
Наръчник на потребителя
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Вашата лична безопасност, както и безопасността на хората около Вас, е 

много важна. Също така безопасното управление на този автомобил 

представлява съществена отговорност.

За да Ви помогнем 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. Тази информация има за цел да Ви предупреждава 

за потенциалните рискове от травми – на Вас или на други хора.

Естествено, не е нито практично, нито възможно, да Ви предупредим за 

всички съществуващи опасности, свързани с употребата или обслужването 

на Вашия автомобил. За целта трябва да разчитате на Вашата лична 

преценка.
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Докато четете настоящата инструкция за експлоатация, Вие ще откриете 

информация, предшествана от думата  . Тази информация е ЗАБЕЛЕЖКА

предназначена да Ви помогне да избегнете повреди на Вашия автомобил, 

на чужда собственост или увреждане на околната среда. 

Символните означения            или                върху табелките, поставени на 

различни места във Вашия автомобил, имат за цел да Ви напомнят да 

прочетете настоящата инструкция за експлоатация, предназначена за 

правилна и безопасна експлоатация на Вашия автомобил.

Символът      или          е оцветен, за да указва „опасност“ (червен), 

предупреждение“ (оранжев) или „внимание“ (кехлибареножълт).

Етикети за безопасност стр. 60

Няколко думи за безопасността
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Ще откриете важна информация за безопасност, в т.ч.:

Етикети за безопасност – в автомобила.

Съобщения за безопасност – предшествани от предупредителен символ 

за безопасност      и една от трите сигнализиращи фрази: 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ.

Тези сигнализиращи фрази могат да имат следните значения:

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Ще ЗАГИНЕТЕ или ще получите ТЕЖКА ТРАВМА, ако не спазвате инструкциите.

Може да ЗАГИНЕТЕ или да получите ТЕЖКА ТРАВМА, ако не спазвате инструкциите.

Може да ЗАГИНЕТЕ или да получите ТЕЖКА ТРАВМА, ако не спазвате инструкциите.

Може да получите ТРАВМА, ако не спазвате инструкциите.

Надписи за безопасност – като например важни предпазни 

мерки за безопасност.

Раздел за безопасност – такъв е разделът „Безопасно шофиране“.

Инструкции – как автомобилът да се използва правилно и безопасно.

Цялото ръководство за експлоатация съдържа важна информация за 

безопасността – моля, прочетете тази информация много внимателно.
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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 въздушна 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 

доразвитие на автомобила.

Записващи устройства за сервизна диагностика

Вашият автомобил е оборудван с устройства, спомагащи за сервизното обслужване, 

които записват информация за задвижването и условията при шофиране. Тези данни 

могат да помогнат на техниците да диагностицират, ремонтират 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.

Записване на данни за автомобила

Този автомобил записва следната информация като данни при сработване на 

спирачната система за предотвратяване на ПТП:

     Изображения на обекти пред автомобила, когато спирачната система за 

предотвратяване на ПТП бъде задействана

     Работен статус на всяка функция на системата за предотвратяване на ПТП

     Операции с педалите на газта/спирачката

     Скорост на автомобила

     Информация като дистанция и разлика в скоростите спрямо целта, идентифицирана 

за сработване на спирачната система за предотвратяване на ПТП

Honda може да получи и да използва записаните данни за техническа диагностика, с 

изследователска цел и за разработка на автомобили Honda. Спирачната система за 

предотвратяване на ПТП не записва изображения или аудио вътре в автомобила. 

Необходими са специални инструменти за преглед или изтриване на данни 

(включително изображения), записани от спирачната система за предотвратяване на 

ПТП. Функцията за запис на изображения на спирачната система за предотвратяване 

на ПТП може да бъде изключена, така че да не се записват изображения при 

сработване на спирачната система за предотвратяване на ПТП. 

Разкриване на данни 

Honda няма да разкрива или предоставя получените от спирачната система за 

предотвратяване на ПТП данни на трети страни освен в следните случаи:

   Когато собственикът на автомобила е съгласен

   Когато това се изисква по закон, съдебно решение или подобно законово изпълнимо 

искане

   Когато данните са обработени след деидентификация/анонимизиране на 

автомобилите/потребителите, например когато на изследователските институции се 

предоставят обобщени данни



Общи условия на приложението Ръководството за експлоатация*
Общи
Това приложение позволява на Вашата система Display Audio автоматично да търси 
актуализации на ръководството за експлоатация, които са специфични за Вашия 
автомобил, всеки път, когато бъде подаден контакт на автомобила. Това приложение 
периодично предава ограничено количество информация за автомобила и за 
устройството към нашите сървъри: номер шаси (VIN), сериен номер на Display Audio, 
предпочитан език, IP (Internet Protocol) адрес, регистър на транзакциите (сигнали за 
или прегледи на актуализации, изтегляния и инсталиране на актуализации, 
използване на приложението Ръководство за експлоатация) и т.н. Когато 
приложението намери актуализация от сървъра, то Ви подканва да я изтеглите и 
инсталирате.

Когато Вашата система Display Audio търси актуализации в нашите сървъри, ние 
автоматично ще Ви предоставим възможността да актуализирате ръководството за 
експлоатация. Ние също така ще поддържаме дневник на актуализациите, които са 
инсталирани, на нашите сървъри.

Вашите лични данни
Ако гореспоменатата информация, предадена на Honda, представлява информация от 
личен характер във Вашия регион, моля, имайте предвид, че тази информация ще се 
третира стриктно в съответствие с правилата и разпоредбите, посочени в това 
известие, както и съгласно приложимия закон за защита на данните.

Условията на нашата политика за поверителност са включени в тези условия чрез 
препратка и използване от Ваша страна на актуализациите на системата ще бъдат 
предмет на политиката за поверителност. Нашата политика за поверителност съдържа 
информация за това как ние и всички, посочени трети страни, ще обработваме всички 
лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте чрез устройството. 
(Вижте уебсайта на Honda -  - за повече https://www.privacynotice.honda.eu
подробности.)

Honda събира, използва и съхранява Вашите лични данни поради причините, 
посочени по-долу:
Когато е необходимо съгласно законовите интереси на Honda, описани по-долу, и 
когато нашите интереси не нарушават Вашите права за защита на данните.
- за да Ви осигуряваме актуализации на ръководството за употреба;
- за да подобрим и оптимизираме приложението Ръководство за експлоатация и услугите;
- за да отговорим на въпроси и оплаквания на потребителя; и за вътрешно деловодство.

Защита на нашите законови бизнес интереси и законни права. Това включва, но не 
само, употреба във връзка със съответствие, регулаторни, одиторски, правни искове 
(включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или 
жалба) и други етични правила и изисквания.

Honda също така ще преобразува лични данни в анонимни данни и ще ги използва 
(обикновено като агрегирана статистика) за цели като пазарни проучвания и анализи, 
за подобряване на ръководството за експлоатация, за анализиране на тенденциите и 
оценка доколко успешни са версиите при актуализация на софтуера. Обобщената 
лична информация не идентифицира лично Вас или който и да е друг потребител на 
ръководството за експлоатация.

* Не се предлага при всички модели
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Honda може да сподели тези данни със световната организация за поддръжка на 
Honda или свързани с нея компании на Honda или с други трети страни, ангажирани от 
Honda за целите на предоставянето на услуги за поддръжка на системата.

Общи условия за актуализации на системата
Общи
Вашият автомобил има приложение, което позволява на Вашата система Display Audio 
да търси автоматично софтуерни актуализации от Honda, специфични за Вашата 
система Display Audio и свързаните с нея устройства (първоначално на всяка седмица 
през Wi-Fi или на всеки четири седмици посредством Telematics Control Unit (TCU)*, 
проверки за актуализации може да се правят по-често или по-рядко поради 
прекъсвания на интернет връзката, повторни опити, директни действия на 
потребител, WAP push от сървъра или промяна в политиката на заявки на сървърите 
на Honda). Това приложение периодично предава към нашите сървъри ограничено 
количество данни за автомобила и информация за устройството (номер на шаси - VIN, 
идентификация на модела (MT), номера на части за хардуер и софтуер, сериен номер, 
версия на софтуера, предпочитан език, IP адрес, дневник на транзакциите (преглед на 
предупреждение или актуализация, изтегляне и инсталиране на актуализации, статус 
на софтуера) и др.). Когато приложението открие актуализация на сървъра, 
приложението първоначално иска разрешение да изтегли и инсталира 
актуализацията. Можете да изберете от настройките дали автоматично тези 
актуализации да се изтеглят и инсталират или можетe да изберетe да актуализира 
ръчно системата.

Когато Вашaта система Display Audio търси в нашите сървъри актуализации или 
предупреждения, ние автоматично ще Ви дадем възможност да актуализирате Вашите 
устройства или да предадете актуализацията или предупреждението директно към 
Вашaта система Display Audio. Ние също така ще поддържаме дневник на 
актуализациите или предупрежденията, инсталирани на нашите сървъри.

Вашите лични данни
Ако гореспоменатата информация, предадена на Honda, представлява информация от 
личен характер във Вашия регион, моля, имайте предвид, че тази информация ще се 
третира стриктно в съответствие с правилата и разпоредбите, посочени в това 
известие, както и съгласно приложимия закон за защита на данните.

Условията на нашата политика за поверителност са включени в тези условия чрез 
препратка и използване от Ваша страна на актуализациите на системата ще бъде 
предмет на политиката за поверителност. Нашата политика за поверителност съдържа 
информация за това как ние и всички посочени трети страни ще обработваме всички 
лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте чрез приложението. 
Вижте уебсайта на Honda за повече подробности.

Honda събира, използва и съхранява Вашите лични данни поради причините, 
посочени по-долу: Когато е необходимо съгласно законовите интереси на Honda, 
описани по-долу, и когато нашите интереси не нарушават Вашите права за защита на 
данните.
     за да Ви осигуряваме актуализации на системата и свързаните с това услуги;
     за да подобрим и оптимизираме актуализациите на системата и услугите;
     за да отговорим на въпроси и оплаквания на потребителя, както и за 
вътрешно деловодство.

* Не се предлага при всички модели
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Защитата на нашите законови бизнес интереси и законни права включва, но не само, 
употреба във връзка със съответствие, регулаторни, одит, правни искове 
(включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или 
жалба) и други етични правила и изисквания. 

Honda ще преобразува личните данни в анонимни и ще ги използва (обикновено като 
агрегирана статистика) за цели като пазарни проучвания и анализи, за подобряване 
на системните актуализации, за анализиране на тенденциите и оценка доколко 
успешни са версиите при актуализация на софтуера. Обобщената лична информация 
не идентифицира лично Вас или който и да е друг потребител на ръководството за 
експлоатация.

Honda може да сподели тези данни със световната организация за поддръжка на 
Honda или свързани с нея компании на Honda или други трети страни, ангажирани от 
Honda за целите на предоставянето на услуги за поддръжка на системата.



Тази инструкция за експлоатация предоставя информация за основни функции, 
безопасност и аварийни ситуации, отнасящи се до Вашия автомобил. 
Инструкцията за експлоатация предоставя подробна информация за Вашия 
автомобил, така че препоръчваме да я прочетете преди да шофирате автомобила.

    Придобиване на инструкция за експлоатация на Вашия автомобил
Можете да видите инструкцията за експлоатация на Вашия автомобил онлайн или да 
поръчате хартиено издание от дилър на Honda.
За да видите инструкцията за експлоатация онлайн, моля, влезте в уебсайта на Honda 
за Вашата страна.
За да поръчате хартиено издание, моля, свържете се с дилър на Honda.

Настоящата инструкция за експлоатация се отнася за всички модификации на Вашия 
модел автомобил. Затова в нея можете да намерите описание на оборудване и 
функции, които не са налични във Вашата модификация.
Изображенията в тази инструкция за експлоатация представляват функции и 
оборудване, които се предлагат за някои, но не за всички модификации. Специално 
Вашата модификация 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, илюстрациите, които се съдържат в нея, се отнасят 
основно за моделите с ляв волан.
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Регулиране на волана, стр. 133

Бутон за регулиране на обратното 

ускорение при отпускане на 

газта (-), стр. 208

      Бутон OFF (Изкл.) на системата за 

подпомагане на динамичната 

устойчивост на автомобила, VSA), 

стр. 225

Бутон Safety Support, стр. 231, стр. 244, 

стр. 280

Бутон на системата със сензори за 

паркиране, стр. 301

Регулиране на фаровете*, стр. 124

Бутон за електрическия капак на 

багажника*, стр. 110

Бутон за отопление на предното 

стъкло*, стр. 131

Контрол на яркостта, стр. 132

Визуален индекс

Ляв волан

1. Индикатори, стр. 61

Прибори, стр. 90

Интерфейс с информация 

за шофьора, стр. 92

Бутон POWER, стр. 119

Бутон за аварийна сигнализация

Аудиосистема, стр. 154 

Навигационна система, стр. 186

Блок за управление на 

климатичната система, стр. 150

Заден нагревател против запотяване, стр. 131

Бутон за подгряване на страничните 

огледала, стр. 131
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Безопасно шофиране
Навсякъде в този раздел, както и в цялата инструкция за експлоатация, можете да 

намерите много препоръки за безопасност.

За безопасно шофиране

Важни предпазни мерки във връзка с безопасността

Винаги поставяйте предпазните колани

Предпазните колани са Вашата най-добра защита при всички видове катастрофи.

Въздушните възглавници са проектирани като допълнение към предпазните колани, 

а не за да ги заменят. Въпреки че Вашият автомобил е оборудван с въздушни 

възглавници, проверявайте винаги дали Вие и Вашите пътници сте поставили 

предпазните колани 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 поставени в 

защитна система (детско столче или кош). По-големите деца трябва да използват 

допълнителна повдигаща седалка и поясно-раменен 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

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 на пътя 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 изправност

Някои държави забраняват употребата на мобилни телефони от водача по време на 

шофиране, освен ако това не става с помощта на система „свободни ръце“.
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Следващите страници разясняват функциите за безопасност на Вашия автомобил и как 

да ги използвате правилно. Предпазните мерки по-долу са от най-съществено значение. 



Чеклист с проверки за безопасност

За безопасността на Вас и Вашите пътници си създайте навик да проверявате тези 

елементи всеки път, преди да шофирате автомобила.

Винаги слагайте предпазния си колан и се уверявайте, че сте го поставили правилно. 

Убедете се, че пътниците също са поставили предпазните си колани 

по правилния начин.

Закопчаване на предпазен колан стр. 21

Защитете децата, като използвате предпазни колани или детски столчета, 

съобразени с възрастта на детето, височината и теглото му.

Безопасност за децата стр. 40
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Всичките пет 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 удар 

или внезапно спиране ретракторът се заключва, за да задържи Вашето тяло.
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Предпазни колани

Информация за Вашите предпазни колани

Предпазните колани са най-ефективното устройство за защита, тъй като Ви придържат 

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, да излетите 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.

Поясно-раменни предпазни колани

Предпазният колан трябва да бъде правилно поставен, когато използвате детско 

столче, насочено напред.

Безопасност за децата стр. 40

Правилна употреба на предпазните колани

 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 сериозна травма при сблъсък.

 Никога не поставяйте раменната част на поясно-раменен колан под рамото или зад 

гърба. Това може да доведе до тежки травми или смърт при сблъсък.

 Никога двама пътници не трябва да използват един и същи предпазен колан. Ако го 

направят, при сблъсък те може да получат много тежки травми.

 Никога не поставяйте каквито и да било аксесоари върху предпазните колани. 

Аксесоарите, 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 тежка травма в случай 

на сблъсък.

Следвайте тези указания за правилна употреба на коланите:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предпазните колани са проектирани да се поставят върху 

костната структура на Вашето тяло, и трябва да се поставят 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, която могат да предоставят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предпазните колани не трябва да се поставят усукани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всеки предпазен колан трябва да се използва само от един 

пътник. 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.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пътуването без предпазен колан силно увеличава шанса от сериозна травма или 

смърт в случай на инцидент, въпреки че Вашият автомобил разполага с 

въздушни възглавници. 

Уверете се, че всички пътници са поставили правилно коланите си.



Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е

НАПОМНЯЩ ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

Предни седалки

Задни седалки

Системата на предпазните колани включва 

индикатор в таблото, който напомня на шофьора 

и/или на пътника на предната седалка да поставят 

и затегнат своите предпазни колани.

Ако бутонът за стартиране (POWER) е в положение 

ON и предпазният колан не е поставен, 

индикаторът ще се задейства.

Звуковият сигнал ще се чува периодично и 

индикаторът ще мига след потегляне на автомобила, 

докато предпазният колан не бъде поставен.

Закопчан

Откопчан

Вашият автомобил следи за употребата на коланите 

на задните седалки. Интерфейсът за информация на 

шофьора Ви известява дали някой от пътниците 

отзад не е поставил колана си.

Показанието се появява когато:

Ако някой от пътниците отзад не е поставил 

колана си, след като бутонът за стартиране бъде 

поставен в режим ON. 

Задна врата се отвори и затвори.

Ако някой от пътниците отзад закопчае или 

откопчае предпазния си колан.

Ако някой от предпазните колани на задните места 

бъде откопчан по време на шофиране, индикаторът 

започва да мига и се чува звуков сигнал.

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 щателна проверка на предпазните колани, 

тъй като те може да не осигурят оптимална защита при следващ сблъсък.

Автоматични обтегачи на коланите
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Поставяне на предпазен колан

След като настроите предната седалка в правилното положение и седнете изправени 

и облегнати на облегалката:

Седалки стр. 135

Бавно издърпайте предпазния колан.

Пъхнете заключващото езиче в токата, след това 

издърпайте колана, за да проверите дали е 

закопчан сигурно.

Уверете се, че коланът не е усукан, защипан 

или закачен за нещо.

Заключващо езиче

Тока

Поставете поясната част на предпазния колан 

колкото е възможно по-ниско върху бедрата 

(вижте илюстрацията), 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 удара и по този начин да се намали 

опасността от вътрешни травми.

Ако е необходимо, издърпайте отново предпазния 

колан, за да оберете евентуалните хлабини, след 

това проверете дали коланът ляга върху 

централната част на Вашия гръден кош и през 

рамото. Това ще разпредели силите на удара 

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.

Ако изглежда, че предпазният колан е заключен в изцяло прибрана позиция, 

издърпайте добре раменната част на колан веднъж, след което го върнете обратно.

След това плавно го издърпайте от ретрактора и го закопчайте. Ако не можете да 

освободите колан от напълно прибрана позиция, не позволявайте на никого да сяда 

на седалката и закарайте Вашия автомобил в дилърство за ремонт.

За Вашите предпазни колани стр. 18

Проверка на предпазните колани стр. 26

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 прибран, 

за да не бъде затиснат при затваряне на вратата.

Регулиране на раменния фиксатор
Предните седалки имат регулируеми раменни фиксатори, за да бъдат коланите удобни 

за по-високи и по-ниски пътници.

Движете фиксатора нагоре и надолу, като 

едновременно дърпате бутона за освобождаване 

навън.

Поставете фиксатора така, че коланът да минава 

през средата на гръдния Ви кош и над 

Вашето рамо.
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Никога не вкарвайте предмети в токата или в обтягащия механизъм.



Заключващо езиче

Тока
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Предпазен колан с отделящ се фиксатор

Издърпайте малкото заключващо езиче и 

обикновения заключващ език от отворите 

в тавана.

Заключващо езиче

Малко заключващо езиче

Подравнете триъгълните маркировки на малкото 

заключващо езиче и токата. Проверете дали 

коланът не е усукан. Закачете колана към токата.

Тока за фиксатора

Поставете заключващото езиче в токата. 

Поставете правилно предпазния колан по същия 

начин, по който поставяте поясно-

раменния колан.
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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.

Тока

Заключващо езиче

За да освободите подвижния фиксатор, поставете заключващото езиче в гнездото от 

страната на токата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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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 поставяте предпазен колан и да 

поставите поясната му част колкото е възможно по-ниско около бедрата си 

(вижте илюстрацията).

При всички контролни прегледи се консултирайте с Вашият лекар дали е възможно 

да шофирате.

 При шофиране седнете с изправена стойка и изместете седалката възможно 

най-назад, като стойката трябва да Ви позволява да поддържате пълен контрол 

върху автомобила.

 Когато седите на предната седалка, изместете седалката колкото се може по-назад.

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:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Собственикът на автомобила не трябва да извършва никакви 

промени или да поставя 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: Изключително важно 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 с 

пасти за полиране, масла и химикали и особено с киселина от акумулаторната батерия. 

Можете безопасно да почистите коланите, като използвате мек сапун и вода. 

Предпазният колан трябва да се смени, ако се напука, бъде замърсен с вредни 

вещества или се повреди.

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 действат плавно 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 прилагайте 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 са изправни, 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 удар закарайте 

автомобила за проверка на предпазните колани при оторизиран дилър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако не проверявате редовно или не поддържате предпазните колани, може да се 

стигне до 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.

Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е



Седалките на втория ред имат три предпазни 

поясно-раменни колана.
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Точки за фиксиране

Предна седалка

Задна седалка

Когато сменяте предпазните колани, използвайте 

точките за фиксиране, показани на илюстрациите.

Предната седалка има поясно-раменен колан.



Две SRS (Supplemental Restraint System - допълнителна предпазна система) предни 

въздушни възглавници. Въздушната възглавница за шофьора е разположена в 

централната част на волана, а въздушната възглавница за пътника отпред – в 

арматурното табло. И двете зони са обозначени с надпис SRS AIRBAG (въздушна 

възглавница на допълнителната предпазна система).

Две странични въздушни възглавници, една за шофьора и една за пътника отпред. 

Въздушните възглавници се съхраняват във външните краища на облегалките на 

седалките. И двете зони са обозначени с надпис SIDE AIRBAG (странична въздушна 

възглавница).

Две странични въздушни завеси, по една за всяка страна на автомобила. 

Страничните въздушни завеси са разположени в тавана, над страничните прозорци. 

Предната и задната колонка от двете страни са обозначени с надписа SIDE CURTAIN 

AIRBAG (странична въздушна завеса).

Електронен контролен модул, който при бутон power в положение ON постоянно 

събира информация от различните датчици за удар, сензори на седалките и 

закопчалките на коланите, активатори на въздушните възглавници, обтегачи на 

предпазните колани и друга информация за автомобила. При удар модулът може 

да запише информация от този тип.

Автоматични обтегачи на коланите за предните седалки и за двете външни 

седалки на втория ред.

Датчици, които могат да регистрират среден до много силен челен или страничен удар.

Индикатор на арматурното табло, който Ви предупреждава за възможни проблеми с 

Вашите въздушни възглавници или обтегачи на предпазните колани.

Индикатор на арматурното табло, който Ви известява, че е възможен проблем с Вашите 

въздушни възглавници или обтегачи на коланите.

Индикатор на арматурното табло, който Ви известява, че предната въздушна 

възглавница за пътника е изключена.

Датчик, който предотвратява отварянето на въздушните възглавници без необходимост
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Предните, страничните и страничните въздушни завеси се отварят в зависимост 

посоката и силата на удара. Системата от въздушни възглавници включва:

Въздушни възглавници

Компоненти на системата с въздушни възглавници



Какво трябва да правите: Винаги поставяйте правилно предпазния колан, седете 

добре изправени, и колкото се може по-назад от волана, като запазвате пълен контрол 

на автомобила. Пътниците на предната седалка трябва да изместят седалката си 

колкото е възможно по-назад от арматурното табло.

Никога не поставяйте твърди или остри предмети между себе си и предна 

въздушна възглавница. 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 отваряне 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.
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Важна информация за Вашите въздушни възглавници



Предни въздушни възглавници: Въздушните възглавници пред седалките на 

шофьора и пътника отпред.

Странични въздушни възглавници: Въздушните възглавници в облегалките на 

шофьорската и пасажерската седалка отпред.

Странични въздушни завеси: Въздушни възглавници над страничните стъкла. 
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Видове въздушни възглавници

Предни въздушни възглавници (SRS)

Разположение

Функциониране

Предните въздушни възглавници са предназначени да се отварят при челен удар със 

средна до голяма сила. Когато автомобилът внезапно намали скоростта си, датчиците 

изпращат информация към управляващия блок, който подава сигнал на едната или 

двете въздушни възглавници да се надуят.

За челен удар се счита удар, при който два автомобила се сблъскат челно или под ъгъл, 

или когато един автомобил се сблъска с неподвижен обект, например бетонна стена.

Предните въздушни възглавници се намират в средата на волана (за водача) и в 

арматурното табло (за пътника). И двете въздушни възглавници са маркирани 

с надписа SRS AIRBAG.

Предните SRS въздушни възглавници се отварят при среден до силен челен сблъсък, 

за да помогнат при предпазването на главата и гръдния кош на шофьора и/или 

пътника отпред.

Съкращението SRS (Supplemental Restraint System - допълнителна предпазна система) 

обозначава, че въздушните възглавници са проектирани като допълнение към 

предпазните колани, а не за да ги заменят. Предпазните колани са основната защитна 

система за пътниците.

Вашият автомобил е оборудван с три вида въздушни възглавници:

Всички видове въздушни възглавници са описани на следващите страници.



Как работят предните въздушни възглавници

Докато предпазният колан задържа Вашия торс, 

предната въздушна възглавница осигурява 

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 контролни уреди.

Общото време за надуването и спадането на въздушните възглавници е толкова малко, 

че повечето от пътуващите няма да разберат, че въздушните възглавници са били 

активирани, докато не ги видят спаднали пред себе си.

Кога предните въздушни възглавници не трябва да се надуват

Леки челни удари: Предните въздушни възглавници са предвидени да допълват 

функцията на предпазните колани и да помагат да се спаси човешки живот, но не да 

предпазват от леки драскотини или дори счупване на кости, каквито могат да настъпят 

при средно до много силен челен сблъсък.

Странични удари: Предните въздушни възглавници могат да осигурят защита, когато 

внезапно намаляване на скоростта изхвърли напред шофьора или предния пътник. 

Страничните въздушни възглавници и въздушните завеси са проектирани специално 

за да се намалят наранявания, които може да възникнат при средно до много страничен 

удар, при който шофьорът или пътникът да бъдат изхвърлени настрани в автомобила.

Удари отзад: Подглавниците и предпазните колани осигуряват 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.

Преобръщания: Предпазните колани и въздушните завеси осигуряват най-добрата 

защита при преобръщане. Предните въздушни възглавници не са проектирани да се 

активират при преобръщане, тъй могат да осигурят много малка 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 купето 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 спрямо 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 

щетите отвън изглеждат сериозни

Чупливи части на каросерията абсорбират енергията при удар и заради това видимите 

щети невинаги са сигнал, че е трябвало да се активират въздушните възглавници. 

Всъщност, някои удар могат да предизвикат сериозни поражения без да се активират 

въздушните възглавници, тъй като тяхното активиране не е било необходимо или 

не е щяло да осигури защита.
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Система за изключване на въздушната възглавница на пътника отпред

Ако все пак се налага да поставите обърнато назад детско столче на предната седалка, 

трябва ръчно да деактивирате въздушна възглавница за пътника отпред, като за тази

цел използвате ключа.

Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.) на въздушната възглавница за 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 при силен челен удар, който задейства в

ъздушната възглавница на шофьора. 

Индикаторът за изключена въздушна възглавница на 

пътника отпред свети, за да Ви напомня, че тя е изключена.

ON (Вкл.): Въздушната възглавница на пътника отпред е 

активирана. Индикаторът за включена въздушна 

възглавница светва и остава активен за около 60 сек.
Въздушна възглавница за 

пътника отпред

Бутон ON/OFF (Вкл./Изкл.)

Предупредителен етикет 

на системата

За деактивиране на въздушната възглавница за пътника отпред

Активирайте паркинг спирачката (ръчната) и 

изключете автомобила.

Отворете предната врата за пътника.

Поставете контактния ключ в превключвателя 

ON/OFF на предната въздушна възглавница 

за пътника.

Превключвателят се намира отстрани на 

арматурното табло, от страната на пътника 

отпред.

Завъртете ключа на положение OFF и го извадете 

от превключвателя.Бутон ON/OFF (Вкл./Изкл.) за 

предната въздушна възглавница 

за пасажера
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Етикет с указания за изключване на въздушната възглавница на пътника отпред

Етикетът се намира отстрани на арматурното табло, от страната на пътника.

Дете в детско столче, обърнато назад: може да пътува отпред, ако това е наложително

Не може да пътува отпред

Въздушната възглавница за пътника отпред е: активна

Деактивирана

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Въздушната възглавница за пътника отпред трябва да бъде изключвана само в 

случаите, при които е неизбежно и наложително поставянето на обърната назад 

детска седалка на мястото отпред.

Ако предната въздушна възглавница за пътника се отвори, тя би могла да удари 

насоченото напред детско столче със сила, достатъчна да убие детето или да му 

причини изключително сериозни травми.

Уверете се, че сте включили предната въздушна възглавница за пътника в случай, 

че не използвате насочено назад детско столче на седалката за пътника отпред.

Оставянето на предната пътническа въздушна възглавница неактивна може да 

причини сериозни травми или смърт при удар.

Използвайте ключа на Вашия автомобил, за да завъртите превключвателя 

ON/OFF на въздушната възглавница за пътника отпред. Ако използвате друг 

ключ, превключвателят може да се повреди или въздушната възглавница за 

пътника отпред може да не сработи 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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Страничните въздушни възглавници се намират във външните краища на 

облегалките на шофьора и пътника отпред.

И двете места за разположение на страничните въздушни възглавници са означени с 

надпис SIDE AIRBAG (странична въздушна възглавница).

Странични въздушни възглавници

Страничните въздушни възглавници помагат да предпазват горната част на торса на 

шофьора или на пътника на предната седалка при средно до много 

силен страничен удар.

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.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ



Функциониране

Когато датчиците отчетат средно до много силен 

страничен удар, управляващият модул веднага 

подава сигнал на страничната въздушна 

възглавница от страната на удара да се отвори.

Отворена странична 

въздушна възглавница

Когато странична въздушна възглавница се активира при едва видими 

или без видими щети
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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.

Никога не покривайте и не подменяйте калъфите на облегалките на предните седалки 

без да се посъветвате с упълномощен представител. Смяната по неправилен начин или 

покриването  на калъфите на облегалките на предните седалки може да попречи на 

правилното надуване на страничните въздушни възглавници при страничен удар.

Не позволявайте на пътника отпред да обляга глава настрани в зоната, в която се 

отваря страничната въздушна възглавница. При отваряне страничната въздушна 

възглавница може да удари с голяма сила пътника и да му причини сериозна травма.



Странични въздушни завеси

Страничните въздушни завеси помагат да защитят главата на шофьора и всички 

пътници при средно до много силен страничен удар.

Разположение

Функциониране

Страничните въздушни завеси се намират от двете страни на пътническата клетка на 

автомобила в тавана над страничните стъкла.

Страничната въздушна завеса е предназначена 

да се надуе при средно до много силен 

страничен удар.

Отворена странична 

въздушна възглавница

Кога се надуват страничните въздушни завеси при челен удар

Едната или двете странични въздушни завеси могат да се надуят при среден до 

силен челен 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.
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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 за водача се появява съобщение.

Индикатор за въздушните възглавници 
(допълнителна предпазна система - SRS)

ВНИМАНИЕ!

 

Индикаторът светва за няколко секунди, след това 

изгасва. Това показва, че системата работи 

изправно.

Когато стартираме автомобила

Пренебрегването на показанията на светлинния индикатор на въздушните 

възглавници (SRS) може да доведе до сериозно нараняване или смърт, ако 

въздушните възглавници или обтегачите не работят изправно.

Ако светлинният индикатор на въздушните възглавници (SRS) Ви предупреди за

 потенциални проблеми, закарайте при първа възможност Вашия автомобил за 

проверка при упълномощен представител.



Веднага демонтирайте обърнатото назад детско столче от предната седалка за 

пътника, ако SRS индикаторът (за въздушната възглавница) светне. Дори ако 

въздушната възглавница на пътника отпред е деактивирана, не игнорирайте 

SRS индикатора.

В SRS системата (на въздушните възглавници) може да има повреда, която да 

активира въздушната възглавница на пътника отпред, а това да доведе до 

сериозно нараняване или смърт.

Индикатор за изключена въздушна възглавница на пътника отпред

ВНИМАНИЕ!

Когато индикаторът за изключена въздушна 

възглавница на предния пътник светне

Индикаторът продължава да свети, докато 

въздушната възглавница на пътника отпред 

е деактивирана.

Когато не използвате обърнато назад детско столче, 

на предната седалка, включете отново ръчно 

въздушната възглавница. Индикаторът 

трябва да угасне.
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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 в оторизиран сервиз в следните 

ситуации:

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.

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.
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Безопасност за деца

Предпазване на деца

Всяка година много деца биват наранявани или загиват при катастрофи с автомобили, 

тъй като те или не са били защитени, или не са били защитени по правилния начин. 

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, подрастващите и малко по-големите деца трябва да бъдат 

защитени по правилния начин.

Децата трябва да бъдат закопчани правилно 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 защитени по подходящ начин на задната седалка.

Никога не дръжте дете в скута си, тъй като е невъзможно да го защитите в случай 

на сблъсък.

Никога не поставяйте предпазен колан едновременно върху себе си и върху дете. 

При сблъсък предпазният колан най-вероятно ще се вреже дълбоко в детето и може 

да му причини много тежки или фатални наранявания.

Никога не допускайте две деца да използват един и същи предпазен колан. Двете 

деца може да бъдат наранени сериозно при сблъсък.

Всяко дете, което е прекалено малко, за да поставя 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.

Не позволявайте на децата да отварят вратите, стъклата или да регулират седалките.

Не оставяйте децата без надзор в автомобила, особено в горещо време, когато в 

автомобила става толкова топло, че това да е опасно за живота им. Те може също 

така да задействат уреди за управление на автомобила, който да потегли неочаквано.



ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Сенник за слънце на предната пасажерска седалка
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Никога не използвайте насочено назад 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 СЕРИОЗНА ТРАВМА на ДЕТЕТО.

Деца, които не са обезопасени или не се обезопасени по правилния начин, могат 

да получат сериозна травма или да загинат при ПТП.

Всяко дете, което е прекалено малко, за да му бъде поставен предпазен колан, трябва 

да е правилно закопчано в одобрена предпазна система за деца, правилно закрепена 

към автомобила. По-голямо дете трябва да бъде обезопасено по правилния начин с 

предпазен колан в комбинация с употреба на повдигащо седалка, ако се налага.

В много държави законът изисква всички деца на възраст 12 години и по-малко с височина 

под 150 см (60 инча) да бъдат обезопасени по правилния начин на задната седалка.

В много държави се изисква употребата на одобрена подходяща система за 

обезопасяване на деца при транспортиране на дете на всяка пасажерска седалка. 

Проверете местните законови регулации.

Препоръчваме детска система, съвместима с Регламент на ООН No. 44 или No. 129, 

или наредбите в съответните страни.

Избор на обезопасителна система за деца, стр. 44

Отваряне/затваряне на електрическите стъкла, стр. 117

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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги когато напускате автомобила сам/a или с други пътници, 

вземайте контактния ключ със себе си,

Вашият автомобил е снабден с предупредителна 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, изложени на тази табелка.

Табелки за безопасност, стр. 60
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Много експерти препоръчват употребата на обърната назад предпазна система за деца 

до 2-годишна възраст, ако ръстът и теглото на детето са подходящи за обърнато 

назад детско столче.

Никога не поставяйте обърнатите назад предпазни системи за деца в предногледаща 

позиция. 

Винаги четете инструкциите на производителя на детското столче, преди да го 

монтирате.

Ако въздушната възглавница на пътника отпред се надуе, тя може да удари обърнатото 

назад детско столче с голяма сила, което може да го размести или удари и сериозно 

да нарани детето.

Безопасност за бебета и малки деца

Предпазване на бебета

Бебетата трябва да бъдат правилно закопчавани в обърнати назад предпазни системи, 

докато детето достигне до определените от производителя на детското столче тегло 

и ръст за конкретното столче.

Поставяне на предпазна система за деца, 

която е обърната назад

Предпазната система за деца трябва да е поставена 

и закрепена на задната седалка.

Препоръчваме да поставите детското столче 

директно зад седалката за предния пътник, да 

преместите предната седалка, колкото е 

възможно по-напред, и на седалката да не 

поставяте пътник. 

Уверете се, че няма контакт между предпазната 

система за деца и седалката пред нея. Ако има, 

е по-добре да се сдобиете с по-малко детско 

столче, насочено назад.

ВНИМАНИЕ!

Когато бъде правилно инсталирано, обърнатото назад детско столче може да не 

позволи седалката на шофьора или на предния пътник да се премести максимално 

назад или облегалките да се настроят в желаната позиция.

Поставянето на обърнато назад детско столче на предната седалка може да доведе 

до тежко нараняване или смърт, ако се задейства предната въздушна възглавница 

за пътника.

Винаги поставяйте обърната назад детско столче на задната седалка, а не на предната.
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Предпазване на по-малки деца

Ако детето 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

Поставянето на обърната напред предпазна система на предната седалка може да е 

опасно. Задните седалки са най-безопасното място за детето.

ВНИМАНИЕ!

Разполагането на обърната напред предпазна система за деца на предната седалка 

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.

Силно препоръчваме да монтирате гледащата 

напред предпазна система за деца на задната 

седалка. 



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 поставен 

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 тя е съвместима с Вашия автомобил и с детето, както и че отговаря на 

съответната наредба на ООН.

Монтирането на предпазна система за деца с долен фиксатор е лесно.

Детските столчета от този вид са разработени именно с идеята да улеснят процеса 

на поставяне и да намалят вероятността за наранявания, причинени от 

неправилен монтаж.
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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 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 предпазния колан. Който и вид да изберете, следвайте инструкциите на 

производителя, вкл. и препоръчителната дата за срок на годност, както и инструкциите 

в този наръчник. Правилното фиксиране е ключово за безопасността на Вашето дете. 

Възможно е столчетата с гъвкава връзка да не са налични на пазара в страната Ви. 

При места за сядане и автомобили, които не са оборудвани с долни фиксатори, 

монтирайте системата с помощта на предпазния колан и горната връзка за 

допълнителна сигурност. Това се налага, защото всички системи за предпазване на 

деца трябва да бъдат обезопасени от колана, когато не се използва 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 ISOFIX, когато 

детето достигне до определени възраст и тегло. За правилно монтиране, моля, п

рочетете наръчника на потребителя на детското столче.

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 

предпазна система, отговаряща на Регламент на ООН No. 44 или No. 129, или на 

наредбите в съответните страни. Потърсете етикет за одобрение на системата и 

сертификат за съответствие на производителя върху кутията на продукта.

Стандарти за предпазни системи за деца



Категория

Индикация по размер и тегло

Номер на одобрение

Номер на наредба

Код на държавата

Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е

Пример на етикет за одобрение по наредба № 44 на ООН 

Пример на етикет за одобрение по наредба № 129 на ООН

Група по тегло

Номер на наредба

Категория

Номер на одобрение

Код на държавата



За монтаж на детско столче от универсална категория, фиксирано с колан, 

регулирайте гърба на седалката до най-предната позиция, в която ще се заключи.

Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до горе.

Ако закрепите детско столче на средното място отзад, предпазният колан от едната 

страна не може да бъде използван.

Ако закрепите детско столче на лявото място отзад, предпазният колан на средното 

място не може да бъде използван.

Поставянето на детско столче на дясното място отзад може да направи централния 

предпазен колан неизползваем.

Ако закрепите детско столче по системата ISOFIX на лявата седалка отзад, средният 

предпазен колан не може да бъде използван.
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Местоположения за поставяне на предпазни системи за деца

Автомобили с ляв волан

Включена въздушна възглавница 
за пътника до водача или без 
превключвател за изключване 
на въздушната възглавница за 
пътника до водача

Изключена въздушна 
възглавница за пътника 
до водача

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 ремък отгоре.

Само насочени напред.

   Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до най-високата позиция. Ако той 

продължава да пречи и в най-горното си положение, демонтирайте подглавника. 

Моля, имайте предвид, че подглавникът трябва да бъде съхраняван в багажника, 

за да няма опасност да полети в купето при рязко спиране или катастрофа.

Също така, ако сваляте предпазната система за деца, върнете подглавника на 

мястото му на съответната седалка и се уверете, че е застопорен.

Плъзнете седалката до възможно най-задна позиция.

Предпазни системи с опорен крак не могат да бъдат монтирани на позиции за 

седене, които не са съвместими с i-Size. Това обаче не се отнася за средното място.



   Плъзнете седалката до възможно най-задна позиция.

   Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до най-високата позиция. Ако той 

продължава да пречи и в най-горното си положение, демонтирайте подглавника. 

Моля, имайте предвид, че подглавникът трябва да бъде съхраняван в багажника, 

за да няма опасност да полети в купето при рязко спиране или катастрофа.

Също така, ако сваляте предпазната система за деца, върнете подглавника на 

мястото му на съответната седалка и се уверете, че е застопорен.

За монтаж на детско столче от универсална категория, фиксирано с колан, 

регулирайте гърба на седалката до най-предната позиция, в която ще се заключи.

Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до горе.

Ако закрепите детско столче на средното място отзад, предпазният колан от едната 

страна не може да бъде използван.

Ако закрепите детско столче на лявото място отзад, предпазният колан на средното 

място не може да бъде използван.

Поставянето на детско столче на дясното място отзад може да направи предпазния 

колан в центъра неизползваем.

Ако закрепите детско столче по системата ISOFIX на лявата седалка отзад, средният 

предпазен колан не може да бъде използван.
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Автомобили с десен волан

Включена въздушна възглавница 
за пътника до водача или без 
превключвател за изключване на 
въздушната възглавница за 
пътника до водача

Изключена въздушна
възглавница за 
пътника до водача

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 ремък отгоре.

Само насочени напред.

Предпазни системи с опорен крак не могат да бъдат монтирани на позиции за 

седене, които не са съвместими с i-Size. Това обаче не се отнася за средното място.



Всички модели

Детайлна информация относно монтажа на предпазни системи за деца

Позиция на седене и номер на седалка

Групиране по размери
Тегло
Ръст

Пътник отпред*² Втори ред*⁴

Позиция превключвател 
за изключване на предната 

въздушна възглавница за пътника
Отляво Централно Отдясно

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

Не Не

НеНе Не Не Не

Не Не Не

НеНеНе

Да

Да

Да Да

Да Да Да

ДаДа

ДаДаДаДаДа

До 10 кг

До 13 кг

9-18 кг

15-25 кг

22-36 кг

Група 0

Група 0+

Група I

Група II

Група III

Място, подходящо за i-Size (да/не)

Група 0

Група 0+

Група I

Група I

До 10 кг

До 13 кг

9-18 кг

9-18 кг

≤ 150 см

Място, подходящо за
препоръчано оригинално 
детско столче (да/не) *9

Справка в списъка с 
оригинални системи за 
защита на деца
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Място, подходящо за
странично фиксиране (L1/L2)

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

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

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

≤ 150 см
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   Плъзнете седалката до възможно най-задна позиция.

   Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до най-високата позиция. Ако той 

продължава да пречи и в най-горното си положение, демонтирайте подглавника. 

Моля, имайте предвид, че подглавникът трябва да бъде съхраняван в багажника, за 

да няма опасност да полети в купето при рязко спиране или катастрофа.

Също така, ако сваляте предпазната система за деца, върнете подглавника на 

мястото му на съответната седалка и се уверете, че е застопорен.

За монтаж на детско столче от универсална категория, фиксирано с колан, 

регулирайте гърба на седалката до най-предната позиция, в която ще се заключи.

Ако подглавникът пречи на предпазната система за деца и тя не може да бъде 

монтирана стабилно, вдигнете подглавника до горе.

Ако закрепите детско столче на средното място отзад, предпазният колан от 

едната страна не може да бъде използван.

Ако закрепите детско столче на лявото място отзад, предпазният колан на 

средното място не може да бъде използван.

Поставянето на детско столче на дясното място отзад може да направи 

предпазния колан в центъра неизползваем.

Ако закрепите детско столче по системата ISOFIX на лявата седалка отзад, 

средният предпазен колан не може да бъде използван.

Предпазни системи с опорен крак не могат да бъдат монтирани на позиции за 

седене, които не са съвместими с i-Size. Това обаче не се отнася за средното място.

Посочените системи за защита на деца (CRS) отразяват препоръките на Honda 

към момента на публикуване. Трябва да се консултирате с оторизиран дилър за 

актуални подробности, свързани с препоръчаните от нас системи за защита на деца.

Други системи за защита на деца също могат да бъдат подходящи - моля, 

консултирайте се с производителите на системи за защита на деца относно 

списъците със съвместими модели автомобили.

Само насочени напред.

Когато купувате защитна система за деца, задължително проверете размера по 

ISOFIX класа или начина на закрепване, за да сте сигурни, че детската седалка е 

съвместима с Вашия автомобил.

Предпазни системи с опорен крак не могат да бъдат монтирани на позиции за 

седене, които не са съвместими с i-Size. Това обаче не се отнася за средното място.

Закрепване (CRF) Описание

Лява обърната настрани бебешка седалка (кошче)

Дясна обърната настрани бебешка седалка (кошче)

Обърната назад бебешка седалка

Обърнати назад предпазни системи за деца с намален размер

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 повдигаща детска седалка с намалена широчина

Обърната напред повдигаща детска седалка с пълна широчина
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Списък за Европа с оригинални предпазни системи за деца

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 

Универсални

Полууниверсални

Диапазон на приложение Предпазна система за деца Категория

40 до 83 см 

до 13 кг (възраст – до 15

месеца)

76 до 105 см 

8 до 22 кг (15 месеца –

4 години)

Honda Baby Safe 

Honda Baby Safe ISOFIX

Honda ISOFIX 

Модул за седалка за бебе

Основа за i-Size

i-Size универсална ISOFIX



Тип „гъвкави“

Долни фиксатори
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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. Защитната система за деца се закрепва 

за долните фиксатори с твърда или гъвкава съединителна връзка (вижте илюстрациите).

Открийте долните фиксатори под маркировките.

Маркировки

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 предпазният колан или 

друг обект не пречи на долните фиксатори.

Тип „твърди“

Долни фиксатори



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте за монтажа на детско столче кука, която не 

е отбелязана със символа за ремък.
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Символ за фиксиране с 
горен ремък

Горен ремък от прав тип

Отпред на автомобила

Кукичка за закачване

Фиксатор

Предпазни системи за деца с ремък

Вдигнете подглавника до най-високата му позиция.

Свалете кората на багажника.

Щора на багажника, стр. 145

Прокарайте ремъка между крачетата на 

подглавника.

Закачете куката на ремъка към фиксатора. 

Затегнете ремъка съгласно инструкциите на 

производителя на детското столче.

Уверете се, че предпазната система за деца е 

здраво закрепена, като я разклатите напред, 

назад и настрани – трябва да усетите само 

много лек луфт.

Уверете се, че всеки неизползван предпазен 

колан, който може да бъде достигнат от детето, 

е закопчан.
Други видове горен ремък

Отпред на автомобила

Кукичка за закачване

Фиксатор



С цел осигуряване на безопасността на Вашето дете, когато използвате детско столче, 

закрепено към долния фиксатор, се уверете, че то е здраво захванато към автомобила. 

Детско столче, което не е правилно захванато, 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 е предлаган във Вашата държава.

Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е

Предпазна система за деца с поддържащо краче

Разтегнете поддържащото краче, докато докосне 

пода съгласно инструкциите на производителя 

на предпазната система за деца.

Уверете се, че зоната на пода, върху който 

лежи поддържащото краче, е равен. Ако 

зоната не е равна, поддържащото краче няма 

да дава стабилна опора.

Уверете се, че няма контакт между защитната 

система и седалката пред нея.
Поддържащо краче

ВНИМАНИЕ!
Никога не монтирайте две предпазни системи за деца към един и същи фиксатор, 

защото в случай на удар подобен тип закрепване няма да удържи и двете столчета и 

е възможно механизмът да се счупи, което да доведе до сериозни травми или 

дори до смърт.

Като опция някои защитни системи за деца се предоставят с капачки, които предпазват 

седалката от нараняване. Следвайте инструкциите на производителя, когато ползвате 

предпазни капачки, и ги закрепете към долните фиксатори, както е показано 

на илюстрацията.

Долен фиксатор

Водеща капачка



Уверете се, че предпазната система за деца е 

здраво закрепена, като я разклатите напред, 

назад и настрани – трябва да усетите много 

леко помръдване.

Уверете се, че всеки предпазен колан, който не 

се използва и може да бъде достигнат от 

детето, е закопчан.

Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е

Монтиране на предпазна система за деца с помощта на поясно-раменен колан

Поставете предпазната система за деца на 

седалката на автомобила.

Прекарайте предпазния колан през предпазната 

система за деца в съответствие с инструкциите 

на производителя ѝ, и след това пъхнете 

заключващото езиче в токата.

Вкарайте езичето докрай навътре, 

докато щракне.

Натиснете бутона надолу. Прекарайте раменната 

част на предпазния колан през процепа отстрани 

на предпазната система за деца.

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.

Поставете колана правилно и натиснете бутона 

нагоре. Проверете дали коланът не е усукан.

Бутон

Когато бутате бутона нагоре, дръпнете 

горната раменна част на предпазния колан 

нагоре, за да оберете хлабината.



Точки за фиксиране на ремъка
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С изключение на моделите за Европа

Ако Вашата предпазна система за деца не разполага 

с механизъм, който застопорява колана, поставете 

блокиращ клипс 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.

Хванете здраво колана близо до заключващото 

езиче. Стегнете двете части на колана заедно 

така, че да не приплъзват през заключващото 

езиче. Разкопчайте предпазния колан.

Монтирайте блокиращия клипс както е показано 

на илюстрацията. Позиционирайте клипса 

възможно най-близо до заключващото езиче.

Вкарайте заключващото езиче в токата. 

Отидете на стъпка 6 и 7.

Детско столче, което не е правилно захванато, няма да предпазва адекватно детето 

при сблъсък и може да нарани него или други пътници в автомобила.

Повишаване на безопасността с ремък

За местата на втория ред има две точки за 

фиксиране на ремък, които са разположени зад 

всяко от външните задни места.

Ако имате предпазна система за деца с ремък, но 

може да бъде монтирана с предпазен колан, може 

да използвате ремъка за повишена защита.

Блокиращ клипс



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фиксаторите за предпазната система за деца са проектирани да 

издържат на определени натоварвания само когато предпазната система за деца е 

поставена правилно. 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.
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Горен ремък от прав тип

Отпред на автомобила

Кукичка за закачване

Фиксатор

Други видове горен ремък

Отпред на автомобила

Кукичка за закачване

Фиксатор

Вдигнете подглавника до най-високата му 

позиция.

Свалете кората на багажника.

Щора на багажника, стр. 145

Прокарайте ремъка между крачетата на 

подглавника.

Закачете куката на ремъка към фиксатора. 

Затегнете ремъка съгласно инструкциите на 

производителя на детското столче.

Уверете се, че предпазната система за деца е 

здраво закрепена, като я разклатите напред, 

назад и настрани – трябва да усетите само 

много лек луфт.

Уверете се, че всеки неизползван предпазен 

колан, който може да бъде достигнат от детето, 

е закопчан.



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 

повдигаща седалка. Проверете дали предпазният 

колан е прекаран правилно през водача при 

раменната част на облегалката и дали предпазният 

колан не докосва или минава през врата на детето.

Безопасност за по-големи деца

Б
е

зо
п

а
сн

о
 ш

о
ф

и
р

а
н

е

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА

На следващите страници са дадени инструкции как да се проверява правилното 

поставяне на предпазния колан, какъв вид допълнителни (повдигащи) седалки да се 

използват (ако има нужда от такива), както и какви са 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 детето при 

пътуване на задната седалка с помощта на поясно-раменен предпазен 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 раменният 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 поясно-раменния предпазен колан. Ако отговорите на някой въпрос с „не“, 

детето трябва да се вози на допълнителна повдигаща седалка, докато предпазният 

колан застава правилно и без допълнителна седалка.

Допълнителни повдигащи седалки

Ако поясно-раменен колан не може да бъде носен правилно, поставете детето в 

допълнителна повдигаща седалка на някое от задните места. За осигуряване на 

безопасността на Вашето дете, проверете дали то отговаря на препоръките на 

производителя на допълнителната повдигаща седалка.

Водач



Превозването на деца до 12-годишна възраст на предната седалка може да доведе до 

травма или смърт, ако въздушната възглавница за пътника отпред се задейства.

Ако се налага дете да пътуване отпред, регулирайте седалката на автомобила възможно 

най-много назад, накарайте детето да седне по правилния начин и му сложете правилно 

предпазния колан, а ако е необходимо - използвайте допълнителна повдигаща седалка.

Предпазване на по-големи деца – последни 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 максимално назад.

Накарайте детето да седне изправено и да се облегне добре на седалката.

Проверете дали предпазният колан е поставен правилно, така че детето да седи 

стабилно на седалката.

ВНИМАНИЕ!

Наблюдение на деца пътници

Препоръчваме Ви горещо да наблюдавате децата. Дори и по-големите деца понякога 

имат нужда от повторно напомняне да държат предпазния си колан затегнат.

Препоръчваме повдигаща допълнителна седалка с облегалка, тъй като с нея ще 

регулирате по-лесно раменната част на колана.
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Опасности заради отработени газове

ВНИМАНИЕ!

Въглероден оксид

Отработените газове от този автомобил съдържат въглероден оксид – безцветен и 

силно отровен газ без миризма. Ако поддържате правилно Вашия автомобил, 

въглероден оксид няма да влиза в купето.

Изискайте проверка на изпускателната система за пробиви винаги когато:

Изпускателната система издава нетипичен шум.

Изпускателната система може да е повредена.

Автомобилът Ви бива вдигнат на подемник 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 се налага 

да шофирате с отворен капак на багажника, отворете всички прозорци и поставете 

регулаторите на автоматичната климатична уредба в показаните по-долу положения.

Изберете режим „Fresh Air“ (за свеж въздух, подаван отвън).

Изберете          режима

Задайте висока скорост на вентилатора.

Поставете регулатора за температурата на комфортна за Вас стойност.

Настройте климатичната система по същия начин, както ако седите в паркиран 

автомобил с работещ двигател.

Въглеродният оксид 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 оксид.

Затворени помещения като гараж, може бързо да се напълни с въглероден оксид. 

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.



Защита на дете пътник (автомобили с ляв волан)      стр. 41

Защита на дете пътник (автомобили с десен волан)      стр. 41

Заден подглавник      стр. 142

Гориво      стр. 310

Система за изключване на пр. възд. възгл. за пътника (автомобили с 

десен волан)       стр. 33

Информация за боядисване      стр. 359

Акумулатор (12-волтов)      стр. 354

Капачка на съда за охладителната течност на инвертора

Капачка на радиатора      стр. 333

Климатик      стр. 357

Система за изключване на пр. възд. възгл. за пътника 

(автомобили с ляв волан)      стр. 33
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Етикети за безопасност

Местоположение на етикетите

Тези етикети се намират на показаните места. Те служат за предупреждение за 

възможни опасности, които могат да причинят сериозна травма или смърт. 

Прочетете внимателно етикетите.

Ако даден етикет се откъсне или надписът започне да се чете трудно, обърнете се към 

упълномощен представител за смяната на етикета.

Не се предлага за всички модели

Безжично зарядно устройство*      стр. 148



Индикаторите светват или започват да мигат в зависимост от състоянието на 

автомобила. По същото време може да се покажат съобщения на интерфейса за 

информация на водача. Моля, предприемете съответните действия, описани в 

съобщението – например да се свържете с дилър.

Изкарайте съобщенията на екрана посредством включване настройка 

Warning Message (предупредително съобщение) на положение ON.

Можете да смените и езика на съобщението.
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ПРИБОРНО ТАБЛО
Този раздел описва бутоните, индикаторите и приборите, които се използват 

по време на шофиране.

Индикатори
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Индикатор за автоматично 
задържане на спирачките 

Когато поставите бутона power в положение ON (вкл.), тези индикатори светват, за 

да укажат, че се извършва проверка на системите. Индикаторите се изключват 

няколко секунди по-късно или след като хибридната системата бъде стартирана. 

Ако индикатор не се включи или не угасва, може да има дефект в съответната 

система. За да разрешите проблема, следвайте инструкциите в ръководството 

за експлоатация.

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

стр. 63

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

стр. 65

Индикатор на системата за 
автоматично задържане на спирачките 

стр. 65

стр. 65

Индикатор за неизправност стр. 65

Светлинен индикатор за зарядната 
система 

стр. 66

Индикатор за позицията на 
скоростния лост стр. 66

стр. 66

стр. 66

Индикатор за перата (бутоните) за 
обратното ускорение на волана 

Индикатор на трансмисията 

Индикатор на захранването стр. 65

Индикатор за готовност стр. 66

стр. 66

стр. 67

Индикатор за движение само на ток 

Светлинен индикатор за напомняне 
за предпазните колани 

Индикатор за ниско ниво на горивото 

Индикатор за въздушните 
възглавници (SRS)

стр. 67

стр. 67

стр. 67

Индикатори за включена/изключена 
въздушна възглавница на пътника 
отпред 

стр. 69

стр. 68

стр. 68

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) 

стр. 69

стр. 70

стр. 69

Индикатор на електрическото 
сервоуправление (EPS)  

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

Светлинни индикатори за мигачите 
и за аварийна сигнализация 

Светлинен индикатор за дългите 
светлини 

Индикатор за включени светлини 

Индикатор за фаровете за мъгла* 

Индикатор за задни светлини за мъгла 

Индикатор за автоматични 
дълги светлини 

стр. 69

стр. 69

стр. 70

стр. 71

стр. 71

стр. 71

стр. 71

Индикатор за икономичен режим 

Индикатор за спортен режим 

Индикатор за нормален режим 

Индикатор за системни съобщения стр. 72

стр. 74
Индикатор за готовност на системата 
срещу напускане на лентата 

Индикатор за регулируемия 
ограничител на скоростта (бял/зелен) 

Индикатор на интелигентния 
ограничител на скоростта (бял/зелен) 

Индикатор за алармата на системата 
за сигурност 

Индикатор за имобилайзера 

стр. 72

стр. 72

стр. 71

Индикатор на системата за автоматично 
поддържане на скоростта (адаптивен 
автопилот - ACC) с функция Следване 
при ниска скорост (кехлибареножълт) 

Индикатор на системата за автоматично 
поддържане на скоростта (адаптивен 
автопилот - ACC) с функция Следване 
при ниска скорост (бял/зелен) 

Индикатор на помощната система за 
поддържане на лентата на движение 
(LKAS)( кехлибареножълт) 

Индикатор на помощната система за 
поддържане на лентата на движение 
(LKAS)( бял/зелен) 

Индикатор на Safety Support 
(кехлибареножълт)

Индикатор на Safety Support (зелен)

стр. 73

стр. 73

стр. 73

стр. 74

стр. 74

стр. 76

Не се предлага за всички модели

Индикатор за допълнителна 
натягаща система

Индикатор за системата за спускане 
по наклон 

стр. 71
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Индикатор Наименование Вкл./мигане Обяснение

Светлинен

индикатор 

за

ръчната

спирачка 

и за

спирачната

система

(червен)

Светва, когато е

задействана ръчната 

(паркинг)

спирачка, и

загасва, когато тя

се освободи.

Светва, когато

нивото на

спирачната

течност е ниско.

Чува се звуков сигнал и 

индикаторът се включва, 

ако шофирате с активирана 

ръчна спирачка.

Светва за около 30 сек, когато 

задействате ръчната спирачка, 

докато режимът на бутона за 

стартиране е АКСЕСОАРИ или 

ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ, 

след това се изключва.

Светва за около 30 сек, когато 

зададете режима на бутона за 

стартиране на ИЗКЛЮЧЕН 

АВТОМОБИЛ, докато 

електрическата паркинг 

спирачка е задействана, след 

това се изключва.

Светва по време на шофиране – 

уверете се, че ръчната спирачка 

е освободена.

Спрете на безопасно място и 

проверетенивото на 

спирачната течност. 

Какво да правим, когато 

индикаторът се включи 

в движение стр. 382

(червено)



Индикатор Наименование Вкл./мигане Обяснение

Светлинен

индикатор 

за

ръчната

спирачка 

и за

спирачната

система

(червен)

(червено)

Светва, ако има

проблем със

спирачната

система.

Светва заедно с ABS

индикатора – закарайте

автомобила за проверка

при упълномощен

представител.

Ако индикаторът на

спирачките (червен) се

включи или мига, стр. 382

Светва заедно с индикатора 

за паркинг спирачката и 

активен в жълто индикатор 

на спирачната система 

Незабавно спрете на безопасно 

място. Свържете се с оторизиран 

дилър за ремонт. Спирачният 

педал се „втвърдява“. Натискайте 

педала по-силно от обикновеното.

Ако червеният индикатор 

на спирачната система се 

включи или започне да 

мига едновременно със 

светещия в жълто

индикатор на спирачната 

система – стр. 383

Мига и едновременно се 
задействат индикаторите 
на паркинг спирачката и на 
спирачната система (жълт) – 
Има проблем с електрическата 
паркинг спирачка. Възможно е 
да не успеете да задействате 
паркинг спирачката. Избягвайте 
употребата на паркинг 
спирачката и закарайте 
незабавно автомобила за 
проверка при упълномощен 
представител.

Ако червеният индикатор 
на спирачната система се 
включи по същото време, 
когато се задейства и 
жълтият индикатор на 
спирачната система – 
стр. 383
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Индикатор Наименование Вкл./мигане Обяснение 

Индикатор на

системата за

автоматично

задържане на

спирачките

Индикатор за

автоматично

задържане на

спирачките

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

Индикатор 
за
неизправност

Индикатор 
на
захранването

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

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

Светва при проблем със
система, свързана със 
спирането, но различна от
конвенционалната 
спирачна система.
Светва при проблем с 
общия контрол на 
регенерирането на 
спирачната енергия или 
с електрическата серво-
система на спирачките.

Светва при проблем със
системата на електрическата
ръчна спирачка и/или със 
системата за автоматично
задържане на спирачките.

Светва, ако има проблем 
със системата за контрол 
на емисиите.
Мига, когато открие 
проблем със запалването в 
някой от цилиндрите.

Показва се при
наличието на
проблем с
електрическата
система на
автомобила.

Автоматично 
задържане
на спирачките

 стр. 294

Автоматично задържане
на спирачките
стр. 294 

Светва по време на 
движение – 
Избягвайте шофиране с 
висока скорост и рязко 
спиране. Незабавно 
закарайте автомобила за 
проверка при упълномощен 
представител.

Свети непрекъснато – 
Избягвайте употреба на 
паркинг спирачката и 
закарайте незабавно
автомобила за проверка в 
оторизиран сервиз 
(дилърство).

Ако индикаторът за
неизправност се 
включи или мига – 
стр. 381

Закарайте автомобила за 
проверка в оторизирано 
дилърство.
Stop Driving When Safe 
(спрете, когато е безопасно) – 
когато това се покаже на 
интерфейса за информация 
на водача, спрете на 
безопасно място и се 
свържете с оторизирано 
дилърство.
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Индикатор Наименование Вкл./мигане Обяснение

Индикатор за

готовност

Индикатор за
движение 
само на ток

Светлинен
индикатор за
зарядната 
система

Индикатор на
трансмисията

Индикатор 
за позицията
на скоростния 
лост

Индикатор за 
бутоните за 
обратното 
ускорение 
на волана

Показва се, когато 
автомобилът е готов за
потегляне.

Показва се, когато 
автомобилът е задвижван 
от електромотора и 
двигателят с вътрешно 
горене не работи.

Светва, когато 
акумулаторът не зарежда.

Мига, ако има проблем с 
трансмисията.

Показва актуалната
позиция на скоростния
лост.

Показва се, когато
някой от бутоните на 
волана бъде натиснат
Мига, ако скоростта не
намалява при опериране
с бутоните
Светва с „М“ при
активиран режим SPORT 
или когато лостът на 
трансмисията е в 
положение       и сте 
дръпнали някой от бутоните

Стартиране на

автомобила, стр. 202

 
Проверка на 12-волтовия 
акумулатор – стр. 352
Ако се задейства 
индикаторът на 
системата за зареждане 
на 12-волтовия 
акумулатор – стр. 380

Спрете на безопасно място 
и незабавно се свържете с 
дилърство.

Мига, докато шофирате - 
Избягвайте внезапни
потегляния и ускорявания 
и закарайте автомобила за 
проверка в оторизиран 
сервиз незабавно.
Do Not Drive (не шофирайте) 
се показва на информационния 
интерфейс за водача – Спрете 
незабавно на безопасно място и 
се свържете с дилърство.

Превключване, стр. 206

Бутони за обратно 
ускорение, стр. 208 
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Индикатор Наименование Вкл./мигане Обяснение

Светлинен 
индикатор за
напомняне за 
предпазните
колани

Индикатор 
за ниско ниво
на горивото

Индикатор на
антиблокира-
щата 
спирачна
система (ABS)

Индикатор за
въздушните 
възглавници 
(SRS)

Ако не сте поставили
предпазен колан,
когато бутонът power 
премине в режим ON.
Aко пътникът отпред 
не е поставил предпазен 
колан, индикаторът се за
действа няколко секунди 
по-късно.
Светва за малко, когато 
предпазен колан отзад е 
разкопчан, докато бутонът 
power е в режим ON.
Mига, докато шофирате 
ако Вие и/или някой от 
пътниците не сте 
закопчали колана си. 
Чува се звуков сигнал и
индикаторът мига на
равни интервали.

Светва, когато резервата 
за горивото намалява 
(остават около 5,3 литра/
1,17 галона).

Мига, ако има проблем с 
уреда за горивото.

Светва, когато в
антиблокиращата
система има
проблем.

Светва, ако има проблем с 
някоя от следните системи:
- Допълнителна защитна
  система
- Система на страничните
  въздушни възглавници
- Система на страничните
  въздушни завеси
- Обтегач на предпазните
  колани

Звуковият сигнал спира и 
индикаторът се изключва, 
когато Вие и пътниците 
закопчаят коланите си.
Остава да свети след 
като Вие и/или 
пътниците
закопчаете предпазните 
си колани – може да има 
грешка в датчика.
Закарайте автомобила 
за проверка при
упълномощен 
представител.

Напомнящ индикатор 
за предпазните
колани: стр. 20

Светва – заредете с
гориво възможно най
скоро.

Мига – закарайте автомо-
била 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 способности да 
спира, но без антиблокира-
щата функция.

Антиблокираща
спирачна система 
(ABS) стр. 298

Свети постоянно 
– закарайте автомобила 
за проверка при
упълномощен
представител.
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индикато-
ри за 
включена/
изключена
въздушна
възглавни-
ца на 
пътника 
отпред

Индикатор 
на 
системата
за подпо-
магане на
динамич-
ната
устойчи-
вост на
автомо-
била (VSA)

Индикатор 
VSA OFF
(Индикатор 
за изключе-
на система 
за подпома-
гане на 
динамична-
та устойчи-
вост на
автомоби-
ла)

Когато е активна въздушната
възглавница за пътника 
отпред: Индикаторът светва 
отново и остава включен
за около 60 секунди.
Когато е въздушната възглав-
ница за пътника отпред не е 
активна: Индикаторът за 
изключване светва отново и 
остава включен. Това е на-
помняне, че въздушната въз-
главница за пътника отпред 
е деактивирана.

Мига когато VSA е задействана.

Светва, ако има
проблем с VSA
системата, системата за
динамична управляемост, 
системата за
потегляне по наклон,

Светва, ако системата за ди-
намична 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.

Система за изключване 
на въздушната
възглавница на
пътника отпред,
стр. 32

Система за подпомагане
на динамичната 
устойчивост на 
автомобила (VSA) стр. 225
Система за потегляне по
наклон стр. 204

Свети постоянно – закарайте 
автомобила за проверка при
упълномощен представител.

Шофирайте за 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.

VSA ON/OFF, стр. 225

Пропътувайте кратко
разстояние със скорост над 
20 км/ч (12 мили/ч).
Индикаторът трябва да
загасне. Ако не загасне,
закарайте автомобила за
проверка в оторизиран
сервиз.
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индика-
тор на
електри-
ческото 
серво-
управле-
ние (EPS)

Светлинни
индикато-
ри за
мигачите 
и за
аварийна
сигнали-
зация

Светлинен
индикатор 
за дългите 
светлини

Индикатор 
за включе-
ни светли-
ни

Индикатор 
за предни 
фарове
за мъгла

Светва, ако има проблем 
с EPS системата.

Мига, когато задействате 

лоста на мигачите.

Мига с всички мигачи, когато 

натиснете бутона за 

аварийните светлини. 

Мига заедно с всички мигачи, 

когато натиснете спирачния 

педал при движение с 

висока скорост

Светва, когато са включени

дългите светлини.

Светва, когато са включени 

габарити, задни светлини и 

други външни светлини.

Светва, когато са включени

предните фарове за мъгла.

Остава да свети постоянно – 
закарайте автомобила за 
проверка при упълномощен 
представител.
Do Not Drive (не шофирайте) 
се показва на информа-
ционния интерфейс за 
водача – Спрете незабавно 
на безопасно място и се 
свържете с дилър.

Ако светне индикаторът
за електрическото серво-
управление EPS – стр. 383

Не мига или мига бързо

Смяна на крушки 
стр. 337

Аварийни светлини 

стр. 299

Светлини, стр. 120

Фарове за мъгла, 

стр. 121

Не се предлага за всички модели



П
р

и
б

о
р

н
о

 та
б

л
о

Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индикатор 
за задни 
светлини 
за мъгла

Индикатор 

на преду-

предител-

ната 

система 

за ниско

налягане 

на

гумите/

спадане 

на

гумите

Светва, когато са включени

задните светлини за мъгла.

Може да светне за кратко при
поставяне на бутона power в 
режим ON и aко 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 
  инициализирана

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
разкачване и последващо
свързване на 12- волтовия
акумулатор.

Светлини за мъгла, 

стр. 121

Светва по време на 
шофиране –  спрете на
безопасно място, проверете
налягането на гумите и
напомпайте гумата (гумите), 
ако е необходимо.
Продължава да свети след 
като гумите са напомпани 
до препоръчаното налягане -
Системата трябва да бъде 
инициализирана.

Калибрация на предупре-
дителната система за 
ниско налягане в гумите 
стр. 227

Мига и остава включен –

закарайте автомобила за

проверка в оторизиран 

сервиз.

Шофирайте за кратко 
разстояние със скорост над 
20 км/ч. Би трябвало индика-
торът да се изключи. Ако 
това не се случи, закарайте
автомобила за проверка в
оторизиран сервиз.
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Светлинен
индикатор 
за автома-
тичните 
дълги
светлини

Светва, когато са изпълнени
всички условия за работа на
системата за автоматичните 
дълги светлини.

 Мига, ако системата на
имобилайзера не може да
разпознае информацията
от ключа.

Автоматични дълги
светлини, стр. 125

Мига – не можете да
стартирате двигателя 
(хибридната система).
Поставете бутона power на 
АВТОМОБИЛ ИЗКЛЮЧЕН, 
след това изберете отново 
режим ON (ВКЛ.).

Модел с десен волан

Натиснете и задръжте спира-
чния педал и преди да поста-
вите бутона за стартиране в 
режим ON.

Всички модели

Мига непрекъснато – 
системата може да е повре-
дена. Закарайте автомобила 
за проверка при оторизиран
дилър/сервиз.
Не се опитвайте да променя-
те тази система или да доба-
вяте други устройства към 
нея. Могат да възникнат 
проблеми с електрическата 
система.

Индикатор 
за алармата 
на системата 
за сигурност

Икономи-

чен режим

Индикатор 

на спортен 

режим 

Индикатор 

на норма-

лен режим

Мига, когато е включена 

алармата на системата за 

сигурност. Алармена

система, стр. 115

Включва се при 

зададен икономичен 

режим

Включва се при 

зададен спортен 

режим

Включва се при зададен 

нормален режим

Икономичен режим 

ECON, стр. 211

Селектор за режимите 

на шофиране стр. 211

Селектор за режимите 

на шофиране стр. 211

Индикатор 

на

имобилай-

зера

Скалата на скоростомера 
остава да свети в червено 
при избран режим SPORT.
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индикатор 

за 

системни 

съобще-

ния

Светва заедно със звуков

сигнал, когато открие 

проблем.

Едновременно се появява

съобщение на системата в

информационния дисплей.

 Докато индикаторът свети, 
натиснете бутона         (home) 
и изберете Информация/
Informaton, за да видите 
отново съобщението.
    Превключване на екрана 
стр. 92
Вижте информацията за 
индикаторите в този раздел, 
когато се появи съобщение 
на системата в информа-
ционния дисплей. Вземете 
подходящите мерки според 
съобщението .
Информационният дисплей 
не се връща към нормални 
показания, докато преду-
преждението не се отмени 
или не натиснете бутона 
        (home).

Регули-

руем 

ограничи-

тел на 

скоростта 

(бял/

зелен)

 Светва при натискане на 
       бутона. Ако се активира 
различен индикатор, 
последователно натиснете 
бутона LIM.
Светва в зелено, когато е 
настроен регулируемият 
ограничител на скоростта.

Светва, когато натиснете 

      бутона. Ако светне 

различен индикатор, 

последователно натиснете 

бутона LIM.

Светва в зелено, когато 

натиснете бутона RES/+ 

или бутона SET/−.

Светва в бяло, когато систе-

мата за контрол на скоростта 

при спусакне е включена и в 

готовност за работа.

Светва в зелено, когато 

системата за контрол на 

скоростта при спусакне е 

сработила.

Индикатор 

на интели-

гентния

ограничи-

тел на

скоростта 

(бял/зелен)

Индикатор 

на систе-

мата за 

спускане 

по наклон 

(бял/

зелен)

Регулируем 

ограничител на 

скоростта – стр. 214

Интелигентен 

ограничител на 

скоростта – стр. 218

Система за спускане по 

наклон – стр. 212
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индикатор 

на Систе-

мата за 

автоматич-

но поддър-

жане на 

скоростта 

(адаптивен 

автопилот 

- ACC) с

функция 

Следване

при ниска 

скорост 

(жълт)

Индикатор 

на помощ-

ната систе-

ма за

спазване 

на пътната 

лента 

(LKAS)

(жълт)

Светва, ако има проблем със

Системата за автоматично

поддържане на скоростта 

(АСС) с функция Следване

при ниска скорост.

Светва, ако Системата за 

автоматично поддържане на 

скоростта (АСС) с функция 

Следване при ниска скорост 

е деактивирана временно, 

след като акумулаторът е 

бил разкачен и след това 

свързан отново.

Индикаторът може да светне 

временно, когато се надви-

ши максималното ограниче-

ние за натоварване.

Действието на системата за 

автоматично поддържане на 

скоростта (ACC) със Следене 

при ниска скорост е 

отменено автоматично.

Светва, ако има 

проблем с LKAS.

Индикаторът може да светне 

за кратко, ако е надвишен 

максималният допустим 

товар.

Светва по време на 

движение – закарайте

автомобила за проверка в

оторизиран сервиз.

Покарайте на 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 ограниче-
ние за натоварване. 

 
Свети постоянно – 

закарайте автомобила 

за проверка в оторизиран 

сервиз

Ограничение за натовар-

ване стр. 198

Уверете се, че общото нато-

варване на автомобила 

е в допустимите норми на 

максималния полезен товар.

Свети постоянно – закарайте 

автомобила за проверка в 

оторизиран сервиз

Ограничение за натовар-

ване стр. 198
Свети постоянно – закарайте 

автомобила за проверка в 

оторизиран сервиз

Индикатор 
на адап-
тивния 
автопилот 
(ACC) със 
спазване 
на дистан-
ция при 
ниска 
скорост 
(бял / 
зелен)

Светва в бяло, когато натис-

нете бутона      . Ако се появи 

индикатор в различен цвят, 

после натиснете бутона LIM.

Светва в зелено, когато 

натиснете бутона RES/+ 

или SET/-.

Адаптивен автопилот 

със спазване на дистан-

ция при ниска скорост, 

стр. 255
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Не се предлага за всички модели

Индикатор 
на помощ-
ната систе-
ма за под-
държане 
на лентата 
на движе-
ние (LKAS) 
(бял/зелен)

Индикатор 
за готов-
ност за сра-
ботване на 
системата 
срещу на-
пускане на 
пътното 
платно

Светва в бяло, когато 

натиснете бутона LKAS.

Светва в зелено, когато 

LKAS е сработила.

Светва, когато са изпълнени 

всички условия за сработва-

не на системата срещу 

напускане на пътното платно 

и е разпозната ограничител-

на маркировка.

Светва, ако има проблем със 

системата срещу напускане 

на пътното платно, спирачна-

та система за предотвратява-

не на ПТП, автоматичното спи-

ране при ниска скорост или 

системата за сляпата зона*.

Индикаторът може да светне 

за кратко, ако е надвишен 

максималният допустим 

товар.

Светва, ако Системата срещу 

напускане на пътното плат-

но, Спирачна система за 

предотвратяване на ПТП и 

автоматичното спиране при 

ниска скорост са временно 

деактивирани, след като 

12-волтовият акумулатор е 

бил разкачен и след това 

свързан отново.

Индикатор 

на Safety

Support 

(жълт)

Помощна система за 

спазване на пътната 

лента (LKAS) – стр. 269

Система срещу 

напускане на пътното 

платно – стр. 277

Свети постоянно – 

Закарайте автомобила за 

проверка в оторизиран 

сервиз.

Уверете се, че общото нато-

варване на автомобила е в 

допустимите норми на 

максималния полезен товар.

Свети постоянно – закарайте 

автомобила за проверка в 

оторизиран сервиз

Максимален полезен 
товар – стр. 198

Шофирайте известно 

разстояние със скорост 

по-висока от 20 км/ч. 

Индикаторът трябва да 

изгасне. Ако това не се 

случи, проверете 

автомобила при 

оторизиран дилър.
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Индикатор 

на Safety

Support 

(жълт)

Светва, когато системата 

срещу напускане на пътното 

платно и/или Спирачната 

система за предотвратяване 

на ПТП са се изключили 

сами.

Свети постоянно – Темпера-

турата вътре в камерата е 

прекалено висока. 

Използвайте климатика, 

за да охладите камерата.

Системата се активира, 

когато температурата вътре 

в камерата спадне.

Предна широкоъгълна 

камера – стр. 288

Може да се включи, когато 

навън е тъмно – напр. при 

шофиране в тунел, през 

нощта, на здрачаване или 

на зазоряване.

Свети постоянно –  зоната 

около камерата е блокирана 

от замърсяване, кал и др. 

Спрете автомобила на 

безопасно място и 

избършете зоната с мека

кърпа.

Предна широкоъгълна 

камера – стр. 288
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Индикатор Наимено-
вание Вкл./мигане Обяснение

Не се предлага за всички модели

Индикатор 

на Safety

Support 

(жълт)

Светва, когато в близост до 

звуковия датчик са се натру-

пали кал, сняг или лед.

Модели със система 

за мъртвата зона

Светва, когато в близост до 

сензора на системата за 

мъртвата зона са се натрупа-

ли кал, сняг или лед.

Светва, когато температурата 

на сензора на системата за 

мъртвата зона е висока.

Светва в зелено, когато 

системата срещу напускане 

на пътното платно, спирачна-

та система за предотвратява-

не на ПТП, контролът при 

спиране с ниска скорост и 

системата за мъртвата зона* 

са включени.

Светва в зелено и сиво, 

когато системата срещу на-

пускане на пътното платно, 

спирачната система за пре-

дотвратяване на ПТП, контро-

лът при спиране с ниска 

скорост или системата за 

мъртвата зона* или две 

произволни или три от тези 

системи са изключени. 

Светва в сиво, когато 

системата срещу напускане 

на пътното платно, спирачна-

та система за предотвратява-

не на ПТП, контролът при 

спиране с ниска скорост и 

системата за мъртвата зона* 

са изключени.

Отстранете това, което 

пречи на звуковия датчик.

Автоматично спиране 
при ниска скорост – 
стр. 250

Задейства се в движение – 

Нещо може да пречи на 

сензора на системата за 

мъртвата зона. Проверете 

дали сензорът не е близо до 

нещо и отстранете всякакви 

препятствия.

 Системата ще се върне към 

нормален режим на работа, 

когато температурата падне. 
Системата за мъртвата 

зона* - стр. 229 

Индикатор 

на Safety

Support 

(зелен/

сив)

Включване и изключва-

не на системата за 

предотвратяване на 

напускане на пътното 

платно, стр. 280

Включване и изключва-

не на системата CMBS 

(спирачна система за 

предотвратяване на 

ПТП), стр. 244

Включване и изключва-

не на системата за 

мъртва зона на види-

мостта, стр. 231

Включване и изключва-

не на системата, стр. 253



Тъй като на информационния интерфейс за шофьора няма да се показват съобщения, 

когато Warning Message (предупредително съобщение) е настроено на ИЗКЛ./OFF, 

можете да проверите съобщенията по-долу. Моля, предприемете съответните действия, 

указани в съобщението – напр. да се свържете с оторизиран сервиз.

          Червени икони – стр. 78

          Жълти икони – стр. 80

          Зелени икони – стр. 85

          Други икони – стр. 86

Изкарайте съобщения посредством настройка Warning Message (предупредително 

съобщение) на ON/ВКЛ. Moжете също така да смените езика на съобщенията.

Предупредителни и информационни съобщения на 

информационния интерфейс за шофьора
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Предупредителните и информационните съобщения се показват само на информа-

ционния интерфейс за шофьора. Натиснете         бутона (home), изберете Information/

Информация, след това натиснете левия селектор на волана, за да видите съобщението 

отново при включен индикатор за съобщение на системата.

Икони



П
р

и
б

о
р

н
о

 та
б

л
о

Червени икони

Икона Съобщение

Закопчайте предпазния колан на пътник

Открита е критична грешка на система.

Спрете на безопасно място.

Редуцирана асистенция в кормилното управление.

Спрете на безопасно място.

Влошено действие на спирачките.

Спрете на безопасно място.

Ниско ниво на спирачната течност.

Проверете нивото на спирачната течност.

Паркинг спирачката (ръчната) е задействана.

Освободете паркинг спирачката (ръчната).

Не може да се задейства автопилотът: 

Задействана е паркинг спирачката (ръчната).

Автопилотът е отменен: 

Била е задействана паркинг спирачката (ръчната).

Проблем в спирачната система. 

Действието на спирачките може да е по-слабо.

Проблем в спирачната система. 

Действието на спирачките може да е по-слабо.

Закопчайте предпазния колан
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Икона Съобщение

Напомняне за предпазните колани – стр. 20

Проблем със зареждането на 12-волтовия акумулатор.

Спрете да шофирате.

Ниско налягане на двигателното масло.

Спрете двигателя.

Ако се покаже предупреждение за ниско ниво 

на двигателното масло. – стр. 380

Прекалено висока температура на двигателя.

Оставете двигателя да се охлади.

Прегряване – стр. 378

Проблем с въздушните възглавници

Проверете задните седалки

Изисква се действие с волана

Напускане на лентата

Проблем в системата с паркинг сензорите
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Икона Съобщение

Жълти икони

Проблем със системата за емисии.

Мощността може да бъде ограничена.

Проблем със системата за емисии.

Избягвайте рязко ускорение и висока скорост.

Проблем със системата за емисии.

Не шофирайте.

Ниво на маслото в двигателя.

Проверете нивото на маслото в двигателя.

Ниво на маслото в двигателя.

Проверете нивото на маслото в двигателя.

Ако се появи предупреждение за ниско ниво 

на маслото в двигателя стр. 384

Задействайте ръчната спирачка,

За да задържите автомобила в

Спряло положение

Проблем в системата.

Превключете на Р.

Превключете на Р.

Система за автоматично поддържане на скоростта 

(адаптивен автопилот - ACC) с

функция Следване при ниска скорост стр. 255

Спирачна система за предотвратяване на ПТП стр. 241

Напускане на лентата

Температурата е твърде ниска, 

за да може автомобилът да функционира

Моля, изчакайте, докато автомобилът загрее

Аларма за скорост стр. 92

Автоматично спиране при ниска скорост (спирачна 

система за предотвратяване на ПТП в градски 

условия), стр. 250
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Икона Съобщение

Проблем в охладителната система на автомобила.

Мощността може да бъде ограничена.

Проблем с уреда за нивото на горивото.

Нивото не е точно.

Ниско ниво на горивото

Проблем с трансмисията.

Динамичните показатели могат да бъдат влошени.

Проблем с трансмисията.

Не шофирайте.

Проблем с антиблокиращата спирачна система.

Ефективността на спирачките може да бъде ограничена.

Проблем със спирачната система.

Ефективността на спирачките може да бъде ограничена.

Проблем със спирачната система.

Не натискайте заедно педалите на спирачката и газта.

Проблем със спирачната система.

Ефективността на спирачките може да бъде ограничена.

Проблем със спирачната система.

Ефективността на спирачките може да бъде ограничена.

Влошена работа на спирачките.

Избягвайте рязко ускорение и висока скорост.
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Икона Съобщение

Проблем с електрическата ръчна (паркинг) спирачка.

Ръчната спирачка не може да бъде задействана.

Проблем със системата за подпомагане на динамичната 

устойчивост на автомобила

Сцеплението и управляемостта могат да бъдат влошени.

Шофирайте внимателно.

Системите се инициализират...

Проблем с асистента за потегляне по наклон.

Автомобилът може да тръгне назад при пускане на 

спирачката.

Проблем със системата за контрол на скоростта 

при спускане по наклон.

Натискайте спирачката при спускане.

Проблем със системата за автоматично задържане 

на спирачките.

Задействайте паркинг спирачката при спиране.

Натиснете спирачката

Автопилотът отменен:

Натиснете спирачката

За да освободите паркинг спирачката (ръчната):

Спирачка + натискане

Модели с електрически заден капак

Проблем в електрическия заден капак.

Оперирайте ръчно със задния капак.

Проблем със системата на електрическото 

сервоуправление.

Намалено сервоподпомагане при въртене на волана.

Проблем със системата на електрическото 

сервоуправление.

Няма сервоподпомагане на волана.

Не шофирайте.
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Икона Съобщение

Проблем в системата за автоматичен контрол на 

светлините.

Контролерите за ръчно управление работят.

Проблем с фаровете.

Работата на фаровете може да бъде влошена.

Проблем в системата за автоматично превключване 

между къси и дълги светлини.

Контролерите за ръчно управление работят.

Дистанционното управление не е открито

Сменете батерията на дистанционното управление за 

безключов достъп
Смяна на батерията на дистанционното управление – стр. 355

Проблем със системата за безконтактно отключване 

и запалване

Проблем с дигиталния ключ

Вземете дигиталния ключ и изключете автомобила 

при излизане

Проблем със системата за следене на налягането 

в гумите.

Проверете всички гуми и инициализирайте системата

Ниско налягане в гумите
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Икона Съобщение

Проблем в системата за автоматично поддържане 

на скоростта 

Проблем в спирачната система за предотвратяване 

на ПТП

Проблем в автоматичното спиране при ниска скорост.

Проблем в автоматичното спиране при ниска скорост.

Препятствие пред паркинг сензор.

Проблем с помощната система за поддържане 

на лентата

Проблем със системата срещу напускане на 

пътното платно

Модели със система за напомняне за сервизно обслужване

Необходимост от обслужване скоро

Система за напомняне за сервизно обслужване* стр. 317

Модели със система за напомняне за сервизно обслужване

Необходимост от обслужване скоро

Система за напомняне за сервизно обслужване* стр. 317

Модели със система за напомняне за сервизно обслужване

Пропуснато обслужване

Система за напомняне за сервизно обслужване* стр. 317

Модели със система за мъртвата зона на видимостта

Проблем със системата за мъртвата зона на видимостта

Модели със система за мъртвата зона на видимостта

Информация за мъртвата зона не е налична

Не се предлага за всички модели
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Икона Съобщение

Проверете зарядната система

Зарядът на батерията под високо напрежение е 

твърде нисък.

Автомобилът не може да бъде стартиран

Ниско ниво на заряд.

Намалена мощност.

Ниска температура.

Намалена мощност.

Висока температура.

Намалена мощност.

Проблем с хибридната система.

Намалена мощност.

Проверете 12-волтовата система за зареждане.

Намалена мощност.

Проблем със системата за акустична сигнализация 

на автомобила

Проблем със задвижващата система.

Мощността може да бъде намалена.

Проблем със задвижващата система.

Спрете, когато е безопасно.

Проблем в задвижващата система.

Избягвайте рязкото ускорение и високата скорост.

Икона Съобщение

Зелени икони

Режим на готовност на системата за задържане 

на спирачките
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Икона Съобщение

Избягвайте рязкото ускорение и високата скорост.

Температура на двигателя, близка до граничната 

стойност

Позицията на скоростния лост е N

Отпуснете газта

Автопилотът не може да се задейства:

Натиснат е спирачният педал

Изключена система за задържане на спирачките

За да активирате системата за задържане на 

спирачките

Предпазен колан + натискане

За да изключите системата за задържане на 

спирачките: Спирачка + натискане 

Не може да се настрои автопилотът:

Системата за спускане по наклон е активна

Не може да се включи системата за спускане по наклон: 

Активиран е автопилотът.

Не може да се включи системата за спускане по наклон: 

Автопилотът е активиран

Не може да се включи системата за спускане по наклон: 

Скоростта е прекалено висока

Системата за спускане по наклон е изключена: 

Скоростта е прекалено висока

Работата на системата за спускане по наклон е отменена: 

Наклонът не е достатъчно стръмен
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Икона Съобщение

За да позволите автоматичното задействане на спирачките

Закопчайте предпазния колан

Автопилотът не може да се задейства:

Закопчайте предпазния колан

Автопилотът е отменен:

Закопчайте предпазния колан

Автопилотът не може да се задейства:

Скоростта е твърде висока

Автопилотът е отменен:

Скоростта е твърде висока

Автопилотът не може да се задейства:

Системата не е достъпна

Автопилотът ще бъде отменен скоро

Автопилотът не може да се задейства:

Прекалено малка дистанция до автомобила отпред

Автопилотът е отменен:

Прекалено малка дистанция до автомобила отпред

Автопилотът не може да се задейства:

Наклонът е прекалено стръмен

Автопилотът е отменен:

Наклонът е прекалено стръмен

Автопилотът не може да се задейства:

Наклонът е прекалено стръмен

Автопилотът е отменен:

Наклонът е прекалено стръмен

Закопчайте предпазния колан

Автопилотът е отменен:

Скоростта е твърде висока
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Икона Съобщение

Автопилотът не може да се задейства:

Превключете на D

Автопилотът е отменен:

Превключете на D

За да възобновите действието на автопилота: 

Използвайте бутона "RES/+"

Автопилотът е отменен:

Загуба на сцепление

Натиснете бутона, за да управлявате функцията

Натиснете бутона, за да управлявате АСС 

(адаптивния автопилот)

Активирана система за автоматично спиране с 

ниска скорост.

Разпознат обект.

Някои асистенти за шофьора не могат да се задействат:

Почистете предното стъкло или са налице условия на 

влошена видимост.

Системата срещу напускане на пътното платно 

е активирана

Налични са някои асистиращи системи за шофьора

Асистентът за спазване на пътна лента не може да 

се задейства.
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Икона Съобщение

За да стартирате автомобила:

Спирачка+натискане на бутон

За да стартирате автомобила:

Натиснете до долу

Спирачка+натискане на бутон

За да продължите да шофирате: 

Натиснете спирачния педал и превключвателя

За да отключите волана:

Натиснете+завъртете

За да изключите автомобила:

Натиснете+завъртете

Режим за аксесоари

Натиснете до долу

Спирачка+натискане на бутон

За стартиране дръжте дистанционното близо до 
бутона Start

Ако батерията на дистанционното управление е изтощена – 
стр. 373

Натискане два пъти или задържане ще доведе до 

IGN OFF (изключване от контакт)

Готовност за потегляне
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Индикатор за бутонa за 

регулиране на обратното 

ускорение при отпускане 

на педала на газта 

Уреди и интерфейс за информация на шофьора

Уред POWER/CHARGE 

(ЗАРЕЖДАНЕ/ОТДАВАНЕ НА 

МОЩНОСТ ОТ БАТЕРИЯТА)

Система за разпознаване на пътни знаци

Индикатор за 

стила на шофиране Скоростомер

Уреди и информационен 

дисплей за шофьора

Индикатор за позицията на 

скоростния лост/индикатор за трансмисията

Горивомер 

Брояч на пътуванеВъншна температура
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Скоростомер

ЗАБЕЛЕЖКА

Горивомер

Може да настроите скоростомера и показаните измервателни единици да бъдат в км/ч 

или мили/ч.

Трябва да заредите с гориво, когато показанието се доближи до      . 

Пълното изразходване на горивото може да доведе до прекъсване на 

двигателя, което има вероятност да причини повреда на катализатора. 

Електрически мотор

Зареждане на батерията

Когато високоволтовата батерия се зарежда, интензитетът на зареждането се 

визуализира чрез запълване на индикатора от страната на CHARGE.

Индикатор за стила на шофиране

Превключва в зелено, за да укаже, че автомобилът бива шофиран икономично, когато 

режим SPORT е изключен.

Система за разпознаване на пътни знаци

Показва пътните знаци, които срещате по пътя.

Индикаторът мига, когато максималната скорост на ограничението на 

скоростта, указана от системата за разпознаване на пътни знаци бива 

превишена.

Когато електромоторът задвижва автомобила, отдаваната мощност се визуализира 

чрез запълване на индикатора от страната на POWER.

Промяна на мерните единици, стр. 93

Уред POWER/CHARGE (Индикатор за ниво на заряд)
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Предпазни колани

Поддръжка*

Поддръжка на системите за 

безопасност     стр. 96

Персонализиране на 

дисплея     стр. 97

Информация

Не се предлага за всички модели

Информационен дисплей за шофьора

Информационният дисплей за шофьора показва информация като очакваната 

дистанция, която ще изминете, и разхода на автомобила.

Когато се покаже предупредително съобщение, моля, проверете съобщението и се 

свържете с оторизиран дилър, за да бъде проверен автомобилът, ако е необходимо. 

Моля, направете справка в указаните по-долу страници, ако се покаже съобщение 

Engine Oil Pressure Low (ниско налягане на маслото в двигателя), Engine Temperature 

Too Hot (прекалено висока температура на двигателя) или Reduced Stopping Power 

(намалена сила на спирачките).

Ако се покаже предупреждение за ниско налягане на маслото в двигателя 

(Engine Oil Pressure Low) стр. 380

Прегряване стр. 378

Ако се покаже предупреждение за намалена сила на спирачките 

(Reduced Stopping Power) стр. 381

Превключване на дисплея

Натиснете        бутона (home), след това завъртете левия въртящ се селектор на волана, 

за да преминете през съдържанието, което искате да видите. Натиснете левия 

въртящ се селектор на волана, за да видите подробна информация.

Скорост и време

Аудио

Телефон

Навигация

Аларма за скорост

Ляв въртящ се селектор 

на волана

(Home) бутон

Power /Charge (отдаване 

на мощност/

зареждане)     стр. 93

Начин на 

задвижване     стр. 94

Пробег и гориво     стр. 95



П
р

и
б

о
р

н
о

 та
б

л
о

Позволява Ви да изкарате друга единица на информационния дисплей за шофьора и 

екрана за аудио/информация и да настроите показаните измервания да бъдат в км и 

мили, км/ч и мили в час.

Натиснете и задръжте левия въртящ се селектор на волана, когато изберете 

Power/Charge в интерфейса за информация за водача. Всеки път, когато направите 

това, единицата ще се променя от км, км/ч на мили, мили в час или обратно. След 

това за няколко секунди ще се появи екран за потвърждение.

Отдаване на мощност/зареждане

Показва кога електродвигателят използва мощност на и високоволтовата батерия за 

задвижване и кога зарежда високоволтовата батерия. Друго съдържание ще бъде скрито.

Уред POWER/CHARGE стр. 91

Промяна на мерни единици
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Нивото на заряд на високоволтовата батерия може да падне при следните условия:

     Когато 12-волтовият акумулатор е бил сменен.

     Когато 12-волтовият акумулатор е разкачен.

     Когато системата за управление на високоволтовата батерия коригира 

показанията си.

Отчитането на нивото на заряд ще бъде коригирано автоматично, докато шофирате.

Екран за начина на задвижване/статус на работа на 
бензиновия двигател/показание за нивото на заряд на 
високоволтовата батерия

Показва потока на мощността от електромотора и бензиновия двигател, като индикира

източника на енергия за задвижването и дали батерията се зарежда.

Уред за нивото на заряд на високоволтовата батерия

Енергиен поток Бензинов двигател Бензинов двигател включен (ON)

Бензинов двигател изключен (OFF)

Hybrid (HV): мощността за задвижване идва и от електромотора, и от 

бензиновия двигател.

Electric Vehicle (EV) – движение на ток: мощността за задвижване идва от 

електромотора.

Engine (Direct Drive) – задвижване от двигателя с вътрешно горене: бензиновият 

двигател работи и зарежда високоволтовата батерия.

Бензиновият двигател работи и електромоторът зарежда високоволтовата батерия.

Регенерация – електромоторът зарежда високоволтовата батерия.

Мощността идва само от двигателя с вътрешно горене.



П
р

и
б

о
р

н
о

 та
б

л
о

Рестартиране на брояча за пътуване

За да рестартирате брояча, първо го заредете на дисплея, после натиснете и задръжте 

левия въртящ се контролер на волана. Броячът е нулиран до 0,0.

Ако автомобилът е неподвижен, с включен двигател може да се появи следното на 

информационния екран.

Пробег/гориво/брояч на пътуване

Завъртете левия въртящ се контролер, за да превключвате между Пътуване А и 

Пътуване В.

Пътуване А

Среден разход на гориво

Моментен разход на гориво

Пробег

Пътуване В
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Зона за информация на системата за предотвратяване напускането на пътното 

платно

Икона и статус на работа на системата за предотвратяване напускането на 

пътното платно

Зона за информация на системата за мъртвата зона и статус на работа*

Икона и статус на работа на системата за мъртвата зона*

Зона за информация на системата за автоматично спиране при ниска скорост

Икона и статус на работа на системата за автоматично спиране при ниска скорост

Зона за информация на спирачната система за предотвратяване на ПТП

Икона и статус на работа на спирачната система за предотвратяване на ПТП

Поддръжка на системите за безопасност

Показва работния статус (вкл., изкл. или грешка) на системата за предотвратяване 

напускането на пътното платно, спирачната система за предотвратяване на ПТП, 

системата за автоматично спиране при ниска скорост и системата за мъртвата зона* 

посредством цвят и с букви.

Следните цветове показват работния статус на всяка от гореспоменатите системи:

Зелено: Системата е включена.

Сиво: Системата е изключена.

Жълт: Има проблем със системата.

Дори когато иконата на системата за автоматично спиране при ниска скорост е зелена,

ако паркинг сензорите отзад са изключени, функцията за автоматично спиране няма 

да работи при движение на заден ход.

Не се предлага за всички модели
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Иконите, които са сиви, не могат да бъдат премахнати от началния екран.

Когато персонализирате настройките, превключете на      .

Персонализиране на дисплея

Променете настройките в зависимост от личните си предпочитания.

Подредба съдържанието на дисплея

Можете да изберете кои икони да се показват на началния екран (home).

Завъртете левия въртящ се селектор, за да 

превъртите през съдържанието и да изберете 

Customize Display/Персонализирайте дисплея, 

след това натиснете левия въртящ се селектор.

Завъртете левия въртящ се селектор.

Завъртете левия въртящ се селектор, за да 

превъртите иконите, след това го натиснете, за 

да поставите или премахнете отметка за 

отделни опции.



Вграденият ключ може да се използва за заключва-

не/отключване на вратите, когато батерията на 

дистанционното управление се изтощи и функцията 

за електрическо (централно) заключване/отключва-

не на вратите вече не може да бъде задействана.

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.

Тази глава обяснява как да управлявате различните контролери, необходими при 

шофиране.

ЧАСОВНИК

Настройване на часовника

Можете да сверите часа в дисплея на часовника, когато бутонът за стартиране е в 

положение ON. 

Настройка на часовника стр. 161

Часовникът на арматурното табло също се променя, когато часовникът на 

аудио/информационния екран бъде настроен.

Отключване и заключване на вратите

Ключ

Вграден ключ

Използвайте ключовете за включване и изключване на захранването, както и за 

заключване и отключване на всички врати и капака на багажното отделение.

Копче за освобождаване

Вграден ключ

Контролери
К
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Автомобилът предава радиовълни, за да открие дистанционното управление на систе-

мата безключов достъп и стартиране, 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 да 

работят нестабилно (невинаги):

    Силни радиовълни се излъчват от оборудване наблизо.

    Вие носите дистанционното управление заедно с телекомуникационно оборудване, 

    лаптопи, мобилни телефони или безжични устройства.

    Метален обект допира или покрива дистанционното управление.

Възможно е да се намали консумацията на енергия от батерията чрез изключване на 

приемането на радиовълни. Когато задържите едновременно бутоните за заключване 

и отключване за около три секунди, светодиодът ще мигне два пъти и приемането на 

радиовълни ще се изключи.

Ако натиснете който и да е бутон на дистанционното управление веднъж, то отново 

ще започне да приема радиовълни.

Слаб сигнал на дистанционното управление на 
системата безключов достъп и стартиране
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Някои екстериорни светлини премигват три 

пъти; всички врати и капакът на багажното 

отделение се заключват и системата за 

сигурност се включва.

Заключване/отключване на вратите отвън

Използване на системата за безключов достъп

Когато носите дистанционното управление, можете да заключвате/отключвате вратите 

и капака на багажното отделение. Можете да заключвате/отключвате вратите и капака 

на багажното отделение в радиус от 80 см от външната дръжка на врата или на 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.

Датчик за заключване 

на вратите

Бутон за заключване
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Няма да можете да заключите никоя от вратите отвън, ако дистанционното управление 

за безключов достъп е вътре в автомобила и се чува звуков сигнал. 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, за да заключите.

    Натиснете бутона за заключване на дръжката на предната врата или на багажника.
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Отключване на вратите и капака на багажника

Хванете дръжката на предната врата:

Отключват се всички врати и капакът на 

багажника.

Някои екстериорни светлини премигват 

веднъж.

Натиснете външната дръжка:

Отключва се капакът на багажника.

Някои външни светлини мигат веднъж.

Външна дръжка

Използване на дистанционното управление

Заключване на вратите и капака на багажника

Натиснете бутона за заключване.

Някои екстериорни светлини мигат три пъти; 

всички врати и капакът на багажното 

отделение се заключват, а системата за 

сигурност се включва.

Отключване на вратите и капака на багажника

Натиснете бутона за отключване.

Някои екстериорни светлини мигат веднъж и 

всички врати и капакът на багажника се 

отключват.

Бутон за заключване

Бутон за отключване

Автомобили с десен волан
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Бутнете заключващия бутон напред      или 

натиснете бутона за централно заключване в 

посоката за заключване      , след това дръпнете и 

задръжте външната дръжка на вратата      . 

Затворете вратата, след това пуснете дръжката.

Заключване/отключване на вратите с ключ

Ако бутонът за отключване или заключване на дистанционното не работи, 

използвайте ключа.

Вкарайте ключа докрай и го завъртете.

Заключване

Отключване

Заключване на врата без ключ

Ако ключът не е у Вас или по някаква причина не можете да заключите врата с ключа, 

можете да заключите вратата без него.

Заключване на вратата на шофьора

Заключване на вратите на пътниците

Натиснете бутона за заключване напред и 

затворете вратата.
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Заключване/отключване на вратите отвътре

Използване на заключващия бутон

Заключване на врата

Бутнете заключващия бутон напред.

Отключване на врата

Дръпнете бутона за заключване назад.

За заключване

За отключване

Когато заключите вратата чрез бутона за заключване на шофьорската врата, всички 

други врати и капакът на багажното отделение се заключват едновременно с това.

Отключване от вътрешната дръжка на предната врата

Дръпнете вътрешната дръжка на шофьорската врата.

Вратата се отключва и отваря с едно движение.

Вътрешна дръжка
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Ключалки с детска защита

Отключване

Заключване

Ключалките с детска защита не позволяват 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.
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Внимавайте да не ударите главата си във вратата на багажника или да не сложите 

ръцете си между капака и багажното отделение.

Когато вкарвате или вадите 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 ауспуха. Може да се изгорите.

Не се предлага за всички модели

ВНИМАНИЕ!

Врата на багажника

Предпазни мерки за отваряне/затваряне на вратата 

на багажното отделение

Винаги преди отваряне или затваряне на вратата на багажното отделение 

проверявайте дали всички хора и предмети са далеч от капака.

Модели без електрическа врата на багажното отделение

Всички модели

Отворете вратата на багажното отделение докрай.

Ако не е отворен напълно, капакът на багажното отделение може да започне да 

се затваря под силата на собственото си тегло.

Внимавайте, когато духа вятър. Вятърът може да затвори вратата на багажното 

отделение.

По време на движение вратата трябва да остане затворена, за да:

Избегнете възможни травми.

Не допуснете навлизането на отработени газове в купето на автомобила.

Лице, което се намира на траекторията на отваряне и затваряне на задния капак, 

може да бъде наранено сериозно.

Уверете се, че няма хора на траекторията на отваряне и затваряне на вратата на 

багажника, преди да я отворите или затворите.
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Не се предлага за всички модели

Дръжка отвън

Дръжка отвътре

Амортисьори на багажника

Отваряне/затваряне вратата на багажника

Когато всички врати са отключени или натиснете 

бутона за отключване на задния капак* върху 

дистанционното управление, задният капак се 

отключва. Натиснете дръжката отвън на капака и 

вдигнете капака нагоре.

Ако носите дистанционното управление у себе си, 

не се налага да отключвате багажника, преди 

да го отворите.

За да затворите багажника, хванете дръжката 

отвътре, дръпнете капака надолу и го натиснете 

отвън, за да се затвори.

Уверете се, че багажът или други предмети 

не влизат с досег с амортисьорите на 

вратата на багажника.

Не оставяйте дистанционното управление в автомобила, когато излизате. Носете го 

със себе си.

Дори и да не носите дистанционното управление у себе си, можете да отключите 

капака на багажника, докато някой друг, у когото е дистанционното управление, е в 

зоната на обхват на системата.
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Не натискайте и не дърпайте автоматичния капак на багажното отделение, докато той 

се отваря или затваря автоматично. Принудителното отваряне или затваряне на 

автоматичния капак, докато се движи, може да увреди механизма му.

Не се предлага за всички модели

ВНИМАНИЕ!

Отваряне/затваряне на електрическата врата 
на багажното отделение*
Автоматичният капак на багажното отделение може да бъде отворен 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 движение нагоре/надолу на крака Ви под 

централната част на задната броня за достъп със свободни ръце.

Автоматичният капак на багажното отделение може да бъде отворен/затворен, когато 

лостът на трансмисията е в положение       .

ЗАБЕЛЕЖКА

Отваряне или затваряне на автоматичната врата на багажника, докато част от 

тялото на пътник е на траекторията на отваряне/затваряне, може да причини 

сериозни травми.

Уверете се, че всички пътници или предмети са извън траекторията, която изминава

 задната врата при отваряне/затваряне, преди да я отворите или затворите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате 

автомобила сам/а или с други пътници.
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При 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 без да 

искате да отворите или затворите капака на багажното отделение. 

Ако задържите крака си под бронята твърде дълго, електрическият капак на багажното 

отделение няма да се отвори или затвори.

Функцията няма да сработи, ако не носите със себе си дистанционното управление на 

системата за безключов достъп. Уверете се, че носите със себе си дистанционното 

управление на системата за безключов достъп.

Използване на системата за достъп без ръце

Движете крака си напред-назад под централната 

част на задната броня, за да отворите или затворите 

електрическата врата на багажното отделение, 

докато носите дистанционното управление на 

системата за безключов достъп.

Някои екстериорни светлини премигват, след 

което автоматичният капак започва да се 

движи.

Около 1 секунда
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Затваряне на електрическата задна врата на багажника 
при отдалечаване от автомобила

Когато се отдалечавате от автомобила, докато носите дистанционното управление на 

системата за безключов достъп, електрическият капак на багажното отделение 

ще се затвори автоматично.

Носете дистанционното управление на системата 

за безключов достъп и натиснете бутона за 

затваряне при отдалечаване.

Индикаторът на бутона за автоматично затваря

не при отдалечаване ще светне в зелено, 

когато се активира функцията за автоматично 

затваряне при отдалечаване.

Отдалечете се на поне 1,0 м (3 фута) разстояние 

от автомобила в рамките на 30 секунди след 

натискане на бутона за затваряне при 

отдалечаване.

Някои екстериорни светлини ще премигнат, 

след това електрическият капак на багажника

започва да се затваря.

Бутон за затваряне при 

отдалечаване

Отдалечете се поне на 1 м
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Ако натиснете отново бутона, докато 

електрическата врата се затваря, тя спира. 

Натиснете бутона за около една секунда и 

електрическият капак ще обърне посоката си на 

движение.

Използване на дистанционното управление

Натиснете бутона на електрическия капак по-дълго 

от една секунда, когато режимът на захранване е 

VEHICLE OFF (ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ).

Някои екстериорни светлини премигват.

Ако натиснете отново бутона, докато автоматичният

заден капак се затваря, капакът спира.

Натиснете бутона за по-дълго от една секунда и 

автоматичният заден капак ще обърне посоката

си на движение.Бутон на електрическия 

заден капак

Персонализиране на отварянето на електрическия капак на багажното 

отделение

По всяко време: Автоматичният капак на багажното отделение се отключва и отваря 

едновременно. Това е настройката по подразбиране.

Когато е отключен: Капакът се отваря, когато всички врати са отключени.

Използване на бутона за отваряне на задния капак

За да отворите или затворите електрическия капак 

на багажното отделение, натиснете бутона за 

около една секунда.

Някои екстериорни светлини ще премигнат.
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Използване на външната дръжка на вратата на багажното 
отделение

Aко натиснете външната дръжка на капака на 

багажното отделение за една секунда, той се 

отваря автоматично.

Ако искате да отворите вратата на багажника 

ръчно, натиснете външната дръжка за повече 

от една секунда.

Ако носите дистанционното управление на 

системата за безключов достъп, не се налага да 

отключвате капака на багажното отделение, 

преди да го отворите.

Ако натиснете отново външната дръжка, докато 

електрическият заден капак се затваря, той спира.

Натиснете външната дръжка и електрическият 

заден капак ще обърне посоката си на движение.

Външна дръжка на вратата 

на багажника

Не оставяйте дистанционното управление на системата за безключов достъп в 

автомобила, когато излизате. Носете го със себе си.

Дори и да не носите дистанционното управление на системата за безключов достъп, 

може да отключите багажника, докато някой друг, у когото е дистанционното 

управление, е в зоната на обхват на системата.

Използване на бутона от вътрешната страна на багажното 
отделение

Натиснете бутона върху самата врата на багажното 

отделение, за да я затворите.

Ако натиснете отново бутона, докато електрическият 

заден капак се затваря, той спира.

Натиснете и пуснете бутона отново и електрическият 

заден капак ще обърне посоката си на движение.

Бутон отвътре на вратата на 

багажното отделение 
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Ако капакът на багажното отделение е отворен само леко, позицията не може да се 

препрограмира, дори и да натиснете бутона отвътре.

Програмиране на позицията на вратата на багажника

Можете да програмирате колко високо да се отваря 

електрическата врата на багажника.

За програмиране:

Отворете вратата на багажното отделение до 

желаната позиция.

Натиснете и задръжте вътрешния бутон на капака 

на багажното отделение. Ще чуете дълъг звуков 

сигнал (бипване), последван от два кратки 

звукови сигнала. 

Бутон от вътрешната страна 

на багажната врата
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Автоматично снижава електрическия капак на багажното отделение, когато има 

опасност напълно отвореният капак да падне под силата на собственото си тегло 

(например поради натрупан върху капака сняг). Чува се звуков сигнал, докато 

електрическият капак отива надолу.

Ако се опитате ръчно да затворите електрическия капак на багажното отделение 

веднага след като е бил отворен напълно, може да се активира функцията за 

разпознаване на пропадане.

След като се активира функцията за разпознаване на пропадане, изчакайте, докато 

електрическият капак на багажното отделение се затвори напълно. Стойте далеч от 

електрическия капак на багажното отделение, докато той се движи.

Ако функцията за разпознаване на пропадане на капака се активира постоянно, се 

свържете с оторизиран сервиз.

Автоматично затваряне

Ако затворите ръчно капака на багажното отделение, той щраква автоматично.

Функцията за автоматично затваряне не се активира, ако натиснете външната дръжка 

на капака на багажното отделение, докато той се затваря.

ЗАБЕЛЕЖКА

Разпознаване пропадане на вратата на багажното отделение

Не прилагайте сила към капака на багажното отделение, докато той щраква.

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 капака на 

багажното отделение, преди да щракне.
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Натиснете и задръжте педала на спирачката, преди да включите захранването (бутон 

power – ОN) първия път, когато искате да стартирате автомобила, след като сте били 

разкачили 12-волтовия акумулатор.

Система за сигурност

Имобилайзер

Системата на имобилайзера предотвратява стартирането на двигателя от ключ, който 

не е бил регистриран преди това. 

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 модифицирайте 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 дилър. 

Ако сте загубили Вашия ключ и не можете да включите захранването, обърнете се към 

упълномощен представител.

Автомобили с десен волан
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Алармата на системата за сигурност се отменя, когато автомобилът се отключи с 

помощта на дистанционното управление или системата за безключов достъп или 

стартовият бутон е в положение ON (Вкл.). Едновременно с това изгасва индикаторът 

на алармата на системата за сигурност.

Не модифицирайте системата и не добавяйте към нея други устройства.

Това може да повреди системата и да доведе до неизправност на Вашия автомобил.

Ако 12-волтовият акумулатор се изтощи, след като сте активирали алармата на 

системата за сигурност, алармата може да се изключи, след като 12-волтовият 

акумулатор бъде презареден или сменен.

Ако трябва някоя от тези дейности да бъде изпълнена, деактивирайте алармата на 

системата за сигурност, като отключите врата с дистанционното управление или 

системата за безключов достъп.

Ако отключите врата с вградения ключ, докато системата за сигурност е активирана, 

алармата ще се изключи.

Аларма на системата за сигурност

Алармата на системата за сигурност се активира, когато с взлом е отворен капакът на 

багажното отделение, предният капак или някоя врата.

Алармата не е активирана, ако някоя от вратите, вкл. и тази на багажника са отворени 

с дистанционните или от системата за безключов достъп.

Когато се активира алармата на системата за сигурност

Клаксонът свири през интервали и всички екстериорни светлини мигат.

Деактивиране на алармата на системата за сигурност

Отключете автомобила с помощта на дистанционното управление на системата за 

безключов достъп* или включете захранването. 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:

Бутонът на захранването е в положение VEHICLE OFF.

Предният капак е затворен.

Всички врати и капакът на багажното отделение са заключени с ключа, 

дистанционното управление или системата за безключов достъп.

Когато алармата на системата за сигурност е активирана

Индикаторът за аларма на системата за сигурност, който се намира в приборното табло, 

мига, а интервалът на мигане се променя след около 15 секунди.

За да отмените алармата на системата за сигурност
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Ако отключите врата с вградения ключ, докато системата за сигурност е активирана, 

алармата ще се изключи.

Допълнително заключване* (суперзаключване)

ВНИМАНИЕ!

Функцията за допълнително заключване деактивира бутоните за заключване на 

всички врати.

За 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.

За отмяна на функцията за суперзаключване

Отключете вратата на шофьора с дистанционното управление или чрез системата за 

безключов достъп*.

В автомобила не трябва да има хора, когато е включено суперзаключването. Лица, 

които са заключени вътре, могат да получат сериозна травма или дори да загинат 

заради горещината, ако автомобилът е изложен на слънце. 

Преди да използвате суперзаключването, се уверете, че в автомобила няма никакви 

хора.

Не се предлага за всички модели
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ВНИМАНИЕ!

Прозорци

Отваряне/затваряне на електрическите стъкла

Електрическите стъкла могат да се отварят и затварят, когато бутонът за стартиране е 

в положение ON, като използвате бутоните 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 в изключено положение (да не е натиснат, 

индикаторът да не свети), за да можете да отваряте и затваряте стъклата на всички 

останали места.

Когато бутонът за заключване на електрическите стъкла е в положение „включен“, 

индикаторът светва), само Вие можете да управлявате стъклото на шофьора. Поставете 

бутона за заключване на електрическите стъкла в положение „включен“, когато има 

дете в автомобила.

Затварянето на електрическо стъкло, когато някой е поставил в отвора на прозореца 

ръцете или пръстите си, може да причини тежка травма.

Винаги преди затваряне на стъклата проверявайте дали пътниците са далеч от 

прозорците.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте ключа за запалването със себе си, когато 

напускате автомобила сам/а или с други пътници.

С електрическите стъкла можете да оперирате в рамките на до 10 минути, след като 

поставите бутона за стартиране в режим VEHICLE OFF.

Затварянето на шофьорската врата отменя тази функция.
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Бутон за заключване на 

електрическите стъкла

Бутон за стъклото на шофьора

Бутон за стъклото на пътника 

до шофьора

Бутони за стъклата на 

пътниците отзад

Отваряне/затваряне с функцията автоматично 
отваряне/затваряне

Механично опериране

За отваряне: Натиснете превключвателя леко 

надолу и го задръжте, докато прозорецът застане 

в желаното положение.

За затваряне: Дръпнете превключвателя леко 

нагоре и го задръжте, докато прозорецът застане 

в желаното положение.

Автоматично опериране

За отваряне: Натиснете докрай бутона надолу.

За затваряне: Дръпнете докрай бутона нагоре.

Прозрецът се отваря или затваря напълно. За да 

спрете стъклото по всяко време, натиснете или 

дръпнете бутона за кратко.
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Ако дистанционното управление е в кутия за съхранение или на друго място, където 

предаването на сигнала му може да бъде възпрепятствано, режимът на захранването 

може да не се смени.

Когато режимът на захранването е настроен на ON, режимът на захранването ще се 

смени на ACCESSORY, ако бутонът POWER бъде натиснат, докато лостът на 

трансмисията е в положение, различно от       .

Опериране с бутоните около волана

Бутон POWER

Смяна на режима на захранване

Ако носите дистанционното управление и натиснете 

бутона POWER без да натискате спирачния педал, 

режимът на захранване ще се промени в следния 

ред: VEHICLE OFF     ACCESSORY     ON     VEHICLE OFF.

VEHICLE OFF (ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ):

Автомобилът е изключен от контакт (захранването 

е изключено).

ACCESSORY (АКСЕСОАРИ): 

При това положение могат да се използват аудио

системата и някои аксесоари. 

ON (вкл.):

Могат да се използват всички аксесоари.
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Превключвателят на светлините отиде в положение OFF отново и бъде отпуснат.

Преместите селектора на трансмисията от положение       и освободите ръчната 

спирачка.

Светлини

Фарове/габаритни светлини

Светлините ще се включат автоматично в зависимост от светлината наоколо. Те могат 

да се включат и изключват ръчно.

Екстериорните светлини ще се включват и изключват 

автоматично, когато превключвателят на светлините 

е в позиция AUTO при избран от стартовия бутон 

режим на захранване ON.

Ръчно превключване

Фарове/габаритни светлини:

Завъртете превключвателя на светлините на         . 

Габаритни светлини:

Завъртете превключвателя на светлините на           . 

Изключване на фаровете/габаритните светлини:

Завъртете превключвателя на светлините на OFF, когато селекторът на трансмисията е 

в положение      и ръчната спирачка е активирана.

Светлините ще се включат отново автоматично, когато:
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Не се предлага за всички модели

Превключвател на предните и задните светлини за мъгла*

Превключвател на задните светлини за мъгла*

Дълги светлини

Докато късите светлини са включени, натиснете лоста напред. Върнете лоста назад, за 

да превключите отново на къси.

Премигване с дългите светлини

Дръпнете лоста назад, за да включите дългите 

светлини.
Пуснете лоста на светлините, за да включите 

отново късите светлини.

Фарове за мъгла

Могат да се използват, когато бутонът на захранването е в режим ON.
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Не се предлага за всички модели

Задействате лоста на мигачите

Завъртите волана на около 70 градуса или повече

Покритие на снопа на фаровете (късите светлини)

Покритие на снопа на активните светлини при завиване

Активни завиващи светлини*

Подобряват 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 завъртите волана, 

или когато преместите селектора на трансмисията в положение      .

Светлините осветяват завоя, в който влизате, когато:
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Активните светлини при завиване се изключват автоматично след пет минути. За да 

включите отново светлините при завиване, пресъздайте същото състояние; поставете 

лоста на мигачите или волана в същата централна позиция, след това ги задействайте

/го завъртете отново, или ако селекторът на трансмисията е бил в позиция       , го 

преместете за момент в друго положение.

В двата края до предницата е осветено, когато:

Преместите селектора на трансмисията на      .

Покритие на снопа на 

фаровете (късите светлини)

Покритие на снопа на активните 

светлини при завиване
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Не се предлага за всички модели

Вашият автомобил е оборудван със система за 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 системата. Закарайте автомобила за проверка в оторизиран сервиз.

Регулиране височината на фаровете*

Можете да регулирате вертикалния ъгъл на 

фаровете (късите светлини), когато бутонът 

захранването е в режим ON.

Завъртете въртящия се контролер, за да изберете 

подходящия ъгъл за предните светлини. 

Колкото по-голямо е указаното число на 

превключвателя, толкова по-малък е ъгълът.

За да изберете позицията за регулиране от въртящия се контролер

Направете справка в таблицата по-долу, за да откриете правилната позиция на 

контролера в зависимост от натоварването на автомобила.

  Позиция на контролераНатоварване 

Водач 

Водач и пътник отпред 

Петима души на предните и задните места 

Петима души на предните и задните места и багаж в 

багажника, в рамките на допустимото натоварване на 

ос и максималното допустимо натоварване на 

автомобила 

Водач и багаж в багажника, в рамките на допустимото 

натоварване на ос и максималното допустимо 

натоварване на автомобила

Фаровете не са подходящи едновременно и за ляво, и за дясно движение и имат нужда 

от регулиране или маски съгласно регулация № 48 на ООН, Регламент от Дувър.

Регулиране на разпределението на светлинния сноп на фаровете стр. 236

Модели без регулиране разпределението на светлинния сноп
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Не поставяйте обект, който отразява светлината на арматурното табло.

Погрижете се стъклото около камерата да бъде чисто.

Не залепвайте предмети, фолио или лепенки в зоната около камерата.

Не докосвайте камерата.

Автоматично превключване къси/дълги светлини

Предната широкоъгълна камера разпознава източници на светлина пред автомобила 

като например светлините на автомобил, който се движи пред Вас или идва срещу Вас 

или улични лампи. Когато шофирате през нощта, системата автоматично превключва 

между къси и дълги светлини в зависимост от ситуацията. 

Предна широкоъгълна камера

Системата за автоматичните дълги светлини невинаги се задейства във всяка ситуация. 

Системата е само за асистенция на водача. Винаги наблюдавайте какво се случва около 

Вас и превключвайте между дълги и къси светлини при необходимост. 

Широчината и дистанцията, на които камерата може да извършва разпознаване, се 

различава в зависимост от условията около автомобила.

По отношение на боравенето с камерата, монтирана от вътрешната страна на 

предното стъкло, спазвайте следното:

За да работят автоматичните дълги светлини нормално:

Ако камерата бъде ударена силно или е необходима поправка на зоната около нея, се 

консултирайте с оторизиран дилър / сервиз.

Когато почиствате челното стъкло, внимавайте да не попадне не прилагайте 

почистващ препарат върху лещата на камерата.
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Скоростта на Вашия автомобил 

трябва да бъде 24 км/ч (15 мили в 

час) или по-ниска.

Има движещ се отпред или идващ в 

насрещното автомобили с 

включени светлини.

Има много улични лампи по пътя 

напред.

Работа със системата за автоматично превключване 
на къси / дълги светлини

Когато всички условия, посочени по-долу, са изпълнение, индикаторът за 

автоматичното задействане на дългите светлини се включва и дългите светлини се 

активират автоматично.

Режимът на захранването е ON.

Превключвателят на фаровете е на автоматичен 

режим AUTO.

Превключвателят на фаровете е в позицията на 

късите светлини.

Фаровете са включени автоматично.

Извън автомобила е тъмно.

Индикатор за автоматичното 

задействане на дългите светлини

Превключвател за светлините

Ако индикаторът за автоматичните дълги светлини не се задейства дори ако всички 

условия са изпълнени, извършете някоя от посочените по-долу процедури и 

индикаторът ще се включи.

Дръпнете лоста към себе си и го пуснете.

Завъртете превключвателя на светлините на          и след това на AUTO.

Aвтоматично превключване между дълги и къси светлини

Когато са активни автоматичните дълги светлини, фаровете превключват между дълги 

и къси светлини на база на следните условия.

Превключване на дълги светлини: Превключване на къси светлини:

Всички изброени по-долу условия 

трябва да бъдат изпълнени, преди 

да се включат дългите светлини.
Скоростта на Вашия автомобил 

трябва да бъде минимум 40 км/ч 

(25 мили в час).

Няма движещи се отпред или 

идващи в насрещното автомобили 

с включени светлини.

Има малко улични лампи по пътя 

напред.

Едно от следните условия трябва да 

бъде изпълнено, преди да се включат 

късите светлини.
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Яркостта на светлините на движещия се 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, електрически освете

ни билбордове и други лампи осветяват пътя пред Вас.

Степента на осветеност на пътя пред Вас постоянно се променя.

Пътят е неравен или с много завои.

Автомобил се е появил ненадейно пред Вас или автомобил пред Вас или автомобил 

пред Вас не се движи в същата посока като Вас или в обратната на нея.

Вашият автомобил е наклонен поради голям товар в задната част.

Пътен знак, огледало или друг отразяващ обект напред отразява силна светлина към 

автомобила.

Автомобил, идващ насреща, често се скрива зад дървета до пътя или между 

мантинелите.

Превозното средство, движещо се срещу Вас или пред Вас, е мотоциклет, велосипед, 

скутер или друго малко превозно средство.

Ръчно превключване между дълги и къси светлини

Ако искате ръчно да превключите между дълги и къси светлини, изпълнете някоя от 

процедурите по-долу. Имайте предвид, че когато правите това, индикаторът на 

автоматичните дълги светлини ще се изключи и автоматичните дълги светлини ще 

бъдат деактивирани.

Посредством лоста:

Дръпнете лоста към себе си за премигване с дългите светлини, след което го пуснете 

или натиснете лоста напред до позиция за включване на дългите светлини.

За да активирате отново автоматичните дълги светлини, изпълнете някоя от 

процедурите, описани по-долу, и индикаторът за автоматичните дълги светлини 

ще светне.

Дръпнете лоста към себе си и го пуснете.

Завъртете превключвателя на светлините до положение        и след това в положение 

AUTO, когато лостът е в позиция за къси светлини.

Посредством превключвателя на светлините:

Завъртете превключвателя на светлините в положение        .

За да активирате отново автоматичните дълги светлини, завъртете ключа за 

светлините в положение AUTO, когато лостът е на позицията за късите светлини, 

индикаторът за автоматичните дълги светлини ще светне.

В следните случаи, системата на автоматичните дълги светлини може да не задейства 

фаровете по правилния начин или моментът за превключване може да бъде сменен. 

При автоматично превключване, ако работата на светлините не отговаря на Вашите 

навици като водач, моля, превключвайте между дълги и къси светлини ръчно.

Чистачките работят с висока скорост.

Камерата е отчела гъста мъгла.

Системата за автоматичните дълги светлини задържа включени късите, когато:
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Не се предлага за всички модели

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)

OFF (изкл.)

AUTO

LO: ниска скорост на чистачките

HI: висока скорост на чистачките

Пръскалки

ЗАБЕЛЕЖКА

Не ползвайте чистачките, когато предното стъкло е сухо. 

Стъклото ще се надраска или гумените пера ще се повредят.

Изключете чистачките ако няма течност за чистачките. 

Помпата може да се повреди.

В студено време перата може да замръзнат и да се залепят към стъклото. 

Задействането на чистачките в това състояние може да ги повреди. Използвайте 

обдухването на стъклото или нагревателя* му, за да затоплите стъклото, след това 

включете чистачките.
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Ниска чувствителност

Висока чувствителност

Датчикът за дъжд се намира на мястото, посочено на картинката.

Почистване на стъклото

Преминаване през автомивка

Без дъжд

Режим AUTO трябва винаги да е изключен (OFF) преди следните ситуации, за да се 

предотврати повреда на чистачките:

Пръстен за регулиране

Автоматични чистачки с интервално задействане*

Когато натиснете лоста надолу към положение 

AUTO, чистачкитe се задействат веднъж и след това

 преминават в автоматичен режим.

Чистачките работят на интервали, 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.

Чувствителност на датчика
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INT: интервално задействане

ON: задействане без интервали

OFF (изкл.)

Пръскачка

Задействане при движение назад

Когато превключите селектора на трансмисията в режим       при активирани предни 

чистачки, задната чистачка се включва автоматично, дори превключвателят за нея 

да е в режим off.

Задна чистачка и пръскачка

Задната чистачка и пръскачката й могат да се 

използват, когато стартовият бутон е в положение 

ON.
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Не се предлага за всички модели

Тази система консумира много електроенергия, така че я изключвайте, след като 

стъклото се размрази. Също така 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 стартирате.

Бутон за нагревателя на задното стъкло/подгряване 
на страничните огледала

Натиснете бутона на нагревателя на задното стъкло 

и за подгряване на страничните огледала за 

премахване запотяването им, когато стартовият 

бутон е в положение ON.

Нагревателят на задното стъкло и подгряването на 

страничните огледала се изключват 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 

запотяването изчезне или прозорецът се размрази. Също така 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 стартирате.

Бутон за нагревателя на предното стъкло*

Натиснете бутона за подгряване на предното стъкло, 

за да го размразите в зоната, в която стоят 

чистачките и в зоната пред водача, когато 

захранването на автомобила е включено (стартов 

бутон в позиция ON).

Нагревателят на предното стъкло ще се изключи 

автоматично след 15 минути.
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Бутонът за стартиране е в режим ОN.

Габаритните светлини са включени.

Външната светлина е слаба.

Регулиране на яркостта

Докато бутонът за стартиране е в режим ON, можете 

да използвате бутона       или       , за да регулирате 

яркостта на таблото.

По-светло: Натиснете бутона.

По-тъмно: Натиснете бутона.

Бутон

Бутон

Яркостта на таблото ще бъде намалена, когато е изпълнено някое от следните условия:
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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 

ранени при евентуално произшествие. 

Регулирайте позицията на волана само когато автомобилът е спрял.

ВНИМАНИЕ!

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.

Докато автомобилът е в спряло положение, 

вдигнете лоста за регулиране на волана нагоре.

Местете волана нагоре или надолу, навътре или 

навън.

Натиснете лоста за регулиране на волана надолу, 

за да заключите волана.

Освобождаване

Регулиране

Заключване
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Не се предлага за всички модели

Функцията за автоматично затъмняване на стъклата се анулира, когато поставим 

селектора на трансмисията в позиция      .

Огледала

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.

Палец

Положение за нощно шофиране

Положение за шофиране през деня

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.
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Регулирайте седалката на шофьора колкото е 

възможно по-назад, но дотолкова, че да поддържате 

пълен контрол върху управлението на автомобила. 

Трябва да можете да седите изправени и добре 

облегнати в седалката, удобно да натискате 

педалите без да се навеждате напред и да можете да 

хващате добре волана. Седалката на пътника отпред 

трябва да е регулирана по същия начин, така че 

пътникът да е възможно най-далеч от предната 

въздушна възглавница в арматурното табло.

ВНИМАНИЕ!

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.

Превключвател за избор

Превключвател за регулиране

Превключвател за прибиране

Седалки

Предни седалки

Преместете седалката назад, за да 

имате достатъчно място.

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 запазвате контрол над управлението на автомобила.
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Регулиране на хоризонталното положение

Дръпнете пръта нагоре, за да можете да местите седалката, след регулиране го 

пуснете.

Регулиране на облегалката

Дръпнете лоста, за да промените ъгъла.

Регулиране на височината (само за седалката на водача)

Дръпнете нагоре или натиснете надолу лоста, за да вдигнете или свалите седалката.

Регулиране позициите на седалките

Регулиране на предната седалка с механично регулиране

След като регулирате правилно седалката, я раздвижете напред-назад, за да се уверите, 

че е фиксирана добре.
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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.

ВНИМАНИЕ!

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, влошава защитните 

свойства на предпазния колан. Също така в случай на произшествие се увеличава 

вероятността от плъзване под предпазния колан, и оттам – до тежко нараняване. 

Колкото по-наклонена е облегалката, толкова по-голям е рискът от травма.

Не слагайте възглавница или друг предмет между облегалката и вашия гръб. 

Това може да попречи на правилната работа на предпазния колан и въздушната 

възглавница.
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Уверете се, че всички предмети в багажното отделение, или предметите, които 

се подават през отвора в задните седалки, са закрепени безопасно. 

Незакрепените предмети могат да полетят напред, ако се наложи да спрете 

рязко.

Задни седалки

Сгъване на задните седалки

Първо приберете средния предпазен колан. 

Поставете заключващото езиче в гнездото от 

страната на токата.

Приберете предпазния колан в поставката на 

тавана.

   Предпазен колан с отделящ се фиксатор* 

   стр. 23

Свалете подглавниците на задния ред седалки 

в най-ниско положение. 

Заключващо езиче

Тока за фиксатора

Дръпнете лоста за освобождаване и сгънете 

седалката.

Лост за освобождаване

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че облегалките са застопорени добре, преди да потеглите.
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Задръжте долната част на седалката с едната 

ръка, след това я отключете, като издърпате 

докрай крака на седалката с другата ръка.

     Заръжте здраво долната част на седалката, тъй 

като тя може рязко да падне, докато я отключвате.

Бавно спуснете възглавницата на седалката и 

поставете крака на седалката във водача на пода,

докато бъде застопорен на място.

Вдигане нагоре на задната седалка

Вдигнете отделно лявата и дясната долна част на 

задната седалка, за да се отвори място за багаж.

Вдигане нагоре на долната част на седалката

Уверете се, че закопчалките на коланите са в 

гнездата си на седалката.

Гнездо

Вдигнете нагоре долната част на седалката.

Сгънете крака на седалката надолу, докато 

натискате добре долната част на седалката към 

облегалката, за да я заключите.

Крак на седалката

Поставяне на седалката в първоначалното й 

положение

Крак на седалката

Водач на пода

Закопчалка

След като сгънете седалката или я върнете в първоначалното положение, се уверете, 

че седалката е стабилна, като разлюлеете напред-назад.
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Седенето в неправилна позиция или извън определеното за целта място може 

да бъде предпоставка за сериозна травма или смърт при ПТП.

Винаги седете изправени, добре облегнати на седалката, с крака върху пода.

ВНИМАНИЕ!

Напомняне за задните седалки

Тази функция Ви известява за възможното наличие на пътници или предмети върху 

задните места, преди да напуснете автомобила. Тя се активира, когато автомобилът е 

в режим VEHICLE OFF (ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ), ако задните врати са отворени за 

кратко, преди или след като автомобилът е преминал в режим ON (ВКЛ.).

На информационния интерфейс за водача се 

появява напомняне и ще се чуете предупредителен 

звук, когато режимът на захранване бъде настроен 

на VEHICLE OFF (ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ).

Поддържане на правилна позиция за седене
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ВНИМАНИЕ!

Неправилно позиционираните подглавници намаляват своята ефективност и 

увеличават възможността от сериозна травма в случай на произшествие. 

Преди потегляне винаги проверявайте дали подглавниците са на местата си и 

дали са позиционирани правилно. 

Подглавници

Автомобилът Ви е оборудван с подглавници на всички места за седене.

Регулиране на предните подглавници

Подглавниците са най-ефективни за защита 

от камшичен удар и други удари отзад, когато 

централната част на главата се опира в 

централната част на подглавника. Горната част на 

ушите на пътника трябва да е на едно ниво със 

средната височина на подглавника.

Поставете главата си в средата 

на подглавника.

За вдигане на подглавника: 

Дръпнете нагоре.

За сваляне на подглавника: 

Натиснете надолу, докато натискате бутона за 

освобождаване.

За да работи системата на подглавниците по правилния начина:

     Не закачайте предмети на подглавниците или на крачетата им.

     Не поставяйте предмети между пътника и облегалката.

     Поставете всеки подглавник на правилното му място.
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За демонтаж на подглавник:

Дръпнете подглавника максимално нагоре. След това натиснете бутона за 

освобождаване и дръпнете подглавника нагоре и навън.

За монтаж на подглавник:

Поставете крачетата обратно на мястото им, след това регулирайте подглавника до 

подходяща височина, като натискате бутона за освобождаване. Дръпнете подглавника,

 за да проверите дали е застопорен в това положение.

ВНИМАНИЕ!

Смяна на положението на подглавниците на задните седалки

Пътник, седящ на седалка на втория ред, трябва да 

регулира височината на подглавника до подходящо-

то положение, преди автомобилът да потегли.

За вдигане на подглавника:

Дръпнете го нагоре.

За сваляне на подглавника:

Натиснете го надолу, докато натискате бутона за 

освобождаване.

Когато използвате заден подглавник, го дръпнете до най-високо положение. Не го 

използвайте в ниско положение.

Монтаж и демонтаж на подглавниците

Ако забравите да поставите обратно подглавниците или не ги поставите по 

правилния начин,резултатът може да е тежко нараняване при евентуално 

произшествие. 

Винаги поставяйте обратно подглавниците преди шофиране.
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Елементи за удобство

Отделения за съхранение

Жабка

ВНИМАНИЕ!

Кутия за съхранение в централната конзола

За да я отворите, дръпнете копчето.

Копче

Поставки за напитки

В случай на произшествие отворената жабка може да причини сериозно 

нараняване на пътника отпред, дори той да е с поставен предпазен колан. 

Винаги дръжте жабката затворена, когато автомобилът е в движение.

Разляти течности могат да замърсят тапицерията, мокета и електрическите части в 

интериора. 

ЗАБЕЛЕЖКА
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Не се предлага за всички модели

Закачалки за дрехи

Халки за закрепване

Халки

Халки*

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.

Кука за багаж

Не окачвайте големи предмети или предмет, който тежи повече от 3 кг, на страничната 

кука за багаж. Закачането на тежки или големи предмети може да ги повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА
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Отворете задния капак.

Откачете щората от щипките в двете й страни.

Свалете щората от водач, докато натискате бутона.

Повторете процедурата в обратен ред, за да 

монтирате обратно щората.

След връщане на щората обратно се уверете, че 

тя е закрепена стабилно.

ВНИМАНИЕ!

Двоен под 

Не дърпайте и не натискайте пакети, докато шофирате.

Това може да причини инцидент или нараняване при внезапно спиране.

Щора на багажника

Щората на багажника може да бъде свалена, за да Ви осигури повече място за товарене.

За да свалите щората на багажника

За съхранение на щората

Дръжте ъгъла в близост до маркировката на 

щората.

Маркировка

Куки

Фиксатор

Водач
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Не поставяйте предмети върху щората на багажника и не подреждайте предмети 

по-високо от горната част на задната седалка. Те могат да попречат на видимостта ви 

и да полетят в купето при удар или внезапно спиране.

Когато сваляте щората на багажника, я дръжте здраво с ръце, тъй като тя може да се 

отвори с голяма сила. Внимателно проверете около себе си и бавно отворете щората, 

като я държите здраво с двете си ръце.

Хванете двата края на щората на багажника с 

кръстосани една върху друга ръце и сгънете 

щората.

Съберете двете кръгли половини, като ги 

подравните идеално.

Съхранявайте щората на багажника в задния 

джоб на предната седалка, като я натискате 

добре с ръка.
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Не вкарвайте в електрическото гнездо за аксесоари автомобилната запалка за 

цигари. Това може да го претовари.

Когато не използвате извода за ток, затворете капачето му, за да предотвратите 

попадането на чужди тела в него.

ЗАБЕЛЕЖКА

Други елементи за удобство

Сенник

Сенникът може да бъде отворен хоризонтално.

Eлектрическо гнездо за аксесоари
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Не се предлага за всички модели

Метални предмети между подложката за зареждане и устройството, което ще се 

зарежда, ще се нагорещят и могат да Ви изгорят.

     Винаги отстранявайте чужди тела от подложката за зареждане, преди да 

     зареждате устройството.

     Уверете се, че по повърхността няма прах и други замърсявания, преди да 

     започнете да зареждате.

     Не разливайте течности (напр. вода, напитки и др.) върху зарядното устройство 

     и устройството, което ще зареждате.

     Не използвайте масло, грес, алкохол, бензин или разредител за почистване на 

     подложката за зареждане.

     Не покривайте системата с кърпи, дрехи или други предмети по време на 

     зареждане и т.н.

     Избягвайте пръскането на аерозоли, които могат да влязат в контакт с 

     повърхността на подложката за зареждане.

ВНИМАНИЕ!

Безжично зарядно устройство за мобилни телефони*

За да използвате безжичното зарядно устройство, режимът на захранване трябва да е 

ACCESSORY или ON. 

Зареждайте устройства, които отговарят на стандарта Qi за безжично зареждане, 

в зоната      , указана с маркировка, както следва:

Безжичното зарядно устройство може да поддържа до 15 W, но скоростта на зареждане 

варира в зависимост от устройството, което се зарежда, и от други условия.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не поставяйте никакви магнитни носители за запис или прецизна апаратура в зоната на 

зареждане, докато се извършва зареждане.

Данните на Вашите карти, например кредитни, могат да бъдат загубени поради 

магнитния ефект. Също така прецизна апаратура като ръчни часовници може да спре да

 функционира нормално.

Маркировките “Qi” и     са регистрирани търговски марки, собственост на 
Wireless Power Consortium (WPC).

Риск от изгаряне:

Всякакви метални предмети, поставени между подложката за зареждане и 

устройството, могат да се нагорещят.



К
о

н
тр

о
л

е
р

и

Не се предлага за всички модели

Не включвайте дори и най-ниската степен (LO) подгряването на седалките, когато 

захранването на автомобила е изключено, в противен случай рискувате да изтощите 

12-волтовия акумулатор и да не може да стартирате автомобила.

Отопляем волан *

Нагреватели за предните седалки

ВНИМАНИЕ!

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 изключите отоплението.

Не използвайте отоплението на волана продължително, когато захранването на 

автомобила е изключено, в противен случай ще изтощите 12-волтовия акумулатор.

За да използвате отоплението на седалките, 

стартовият бутон трябва да е в позиция ON.

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.
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Въздушният поток идва от дюзите 

на таблото

Въздушният поток идва от дюзите 

на таблото и тези в пода

Въздушният поток идва от 

дюзите в пода

Въздушният поток идва от дюзите 

в пода и от отворите за обдухване 

на стъклото

Система с автоматичен контрол на климатика

Използване на автоматичния климатик

Moдели без бутон SYNC

*1: Показаният модел е с ляв волан. При автомобилите с десен волан тези бутони са 

      разположени симетрично и огледално. 

Бутон AUTO *¹

Контролер за регулиране на температурата*¹

Контролер за регулиране на вентилатора*1

Бутон ON/OFF (вкл./изкл.) *¹

Бутон А/С (Air Conditioning – климатизация)*¹

Бутон (Рециркулация)*¹

Бутон (Обдухване на предното стъкло) *¹

Контролер за режима (MODE)
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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 изключен): Поддържа вентилация отвън. Включете 

системата в режим на чист въздух при нормални условия.

Ако интериорът на автомобила е много топъл, можете да го охладите по-бързо, като 

свалите малко стъклата и включите системата в автоматичен режим, след което 

регулирайте на ниска температура. Сменете режима за свеж въздух на режим за 

рециркулация, докато температурата падне.

Moдели с бутон SYNC

Бутон AUTO *¹

Контролер за регулиране на температурата 

от страната на водача *¹

Контролер за регулиране на температурата 

от страната на пътника *¹

Контролер за регулиране на вентилатора*¹

Бутон ON/OFF (вкл./изкл.)

Бутон А/С (Air Conditioning – климатизация) *¹

Бутон (Рециркулация)*¹

Бутон (Обдухване на предното стъкло) *¹

Бутон SYNC (синхронизация) *¹

Контролер за режима (MODE)

Въздушният поток идва от дюзите 

на таблото

Въздушният поток идва от дюзите 

на таблото и тези в пода

Въздушният поток идва от дюзите 

в пода

Въздушният поток идва от 

дюзите в пода и от отворите за 

обдухване на стъклото 

Превключване между режимите на рециркулация и свеж въздух

Показан е автомобил с ляв волан. За версия с десен бутоните са разположени  

симетрично противополжно.
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избира тип въздушен поток

избира тип въздушен поток

избира блокиране на      и      едновременно.

Контролер

Въздуховод

Въздуховод

Размразяване на предното и страничните стъкла

Избор на въздушен поток

За Ваша безопасност се уверете, че имате добра видимост през всички прозорци 

преди шофиране.

Можете да изберете желания тип въздушен поток, като завъртите пръстена към 

съответната позиция.
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Системата за автоматична климатизация е 

оборудвана с датчици. Не покривайте датчиците и 

не разливайте никакви течности върху тях.

Датчици на автоматичната климатична система



Можете да управлявате аудиосистемата от бутоните и другите контролери на панела, 

от бутоните на волана или от иконите на тъчскрийн интерфейса. 

iPod®, iPhone® и iTunes® са запазени марки на Apple Inc.

Функции
Този раздел описва как да управлявате технологичните функции.

Аудиосистема

За Вашата аудиосистема

Ф
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н

к
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и
и
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Ако искате да промените настройките за 

качване на данни, изберете Settings, след това 

изберете ОN/OFF настройки от екрана 

Location and vehicle data sharing.

Ако не изберете Start, системата автоматично 

превключва началния екран след определен 

период от време.

Ако няма регистрирано устройство, изберете 

Start и ще се покаже екранът за Bluetooth® 

сдвояване.

Display Audio стартира автоматично, когато поставите режима на запалването на 

ACCESSORY или ON. При стартиране ще се покаже следният екран за качване на данни.

Изберете Start.

Аудиодисплей

Стартиране
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Бутони (търсене/прескачане): Натиснете, за да смените станция, песен или файл.

Контролер VOL/        AUDIO (сила на звука/захранване): Включва и изключва 

аудиосистемата и превключва на регулиране силата на звука.

Основни операции

Функция на аудиосистемата

За да използвате аудиосистемата, режимът на захранването трябва да бъде 

ACCESSORY или ON.

All Apps/Всички приложения

Икони за статуса

Икони с бързи връзки

Стрелка

Display Mode икона 

(за режим на дисплея)

Икони за превключване на режима

Бутони (търсене/прескачане)

Контролер VOL/ AUDIO       (сила на 

звука/захранване) 

(Back) бутон

(Home) бутон

All Apps: Показва всички приложения.

Бутон (Начало): Натиска се, за да отидете на началния екран.

Бутон (Назад): Натиска се, за да се върнете към предишния екран.

Икони за статуса: Показват индикаторите на информацията за автомобила, 

свързани телефони и др. в горната лента.

Икони с бързи връзки: Показване на иконите за бърз достъп до приложения.

Стрелка: Показва следващите страници на аудио/информационния екран.

Икона за режим на дисплея: Променя яркостта на аудио/информационния 

екран. Изберете           веднъж и изберете       или       , за да направите настройка.

Икони за превключване на режима: Показва икони, за да промените режима директно.
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USB портове 

На предния панел На предния панел (            )

USB портът (2,5A) на предния панел е за зареждане 

на устройства, възпроизвеждане на аудио файлове 

и свързване на съвместими телефони посредством 

Apple CarPlay или Android Auto.

За да предотвратите евентуални проблеми, 

се уверете, че използвате Apple Certified Lightning 

Connector за Apple CarPlay и за Android Auto, USB 

кабелите трябва да бъдат сертифициран по USB-IF 

за съвместимост със стандарт USB 2.0.

На предния панел (             ) 

USB портът (2,5A) на предния панел е 

само за зареждане на устройства.

Не можете да възпроизвеждате аудиофайлове 

дори и да сте свързали музикален плейър 

към порта.

Възпроизвеждане на 

аудио файлове и свързване 

на съвместими телефони

Само за зареждане на 

устройства

На гърба на централната 
конзола*

На гърба на централната конзола*

USB портовете (2,5A) са само за зареждане на 

устройства.

Не можете да възпроизвеждате аудиофайлове 

дори и да сте свързали музикален 

плейъри към портовете.

Не се предлага за всички модели
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Бутони за управление на аудиосистемата от волана

Позволява Ви да управлявате аудио системата 

по време на шофиране. Информацията е показана 

на информационния дисплей за шофьора.

Бутони VOL       /VOL        (управление на силата на звука) 

Ляв селектор на волана

(Home) бутон 

Бутони (Търсене/прескачане)

Бутон (обратно)

Ляв селектор на волана

При избор на режим на аудиото

Превъртете нагоре или надолу:

За да преминете през аудио режимите, превъртете нагоре или надолу и след това 

натиснете левия селектор на волана:

FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio

В зависимост от свързаното устройство, изведените режими може да се сменят.

Натиснете бутона        (home), след това превъртете нагоре или надолу, за да изберете                

(аудио) на информационния интерфейс за водача и след това натиснете левия селектор 

на волана.
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Не се предлага за всички модели

Ако инсталирате ръководството за употреба на нов език, ръководството за употреба, 

което сте изтеглили преди, ще бъде премахнато.

On-Board ръководство за употреба*

Отворете ръководството за употреба

Инсталирайте/актуализирайте ръководството за употреба

Когато можете да инсталирате или актуализирате ръководството за употреба, 

известието ще бъде изпратено автоматично.

За   актуализиране:

     Докоснете известието.

          Ще се покаже екранът на версията.

     Изберете елементи за актуализиране.

     Докоснете Update.

Изберете       All Apps

Изберете Owner's Manual

Ако премахнете избора на елемент на екрана с версията, няма да получавате никакви

известия за този елемент.

Възможно е да има разлики в показваното съдържание в зависимост от версията на 

ръководството за употреба.

Ако ръководството за употреба все още не е инсталирано, можете да го инсталирате 

чрез Wi-Fi.

Свързване към Wi-Fi Hotspot, стр. 170.

За езици без английски, немски, френски, 

италиански и испански

Можете да видите съдържанието на наръчника на потребителя и на аудиодисплея.
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Не се предлага за всички модели

*1: Езици, които системата за гласово управление разпознава, са английски, немски, френски, 

испански и италиански.

Вашият автомобил има система за гласов контрол, която позволява работа със

свободни ръце. 

Системата за гласов контрол използва включените бутони       (Talk) и           (връщане 

назад) на волана. Микрофонът е в близост до светлините на тавана.

Гласово разпознаване

Екран на гласовия портал

Затворете прозорците.

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        (Talk), наличните гласови команди се появяват на екрана.

Гласови команди в свободна форма не се разпознават.

Опериране с гласов контрол



Ф
у
н

к
ц

и
и

Изберете Set Time (Задайте време).

Изберете         

Изберете Save (Запази), за да зададете часа.

Часовникът се актуализира автоматично чрез аудиосистемата.

Аудио/информационен екран

Показва статуса на аудиосистемата и часовника. От този екран можете да отидете на 

различни опции за настройка.

Настройка на часовника

Можете да настройвате часа ръчно и да зададете тапет на часовника в 

аудио/информационния екран.

Натиснете бутона      .

Изберете General Settings (Общи настройки).

Изберете System (Система).

Изберете Date & Time (Дата и час).

Изберете Set Date & Time (Изберете Дата и час).

Изберете Automatic Date & Time (Автоматични 

Дата и час), след което изберете OFF (изкл.).

За да коригирате датата:

За да коригирате времето:

Изберете Set Date (Настройте дата).

Изберете              .

Изберете Save, за да зададете датата.

Настройване на часа
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На екрана се появява известие, ако е необходимо потребителят да даде съгласие 

за изтегляне.

Изберете Install Now/Инсталиране сега или Install While Vehicle Off/Инсталиране, 

докато автомобилът е изключен.

На екрана се появява известие, ако актуализацията е готова.

Изтеглянето ще започне отново следващия път, когато има налична Wi-Fi връзка.

За защита на 12-волтовия акумулатор Install While Vehicle Off/Инсталиране при 

изключен автомобил не може да бъде избрано, когато зарядът на акумулатора е нисък. 

Ако искате да инсталирате актуализираните данни, заредете акумулатора или изберете

Install Now/Инсталиране сега.

Изтеглянето ще бъде анулирано, ако:

      Вашата Wi-Fi връзка е прекъсната.

      Изключите захранващата система, когато 12-волтовият акумулатор е изтощен.

Можете да актуализирате системата чрез Wi-Fi, но не можете да използвате портала, 

който изисква влизане или приемане на условията за употреба на браузъра.

Aктуализации на системата

Модели с TCU

Софтуерът на аудиосистемата може да бъде актуализиран през Wi-Fi връзка или с 

USB устройство.

Софтуерът на аудиосистемата може да бъде актуализиран и с телематичния контролен 

блок - telematics control unit (TCU) чрез абонаментната услуга.

Как да осъществим актуализация

Когато актуализацията на аудиосистемата е налична, известието се показва в областта 

на състоянието. Използвайте следната процедура за актуализиране на системата.

Натиснете бутона       .

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Системата ще провери за актуализации.

Ако иконата за актуализации се появи на началния екран, изберете иконата 

за състояние.

Изберете Download/Изтегляне.
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Могат да се задават следните настройки.

 Auto Download/Автоматично изтегляне

 Version Status/Версия

 Connection Setup/Настройка на връзката

 Automatic Update/Автоматично актуализиране

 Update History/Актуализиране на хронологията

Настройки за автоматично изтегляне

Използвайте следната процедура, за да преминете към настройката за автоматично изтегляне.

Натиснете       бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете Settings/Настройки.

Изберете Auto Download/Автоматично изтегляне.

Изберете точката за достъп, след което изберете Allow/Разреши.

Ако не искате да актуализирате системата автоматично, изберете Block/Блокиране.

Преглед на версията и състоянието на актуализацията

Използвайте следната процедура, за да потвърдите версията и състоянието на 

актуализацията.

Натиснете        бутона.

Изберете Системни актуализации/System Updates.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете Настройки/Settings.

Изберете Статус на версията/Version Status.

Настройка на връзката

Използвайте следната процедура, за да се свържете с интернет чрез Wi-Fi мрежа.

Натиснете       бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете Settings/Настройки.

Изберете Connection Setup/Настройка на връзката.

Изберете OK.

Изберете Change Mode/Смяна на режим.

Изберете Network/Мрежа.

Ако Wi-Fi на автомобила е изключено, изберете OFF/ИЗКЛ.

Настройки за системни актуализации
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Настройки за автоматично актуализиране

Използвайте следната процедура, за да промените настройката за автоматично актуализиране.

Натиснете       бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете         All Apps/Всички приложения.

Изберете Settings/Настройки.

Изберете Automatic Update/Автоматично актуализиране.

Изберете Accept/Приеми.

Ако не искате да актуализирате системата автоматично, изберете Decline/Отказ.

Преглед на хронологията на актуализациите

Използвайте следната процедура, за да потвърдите историята на актуализациите.

Натиснете      бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/системните актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете Settings/Настройки.

Изберете Update History/Актуализация на хронологията.

Как да правим актуализация с безжична връзка

Натиснете      бутона.

Изберете Системни актуализации/System Updates.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете Settings/Настройки.

Изберете Connection Setup/Настройка на връзката.

Изберете OK.

Изберете Change Mode/Смяна на режим.

Изберете Network/Мрежа.

Ще се върнете на списъка с мрежи.

Изберете точка за достъп от списъка с мрежи.

Ако аудиосистемата изисква парола, въведете парола.

Изберете Connect/Свързване.

Как да актуализираме

Натиснете      бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете       All Apps/Всички приложения.

Изберете via Wireless/чрез безжична връзка.

Изберете Download/Изтегляне.

На екрана се появява известие, ако е необходимо потребителят да даде съгласие 

за изтегляне.

Изберете Install Now/Инсталиране сега или Install While Vehicle Off/Инсталиране 

при изключен автомобил.

На екрана се появява известие, ако актуализацията е готова.

Настройване на режим за безжична връзка
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Как да актуализираме с USB устройство

Изтеглете файловете за актуализиране от сървъра

Натиснете       бутона.

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Ако System Updates/Системни актуализации не се показват на началния екран, 

изберете        All Apps/Всички приложения.

Изберете Other Methods/Други методи.

Изберете Via USB/Чрез USB.

Свържете USB устройство в USB порта.

Данните за инвентара се копират в USB устройството.

USB портове стр. 157

Извадете USB устройството от USB порта.

Свържете USB устройството към Вашия компютър и след това изтеглете файловете 

за актуализиране.
Отворете линка, за да изтеглите необходимите файлове за актуализация на 

софтуера. Вижте на  за инструкции.https://usb.honda.com

Актуализирайте аудио системата

Изберете System Updates/Системни актуализации.

Изберете Other Methods/Други методи.

Изберете Via USB/Чрез USB.

На екрана се появява известие.

Свържете USB устройството с файловете за актуализиране към USB порта.

На екрана се появява известие.

USB портoве стр. 157

Изберете Install Now/Инсталиране сега.

На екрана се появява известие, ако актуализацията е успешна.

Препоръчва се USB устройство с минимум 8 GB или повече свободно пространство.

Уверете се, че сте изтрили всички предишни инвентарни или актуализирани файлове 

от USB, преди да стартирате процеса на актуализиране през USB.

Натиснете       бутона.
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Икона Сканиране

Икона Настройка на станция

Икона Търсене

Пускане на AM / FM радио

Икона Настройки

Икона Звук

Икона Запаметени станции

Икона Списък със станции
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Пускане на дигитално радио - DAB (Digital Audio 
Broadcasting)

Икона Настройки

Икона Звук

Икона Запаметени станции

Икона Ensemble

Икона Сканиране

Икона Настройка на станция

Икона Ensemble
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USB портове – стр. 157

Можете да изберете да се покаже екранът със списъка за търсене на музика.

Изберете Търсене/Browse

Изберете категория за търсене.

Продължете да търсите избори, докато откриете избраната песен.

Вашата аудио система чете и възпроизвежда звукови файлове на USB флаш устройство.

Свържете Вашето USB флаш устройство към USB порта, след което изберете режима USB.

USB портове – стр. 157

Можете да използвате следните формати за възпроизвеждане на звукови или видео 

файлове на USB флаш устройство.

При възпроизвеждане на звуков файл: MP3, WMA, AAC*1, FLAC, PCM/WAVE

При възпроизвеждане на видео файл: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

Как да изберете файл от списъка за търсене на музика

Можете да изберете да се покаже екранът със списъка за търсене на музика.

Изберете Търсене/Browse

Изберете Current Playlist/Актуален списък за възпроизвеждане, Music/Музика или 

Video/Видео

Продължете да правите селекции, докато откриете избраната песен или видео.

*1: На това устройството могат да се възпроизвеждат само ААС файлове, записани само с iTunes.

Възпроизвеждане от iPod

Възпроизвеждане от USB флаш устройство

Как да изберете песен от музикалния списък

Свържете iPod с помощта на Вашия USB конектор към USB порта, след което изберете 

режима USB.
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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. 177

Не всички телефони с активиран Bluetooth с възможност за аудиострийминг са 

съвместими със системата.

За да проверите дали Вашият телефон е съвместим, попитайте дилър.

Ако телефонът в момента е свързан чрез Apple CarPlay или Android Auto, Bluetooth® 

Audio от този телефон няма да бъде налично. Въпреки това, ако другият телефон е 

свързан към системата, той може да се използва като Bluetooth® Audio, като изберете 

аудио режима.

Възпроизвеждане на Bluetooth® Audio

Търсене на музика

Изберете Browse/Търсене.

Изберете категория за търсене.

Изберете обект.
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Не се предлага за всички модели

За да добавите нова мрежа или да изберете 

запазените мрежи, изберете Options/Опции.

Ако е избрано Options/Опции, могат да бъдат 

регистрирани Add Network/Добавяне на 

мрежа и Saved Networks/Запазени мрежи.

Не можете да преминете през процедурата за настройка, докато автомобилът се движи. 

Паркирайте на безопасно място, за да настроите аудиосистемата в режим Wi-Fi.

Някои мобилни оператори таксуват за тетъринг и пренос на данни от смартфон. 

Проверете Вашия абонаментен пакет за пренос на данни през телефона.

Проверете ръководството за употреба на телефона си, за да разберете дали телефонът 

има Wi-Fi връзка.

Можете да потвърдите дали Wi-Fi връзката е включена или изключена с иконата         в 

зоната за статуса на системата. Скоростта на пренос и други няма да се показват на 

този екран.

Wi-Fi връзка

Свързване към Wi-Fi хотспот

Този автомобил е оборудван с Wi-Fi свързаност. Можете да се свържете с външна Wi-Fi 

точка за достъп или с комуникационно устройство. Освен това автомобилът може да се 

използва от други комуникационни устройства като Wi-Fi хотспот чрез телематичния 

модул (TCU)*.

     Свържете автомобила към Wi-Fi хотспот

     Използвайте Wi-Fi вътре в автомобила

Wi-Fi и Wi-Fi Direct са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Натиснете       бутона.

Изберете General Settings/Общи настройки.

Изберете Connections/Връзки.

Изберете Wi-Fi.

Изберете OK.

Изберете Change Mode/Смяна на режим.

Изберете Network/Мрежа.

Ако настройките за споделяне на данни са на 

OFF/ИЗКЛ., съобщението ще се покаже на 

екрана. Трябва да превключите на ON/ВКЛ.

Ако искате да изключите Wi-Fi режима, 

изберете OFF/ИЗКЛ.

Изберете точката за достъп, към която искате да 

се свърже системата.
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Не се предлага за всички модели

Следните настройки са налични за настройката.

 Network SSID: Задайте това име на мрежата.

 Password: Задайте парола за изискване на въвеждане на парола при свързване към 

Wi-Fi устройство към тази мрежа.

Паролите могат да бъдат създадени с букви, цифри и някои специални знаци.

Специални знаци, които могат да се използват в пароли.

При наличие на Wi-Fi връзка с Вашия телефон се уверете, че настройката за Wi-Fi на 

телефона ви е включена в режим на точка за достъп (тетъринг).

Настройка на аудиосистемата като Wi-Fi хотспот*

Можете да зададете мрежата като Wi-Fi хотспот на тази аудио система. 

Използвайте следните стъпки за настройка.

Натиснете       бутона.

Изберете Wi-Fi Hotspot/Wi-Fi хотспот.

Ако Wi-Fi Hotspot/ Wi-Fi хотспот не се показва 

на главния екран, изберете        All Apps/Всички 

приложения.

Включете хотспота (точката за достъп).

Изберете Настройки/Settings.

Показват се Network SSID/SSID на мрежата и 

Password/парола и можете да промените 

настройките.
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Apple CarPlay

Ако свържете iPhone, съвместим с Apple CarPlay, към системата чрез USB портa или 

безжично, можете да използвате екрана за аудио/информация, вместо дисплея на 

iPhone, за да осъществите телефонно обаждане, да слушате музика, да преглеждате 

карти (за навигация) и да получите достъп до съобщения.

USB портове стр. 157

Apple CarPlay

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 (стриймват) аудио чрез Bluetooth®, докато Apple CarPlay е свързан.

Операционни изисквания и ограничения на Apple CarPlay

Промени в операционните системи, хардуера, софтуера и друга технология, 

предоставяна за функционалността на Apple CarPlay, както и нови или променени 

правителствени разпоредби, могат да доведат до намаляване или прекратяване на 

функционалността и услугите на Apple CarPlay. Honda не може и не предоставя никаква 

гаранция за бъдещата работа на Apple CarPlay и неговите функции.

Използване на информация за потребителя и автомобила

Използването и управлението на информация за потребител и автомобил, изпращана 

до/от Вашия iPhone от Apple CarPlay се регулира от Общите условия на Apple iOS и 

Политиката за поверителност на Apple. 
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Активиране на Apple CarPlay

Свързване на Apple CarPlay с помощта на USB кабел към USB порта

Свържете iPhone към USB порта с помощта на USB кабела.

USB портове стр. 157

Ще се покаже екранът за потвърждение.

Изберете Yes/Да.

Ако не искте да свържете Apple CarPlay, изберете No/Не.

Можете да промените настройките за съгласие в менюто за настройки на връзката на 

смартфона (Smartphone Connection).

Свържете Apple CarPlay безжично

Сдвоете и свържете iPhone към Hands-Free Telephone (HFT) системата на автомобила.

Настройка на телефона стр. 177

Поставете отметка в квадратчето на Apple CarPlay.

Ако изберете Apple CarPlay, не можете да изберете Audio/Аудио и Phone/Телефон.

 Изберете Connect/Свързване.

Ако Вашият iPhone поиска съгласие за свързване на Apple CarPlay, дайте 

съгласието си.

Безжичната връзка на Apple CarPlay и хотспот (точката за достъп) не могат да се 

използват едновременно. Когато използвате Apple CarPlay и Hotspot едновременно, 

свържете телефона за Apple CarPlay с USB кабел.

Управление на Apple CarPlay със Siri

Натиснете и задръжте бутона        (говори/talk), за да активирате Siri.
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Когато Вашият телефон с Android е свързан с Android Auto, не е възможно да използвате 

Bluetooth® аудио. Въпреки това, други сдвоени по-рано телефони могат да стриймват 

аудио чрез Bluetooth®, докато Android Auto е свързан.

Изисквания и ограничения за работа на Android Auto

Промени в операционните системи, хардуера, софтуера и други технологии, неразделна 

част от функционалностите на Android Auto, както и нови или преработени държавни 

разпоредби, могат да доведат до влошаване или прекъсване на функционалността и 

услугите на Android Auto. Honda не може и не предоставя никаква гаранция или 

гаранция за работата или функционалностите на Android Auto.

Използване на информация за потребителя и автомобила

Използването и обработката на информация за потребителя и автомобила, предаден 

към/от Вашия телефон от Android Auto, са уредени от Политиката за поверителност на 

Google.

USB портове стр. 157

Когато свържете телефон с Android към аудиосистемата чрез USB порт, Android Auto се 

стартира автоматично. Когато е свързан чрез Android Auto, можете да използвате 

екрана за аудио/информация за достъп до телефона, Google Maps (навигация), Google 

Play Music и Google Now функции. Когато използвате за първи път Android Auto, на 

екрана ще се появи ръководство за употреба.

Препоръчваме Ви да следвате това ръководство, докато сте паркирали безопасно, 

преди да използвате Android Auto.

За да използвате Android Auto, свържете USB кабела към USB порта.

USB портове стр. 157



Ф
у
н

к
ц

и
и

Работа с Android Auto чрез гласови команди

Натиснете и задръжте бутона        (talk/говорете), за да управлявате Android Auto с 

гласови команди.
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Не се предлага за всички модели

Телефонна система „свободни ръце”

Системата „свободни ръце” (HFT) позволява да осъществявате входящи и изходящи 

телефонни обаждания чрез аудиосистемата на автомобила без да използвате 

мобилния си телефон.

За да използвате системата „Свободни ръце“, трябва да разполагате с Bluetooth-

съвместим мобилен телефон. Обърнете се към Вашия дилър на Honda за списък със 

съвместими телефони, процедури по сдвояване и специални функции.

Бутони на системата HFT

Бутони VOL       / VOL      – (за регулиране силата на звука)

Бутон (Talk – гласов контрол)

Бутон (Home – начален екран)

Ляв въртящ се контролер на волана

Бутон (Back – назад)

Бутон (Talk – гласов контрол): Натиснете, за да влезете на Voice Portal* или да 

наберете чрез запаметени гласови команди.

Бутон (Home – начален екран): Натиснете, за да отидете обратно на началния 

екран на информационния интерфейс за водача.

Ляв въртящ се контролер на волана: Натиснете бутона        (home – начален екран), 

след което завъртете контролера нагоре или надолу, за да изберете       (телефон) на 

интерфейса за информация на водача и след това натиснете левия въртящ се контролер.

Когато приемате обаждане, екранът за входящо повикване се показва на интерфейса 

за информация на водача. Можете да приемете обаждането с помощта на левия 

въртящ се контролер.

Бутон (Back – назад): Натиснете, за да се върнете към предишния екран или за 

да отмените команда.
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Настройки на телефона

За да сдвоите мобилен телефон (когато няма 

сдвоен телефон)

Изберете Phone/Телефон.

Изберете Connect New Device/Свържете ново 

устройство.

Уверете се, че телефонът е в откриваем режим.

Изберете Honda HFT от Вашия телефон.

Ако искате да сдвоите телефон от тази 

аудиосистема, изберете Search for Devices/

Търсене на устройства и след това изберете 

телефона си, когато се появи в списъка.

Системата Ви дава код за сдвояване на аудио/

информационния екран.

Потвърдете дали кодът за сдвояване на екрана 

в автомобила и на Вашия телефон съвпадат.

Това показание може да се различава в 

зависимост от телефона.

Изберете желаните функции и след това изберете 

Connect/Свързване.

На екрана се появява известие, ако сдвояването 

е успешно.

Изберете OK.

Любими контакти

За да добавите любими контакти

Изберете Phone/Телефон.

Изберете Recent calls/Последни повиквания, Contacts/Контакти или 

Keypad/Клавиатура.

На екрана със скорошни повиквания или на екрана с контакти.

Изберете иконата със звезда.

На екрана с клавиатурата.

Изберете Add to Favourite Contacts/Добавяне към любими контакти.

На екрана се появява известие, ако любимите контакти са запазени успешно.

За да премахнете любимите контакти, изберете отново иконата на звезда.
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Осъществяване на обаждане

Можете да извършвате повиквания, като въведете 

произволен телефонен номер или като използвате 

импортираните Recent calls/Последни повиквания, 

Favourite Contacts/Любими контакти, Contacts/

Контакти или Keypad/Клавиатура

За осъществяване на изходящо повикване, като използвате запис в Любими 

контакти
Изберете Phone/Телефон.

Изберете Favourite contacts/Любими контакти.

Можете да промените реда на записите за любими контакти, като изберете 

Reorder/Пренареждане.

Изберете номер.

Набирането започва автоматично.

За извършване на изходящо повикване с помощта на импортирания 

телефонен указател

Изберете Phone/Телефон.

Изберете Contacts/Контакти.

Изберете име.

Можете да сортирате по First Name (име) или Surname (фамилия). Изберете 

иконата в горния десен ъгъл на екрана.

Изберете номер.

Набирането започва автоматично.



Ф
у
н

к
ц

и
и

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА APPLE CARPLAY Е ПРЕДМЕТ НА ПРИЕМАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА 

УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА CARPLAY, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛОВИЯТА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА APPLE iOS. НАКРАТКО, УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА CARPLAY 

ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ APPLE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, АКО УСЛУГИТЕ НЕ 

ФУНКЦИОНИРАТ ПРАВИЛНО ИЛИ СА ПРЕКРАТЕНИ ИЛИ СТРОГО ОГРАНИЧЕНИ, 

ОПРЕДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

(В ТОВА ЧИСЛО, НАПРИМЕР, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, СКОРОСТ 

НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО), СЪБИРАНА И 

СЪХРАНЯВАНА ОТ APPLE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, И РАЗКРИВАТ НЯКОИ 

ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА CARPLAY, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ВОДАЧА. ВИЖТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА 

APPLE ЗА ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ, КАЧЕНИ 

ОТ CARPLAY.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ANDROID AUTO Е ПРЕДМЕТ НА ПРИЕМАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА 

УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА ЗА ANDROID AUTO, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ, КОГАТО 

ПРИЛОЖЕНИЕТО ANDROID AUTO БЪДЕ СВАЛЕНО НА ВАШИЯ ТЕЛЕФОН С ANDROID. В 

ОБОБЩЕНИЕ, УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ANDROID AUTO ОСВОБОЖДАВАТ ОТ 

ОТГОВОРНОСТ GOOGLE И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, АКО УСЛУГИТЕ НЕ СЕ 

ИЗПЪЛНЯВАТ ПРАВИЛНО ИЛИ СА ПРЕКРАТЕНИ, СТРОГО ОГРАНИЧЕНИ, ОПРЕДЕЛЯТ 

ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (В ТОВА 

ЧИСЛО, НАПРИМЕР, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, СКОРОСТ НА 

ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО), СЪБИРАНА И 

СЪХРАНЯВАНА ОТ GOOGLE И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, И РАЗКРИВАТ НЯКОИ 

ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА CARPLAY, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ВОДАЧА. ВИЖТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА 

GOOGLE ЗА ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ, 

КАЧЕНИ ОТ ANDROID AUTO.

Oбща информация за аудиосистемата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗ/ОТГОВОРНОСТ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
УПОТРЕБА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗ/ОТГОВОРНОСТ В РЪКОВОДСТВОТО 

ЗА УПОТРЕБА
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4ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА APPLE CARPLAY ИЛИ 

ANDROID AUTO („ПРИЛОЖЕНИЯТА“) Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК И ТОВА, ЧЕ РИСЪКЪТ ПО ОТНОШЕ-

НИЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ, ТОЧНОСТ И ПОСТИЖЕНИЯ СЕ ПРИЕМА ОТ 

ВАС В МАКСИМАЛНАТА СПРЯМО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТЕПЕН, И ЧЕ ПРИЛОЖЕ-

НИЯТА И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЯТА Е ПРЕДОСТАВЕНА КАТО “КАКВАТО Е” И “КАТО 

НАЛИЧНИ” С ВСИЧКИ ГРЕШКИ И БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП И С НАСТОЯЩЕТО 

HONDA СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНО-

ШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯТА, ИЗРИЧНА, КОСВЕНА ИЛИ 

ЗАКОНОВА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ И/ИЛИ 

УСЛОВИЯ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ПАЗАРА, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ, БЕЗПРЕПЯТСТВЕНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА 

ТРЕТИ СТРАНИ. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ HONDA 

ИЛИ ДИЛЪР НА HONDA, НЯМА ДА СЪЗДАДАТ ГАРАНЦИЯ. НАПРИМЕР, НО НЕ САМО, HONDA 

ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПРИЛО-

ЖЕНИЯТА, КАТО ТОЧНОСТТА НА УКАЗАНИЯТА ЗА НАВИГАЦИЯ, ОЦЕНКА ЗА ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТТА, ПЪТНИ УСЛОВИЯ, НОВИНИ, ВРЕМЕТО, ТРАФИК ИЛИ ДРУГО 

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ APPLE, GOOGLE, ТЕХНИ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ ИЛИ ДОСТАВ-

ЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ; HONDA НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ПРИ ЗАГУБА НА ДАННИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ-

ТО, КОЯТО МОЖЕ ДА НАСТЪПИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ; HONDA НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ПРИЛОЖЕ-

НИЯТА ИЛИ КАКВАТО И ДА Е УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ, ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ВСЯКО 

ВРЕМЕ ИЛИ ЧЕ НЯКОЯ ИЛИ ВСИЧКИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ ВЪВ ВСЯКО КОНКРЕТНО 

ВРЕМЕ ИЛИ МЯСТО. НАПРИМЕР УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ИЛИ ПРЕКЪСНАТИ БЕЗ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА, ПРОФИЛАКТИКА, КОРЕКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, АКТУАЛИЗАЦИИ И 

ДР., УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА НЕ СА ДОСТЪПНИ ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДР. 

ОСВЕН ТОВА, ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ПРОМЕНИ В ТЕХНОЛОГИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ 

РЕГУЛАЦИИ МОГАТ ДА СТАНАТ ПРИЧИНА ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА УСЛУГИТЕ И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА 

ОТ УПОТРЕБА ИЛИ ДА ГИ НАПРАВЯТ НЕИЗПОЛЗВАЕМИ.ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО 

ПО ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HONDA ИЛИ ДЪЩЕРНИТЕ Ѝ КОМПАНИИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОР-

НОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПЕРСОНАЛНИ ТРАВМИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЯКИ ИЛИ 

ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ КАКВИТО И ДА СА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ СЪС 

ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДАВАНЕ 

ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ ДРУГА ТЪР-

ГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЯТА ИЛИ НАЧИ-

НА НА УПОТРЕБАТА ИМ ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА ПРИЛОЖЕ-

НИЯТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯТА ПО КАКВОТО И ДА Е ПРИЧИНА, НЕЗАВИСИМО 

ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА (ДОГОВОР, ДЕЛИК ИЛИ ДРУГО) И ДОРИ HONDA ДА Е УВЕДО-

МЕНА ЗА ПОДОБЕН ТИП ЩЕТИ. НЯКОИ РЕГИОНИ И ЮРИСДИКЦИИ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ 

ОТМЯНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ВЪВ ВАШИЯ СЛУЧАЙ. УПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИ-

ЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ  ДОРИ АКО УПОМЕНАТАТА ПО-ГОРЕ МЯРКА НЕ ИЗПЪЛНЯВА 

ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

ОТКАЗ ПО ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
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Вашият автомобил е оборудван с базираната на номер 112 система за спешни 

повиквания eCall.

Базираната на 112 услуга eCall е публична услуга от обществен интерес и е достъпна 

безплатно.

Тя се активира в автомобила, когато режимът на захранване е ON/ ВКЛ. В случай на ПТП, 

системата ще определи силата на удара въз основа на информация, събрана от 

бордовите сензори и, в зависимост от силата на удара, ще стартира спешното повикване.

При необходимост аварийното повикване може да бъде задействано и ръчно. 

          Ръчно спешно повикване стр. 184

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.

Получателите на данни, обработени от базираната на 112 система eCall в автомобила, 

са съответните обществени пунктове за сигурност, определени от съответните 

обществени органи на страната, в която се намирате, и които първи получават 

обажданията и за които е определен единният европейски номер за спешни случаи 112.

Поверителност на данните

Базираната на 112 система eCall в автомобила е проектирана да гарантира, че:

    Данните в паметта на системата не са налични извън системата преди eCall да бъде 

задействана.

    Не може да се проследи или да бъде субект на постоянно проследяване по време на 

нормалното си работно състояние.

    Данните в паметта на системата се изтриват автоматично и непрекъснато.

За да функционира нормално системата, данните за местоположението на превозното 

средство постоянно се презаписват във вътрешната памет на системата, така че 

последните три местоположения на превозното средство да бъдат актуални. 

Логът с данните за дейността в базираната на 112 система eCall в автомобила се 

съхраняват за не повече от необходимото за постигане на целта за обработка на 

спешното повикване към eCall време и в никакъв случай не повече от 13 часа от 

момента на стартиране на спешно повикване през eCall.

Спешно повикване (eCall)

Всяко обработване на лични данни чрез базираната на 112 система eCall в превозното 

средство е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в 

Директиви 95/46/ЕО (заменени от 2016/679/ЕО) и 2002/58/ЕО, и по-специално, се 

основават на необходимостта от защита на жизненоважните интереси на физическите 

лица в съответствие с член 7, буква г) от Директива 95/46/ЕО (заменен с 2016/679/ЕО).



Ф
у
н

к
ц

и
и

Права на собственика

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/ѝ 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.
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Свети в червено или не свети въобще: Има проблем със системата. Ако системата е в 

същото състояние след рестартиране на автомобила (изключване и включване), 

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.

Автоматично спешно повикване

Индикатор на eCall

Ако Вашият автомобил претърпи ПТП, автомобилът 

ще направи опит да се свърже с център за спешни 

повиквания (112). При установяване на връзка към 

оператора, с който говорите на спешната линия, 

ще бъде изпратена различна информация. В нея 

влизат:

При подаване на контакт (бутон за стартиране – в режим ON) индикаторът на системата 

светва в зелено за една секунда, след това в червено за една секунда.

Ако системата eCall работи правилно, индикаторът ще продължи да свети в зелено.

Номера на рамата на автомобила 

Типа на автомобила (пътнически или лекотоварен)

Типа на задвижването (бензин / дизел / газ / електричество / водород)

Последните три местоположения на автомобила

Посоката на движение

Начина на обаждане (ръчно или автоматично)

Времето на възникване на инцидента

Зелено: системата е в режим на готовност.

Мига в зелено: eCall e свързана и в момента се осъществява аварийно повикване 

към оператор.

Мига бързо в червено: свързването с оператор е било неуспешно. Индикаторът ще 
*1 *2продължи да мига в червено в продължение на 5 секунди /30 секунди , след което 

ще започне да свети в зелено.

Ако системата eCall е повредена, ще бъде сигнализирано по някой от следните начини:

*1: Без модели за Турция

*2: Модели за Турция
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Ръчно спешно повикване

Ако трябва да осъществите 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.

Микрофон

Бутон за прекъсване на SOS повикване

Капак

Бутон за SOS повикване

Бутонът SOS е защитен с капаче. Отворете го, за да получите достъп до бутона.

Бутонът за прекъсване на повикването няма да прекъсне връзката, ако тя вече се е 

осъществила. 
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Препоръка за зареждане на гориво

Вашият автомобил е оборудван с функция, която автоматично изчислява кога да 

заредите гориво. Тази функция ще ви уведоми, когато се препоръчва зареждане с 

гориво, както и ще ви позволи да търсите бензиностанции, които се намират в близост 

до Вашия автомобил.

Когато дойде време за зареждане на автомобила, 

се появява уведомление и се показва икона 

отгоре на дисплея.

Докоснете полето, в което е иконата.

Икона за уведомяване

Изберете Find Petrol Station Now/Намери 

бензиностанция сега.

Изберете бензиностанция от екрана за търсене 

на навигационната система.

За инструкции как да използвате 

навигационната система, вижте ръководството 

за експлоатация на навигационната система.
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Използването на навигационната система по време на шофиране може да отклони 

вниманието ви от пътя, което да стане причина за катастрофа, в която може да 

получите сериозна травма или да загинете.

Оперирайте с контролерите на системата само когато условията Ви позволяват да 

го правите безопасно.

Екран HOME

Автомобил с десен волан

      (Home - главен екран)

Показва екрана HOME (главен екран)

       (Back - назад)

Върнете се към предишния екран.

VOL (сила на звука)

Увеличете или намалете силата на звука.

Навигация

Показване на функцията за навигация, която е била 

използвана последния път. При стартиране се показва екранът с картата.

Режим на дисплея (          )

Регулирайте яркостта на екрана или изключете екрана.

ВНИМАНИЕ!

Навигационна система
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      (Home - главен екран)

Показва екрана HOME (главен екран)

       (Back - назад)

Върнете се към предишния екран.

VOL (сила на звука)

Увеличете или намалете силата на звука.

Навигация

Показване на функцията за навигация, която е била 

използвана последния път. При стартиране се показва екранът с картата.

Режим на дисплея (          )

Регулирайте яркостта на екрана или изключете екрана.

Автомобил с ляв волан
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Не се предлага за всички модели

Легенда на картата

Икона за ориентация на картата

Икони за обекти

Икони за трафика*

Информация за трафика* стр. 195

Главно меню

Улици

Местоположение на автомобила в момента

Търсене на конкретна категория

Икона за текущо местоположение

Изберете, за да се върнете към текущото 

местоположение.

Мащаб на картата

Цветът на картата може да бъде различен според избраната от настройките тема.
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По време на навигиране по маршрута

По време на навигиране по маршрута информацията за маршрута се показва на 

екрана на картата. Можете да видите подробни инструкции на на екрана с информация 

за завоите.

Екран на картата

Индикатор за следващия завой

Изберете, за да чуете гласови указания.

Име на следващата улица

Навигиране спрямо лентата

Дестинация

Време на пристигане (до точка 

от маршрута)

Разстояние до дестинацията 

(до точка от маршрута)

Разстояние от действителния маршрут.

Изключване на гласовите указания

Изберете отново, за да включите 

гласовите указания.

Име на текущата улица

Изчислен маршрут

Отмяна на маршрут

Навигационни указания завой по завой

Следващата точка за насока се появява в интерфейса за информация на водача.

Оставащо разстояние

Наближава моментът за следващата маневра.



Ф
у
н

к
ц

и
и

Не се предлага за всички модели

Гласово управление *¹

Когато натиснете бутона      , системата ви подканва да кажете гласова команда. Натисне-

те и пуснете бутона       отново, за да „подминете“ тази подкана и да дадете команда.

Гласово разпознаване

 Затворете прозорците.

 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.

Задаване на домашен адрес (Home)

Навигация

Използвайте менюто за лична информация, за да зададете местоположението на дома си.

Изберете Go Home/Заведи ме у дома и 

след това изберете Yes/Да.

Изберете Address/Адрес, след което 

изберете опция.

     Изберете Select from Map/Избор от 

карта, за да зададете домашен адрес.

     Ако изберете нещо различно от 

Select from Map/Избор от карта, 

преминете към стъпки 3 и 4.

Изберете местоположението на дома.

Изберете Save/Запази и след това 

изберете Save/Запази.

*1: Езици, които системата за гласово управление разпознава, са английски, немски, 

      френски, испански и италиански.
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Запазени места

Можете да запазвате местоположения, за да можете да ги намирате бързо и да 

създавате маршрути до тях.

Запазване на запазено местоположение

Навигация

Изберете метод за търсене.

    Намерете местоположение, което 

искате да запазите.

    Въвеждане на дестинация стр. 193

Изберете Save/Запази.

Изберете Save/ Запази.

Редактиране на запазено местоположение

Навигация

Изберете запазено местоположение, 

което искате да редактирате.

Изберете опция.

Изберете Save/Запази за редактиране.

Запазени местаУправление на места

Ако е необходимо, въведете име и 

телефонен номер.
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Опции на картата

 Опции на картата

Променете настройките на картата.

Изберете опция.

Налични са следните опции:

     Икони за трафика/ Traffic Icons: Задава дали да се показва икона за трафик на 

картата.

     Tрафикопоток/ Traffic Flow: Задава дали да се показва трафикопоток на картата.

     Цветова схема/ Colour Scheme: Променя цвета на картата.

     Интересни точки (POIs)/ Points of Interest: Избира иконите на POI за показване на 

картата.

     Линия за проследяване/ Breadcrumb Trail: Задава дали да се показва линията за 

проследяване на картата.

     Запис на линия за проследяване/Breadcrumb Recording: Задава дали да се записва 

     линия за проследяване по целия път или само при движение офроуд.

     Изтриване на линия за проследяване/Delete Breadcrumb Trail: Изтрива линията 

за проследяване на картата.

     Настройки на ориентири/ Landmark Settings: Избира дали да се показват 3D 

ориентирите на картата.

Навигация
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Въвеждане на дестинация

Навигация

Този раздел описва как да въведете дестинация за навигиране по маршрута.

Изберете опция.

Налични са следните опции:

     Ключова дума или адрес/ Keyword or Address: Задава дестинация чрез въвеждане 

     на категория, име, адрес, кръстовище (улица 1 / улица 2), име на град или име на 

държава.

     В близост/Маршрут/Карта (Nearby/Route/Map): Задава метод за търсене по 

ключова дума.

     Заведи ме у дома/Go Home: Задава Вашия домашен адрес като дестинация.

     Запазени места/ Saved Places: Задава дестинация, като изберете място, съхранено 

в списъка със запазени места.

          Запазени места стр. 194

     Последни: Задава дестинация чрез избиране на предишна дестинация.

         Скорошна стр. 194

     Бензиностанция: Задава дестинация по бензиностанция.

     Още: Задава дестинация чрез избор на категория.

          Още стр. 194

Откриване на локация с помощта на адрес

Навигация  Още Адрес

Изберете опция.

Налични са следните опции:

     Град: Избира града на дестинация.

     Пощенски код: Въвежда пощенския код, за да изберете града.

Търсенето по пощенски код може да не е налично в зависимост от държавата.
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Запазени места

Изберете запазени места, които да използвате като дестинация.

Изберете Вашата дестинация от списъка.

Изберете Go/Отиди, за да зададете 

маршрута до Вашата дестинация.

Последни

Изберете адрес от списък с Вашите 20 най-скорошни дестинации, които да използвате 

като дестинация. Списъкът се показва с най-новата дестинация горе.

Изберете Вашата дестинация от списъка.

Изберете Go/Отиди, за да зададете 

маршрута до Вашата дестинация.

Още

Изберете категорията според място (напр. ресторанти, бензиностанции, пазаруване), 

съхранено в базата данни на картите, при търсене на дестинацията.

Намиране на местоположение по категория

Изберете категория.

     Ако изберете нещо, различни от 

Categories/Категории, преминете към 

стъпка 3.

Изберете подкатегория.

Изберете име на място от списъка.

Изберете Go/Отиди, за да зададете 

маршрута до желаната от Вас дестинация. 

Запазени местаНавигация

Навигация Последни

Още
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Не се предлага за всички модели

Информация за трафика*

Преглед на информация за трафика по близките пътища

Трафик наблизо 

Вижте трафикопотока и закъсненията по близките пътища

Навигация



Шофиране

Този раздел разглежда въпросите по отношение на шофиране и зареждане с гориво.

Преди шофиране

Подготовка за шофиране

Проверете следните елементи, преди да потеглите.

Проверки отвън

Уверете се, че няма предмети по стъклата, страничните огледала, външните 

светлини или други части на автомобила.

     Отстранявайте скреж, сняг или лед по тях.

     Отстранете снега от покрива, тъй като може да се плъзне надолу и да попречи на 

     видимостта Ви по време на шофиране. Ако ледът е силно замръзнал, го отстранете, 

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 затворен плътно.

     Ако капакът се отвори по време на шофиране, видимостта Ви 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. 345

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 ги 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. 

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 след извършване на операция по поддръжка/ремонт.
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Не се предлага за всички модели

Модели с регулиране на фаровете

Можете да регулирате сами ъгъла на късите светлини.

Регулиране на фаровете* стр. 124

Модели без регулиране на фаровете

Вашият автомобил е оборудван със система за автоматично регулиране на фаровете, 

която автоматично регулира височината на късите светлини.
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ПРОВЕРКИ В ИНТЕРИОРА

Осигурете или застопорете правилно всички елементи.

     Превозването на прекалено много багаж или неправилното му подреждане и 

     съхранение могат да повлияят на управляемостта на Вашия автомобил, на неговата 

устойчивост, на спирачния му път и на гумите, което да го направи по-малко безопасен.

     Ограничение за натоварване стр. 198

Не натрупвайте багаж над височината на седалките.

     Той може да попречи на видимостта и да полети напред при внезапно спиране.

Не поставяйте нищо в мястото за краката на предна седалка. Уверете се, че стелката 

е закрепена.

     По време на шофиране незакрепен предмет може да попречи да натиснете педала 

     на спирачките или педала на газта.

Ако превозвате животни, не им позволявайте да се движат из автомобила. 

     Те може да попречат на шофирането и да катастрофирате.

Затворете внимателно всички врати и капака на багажното отделение.

Регулирайте правилно позицията си на седене.

     Регулирайте и подглавника си.

     Седалки стр. 135

     Регулиране на положението на предните подглавници стр. 141

Регулирайте страничните огледала и волана правилно преди да потеглите.

     Регулирайте ги, докато седите в подходящата позиция за седене.

     Огледала стр. 135

     Регулиране на волана стр. 141

Уверете се, че предмети, поставени на пода зад предните седалки, не могат да се 

плъзнат под седалките.

     Те могат да попречат на шофьора да оперира с педалите или седалките.

Всички в автомобила трябва да поставят предпазните си колани.

     Поставяне на предпазен колан стр. 21

Уверете се, че индикаторите в приборното табло светват, когато стартирате 

автомобила и загасват малко след това.

     Винаги карайте автомобила за проверка при оторизиран дилър, ако установите проблем.

     Индикатори стр. 61

Височината на фаровете е регулирана в завода и не са необходими допълнителни 

настройки. Въпреки това, ако редовно превозвате тежки предмети в багажното 

отделение, карайте автомобила за повторна настройка при упълномощен представител 

или при квалифициран техник.
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Ограничения за натоварването

Когато товарите багаж, общата маса на автомобила, на всички пътуващи и на багажа 

не трябва да превишава максималната допустима маса на автомобила.

Натоварването на предния и на задния мост също така не трябва да превишава 

максималното допустимо натоварване за всяка ос.

Претоварването или неправилното натоварване могат да повлияят на управлението 

и на устойчивостта на автомобила и да доведат до произшествие, при което 

можете да бъдете ранени или да загинете.

Спазвайте всички ограничения на натоварването и другите правила за товарене 

на багаж, дадени в настоящата инструкция за експлоатация.

Технически данни стр. 400

Технически данни стр. 400

ВНИМАНИЕ!



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

Теглене на ремарке

Вашият автомобил не е проектиран да тегли ремарке. При опит да направите това 

може да загубите гаранцията си.
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Указания за шофиране в пресечена местност (на офроуд)

Обща информация

Вашият автомобил е проектиран предимно за ползване върху асфалтирана пътна 

настилка, но неговият по-голям просвет (клиренс) Ви позволява понякога да се движите 

по черни пътища. Той не е проектиран за силно пресечен офроуд 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 асфалтираната пътна 

настилка.

Неправилното ползване на този автомобил на нормална пътна настилка или по 

черен път може да доведе до произшествие или преобръщане, в което вие и 

Вашите пътници да бъдете сериозно наранени или да загинете.

 

    Следвайте инструкциите и указанията в настоящата инструкция за експлоатация.

    Шофирайте бавно и не по-бързо, отколкото условията позволяват.

Неправилното шофиране на Вашия автомобил може да предизвика катастрофа или 

преобръщане.

         Мерки за безопасност по време на шофиране стр. 205

Важни предпазни мерки във връзка с безопасността

За да избегнете загуба на контрол над автомобила и преобръщане, задължително 

спазвайте всички предпазни мерки и препоръки:

    Уверете се, че сте укрепили правилно багажа и че не надхвърляте ограниченията за 

     натоварване.

         Ограничение за натоварване стр. 198

    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.

ВНИМАНИЕ!
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Проверете автомобила си преди да напуснете асфалтираната пътна 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), може да има ограничения и спрямо Вас като водач (умения за шофиране 

и удобство), както и че 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 извършват бавно и постепенно. Ако се опитате 

да стартирате или спрете прекалено бързо, това може да предизвика загуба на 

сцепление и можете да изгубите контрол над автомобила.

Избягването на препятствия и обекти по пътя намалява вероятността за 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, преминете по него 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 надолу 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, водата тече бавно и че 

има твърда повърхност 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 смазочния материал и да причини неизправност. Може 

също така да измие греста от лагерите на главините.

Ако заседнете, внимателно тръгнете в посоката, в която смятате, че ще излезете. Не 

карайте гумите да буксуват, тъй като това само ще влоши ситуацията и може да 

повреди скоростната кутия. Ако не можете сами да излезете, автомобилът Ви ще 

трябва да бъде изтеглен. За тази цел разполагате с предна и задна халка за теглене.

Избягване на неприятности
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По време на шофиране

Включване на захранването

Уверете се, че паркинг спирачката е включена.

Индикаторът за паркинг спирачката се включва 

за 30 секунди, след като активирате бутона за 

включване на паркинг спирачката.

Бутон за електрическата 
паркинг спирачка

Проверете дали трансмисията е в режим      , след 

това натиснете педала на спирачката.

     Въпреки че можете да стартирате автомобила 

в режим      , е по-безопасно да стартирате 

автомобила в режим      . 

Педал на спирачката

Натиснете бутона POWER, без да натискате педала 

на газта и докато натискате спирачката.

Проверете дали се е появил индикаторът   

(ready – режим на готовност)

     Продължавайте да натискате педала на 

спирачките, докато се появи индикаторът         .

     Символът          се появява, когато автомобилът 

е в готовност за движение и можете да потеглите.

     Ако външната температура е много ниска, не 

можете да шофирате, докато условията не се 

подобрят. В такъв случай символът          няма да 

се появи, а на информационния дисплей ще се 

появи предупредително съобщение.
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Дръжте педала на спирачката натиснат, когато включвате захранването на автомобила.

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 12- волтовия акумулатор.

Ако шумът от изпускателната система е странен или усещате мирис на отработени 

газове в интериора, закарайте автомобила при Вашия оторизиран 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.

Ако батерията на дистанционното управление е изтощена, го доближете до бутона 

POWER.

         Ако батерията на дистанционното управление е изтощена – стр. 373

Захранването може да не се включи, ако дистанционното управление е подложено на 

силни радио вълни.

Не задържайте натиснат бутона POWER, за да включите захранването. 

Ако хибридната система не се включва, изчакайте поне 30 секунди, преди да опитате 

отново.

Имобилайзер, стр. 114
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Потегляне

Можете да освободите паркинг спирачката чрез натискане на бутона надолу, докато 

натискате педала на спирачките. Когато пътят се спуска надолу, ще потеглите по-плавно, 

ако първо освободите паркинг спирачката чрез бутона, отколкото при освобождаването 

й чрез натискане педала на газта.

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 тръгването на автомобила надолу 

по наклон. Изберете режим       на трансмисията,       , когато искате да потеглите напред по

 изкачване, или режим       , когато пътят се спуска, след това отпуснете педала на 

спирачките.

Системата може да не е в състояние да предотврати тръгването на автомобила назад 

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.

Системата за подпомагане на потеглянето по наклон ще сработи дори ако системата за

 динамична устойчивост на автомобила VSA е изключена.

Спиране на хибридната система

Можете да изключите хибридната система, когато автомобилът е спрял.

     Поставете трансмисията в режим      .

     Натиснете бутона POWER.
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Предпазни мерки по време на шофиране

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.

 Не използвайте бутоните за управление не трансмисията, докато натискате педала на 

газта. Може да повредите скоростната кутия.

Ако многократно завъртите волана с много ниска скорост или задържите волана в 

крайно ляво или крайно дясно положение за известно време, системата на 

електрическия сервоусилвател (EPS) на волана загрява. Системата минава в защитен 

режим и ограничава действието си. Воланът става все по-тежък. След като системата 

се охлади, EPS системата отново ще заработи нормално

Повторна работа на системата при тези условия може да я повреди.

Не поставяйте трансмисията в позиция      , тъй като ще загубите ефекта на 

регенеративно (рекуперативно) спиране (и възможността да ускорите).

По време на първите 1000 км (625 мили) избягвайте внезапно ускорение или натискане 

педала на газта до долу, за да не повредите двигателя или други компоненти 

по задвижването.

През първите 300 км (200 мили) след покупка на автомобила като нов или след смяна на 

спирачни дискове и/или накладки избягвайте внезапните спирания, за да позволите 

правилно адаптиране на частите.

Мерки за безопасност при автомобили с повишена проходимост

Автомобилите с повишена проходимост се преобръщат значително по-лесно, 

отколкото другите видове автомобили. За да предотвратите преобръщания или загуба 

на контрол над автомобила:

   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 вдигнал центъра на 

   тежестта.

Ако не оперирате с Вашия автомобил по правилния начин, може да се стигне до 

катастрофа или преобръщане.

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА
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Превключване

Променяйте позицията на лоста на трансмисията в зависимост от нуждите Ви като водач.

Позиции на скоростния лост

      (Park) – паркинг

Използва се при паркиране или изключване на 

захранването.

      (Reverse) – заден ход

Използва се при движение назад.

      (Neutral) – неутрална (изключена от предавка)

Трансмисията не е блокирана.

      (Drive) – шофиране

Използва се при нормално шофиране. 

   Временно може да се използва бутон за промяна 

   на съпротивлението („перата“ на волана).

   Бутон за промяна на съпротивлението („перо“ на 

   волана) може да се използва, когато е включен 

   режим SPORT. 

      (Drive) – шофиране

   Използва се при спускане по дълъг наклон и за 

   увеличаване ефекта на регенеративно спиране.

   Може да се използва бутонът за промяна на 

   съпротивлението („перото“ на волана)

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 ПТП 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      .

Когато високоволтовата батерия е напълно заредена или температурата и е ниска, 

ефективността на регенеративното спиране може да намалее.

Не можете да превключите режима на захранването от ОN на VEHICLE OFF, ако лостът 

на трансмисията не е в позиция      .

ВНИМАНИЕ!

Бутон за освобождаване
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Превключване

Индикатор М

Индикатор на бутона за управление на съпротивлението

Индикатор за позицията на скоростния лост

Когато превключвате от позиция       към      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, 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.

ЗАБЕЛЕЖКА

Отпуснете спирачния педал и натиснете бутона за освобождаване на скоростния лост.

Превключете, без да натискате бутона за освобождаване.

Натиснете бутона за освобождаване.



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

Бутон за регулиране на съпротивлението при спускане

Когато отпуснете педала на газта, можете да променяте съпротивлението при спускане 

посредством 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.

Рязкото увеличаване на степента на съпротивление при спускане чрез бързо 

последователно дърпане на превключвателя може да блокира гумите, в резултат 

на което да възникне ПТП и да бъдат причинени наранявания или смърт.

Винаги поддържайте подходящо ниво на съпротивление при спускане.

ВНИМАНИЕ!
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Работа с бутоните за управление на съпротивлението при спускане

Индикатор за бутона за управление на съпротивлението

Степен на съпротивлението

Бутони (превключватели)

    Когато лостът на трансмисията е в режим     

Ако дръпнете назад бутона за управление на съпротивлението, отрицателното 

ускорение ще се увеличи временно и информацията за степента на обратно ускорение 

ще се появи на таблото.

Бутонът за управление на съпротивлението ще угасне автоматично, когато карате с 

постоянна скорост или намалявате до близко място за спиране.

    Когато позицията на скоростния лост е в положение      и режимът на шофиране 

е SPORT

Ако изберете режим SPORT, степента на отрицателно ускорение ще се увеличи и 

степента на отрицателно ускорение ще се появи на таблото заедно с буквата М.

Когато искате да отмените действието на бутона за управление на съпротивлението, 

спрете режим SPORT.

Когато този режим бъде отменен, индикаторът за отрицателно ускорение на таблото 

изчезва.

    Когато позицията на скоростния лост е в положение  

Ако промените позицията на лоста на трансмисията на       , степента на отрицателно 

ускорение ще се увеличи и степента на отрицателно ускорение ще се появи на таблото 

заедно с буквата М.

Когато искате да отмените действието на перото за управление на съпротивлението, 

променете позицията на скоростния лост на       и спрете режим SPORT. При отмяна на 

този режим изчезва индикацията за отрицателно ускорение на таблото.
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Общи операции

За да изберете различните степени на отрицателно ускорение:

Дръпнете селектора      от дясно, за да намалите степента на отрицателно ускорение.

Дръпнете селектора      от ляво, за да увеличите степента на отрицателно ускорение.

Всяко натискане на бутона-селектор е отделна 

стъпка при намаляването на скоростта.

Степента може да не се промени, ако 

задържите селектора натиснат за дълго време.

Степен на съпротивление 

Малко

Голямо

В изброените по-долу ситуации степента на съпротивление може да не се промени и 

символът да започне да мига, дори ако дръпнете бутона-селектор. Степента може да се 

намали или анулира автоматично при следните случаи:

   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.

Не може да използвате бутоните, когато Системата за спазване на дистанцията при 

ниска скорост работи.

Ако по време на шофиране някой от двата бутона е дръпнат, действието на Системата 

за спазване на дистанцията при ниска скорост ще бъде отменено автоматично.

Ако дръпнете левия и десния едновременно, степента на отрицателно ускорение може 

да остане непроменена.

Звукова система за предупреждаване на пешеходците

Когато автомобилът се движи само на електричество със скорост около 25 км/ч или 

по-малко, тази система предупреждава пешеходците за приближаването на 

автомобила.
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Превключвател за режимите на шофиране

Адаптира динамичните показатели на Вашия автомобил в зависимост от избрания 

режим на шофиране. Можете да избирате между три режима – SPORT, NORMAL и ECON, 

като местите превключвателя напред или назад.

Избраният в момента режим се показва на информационния интерфейс за водача и

 показанието ще се сменя за всеки режим.

Режим SPORT

Режим NORMAL

Режим ECON

Превключвател за режимите на шофиране

Режим SPORT

Този режим прави автомобила по-пъргав при ускорение.

Режим NORMAL

Този режим оптимизира баланса между динамика и комфорт.

Режим ECON

Този режим съдейства за намаляване на разхода.
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Система за контрол на скоростта при спускане

Когато шофирате на спускане и „моторната спирачка“ не е достатъчна, за да намали 

достатъчно скоростта на автомобила, тази система помага за поддържане постоянна 

скорост на автомобила без да се налага да натискате спирачката.

Системата за контрол на скоростта при спускане по наклон не може да поддържа 

постоянна скорост на превозното средство във всяка ситуация.

Възможно е при спускане по много стръмен хълм или по хлъзгави пътни настилки 

автомобилът да не успява да поддържа зададената скорост и така да се стигне до 

катастрофа, която да доведе до сериозна травма или до смърт.

Тъй като Системата за контрол на скоростта при спускане не е предназначена да 

подобрява границите на динамичните възможности на автомобила, водачът трябва

винаги да е наясно с условията на пътната настилка и трябва да шофира внимателно.

Стоповете се включват автоматично, когато системата работи.

Системата може да не сработи при спускане по лек наклон. Проверете контролния 

индикатор на Системата за контрол на скоростта при спускане, за да видите дали 

системата е сработила.

Системата може да се активира дори когато не шофирате на спускане, например 

когато автомобилът се накланя при шофиране по неравни повърхности.

Условия за работа на Системата за контрол на скоростта при спускане

Системата работи при следните условия.

    Шофиране със скорост между 3 и 20 км/ч (2-12 мили в час).

    Шофиране при спускане.

    Педалът на газта и педалът на спирачката да не са натиснати.

Дисплей на интерфейса за информация за водача

Работен статус на системата

     Зелен: Активирана

     Бял: Режим на готовност

Показание за скоростта на автомобила

    Бял: Задайте скорост

    Сив: Текуща скорост

         Мига, когато скоростта на автомобила е над 

         допустимата при работа на системата.

Текуща скорост

Диапазон на задаване на скорост

ВНИМАНИЕ!
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     За да включите системата

Когато скоростта на автомобила е по-малка от около

 20 км/ч (12 мили в час), натиснете бутона         , за да 

включите системата.

          Системата преминава в режим на готовност и 

индикаторът на Системата за контрол на скоростта 

при спускане (бял) светва.

Когато всички условия за работа на системата са 

изпълнени, системата се активира и автомобилът 

започва да поддържа скорост при шофиране при 

спускане.

          Индикаторът на Системата за контрол на 

скоростта при спускане (зелен) се включва, когато 

системата работи.

     За да регулирате зададената скорост

Натиснете педала на газта или педала на спирачката, 

за да регулирате скоростта на автомобила в рамките 

на работния диапазон. Скоростта на автомобила, 

при която отпускате педала на газта или на 

спирачката, ще бъде зададена.

     За да изключите системата

Натиснете бутона        , за да изключите системата.

Използването на системата многократно за продължително време може да доведе до 

загряване на спирачките и до изключване системата, така че тя да премине временно 

в режим на готовност.

Системата за контрол на скоростта при спускане се изключва всеки път, когато 

изключите захранването, дори и системата да е била включена последния път, когато 

сте шофирали автомобила.

Педалите може да вибрират или да чуете звук от системата, докато тя работи.

Когато скоростта на автомобила е 60 км/ч (37 мили в час) или повече, системата се 

изключва автоматично.

Как да оперирате със Системата за контрол на скоростта при спускане

Индикатор на системата за 

контрол на скоростта при 

спускане

       Бутон на системата за 

контрол на скоростта при 

спускане
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Регулируем ограничител на скоростта

Тази система Ви позволява да зададете 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 км/ч.

Натиснете бутона       на волана.

Ако се появи различен индикатор, натиснете бутона LIM, за да превключите на 

регулируемия ограничител на скоростта.

Индикаторът за Регулируемия ограничител на скоростта (бял) се показва на 

таблото.

Регулируемия ограничител на скоростта е в готовност за работа.

Ограничителят на скоростта има ограничения при работата си. 

При всички случаи отговорността за безопасното управление на автомобила и 

спазването на ограниченията за максимална скорост е изцяло Ваша.

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.

можете да използвате едновременно ограничителя на скоростта и изброените по-долу 

системи по едно и също време.

-А даптивен автопилот (АСС) с функция за спазване на дистанция при ниска скорост

-И нтелигентен ограничител на скоростта

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Не отпускайте педала на газта повече от необходимото. 

Поддържайте го в приемлива позиция според скоростта на автомобила.
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Задаване на ограничение за скоростта

Бутон RES/+

Бутон RES/-

Включено при зададено ограничение за скоростта

Индикатор за регулируемия ограничител на скоростта (зелен)

     Когато достигнете желаната скорост, вдигнете крака си от 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 км/ч, 

ограничението се фиксира на 30 км/ч.

Ако при спускане по наклон скоростта се увеличи с повече от 3 км/ч над зададеното 

ограничение, стойността на информационния дисплей започва да мига и се чува 

звуков сигнал.

Можете да превключвате скоростта от км/ч в мили в час на информационния дисплей.
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Регулиране на ограничението за скоростта

Можете да увеличите или да намалите зададеното ограничение на скоростта 

посредством бутоните RES/+ и -/SET върху волана.

Увеличаване на скоростта

Намаляване на скоростта

При всяко натискане на бутона ограничението се увеличава или намалява с 1 км/ч 

или съответно с 1 миля в час.

Ако задържите бутона натиснат, ограничението се променя със стъпки от 10 км/ч на 

всеки 0,5 сек, 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.

Звуковият сигнал се чува, когато скоростта премине над ограничението и педалът на 

газта е натиснат до долу.
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Изключване

Можете да изключите ограничителя на скоростта по 

следните начини:

    Чрез натискане на бутона CANCEL.

    Посредством бутона        MAIN.

    С натискане на бутона LIM.

Бутон LIM

Бутон CANCEL

       бутон

Когато натиснете бутона LIM, ограничителят на скоростта спира да действа и вместо 

него се включва адаптивният автопилот със спазване на дистанцията при ниска скорост 

или интелигентният ограничител на скоростта.

Възобновяване поддържането на зададената преди това скорост:

Натиснете бутона CANCEL, за да се покаже зададената преди това скорост (сиво), 

регулируемият ограничител на скоростта се задейства до показаната скорост чрез 

натискане на бутона RES/+.

Ако натиснете бутона RES/+, когато не е показана предварително зададена скорост 

(в сиво), скоростта ще бъде настроена на текущата, с която се движи автомобилът.

Индикатор на регулируемия 

ограничител на скоростта

Предварително зададена скорост (сиво)



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

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. 283

Натиснете бутона       на волана.

Ако се включи различен индикатор, натиснете бутона LIM, за да превключите на 

интелигентния ограничител на скоростта. 

Интелигентният ограничител на скоростта (бяло) се включва на таблото.

Интелигентният ограничител на скоростта е в готовност за задействане.

Ограничителят на скоростта има ограничения при работата си. Интелигентният 

ограничител на скоростта може да се настрои автоматично до скорост под или над 

актуалното ограничение на скоростта или може да не работи по правилния начин – 

особено когато системата за разпознаване на пътни знаци не работи правилно или 

когато по пътя няма знаци за ограничение на скоростта. Винаги отговорността за 

регулиране скоростта за актуалното ограничение на скоростта и безопасното 

управление на автомобила е Ваша.

ВНИМАНИЕ!
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В зависимост от натиска на педала на газта, автомобилът ще ускори до достигане на 

скоростта, указана от системата за разпознаване на пътни знаци.

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. 283

Интелигентният ограничител на скоростта може да не поддържа зададената скорост 

при спускане по наклон. Ако се спускате по наклон, намалете скоростта чрез педала на 

спирачката.

Не можете да използвате едновременно интелигентния ограничител на скоростта и 

адаптивния автопилот с функция за спазване на дистанция при ниска скорост.

Не използвайте интелигентния ограничител на скоростта в зоните, където мерните 

единици са различни от тези, които таблото показва за интелигентния ограничител на 

скоростта.

Сменете показаната система на мерните единици за зададената скорост на автомобила 

до същите мерни единици като тези в зоните, където шофирате.
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Задаване на ограничението

      Бутон RES/+

      Бутон RES/-

      Включено, когато интелигентният ограничител на скоростта е настроен на 

      ограничението за скорост, което разпознава системата за пътни знаци.

      Индикатор за интелигентния ограничител на скоростта (зелен)

Ако включите системата, когато минавате покрай знак с ограничение под 30 км/ч, 

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 км/ч, индикацията на 

информационния дисплей мига и се възпроизвежда звуков сигнал.

В момента, в който натиснете бутона SET/- или RES/+, интелигентният ограничител 

на скоростта е настроен спрямо ограниченията, наложени от разпознатите от 

системата пътни знаци. Ограничението на скоростта се показва на екрана.
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Интелигентният ограничител на скоростта може да премине в режим „пауза“, когато 

системата за разпознаване на пътни знаци разпознае само знаци с допълнителни 

указателни табели.

      Когато системата за разпознаване на пътни знаци идентифицира нов знак с 

ограничение за 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 влиза или излиза от магистрала.

Правите завой с подаден мигач за смяна на посоката на кръстовище.
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      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, но интелигентният ограничител на скоростта продължава да работи.
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Регулиране на ограничението

Намаляването и увеличаването на ограничението на скоростта се извършва 

посредством бутоните RES/+ и -/SET.

Увеличаване на скоростта

Намаляване на скоростта

При всяко натискане на някой от двата бутона ограничението се увеличава или 

намалява с 1 км/ч.

Можете да увеличите ограничението до 10 км/ч над стойността, въведена от 

системата за разпознаване на пътни знаци при идентифициране на пътен знак.

Можете да намалите ограничението до 10 км/ч под стойността, въведена от 

системата за разпознаване на пътни знаци при идентифициране на пътен знак.

Можете да ускорявате, докато бъде достигнато зададеното ограничение. 

Ако скоростта на автомобила е по-висока от ограничението, тя ще намалява плавно, 

докато скоростта падне до ограничението.

Не можете да намалявате ограничената скорост до по-малко от 30 км/ч.

Временно ускоряване над зададеното ограничение

Ако натиснете педала на газта докрай, автомобилът ще ускори до скорост над 

ограничението.

          Стойността на ограничението на дисплея мига.

          Звуковата аларма прозвучава, когато ограничението на скоростта бъде превишено.

Звуковата аларма прозвучава, когато скоростта на автомобила се вдигне над 

ограничението на скоростта, щом педалът на газта бъде натиснат до долу.

Когато системата за разпознаване на пътни знаци установи нови ограничения на 

скоростта, следва автоматична отрицателна или положителна корекция съгласно 

установените ограничения.
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Изключване

Можете да изключите ограничителя на скоростта 

по един от следните начини:

      Чрез натискане на бутона CANCEL.

      Чрез натискане на бутона       .

      С натискане на бутона LIM.

Бутон LIM

Бутон CANCEL

       бутон

Когато натиснете бутона LIM, ограничителят на скоростта спира действа и вместо него 

се включва адаптивният автопилот със спазване на дистанцията при ниска скорост.
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Система за подпомагане на динамичната устойчивост (VSA)

VSA помага да се стабилизира автомобилът при завиване, ако автомобилът завие 

повече или по-малко от предназначеното. Помага и за запазване на сцеплението по 

хлъзгави настилки. Това се прави чрез регулиране мощността на двигателя и 

избирателно задействане на спирачките.

VSA може да не работи правилно, ако се поставят различни по вид/размер гуми. 

Уверете се, че използвате същия размер и вид гуми, както и че са напомпани със 

зададеното налягане.

Основната функция на VSA е електрически контрол на стабилността (ESC). Системата 

включва и контрол на сцеплението.

Сработване на VSA

Когато VSA се активира, може да забележите, че двигателят не реагира на педала на 

газта. Може да чуете и шум от хидравличната спирачна система. Освен това ще 

забележите, че индикаторът на системата мига.

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 

задръжте бутона, 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.

Индикатор VSA OFF (изкл. VSA)

Асистент за динамично управление

Дава леки спирачни импулси към всяко от предните и задните колела, доколкото е 

необходимо, когато завъртите волана, и помага за стабилността и подобрява 

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, подходяща за условията 

и винаги да оставяте достатъчен резерв за безопасност.

Когато индикаторът на системата VSA светне и не угасва по време на движение, 

системата не може да се активира.
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Система за предупреждение при 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 индикатора на предупредителната 

система за ниско налягане в гумите да светне и да 

се появи съобщение в интерфейса за информация 

на шофьора.

Индикатор за ниско налягане/Предупредителен 
индикатор на системата за налягане в гумите

Системата не наблюдава гумите при шофиране с ниска скорост.

Състояния, като например ниска външна температура 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 

използват различни по вид и размер гуми. Уверете се, че използвате същия размер и 

тип гуми.

         Проверка и поддръжка на гумите стр. 345

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:

    Върху гумите има по-тежко и неравно натоварване, отколкото при 

инициализирането на системата.

    Използвате вериги за сняг.
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Калибриране на системата за ниско налягане в гумите

Трябва да стартирате калибриране на системата за предупреждение за ниско налягане 

в гумите всеки път, когато:

    Променяте налягането в една или повече гуми.

    Сменяте позициите на гумите.

    Сменяте една или повече гуми.

Преди калибриране на системата за предупреждение за ниско налягане в гумите:

    Регулирайте налягането в гумите, докато са студени, и в четирите гуми.

         Проверка на гумите стр. 345

Уверете се че:

    Автомобилът е спрял напълно.

    Трансмисията е в режим      .

    Режимът на захранване е включен/ON.

Можете да калибрирате системата от персонализи-

ранaта функция на аудио/информационния екран.

    Задайте режима на захранване на ON/ВКЛ.

    Натиснете бутона       .

    Изберете Vehicle Settings/Настройки на aвтомобила.

Изберете Deflation Warning System/Система за 

предупреждение за ниско налягане в гумите.

Изберете Calibrate/Калибриране или Cancel/Отказ.

 Ако се появи съобщение, че калибрирането не е 

започнало (Calibration Failed to Start), повторете 

стъпка 5.

Процесът на калибриране завършва автоматично.
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Процесът на калибриране изисква приблизително 30 минути шофиране при скорости 

между 40 и 100 км/ч.

През това време, ако режимът на захранване е включен (на on) и автомобилът не се 

движи в рамките на 45 секунди, може да забележите, че индикаторът за ниско налягане 

в гумите светва за кратко. Това е нормално и показва, че процесът на калибриране все 

още не е завършен.

Ако са монтирани вериги на гумите, ги свалете, преди да калибрирате системата за 

предупреждение за ниско налягане в гумите.

Ако индикаторът на системата за предупреждение за ниско налягане в гумите светне, 

дори когато са монтирани гуми с правилно налягане и по правилни спецификации, 

закарайте автомобила си за проверка при оторизиран дилър на Honda.

Препоръчваме гумите да бъдат сменени със същата марка, модел и размер като 

оригиналните. Попитайте дилър на Honda за подробности.
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Когато системата разпознае автомобили, които се доближават отзад в съседните ленти,

съответният индикатор светва за няколко секунди, предоставяйки помощ, когато 

сменяте пътната лента.

Важни напомняния за безопасност

Подобно на всички асистиращи системи, информационната система за „мъртва зона“ 

има ограничения. Винаги гледайте в огледалата – отстрани и в купето – и следете за 

превозни средства отстрани на автомобила Ви и зад Вас, преди смяна на ленти. Ако 

разчитате прекомерно на информационната система за „мъртва зона“, това може да 

стане причина за ПТП.

Автомобилът следва да бъде проверен от дилър в следните ситуации:

     Задната броня или зоната около радарните сензори е ударена силно.

     Индикаторът не светва, дори ако е разпознато превозно средство в зоната за 

предупреждение.

     Задната броня или други компоненти на системата трябва да бъдат ремонтирани.

Ако задната броня или други компоненти на системата бъдат ремонтирани, системата 

ще се върне към предупреждение зона 1 само докато не е в състояние да се адаптира 

и разшири към зона за предупреждение 1 и 2.

За правилна работа на системата за „мъртва зона““

     Задната броня в зоната около сензорите трябва да бъде чиста.

     Не покривайте краищата на задната броня с каквито да било етикети или стикери.

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 зона“ може да 

не светне и съобщението       Blind Spot Information Not Available/Системата за 

„мъртвата зона“ не е налична се появява на интерфейса за информация на шофьора.

     Индикаторът за известяване на системата за „мъртва зона“ може да светне дори ако 

на дисплея се появи съобщението.

Информационна система за „мъртва зона“*



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

Как работи системата

Системата се активира, когато автомобилът Ви се движи напред със скорост минимум 

32 км/ч.

Радарни сензори: под краищата на задната броня

Зона за известяване 1

Зона за известяване 2

Обхват на зоната на известяване

Ок. 0,5-3 м от страничната част на автомобила.

Ок. 3 м от задната броня.

Ок. 3-25 м зад задната броня. (Колкото по-бързо се движи идващ отзад автомобил, 

толкова по-бързо ще бъде разпознат той.)

Първоначално зададената зона на предупреждение е 1. След известно време, когато 

автомобилът е бил шофиран по прави пътни отсечки с трафик и обекти отстрани на 

пътя, системата ще адаптира и разшири зоната на предупреждение (зона на 

предупреждение 1 и 2).
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Когато системата засече автомобил в зоната на предупреждение

Индикаторът на системата за „мъртва зона“: 

разположен в горния външен ъгъл настраничното 

огледало

Индикаторът светва, когато:

      Автомобил навлиза в зоната за предупреждение, 

изпреварвайки ви с разлика в скоростта, не 

по-голяма 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, когато индикаторът на 

системата е активиран.

          Звуковият сигнал се чува три пъти.

Светва

Мига

Включване и изключване на системата за „мъртва зона“

Когато включвате и изключвате системата за 

„мъртва зона“, направете следното.

     Натиснете бутона на Safety Support.

     Завъртете левия въртящ се контролер до 

     символа       и го натиснете.

          В интерфейса за информация за водача се 

          появява съобщение, когато системата се 

          включва или изключва.

          В полето се появява отметка и цветът на

          символа       се променя на зелено, когато 

          системата е включена. Отметката изчезва и 

          цветът на символа       се променя в сив, когато 

          системата бъде изключена.

Информационната система за „мъртва зона“ ще 

остане включена или изключена в зависимост от 

настройката – включена (с отметка) или изключена 

(без отметка) всеки път, когато стартирате двигателя.

Бутон на Safety Support

Ляв въртящ се селектор

Можете също да изберете кои помощни системи за сигурност да се показват на 

интерфейса за информация на водача.

         Информационен интерфейс за водача стр. 92
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Индикаторът за предупреждение на информационната система за „мъртва зона“ може 

да не светне при следните условия:

     Има голяма разлика между скоростта на Вашия автомобил и превозното средство в 

съседната лента.

     Превозно средство е паркирано в странична лента.

     Обект, който не е открит от радарните сензори, се приближава или преминава 

покрай Вашия автомобил.

     Превозното средство, което се движи в съседната лента, е мотоциклет или друго 

малко превозно средство.

Информационната система за мъртви зони може да не работи правилно при следните 

условия:

     Когато правите завой на кръстовище.

     Открити са обекти (мантинели, стълбове, дървета и др.).

     Обект, който не отразява добре радиовълните, или мотоциклет е в зоната на 

предупреждение.

     Когато шофирате по път със завои.

     Превозно средство се движи от по-далечна лента към съседната на Вашата лента.

     Системата има смущения на сигнала поради радарни сензори от друго превозно 

средство или силна радиовълна, предавана от съоръжение наблизо.

     Задната броня или зоната около радарните сензори е покрита с мръсотия, кал, сняг, 

лед, и т.н.

     Задната броня или зоната около радарните сензори е повредена или деформирана.

     При лошо време (силен дъжд, сняг и мъгла).

     Когато правите кратък завой или шофирате по неравен път, който леко накланя 

автомобила.

Условия и ограничения при задействане на системата за „мъртва зона“
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Батерията на хибридната система има естествен разряд – постепенно се изтощава, дори 

когато автомобилът не се използва. 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 ѝ 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 

зарядът е близо до 0%, стартирането на автомобила би било невъзможно.

Високоволтова хибридна батерия
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Мерки за безопасност

     Не докосвайте високоволтовата батерия на 

хибридната 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 катастрофа

     Пазете се от токов удар.

         Ако сериозно ПТП увреди високоволтовата 

система на Вашия автомобил, съществува опасност 

от токов удар поради изложени на високо напреже-

ние части или проводници. При ПТП не докосвайте 

никой от компонентите на високоволтовата система 

и никой от нейните оранжеви кабели.

   Избягвайте контакт с течността на високоволтовата батерия.

         Високоволтовата батерия съдържа възпламеним електролит, който може да 

         изтече 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 пожар, причинен от електричество, дори и с минимално 

         количество вода (напр. с градински маркуч), 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 система прекъсва автоматично и автомобилът вече няма да може да 

се движи, черпейки енергия от нея. За да върнете високоволтовата система към 

нормалния ѝ режим на работа, 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.
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OСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА e:HEV

Не закривайте 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.

Характерни за системата e:HEV звуци 

Когато за първи път стартирате този автомобил, вероятно ще чуете непривични звуци, 

особено при включване на захранването или при шофиране или ускоряване 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.

    Автоматичен Stop/Start на двигателя с вътрешно горене

Бензиновият двигател на Вашия автомобил автоматично спира да работи 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 нуждае от моментна допълнителна мощност за по-агресивно 

    ускоряване, изкачване или висока скорост.

    Климатичната система е претоварена.

    Температурата на високоволтовата батерия е висока или ниска.

    Зарядът на високоволтовата батерия е прекалено нисък.
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Регулиране на разпределението на светлинния сноп

Шофирането на автомобил с десен волан при дясно движение или на автомобил с ляв 

волан при ляво движение предизвиква заслепяване на идващите насреща автомобили. 

Трябва да промените разпределението на светлинния сноп, като използвате лепенка.

Модели с ляв волан

Централна точка

43 мм

45 мм

23 мм

74 мм

53 мм

45 мм

23 мм

44 мм
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Модели с десен волан

Централна точка

53 мм

45 мм

23 мм

42 мм

44 мм

45 мм

23 мм

72 мм

     Подгответе две покриващи лепенки, както е показано.

           Използвайте лепенки, които могат да затъмнят, като например водонепроницаем 

винил.

     Закрепете лепенката към външната част на фаровете, както е показано.

Внимавайте да не закрепите лепенката на грешно място. Ако светлинният сноп е 

разпределен неправилно, той може да не отговаря на местните разпоредби. Попитайте 

Вашия упълномощен представител за подробности по казуса.
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Honda Sensing

Функциите, които не изискват операции от превключвател, за да се активират

 Спирачна система за намаляване силата на сблъсък (CMBS)     стр. 241

 Автоматично спиране при ниска скорост     стр. 250

 Система за предупреждение за напускане на пътната лента     стр. 277

 Система за разпознаване на пътните знаци     стр. 283

Функциите, които изискват операции от превключвател, за да се активират

 Aдаптивен автопилот (ACC) с функция Следване при ниска скорост     стр. 255

 Помощна система за поддържане на лентата на движение (LKAS)     стр. 269

Honda Sensing е помощна система за водача, която използва два различни типа датчици,

 предна широкоъгълна камера, монтирана от вътрешната страна на предното стъкло, 

зад огледалото за обратно виждане, и сонарните датчици, разположени в предните и 

задните брони.

Honda Sensing има следните функции:
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Превключватели за Aдаптивен автопилот (ACC) с функция 
Следване при ниска скорост/ Помощна система за поддържане 
на лентата на движение (LKAS)

       бутон

Натиснете, за да активирате режима на готовност 

за Aдаптивен автопилот (ACC) с функция Следване 

при ниска скорост. Или натиснете за отмяна 

действието на тази система.

Бутон LKAS

Натиснете за активиране или отмяна на LKAS.

Бутони RES/+ и -/SET

Натиснете, за да настроите или възобновите 

действието на Aдаптивния автопилот (ACC) с 

функция Следване при ниска скорост или за да 

регулирате скоростта на автомобила.

Бутон за дистанцията

Натиснете, за да промените дистанцията при 

работа на Aдаптивния автопилот (ACC) с функция 

Следване при ниска скорост.

Бутон CANCEL (Отмяна)

Натиснете, за да отмените работата на 

Aдаптивния автопилот (ACC) с функция 

Следване при ниска скорост.



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

Съдържание на информационния дисплей за шофьора

Можете да видите текущото състояние на 

Aдаптивния автопилот (ACC) с функция Следване 

при ниска скорост и на Помощната система за 

поддържане на лентата на движение (LKAS).

      Указва, че Aдаптивният автопилот (ACC) с 

      функция Следване при ниска скорост е готов да 

      бъде активиран.

           Бял: Системата е в режим на готовност.

           Зелен: Системата е активирана.

           Жълт: Има проблем в системата.

      Указва, че LKAS е в готовност да бъде активирана.

           Бял: Системата е в режим на готовност.

           Зелен: Системата е активирана.

           Жълт: Има проблем в системата.

      Указва, че LKAS е активирана и дали е открита 

      маркировка за очертание на пътна лента или не.

           Бели линии: Разпознати са линии на пътната 

           маркировка.

           Зелени линии: Системата е активирана.

           Жълти линии: Установено е напускане на лентата.

      Индикира дали Aдаптивният автопилот (ACC) с 

      функция Следване при ниска скорост е разпознал 

      или не автомобил отпред.

      Указва, че Aдаптивният автопилот (ACC) с функция 

      Следване при ниска скорост показва зададената 

      скорост на автомобила.

           Бял: настроена скорост на автомобила.

           Сив: зададена преди скорост на автомобила.

      Указва, че Aдаптивният автопилот (ACC) с функция 

      Следване при ниска скорост показва зададената 

      дистанция до автомобила отпред.
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Спирачна система за предотвратяване на ПТП (CMBS)

Тази система може да Ви помогне, когато има вероятност от сблъсък на Вашия 

автомобил с движещ се пред Вас автомобил (или мотоциклет), идващ в насрещното в 

движение автомобил, пешеходец или велосипедист 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 последствията от сблъсъка.

Важни напомняния за безопасност

CMBS е предназначена да намали силата на удара при неизбежен сблъсък. Тя не 

предотвратява сблъсъка, нито спира автомобила автоматично. Ваша е отговорността 

да натиснете спирачния педал и да завъртите волана според конкретната ситуация на 

пътя.

Системата CMBS може да не се активира или може да не разпознае автомобила/

мотоциклета пред Вашия автомобил при определени обстоятелства:

         CMBS – Условия и ограничения стр. 245

Може да прочетете информация за боравене с широкоъгълната камера отпред, с която 

е оборудвана тази система.

         Широкоъгълна камера отпред стр. 288

Начин на работа на системата

Широкоъгълната камера отпред е разположена зад огледалото за обратно виждане.

Системата стартира мониторинг на пътя пред Вас, когато автомобилът достигне скорост 

ок. 5 км/ч (3 мили в час) и ще търси автомобил/мотоциклет, пешеходец или движещ се 

велосипед пред Вас.
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Системата предоставя визуални и звукови сигнали 

за възможен удар и спира да действа, ако ударът 

бъде избегнат.

           Предприемете адекватни действия, за да 

           предотвратите сблъсък (натиснете спирачките, 

           сменете лента и т.н.)

Визуални предупреждения

Звуково предупреждение

Когато системата CMBS се активира, тя може да продължи да действа, дори да подадете 

малко газ. Ако натиснете газта докрай обаче, системата ще спре да действа.

Предната широкоъгълна камера в CMBS е предназначена да разпознава и пешеходци.

Имайте обаче предвид, че функцията за разпознаването на пешеходци може да не се 

активира или може да не разпознае пешеходец пред Вашия автомобил при определени о

бстоятелства.

Вижте от списъка обстоятелствата, които показват ограниченията за разпознаване на 

пешеходец.

         CMBS – Условия и ограничения стр. 245

Системата CMBS се активира, когато:

     Разликата в скоростта между Вашия автомобил и превозно средство, пешеходец или

      движещ се велосипед, открит пред Вас, е минимум около 5 км/ч и има опасност от

     сблъсък.

     Вашият автомобил се движи с около 30 км/ч или по-малко и има вероятност от челен 

     удар със засечено превозно средство в насрещното движение, когато се готвите да 

     завиете наляво*1/надясно*2 на кръстовище.

     Скоростта на Вашия автомобил е около 100 км/ч или по-малко и системата определя, 

     че има вероятност за удар с:

- Насрещно движещо се или неподвижно превозно средство, засечено пред Вас.

- Пешеходец или движещ се велосипед, открит пред Вас.

*1: Автомобил с ляв волан

*2: Автомобил с десен волан

Действието на системата CMBS ще бъде отменено, когато автомобилът спре или 

системата определи, че вече няма опасност от удар.

Когато системата се активира
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Нива за предупреждение 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 д

а стартира последното ниво.

Разстояние между 

автомобилите
Датчиците 

засичат 

автомобил

Звукови и 
визуални 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спиране

Ниво 

1

Ниво 

2

Ниво 

3

Има опасност 

да се ударите 

в автомобила 

отпред.

При настройка Far (далечна), 

визуалните и звуковите 

предупреждения се 

задействат при по-голяма 

дистанция от автомобила 

пред Вас, отколкото в режим 

Normal (нормална), а в 

Near (близка) – на по-малка 

дистанция, отколкото при 

Normal.

Рискът да се 

ударите се 

повишава, 

времето за 

реакция 

намалява.

CMBS опреде-

ля, че ударът е 

неизбежен.

Звукови и визуални 

предупреждения.

Лек 

спирачен 

импулс

Мощен 

спирачен 

импулс

Вашият автомобил

Автомобилът пред Вас

Близка

Нормална

Далечна
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Включване и изключване на CMBS

При включване и изключване на CMBS направете 

следното.

Натиснете бутона Safety Support.

Превъртете с левия въртящ се селектор до 

символа          и го натиснете. 

Съобщение на системата в дисплея за 

информация на шофьора се появява, когато тя 

бъде включена или изключена.

В кутийката се появява отметка и цветът на 

символа         се сменя на зелен, когато 

системата бъде включена. Отметката изчезва и 

цветът на символа         се променя на сив, 

когато системата бъде изключена.

Системата CMBS се включва всеки път, когато 

стартирате автомобила, даже ако сте я били 

изключили при последното шофиране на автомобила.

Не можете да изключите CMBS, докато шофирате. 

CMBS не се активира за около 15 секунди, след като захранването бъде включено.

Също така можете да изберете кои системи за асистенция за безопасност да бъдат 

активирани от дисплея за информация на водача.

Бутон Safety Support

Селектор на волана в ляво
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Системата може автоматично да се изключи и индикаторът на safety support (жълт) ще 

светне при определени условия. Някои от тези условия са изброени по-долу. Други 

условия може да редуцират някои от функциите на CMBS.

         Предна широкоъгълна камера  стр. 288

     Условия на околната среда

     Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

     Внезапна промяна между светлина и тъмнина, например при влизане или излизане 

     от тунел, сенки на дървета, сгради и т.н.

     Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).

     На превозни средства, пешеходци, движещи се велосипеди или на пътя се отразява 

     силна светлина.

     Превозно средство пред Вас пръска вода или хвърля сняг.

     Шофиране през нощта или в условия на тъмнина, като напр. тунел (заради слаба 

     светлина превозни средства, пешеходци или движещи се велосипеди може да не 

     бъдат осветени).

     Пътни условия

     Шофиране по пътища с много завои, изкачвания/спускания, наклони.

     По пътната настилка има филм от вода или локви.

     Шофиране по пътища с коловози (заснежени или черни пътища и др.).

     Вашият автомобил е силно разклатен при движение по неравни пътни настилки.

     Условия, свързани с автомобила

     Автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните седалки.

     Когато са монтирани вериги на гумите.

     При шофиране нощем или на тъмно място (напр. в тунел) с изключени фарове.

     Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

     дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

     По предното стъкло има оставени следи от чистачките.

     Когато осветяването е слабо заради мръсотия по „стъклата“ на фаровете или заради 

     лоша видимост на тъмно място заради неправилно регулиране на фаровете.

     Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или 

     конструкция, неправилно налягане и т.н.).

     Окачването е било модифицирано.

CMBS – условия и ограничения
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Примери за ограничения за правилното разпознаване от предната широкоглед-

на камера поради състоянието на превозното средство пред Вас, превозните 

средства в насрещното движение, пешеходците или движещи се велосипеди

Дистанцията между Вашия автомобил и превозното средство пред Вас, превозно 

средство в насрещното движение, пешеходец или движещият се велосипед пред Вас 

е твърде малка.

Превозното средство пред Вас, превозно средство в насрещното движение, 

пешеходец или движещият се велосипед пред Вас внезапно Ви „засича“ или изскача 

пред Вас.

Велосипедът е спрял.

Превозното средство в насрещното движение или превозно средство пред Вас се 

движи косо на Вашия автомобил.

Когато превозното средство пред Вас, превозно средство в насрещното движение, 

пешеходец или движещ се велосипед се слива с пейзажа, което не позволява на 

системата да ги разпознае.

Когато няколко пешеходци или велосипеди се движат пред Вас в група.

Когато пешеходец или велосипед пресича пътя твърде бързо.

Пешеходец или велосипед се приближава от обратната посока.

Фаровете на автомобила пред Вас или на превозно средство в насрещното движение 

светят само от едната страна или не светят изобщо (от двете страни) на тъмно място.

Когато част от пешеходец (глава, крайници и др.) е скрита от багаж.

Когато пешеходец е наведен или клекнал, когато ръцете му са вдигнати или той бяга.

Когато пешеходецът е по-нисък от около 1 метър (3,3 фута) или по-висок от около 2 

метра (6,6 фута).

Когато пешеходецът бута количка или велосипед.
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Примери за други ограничения за разпознаването или за работата на системата

Когато превозното средство пред Вас е малък мотоциклет, мотоциклет с кош, 

инвалидна количка или друго превозно средство със специална форма.

Когато превозно средство е по-ниско отзад, отколкото отпред, например камион, 

който не превозва товар, или тясно превозно средство.

Когато превозното средство пред Вас, превозното средство в насрещното движение, 

пешеходец или движещ се велосипед не е пред автомобила.

Разликата в скоростта между тази на Вашия автомобил и на превозното средство 

пред Вас, превозното средство в насрещното движение, пешеходец или движещ се 

велосипед е много голяма.

Когато превозното средство или движещият се велосипед пред Вас намали внезапно.

Когато водачът натиска спирачния педал и върти волана, за да избегне сблъсък.

Когато се приближавате до автомобила пред Вас, превозно средство в насрещното 

движение, пешеходци или движещи се велосипеди, докато ускорявате бързо или 

въртите волана (освен при завиване наляво*1/надясно*2 на кръстовище и др.)*3.

Когато движещият се велосипед е детски, сгъваем, триколка или друг велосипед с 

малки гуми или дълъг велосипед като например тип „тандем“.

Когато предната широкоъгълна камера не може правилно да идентифицира формата 

на превозното средство пред Вас, насрещно превозно средство, пешеходец или 

движещ се велосипед.

Когато пътният просвет (клиренсът) на автомобил пред Вас е изключително голям.

*1: Автомобил с ляв волан

*2: Автомобил с десен волан

*3: Когато има вероятност за челен удар с идващ в насрещното движение автомобил 

при завой наляво*1/надясно*2, CMBS се задейства. Системата обаче може да не се 

задейства, ако завъртите волана изведнъж.
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    Автоматично изключване

Системата CMBS може автоматично да се изключи и индикаторът на Safety Support 

(жълт) светва и остава включен, когато:

     Шофирате на офроуд, по планински път или на път с много завои за дълго време.

     Шофирате в лошо време (дъжд, мъгла, сняг и др.).

     Шофирате без да сте освободили ръчната спирачка.

     Температурата на предната широкоъгълна камера е станала прекалено висока.

     Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

     дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

     Отчетено е необичайно състояние на гума (грешен размер, спукване и т.н.).

След като условията, които са предизвикали изключването на системата CMBS, се 

подобрят или бъдат отстранени (напр. чрез почистване), системата се включва отново.

Закарайте автомобила за проверка при оторизиран представител на Honda, ако 

установите нетипично функциониране на системата (напр. предупредителното 

съобщение се появява прекалено често).

Уверете се, че всички гуми са с един и същ размер по спецификация, от един тип и 

марка, както и че са износени равномерно.

Ако използвате гуми с различен размер, тип, марка или степен на износване, системата 

може да не работи правилно.

Не модифицирайте окачването. Промяната на височината на автомобила може да 

попречи на правилното функциониране на системата.



При малка вероятност от сблъсък

Ако има малка вероятност от сблъсък, CMBS може да се задейства при следните условия:

Вашият автомобил доближава или задминава друг автомобил, който прави ляв или 

десен завой.

Вашият автомобил наближава друг автомобил пред Вас и Вие сменяте платното на 

движение, за да изпреварите.

Вашият автомобил се доближава до друг автомобил например на кръстовище и др.

При преминаване през нисък или тесен проход със скорост значително над 

ограничението.

Когато по протежение на завой има пътни знаци или конструкции като мантинели.

При шофиране по завои, когато автомобилът Ви стигне до точка, в която превозното

средство насреща е точно пред Вас.

При доближаване до неподвижни автомобили или стени, например при паркиране.
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Автоматично спиране при ниска скорост

Използвайки сонарни сензори, разположени на предната и задната броня, тази система 

открива дали има опасност от сблъсък със стена или друго препятствие при нормално 

шофиране или когато педалът на газта е натиснат твърде силно. След това системата 

оказва асистенция за избягване на удари и намаляване на щетите от удар чрез функция 

за автоматично спиране при ниска скорост и/или „отнемане“ на газта.

Не е възможно системата за автоматично спиране при ниска скорост да избягва 

удари и да намалява щетите от удари във всички ситуации, в които газта е била 

натисната по невнимание или с твърде много сила.

Предоверяването на тази система може да доведе до удар и сериозна травма или 

смърт.

Ваша отговорност е винаги да проверявате позицията на селектора на трансмисията,

позицията на педала и случващото се около Вас и да оперирате безопасно с 

автомобила.

Ако функцията за автоматично спиране при ниска скорост се активира в ситуация, в 

която не искате спирачките да се задействат автоматично (например, когато 

автомобилът е между две бариери на железопътен прелез), просто натиснете педала на 

спирачката, за да деактивирате системата, и след това продължете да шофирате, както 

сте имали намерение.

Ако системата се активира заради бордюри/паркинг ограничители или разлики в 

нивата на пътя и Вие не можете да паркирате или премахнете ограничителите, 

изключете системата.

За указания относно правилното боравене със сонарните сензори, моля, вижте на 

следната страница.

         Сонарни сензори стр. 289

Автомобилът ще освободи спирачката и ще потегли няколко секунди, след като 

системата е активирана. За да остане автомобилът в покой, дръжте педала на 

спирачката натиснат или поставете селектора на трансмисията в позиция      .

 

За да предотвратите задействане на системата, когато не е необходимо, винаги я 

изключвайте при операции по поддръжката на автомобила, при товарене на кораби, 

камиони и т.н. както и при използване на шаси динамометър, спирачен стенд по 

време на технически преглед или друго устройство с валци.

ВНИМАНИЕ!
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Как работи системата

Автоматично спиране при ниска скорост

Функцията за aвтоматично спиране при ниска скорост осигурява визуален и звуков 

сигнал, когато автомобилът се движи със скорост между приблизително 2 и 10 км/ч (1 и 

6 мили в час) и има опасност да се удари в разпозната стена или други препятствия, 

както и оказване на асистенция за водача чрез спиране.

Автомобилът задейства спирачките

Шофьорът натиска педала на спирачката

Спиране

Освобождаване на спирачката, след като запазите спряло положение

Звуков сигнал (бипване)

Ако задните сензори за паркиране са изключени, функцията за автоматично спиране с 

ниска скорост не работи при движение на заден ход.

         Изключване на всички задни сензори стр. 303
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Контрол на ускорението за предотвратяване на ПТП и Контрол на ускорението 

за предотвратяване на ПТП при движение на заден ход

Когато автомобилът е спрян или се движи със скорост, по-ниска от 10 км/ч (6 мили в 

час) и има препятствие като стена, разпозната близо до предната или задната част на 

автомобила, ако педалът на газта е натиснат по-силно от необходимото, системата ще 

ви информира с визуален и звуков сигнал. В същото време системата ще предотврати 

внезапно потегляне напред или назад чрез ограничаване подаването на мощност от 

задвижващата система („отнемане на газта“), тогава автоматичното спиране с ниска 

скорост ще се активира в близост до препятствието.

Неволно натискане на газта/Ограничаване подаването на мощност от 

задвижващата система

Звуков сигнал (бипване)

Контролът на ускорението за предотвратяване на ПТП и Контролът на ускорението за 

предотвратяване на ПТП при движение на заден ход няма да се активират в следните 

ситуации.

При движение напред:

Когато сте на стръмен наклон или селекторът на трансмисията е в положение       ,       

или       .

При движение на заден ход:

Когато сте на стръмен наклон или селекторът на трансмисията е в положение, 

различно от       .

Ако задните паркинг сензори са изключени, автоматичното „отнемане на газта“ няма 

да сработи при движение на заден ход.

         Изключване на всички задни сензори стр. 303
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Включване и изключване на системата

Когато включвате и изключвате системата, 

направете следното.

Натиснете бутона на Safety Support.

Завъртете левия въртящ се селектор на волана, 

докато стигнете до символа, и го натиснете.

В информационния дисплей за шофьора се 

появява съобщение, когато системата се 

включва или изключва.

В полето се появява отметка и цветът на 

символа         се променя на зелено, когато 

системата е включена. Отметката изчезва и 

цветът на символа         се променя на сив, 

когато системата бъде изключена.

Системата се включва всеки път, когато стартирате 

задвижващата система, дори ако сте я изключили 

последния път, когато сте шофирали автомобила.

От дисплея за информация на водача можете също да изберете кои асистиращи системи 

за безопасност да работят.

          Информационен дисплей за шофьора стр. 92

Условия за отмяна действието на системата

Условия за Контрол на ускорението за предотвратяване на ПТП и Контрол на 

ускорението за предотвратяване на ПТП при движение на заден ход.

   Когато педалът на газта вече не се натиска.

   Когато педалът на газта е натиснат за приблизително четири секунди.

   Когато педалът на спирачката е натиснат.

   При завъртане на волана и избегнат сблъсък.

Условия за отмяна на функцията за автоматично спиране при ниска скорост.

   Изминало е известно време от сработването на функцията.

След като функцията за автоматично спиране при ниска скорост се е активирала 

веднъж, тя няма да се активира отново за същото препятствие.

Тя може да бъде активирана отново след изминаване на определено разстояние след 

последното активиране.

Функцията за автоматично спиране при ниска скорост се активира отделно при 

движение напред и назад. (Например, ако тя се активира при движение напред, може 

да се активира отново веднага, ако тръгнете назад.)

Въпреки това, ако автоматичното спиране при ниска скорост е било активирано, за да 

активирате Контрола на ускорението за предотвратяване на ПТП отново, е необходимо 

е да изминете определено разстояние, за да рестартирате системата.

Бутон Safety Support

Ляв селектор на волана
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Системата може да не работи правилно при следните условия:

     Примери за препятствия, които сонарният сензор не може да открие

     Препятствия, които не отразяват добре звуковите вълни, например хора, сняг, плат, 

     гъби и др.

     Тънки препятствия като огради, велосипеди, табели и др.

     Къси или малки препятствия.

     Препятствия непосредствено пред бронята.

     Движещи се предмети или препятствия, които внезапно изскачат на пътя.

     Препятствия, които не са перпендикулярни на земята.

     Примери за ситуации, в които сонарният сензор не може да разпознава 

     препятствия

     Сонарният сензор е замърсен (покрит със сняг, вода, кал и др.).

     Автомобилът е твърде горещ или студен.

     Воланът е завъртян рязко при приближаване до препятствието под ъгъл.

     Примери за други случаи, при които системата може да не работи правилно

     Автомобилът е наклонен поради голямо натоварване или модификации на 

     окачването.

     Лошо състояние на гума или джанта (неправилен размер, смесване на различни 

     размери или конструкции, неправилно налягане и др.).

     Лоши метеорологични условия като силен дъжд, мъгла, сняг, пясъчни бури и др.

     Температурата/влажността отвън е твърде висока или ниска.

     При спускане по много стръмен склон.

     Когато сте близо до други превозни средства, чиито сонарни сензори или други 

     обекти създават ултразвукови вълни.

     Ситуации, при които системата може да се активира дори без риск от удар

     При преминаване през къси или тесни проходи.

     При шофиране по неравни повърхности, тревни площи или през стъпала.

     Когато наклонен стълб или стена стърчи от високо.

     Когато има препятствия до пътя.

     При шофиране към знамена, завеси, клони на дървета, прелези и др.

     При шофиране по наводнени пътища.

Условия и ограничения на системата за автоматично спиране 
при ниска скорост
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Адаптивен автопилот с функция за следване при 
ниска скорост (ACC с функция LSF)

Помага да се поддържа постоянна скорост и зададена дистанция до предния автомобил, 

а ако разпознатият автомобил спре, този асистент може да намали скоростта и да спре 

Вашия HR-V, без да се налага да държите крака си върху педала на спирачките или газта.

Когато ACC с функция за следване при ниска скорост намали скоростта на Вашия 

автомобил чрез спирачките, стоповете на автомобила Ви ще светнат.

Предната широкоъгълна камера е разположена зад огледалото за обратно виждане.

Скорост на автомобила за Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска 

скорост: Автомобилът е разпознат отпред в обсега на системата – тя работи при 

скорост до 180 км/ч.

Не е открит автомобил в обсега на системата - тя работи при скорост над 30 км/ч.

Позиция на селектора на трансмисията за Адаптивен автопилот с функция за 

следване при ниска скорост:       .

Неправилната употреба на Адаптивния автопилот с функция за следване при ниска 

скорост може да доведе до ПТП.

Използвайте Адаптивния автопилот с функция за следване при ниска скорост само 

на магистрала и при добри пътни условия и хубаво време.

Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост има ограничени 

способности при спиране и може да не спре Вашия HR-V навреме, за да предотврати 

удар в автомобил, което спира рязко пред Вас.

Винаги имайте готовност да натиснете спирачния педал, ако условията го изискват.
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Важно напомняне

Както всяка система, и Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост 

има ограничения при работата си. Използвайте спирачния педал винаги когато се 

наложи и винаги дръжте безопасна дистанция между Вашия и останалите автомобили.

Можете да прочетете информацията за начина на боравене с широкоъгълната камера 

на тази система.

         Широкоъгълна предна камера стр. 288

Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост може да не работи 

правилно при определени условия.

          Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост стр. 263

Не използвайте Адаптивния автопилот с функция за следване при ниска скорост при 

следните условия:

     На пътища, по които често се сменя лентата или има продължителни задръствания, 

     Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост не може да 

     поддържа адекватна дистанция между Вашия автомобил и този пред Вас.

     На пътища с остри завои.

     На пътища със съоръжения за събиране на пътни такси или други обекти между 

     пътните ленти, или в зони за паркиране или в съоръжения с достъп от автомобила.

     При лошо време (дъжд, мъгла, сняг и др.) Адаптивният автопилот с функция за 

     следване при ниска скорост може да не отчете правилно дистанцията между Вашия 

     автомобил и този пред Вас.

     На пътища с хлъзгава или заледена настилка. Колелата могат да загубят сцепление, 

     а Вие - контрол над автомобила.

     На пътища със стръмни изкачвания или спускания.

     На пътища по хълмист релеф.
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Как да активирате системата

Бутон

Натиснете бутона        на волана.

Бутон LIM

Ако се задейства различен индикатор, натиснете бутона LIM, за да превключите на 

Адаптивния автопилот с функция за следване при ниска скорост.

На таблото светва индикаторът (бял)  

Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост е в готовност за 

употреба.
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Задаване на скоростта на автомобила

Бутон RES/+

Натиснете и пуснете

Включено, когато Адаптивният автопилот с функция за 

следване при ниска скорост сработи

Бутон SET/−

Натиснете и пуснете

      Индикатор (зелен)

Задайте скоростта на автомобила (в бяло)

При шофиране с около 30 км/ч (18 мили/ч) или повече: Вдигнете крака си от педала 

и натиснете бутона RES/+ или SET/−, когато достигнете желаната скорост. В момента, в 

който отпуснете бутона, зададената скорост се фиксира и Адаптивният автопилот с 

функция за следване при ниска скорост 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.

Когато Адаптивният автопилот с функция за 

следване при ниска скорост сработи, иконата с 

автомобила, чертичките за дистанцията и 

зададената скорост се показват на таблото.

Зададена дистанция

Зададена скорост

Зададената скорост на аудио/информационния екран може да бъде показвана в км/ч 

или мили/ч.
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Докато системата работи

Има автомобил пред Вас

Адаптивният автопилот с функция за следване при ниска скорост (ACC с функция LSF) 

следи дали автомобил пред Вас навлиза в обсега на ACC с функция LSF. Ако бъде открит 

автомобил в такава ситуация, системата ACC с функция LSF запазва или намалява 

зададената скоростта на автомобила Ви, за да запази зададената дистанция за следване 

на автомобила отпред.

За задаване или промяна на дистанцията за следване, стр. 266

Обсег на действие на ACC с функция LSF: 120 м

Когато автомобил, чиято скорост е по-ниска от 

Вашата зададената скорост, бъде засечен от 

широкоъгълната камера пред Вас, Вашият 

автомобил започва да намалява скоростта.

Икона с автомобил се появява 

на таблото

Няма автомобил пред Вас

Вашият автомобил поддържа зададената скорост без 

да се налага да държите крака си върху педала на 

газта или на спирачката. Ако преди това пред Вас е 

бил разпознат автомобил, който не е позволявал на 

Вашия да се движи със зададената скорост, системата 

Адаптивен автопилот с функция за следване при 

ниска скорост (ACC с LSF) ускорява Вашия автомобил 

до зададената скорост и след това я поддържа.

Икона с автомобил и контури 

на лентите се появява на 

таблото.
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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 обхват на 

системата ACC с функция LSF.

Системата ACC с функция LSF остава включена, освен ако не я спрете. След като пуснете 

педала на газта, системата възстановява подходяща скорост, за да се запази дистанцията 

за следване на автомобила пред Вас, който е в обсега на системата ACC с функция LSF.

Автомобил, разпознат пред Вас, е в обсега на действие на ACC с функция LSF, и 

намалява до спиране

Вашият автомобил също спира автоматично. 

Съобщението Stopped/Спрял се появява на таблото. 

Когато автомобилът пред Вас потегли отново, 

иконата с автомобил на таблото започва да мига. 

Ако натиснете бутона RES/+ или бутона SET/− или 

педала на газта, системата ACC с функция LSF 

заработва отново при зададената преди това скорост.

Индикатор (зелен)

Ако пред Вас няма автомобил преди да потеглите, 

натиснете педала на газта и системата ACC с 

функция LSF ще се задейства отново при зададената 

преди това скорост.

Индикатор (зелен)
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Aко автомобил пред Вас намали изведнъж или друг автомобил Ви „засече“, се чува 

звуковият сигнал и на информационния дисплей за шофьора се появява съобщение.

Натиснете педала на спирачките и поддържайте добра дистанция спрямо автомобила 

отпред.

Звуково предупреждение

Дори ако дистанцията между Вашия автомобил и засеченото отпред превозно средство 

е малка, ACC с функция LSF може да започне да ускорява Вашия автомобил при 

следните обстоятелства:

    Автомобилът пред Вас се движи с почти същата скорост или по-бързо от Вашия 

автомобил.

    Автомобил, който Ви „засича“, се движи по-бързо от Вашия, като постепенно 

увеличава дистанцията между двата автомобила.
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ВНИМАНИЕ!

Ограничения

Може да се наложи да натиснете спирачката, за да запазите добра дистанция, докато 

използвате ACC с функция LSF. В допълнение, системата може да не работи добре при 

следните обстоятелства.

Система ACC с функция LSF – Условия и ограничения стр. 263

ACC с функция LSF може временно да контролира дистанцията между Вашия 

автомобил и автомобила в съседна лента или в близост до Вашия автомобил в 

зависимост от пътните условия (напр. при завои) или от състоянието на автомобила 

(напр. в зависимост от оперирането с волана или позицията на автомобила в лентата).

Когато автомобилът пред Вас изчезне, например при влизане в кръстовище или в 

зона за почивка, ACC с функция LSF може да продължи да поддържа зададената 

дистанция за кратко време. 

Напускането на автомобила, докато системата ACC с функция LSF работи, може да 

доведе до потегляне на автомобила без контрол от шофьор.

Автомобил, който потегли без шофьор, може да предизвика произшествие, което д

а причини тежко нараняване или смърт. 

Никога не излизайте от автомобила, когато той е спрян от системата ACC с 

функция LSF.
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Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост (ACC с функция LSF) – 

Условия и ограничения. Системата може автоматично да се изключи при определени 

условия. Някои от тези условия са изброени по-долу. Други условия може да редуцират 

някои от функциите на ACC.

Предна широкоъгълна камера стр. 288

Пътни условия

Шофиране по пътища с много завои, изкачвания/спускания, наклони.

Условия, свързани с автомобила

Автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните седалки.

Когато са монтирани вериги на гумите.

При шофиране нощем или на тъмно място (напр. в тунел) с изключени фарове.

Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

По предното стъкло има оставени следи от чистачките.

Когато осветяването е слабо заради мръсотия по „стъклата“ на фаровете или заради 

лоша видимост на тъмно място заради неправилно регулиране на фаровете.

Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или 

конструкция, неправилно налягане и т.н.).

Окачването е било модифицирано.

По пътната настилка има филм от вода или локви.

Шофиране по пътища с коловози (заснежени или черни пътища и др.).

Вашият автомобил е силно разклатен при движение по неравни пътни настилки.

Условия на околната среда

Шофиране при лоши метеорологични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

Внезапна промяна между светлина и тъмнина, например при влизане или излизане 

от тунел, сенки на дървета, сгради и т.н.

На превозни средства, пешеходци, движещи се велосипеди или на пътя се отразява 

силна светлина.

Превозно средство пред Вас пръска вода или хвърля сняг.

Шофиране през нощта или в условия на тъмнина, като напр. в тунел (заради слаба 

светлина превозни средства, пешеходци или движещи се велосипеди може да не 

бъдат осветени).

Шофиране при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез)

Адаптивен автопилот с функция за спазване на дистанция 
при ниска скорост - условия и ограничения
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Примери за състояния, при които предната широкоъгълна камера може да не 

разпознава правилно автомобила пред Вас

Друг автомобил внезапно Ви пресича пътя.

Дистанцията между Вашия автомобил и автомобила пред Вас е прекалено малка.

Когато автомобилът пред Вас се слива с фона, като не позволява системата да го 

разпознае.

Фаровете на автомобила пред Вас светят само от едната страна или не светят изобщо 

(от двете страни) на тъмно място.

Примери за състояния, при които системата може да не функционира правилно

Автомобил пред Вас спира и разликата в скоростта на вашия автомобил и този пред 

Вас е прекалено голяма.

Когато автомобил пред Вас намали внезапно.

Автомобилът пред Вас е със специфична форма.

Когато превозно средство е по-ниско отзад, отколкото отпред, например камион, 

който не превозва товар или тясно превозно средство.

Предната широкоъгълна камера разпознава горната част на празна 

каросерия на камион.

Когато Вашият автомобил или автомобилът пред Вашия кара на ръба на лентата.

Когато превозното средство отпред е тясно (например мотоциклет).

Когато пътният просвет на автомобил пред Вас е изключително голям.

Когато широкоъгълната камера не може да определи правилно формата на 

автомобила пред Вас.
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За регулиране скоростта на автомобила

Увеличете или намалете скоростта на автомобила, като използвате бутоните RES/+ 

или SET/− на волана.

За увеличение на скоростта

За намаляване на скоростта

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/-, скоростта на автомобила се 

увеличава или намалява с около 10 км/ч или съответно с 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 дистанцията между Вашия и другия автомобил. 

Когато натиснете педала на газта и след това натиснете и пуснете бутона SET/-, 

актуалната скорост на автомобила е зададена.
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За задаване или промяна на дистанцията при следване

Натиснете бутона за дистанцията с чертичките, за 

да промените дистанцията при следване на 

системата ACC с функция LSF. 

При всяко натискане на бутона настройката на 

дистанцията за следване (дистанцията зад 

автомобила, открит пред Вас) преминава през къса, 

средна, дълга и много дълга.

Определете най-подходящата настройка за 

дистанцията до предния автомобил на база на 

специфичните към момента условия при шофиране. 

Непременно спазвайте евентуални изисквания за 

дистанцията, които са зададени от местните 

разпоредби във Вашия регион.

Бутон за дистанцията

Колкото по-голяма скорост зададете, толкова по-дълги стават късата, средната, дългата 

или много дългата дистанция. Вижте следните примери за ваша информация.

Когато Вашият автомобил спре автоматично, тъй като автомобилът, открит пред Вас, е 

спрял, дистанцията между двете коли ще варира в зависимост от настройката за 

дистанцията на системата ACC с функция LSF. 

При всякакви обстоятелства шофьорът трябва да спазва достатъчна дистанция от 

автомобила пред него и трябва да има предвид, че местни разпоредби за движение по 

магистрала могат да налагат поддържане на определена минимална дистанция. 

Отговорност за спазване на тези разпоредби носи водачът.

Когато зададената скорост е:
Дистанция за следване

80 км/ч (50 мили/ч) 104 км/ч (65 мили/ч)

Къса 

Средна 

Дълга

Много

дълга

26,6 метра

87,3 фута

1,2 сек

34,6 метра

113,5 фута

1,5 сек

43,9 метра

144 фута

2,0 сек

53,6 метра

175,9 фута

2,4 сек

33,7 метра

110,6 фута

1,2 сек

44,9 метра

147,3 фута

1,6 сек

57,1 метра

187,3 фута

2,0 сек

70,0 метра

229,6 фута

2,4 сек
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За отмяна

За да отмените действието на системата за поддържа-

не на скорост (АСС) с функция LSF, направете следното:

Натиснете бутона CANCEL (Отмяна).

Индикаторът       (зелен) на таблото се сменя с 

индикатора (бял)       .

Натиснете бутона       .

Индикаторът (зелен) се изключва.

Натиснете бутона LIM.

Натиснете спирачния педал, докато автомобилът 

се движи напред.

Индикаторът (зелен)        на таблото се сменя с 

индикатора (бял)       .

CANCEL бутон 

LIM бутон

       Бутон

Автоматична отмяна

Когато АСС с функция LSF бъде отменена автоматично, се чува звуков сигнал и в дисплея 

за информация на шофьора се появява съобщение. Всяко от тези условия може да 

доведе до автоматично спиране на ACC с функция LSF:

Лошо време (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

Автомобилът пред Вас не може да бъде разпознат.

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 сработили ABS, VSA, Автоматично спиране при ниска скорост или CMBS.

Когато светне индикаторът на системата VSA.

Когато автомобилът е спрян на много стръмен склон.

Когато задействайте ръчно паркинг спирачката.

Когато разпознатият автомобил в рамките на обсега на системата ACC с функция LSF 

е прекалено близо до Вашия автомобил.

Когато ускорите рязко.

Когато камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, дъжд, мокър 

сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

Когато автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните 

седалки.

Когато минавате през затворено пространство, например през тунел.

Когато индикаторът на паркинг спирачката и на спирачната система (жълт) се 

задейства.

Автомобилът неколкократно е задействал спирачките, за да поддържа зададената 

скорост (например при дълго спускане).
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Системата ACC с автоматична отмяна на функцията LSF може да бъде активирана и 

поради следните причини. В тези случаи ръчната спирачка ще се активира автоматично.

Предпазният колан на шофьора бъде откопчан, когато автомобилът е спрял.

Автомобилът спира за повече от 10 минути.

Задвижващата система е изключена.

Възстановяване на предварително зададената скорост: След като сте отменили 

действието на системата за автоматично поддържане на скоростта (АСС) с функция за 

дистанцията при ниска скорост (LSF), можете да възстановите зададената преди това 

скорост, докато все още се показва на таблото (в сиво), като натиснете бутона RES/+ 

дори автомобилът да е спрял.

Когато изключите ACC с функция LSF, като натиснете бутона CANCEL или педала на 

спирачката, предварително зададената скорост се показва на таблото в сив цвят.

При натискане на бутона RES/+ ACC с функция LSF се задейства със зададената скорост.

Ако индикаторът (бял)        се включи и натиснете бутона RES/+, но предварително 

зададена скорост (в сиво) не се показва, скоростта ще бъде настроена на тази, с която 

се движите в момента. 

       Индикатор (бял)

Предварително зададена 

скорост (сива)

Зададената скорост не може да бъде настроена и променена, когато АСС с функция LSF 

е изключен чрез бутона      .

Натиснете бутона      , за да активирате системата, а след това настройте желаната скорост.
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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 бъде засечено, че автомобилът напуска своята пътна лента.

Асистенция в кормилното управление

Системата завърта автоматично волана, за да поддържа автомобила между линиите на 

маркировката отляво и отдясно. Приложеният към волана въртящ момент става 

по-голям, когато автомобилът отиде по-близо до някоя от линиите.

Зададената скорост не може да бъде възобновена, когато системата ACC с функция LSF 

е била изключена с помощта на бутона. Натиснете бутона, за да активирате системата, 

след това задайте желаната скорост.

Осезаеми, звукови и визуални предупреждения

Вибрации на волана през кратки интервали, звукови и визуални предупреждения Ви 

известяват, че автомобилът излиза от разпознатата лента. 

Широкоъгълна предна камера: наблюдава линиите на лентата

Когато боравите с мигачите, за да сменяте ленти, действието на системата бива 

преустановено и се възобновява, след като сигналите бъдат изключени.

Ако сменяте лента без да задействате мигач, предупрежденията на LKAS се задействат 

и воланът бива завъртян.
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Важни напомняния за безопасност

Системата LKAS е само за Ваше удобство. Тя не е система за автономно шофиране и 

изисква по всяко време водачът да внимава какво се случва на пътя и да има контрол 

над автомобила. Системата не работи, ако вдигнете ръцете си от волана или не 

управлявате автомобила чрез него.

Системата LKAS ви предупреждава 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 на работата ѝ се променя в зависимост от метеорологичните 

условия, скоростта и състоянието на пътната маркировка. 

Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е оборудвана тази 

система.

         Широкоъгълна камера стр. 288

Системата за предупреждение при напускане на пътната лента може да не 

функционира правилно при определени условия:

          Система за предупреждение при напускане на пътната лента – 

          Условия и ограничения, стр. 274

Когато системата не успее да разпознае линиите на маркировката, нейното действие 

ще бъде отменено временно. При отчитане на маркировка системата автоматично 

ще възстанови работата си.



Ш
о

ф
и

р
а

н
е

Помощна функция за задържане на автомобила в лентата

Предоставя помощ за поддържане на автомобила в центъра на пътната лента, когато 

автомобилът се доближи до бяла или жълта линия, усилието за завъртане на волана 

към електрическото серво на волана ще стане по-голямо.

Функция за предупреждение при напускане на пътната лента

Когато автомобилът влезе в зоната на предупреждение, системата LKAS Ви известява с 

лека вибрация на волана, както и чрез звукови и визуални предупреждения.

Зона на предупреждение

Индикатор на LKAS (зелен)

Маркировка на лентата (жълта)
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Кога може да се ползва системата

Системата може да се ползва, когато са спазени следните условия:

 Пътната лента, в която шофирате, има разпознаваеми линии на маркировката от 

двете страни, а Вашият автомобил е по средата.

 Скоростта на автомобила е между 72 и 180 км/ч (45 - 112 мили/ч).

 Шофирате по прав път или лек завой.

 Мигачите са изключени.

 Спирачният педал не е натиснат.

Как се активира системата

Натиснете бутона LKAS.

Индикаторът на LKAS (бял) се появява на 

таблото.

Системата е в режим на готовност.

Ако бъдат разпознати линии на маркировка, 

на таблото се показват бели линии.

Бутон LKAS

Линии на маркировката (бели)

Индикатор на LKAS (бял)

Дръжте автомобила си в средата на лентата, 

докато шофирате.

Цветът на индикатора на LKAS се променя от 

бял на зелен, а белите линии стават зелени, 

когато системата сработи след разпознаване 

на маркировка на лентата отляво и отдясно.

Индикатор на LKAS (зелен)

Линии на лентата (зелени)

Ако автомобилът тръгне към лявата или дясната линия на маркировката на лентата 

заради корекция с волана от системата, изключете LKAS и закарайте автомобила за 

проверка при оторизиран дилър на Honda.
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Не забравяйте да спазвате изброените по-долу изисквания, за да може системата да 

сработи правилно;

Винаги дръжте чисто предното стъкло в зоната около предната широкоъгълна камера.

Когато почиствате предното стъкло, внимавайте да не пръскате препарат за 

почистване на стъкла върху камерата.

Не докосвайте обектива на предната широкоъгълна камера.

Не лепете стикери в зоната около предната широкоъгълна камера.

Ако бутонът LKAS бъде натиснат, когато системата може да се използва, LKAS е 

включена без режим на готовност.

За отмяна

Натиснете бутона LKAS.

Системата LKAS се изключва всеки път, когато спрете 

хибридната система, дори ако сте били включили 

LKAS при последното шофиране на автомобила.

Бутон LKAS

Работата на системата се прекратява, ако:

Натиснете спирачния педал.

Системата LKAS възстановява действието си и 

започва отново да открива линиите на пътното 

платно, след като пуснете педала на спирачките.

Намалите 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 действието 

на системата LKAS.

Автомобилът отива към дясната или лявата линия

от маркировката на лентата.

Индикатор на LKAS (бял)

Линии на маркировката (бели)

Когато действието на LKAS бъде 

преустановено, линиите на 

маркировката върху таблото стават 

бели и се чува звуков сигнал (ако е 

активиран).
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Системата LKAS може да се изключи автоматично, когато:

Системата не успее да открие линии на пътната лента.

Воланът бъде завъртян рязко.

Не управлявате автомобила с волана.

Преминавате през остър завой.

Шофирате със скорост над около 185 км/ч (115 мили/ч).

Когато тези условия вече не са налице, системата LKAS автоматично възстановява 

работата си.

Действието на системата LKAS може да бъде отменено автоматично, когато:

В следните случаи двойни линии от маркировката на лентата могат да се появят на 

екрана, звуковата аларма може да се задейства и действието на LKAS може да бъде 

отменено автоматично:

Температурата на камерата се повиши значително.

Камерата зад огледалото за обратно виждане или областта около камерата, 

включително и предното стъкло, се замърси.

Системата ABS или VSA се задейства.

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

Има много лек контраст в цвета на линиите на лентата и повърхността на пътя.

Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

Шофиране по заснежен или мокър път.

Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).

Сенки на съседни обекти (дървета, сгради, мантинели, автомобили и др.) са 

успоредни на бялата или жълта маркировка на лента.

Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел, 

сенките на дървета, сгради и др.

Шофиране през нощта или на тъмно място като напр. тунел (заради слаба осветеност 

маркировка на лентата върху пътното плато може да не бъде осветена).

Дистанцията между Вашия автомобил и този отпред е прекалено къса и линиите на 

маркировката и пътната настилка не са видими.

На пътя се отразява силна светлина.
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Пътни условия

Шофиране по път с временна маркировка.

На пътя са видими избледнели, многобройни или различни маркировки поради 

ремонти или наличие на стара маркировка.

Избледнели ленти Дублирани ленти Следи от гуми

Пътят има сливащи се, разделящи се или пресичащи се линии (напр. при 

кръстовище или пресечка).

Пътната маркировка е изключително тясна, широка или нееднородна.

Много широка или тясна лента

Част от маркировката на пътя е скрита от обект като например автомобил.

Пътят е хълмист или автомобилът приближава билото на хълм. 

Автомобилът Ви е разклатен силно заради неравна пътна настилка.

Когато обекти на пътя (бордюр, мантинела, пилони и др.) биват разпознати като 

бели (или жълти) линии.

Шофирате по лоши или неасфалтирани пътища или по неравни повърхности.

Шофирате по пътища с двойна маркировка.

Шофирате по заснежени или хлъзгави пътища.

Пътната настилка се вижда частично заради сняг или локви на пътя.

Върху пътната настилка има воден филм или локви.

Бели (или жълти) линии на маркировката не биват разпознати правилно заради 

пътните условия като завои или хълмове.

Шофирате по неасфалтирани пътища или пътища с коловози.
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При преминаване през отбивка

Пътна лента с прекъсната 
маркировка при отбивка

Състояния на автомобила

Когато осветяването е слабо заради мръсотия по „стъклата“ на фаровете или заради 

лоша видимост на тъмно място заради неправилно регулиране на фаровете.

Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

При шофиране нощем или на тъмно място (напр. в тунел) с изключени фарове.

По предното стъкло има оставени следи от чистачките.

Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или 

конструкция, неправилно налягане и т.н.).

Автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните седалки.

Окачването е било модифицирано.

Когато са монтирани вериги на гумите.
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Предупреждава и Ви оказва асистенция, когато отчете опасност Вашият автомобил 

случайно да пресече пътната маркировка или ръба на пътната настилка, или пък 

изцяло да излезе от пътя (в тревата или в банкета) или да се удари в насрещно движещ 

се автомобил.

Важни напомняния за безопасност

Както всички помощни системи, системата за предупреждение при напускане на 

пътната лента също 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. 

Системата Ви предупреждава, когато отчете, че се доближавате до ръба на пътната 

настилка (до тревата или банкета), до насрещно движещ се автомобил или че 

навлизате в съседната лента без да сте активирали мигач.

Системата за предупреждение при напускане на пътното платно може да не разпознае, 

че се доближавате до ръба на пътната настилка (до тревата или банкета) или до 

насрещно движещ се автомобил.

Системата може да не Ви окаже асистенция заради атмосферните условия, скоростта 

или пътните условия.

Системата за предупреждение при напускане на пътното платно не се активира за 

около 15 секунди след включване на задвижващата система.

Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е оборудвана тази 

система.

         Предна широкоъгълна камера стр. 288

Система за предупреждение при напускане на 
пътното платно
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Как работи системата

Предната широкоъгълна камера в горната част на 

предното стъкло 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, завърта волана 

и Ви известява с вибрации от волана на кратки 

интервали, за да Ви помогне да останете в рамките

на разпознатото платно.

Ако системата не може да открие маркировката 

на пътя (в бяло или жълто), тя няма да окаже 

асистенция, за да избегне идващите в 

насрещното движение автомобил.

Системата отменя операциите по асистенция, когато завъртите волана, за да избегне 

преминаване през маркировката или доближаване до външното очертание на пътната 

настилка (граничеща с трева или чакъл) или автомобил в насрещното движение.

Ако системата сработи няколко пъти, а водачът не 

реагира, тя сигнализира със звуково 

предупреждение. След това асистенцията в 

кормилното управление на Системата за 

предупреждение при напускане на пътното платно 

бива временно спряна и се чува единствено 

предупредителният звук.

След няколко минути се показва съобщението 

отляво и действието на Системата за 

предупреждение при напускане на пътното 

платно бива възстановено напълно.

Като визуално предупреждение на информационния дисплей за шофьора се появява 

съобщение         Lane Departure/Напускане на лентата.
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Системата за предупреждение при напускане на пътното платно може да не функционира 

правилно или може да функционира по неподходящ начин при определени условия:

         Система за предупреждение при напускане на пътното платно – 

          Условия и ограничения, стр. 281

Има случаи, в които може да не забележите сработването на системата за предупрежде-

ние при напускане на пътното платно поради боравене с автомобила или заради 

пътната настилка.

Ако LKAS е изключена и сте избрали „Еarly“ или „Normal“ от персонализираните опции 

чрез информационния дисплей за 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) или да се удари в автомобил в насрещното движение. Но ако сте избрали 

„Delayed“, съобщението ще се появи единствено ако автомобилът е на път да пресече 

външното очертание на пътното платно.

Начин на активиране на системата

Системата се активира, когато са изпълнени всички условия, посочени по-долу:

Маркировката е бяла (жълта).

Автомобилът се движи с между 72 и 180 км/ч (45 и 112 мили/ч).

Когато идват автомобили в насрещното движение

Автомобилът се движи със скорост между 30 и 180 км/ч (18 и 112 мили/ч).

Пътят граничи с трева или чакъл.

Автомобилът се движи по прав или леко извит път.

Мигачите са изключени.

Системата определя, че шофьорът не ускорява, спира или върти волана активно.

Функцията на системата за предупреждение при напускане на пътното платно може да 

бъде засегната, когато автомобилът:

 Бъде шофиран отвътре на завой или извън пътна лента.

 Бъде шофиран в тясна пътна лента.
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Включване и изключване на системата за предупреждение 
при напускане на пътното платно

Бутон Safety Support

Ляв въртящ се селектор

Когато включвате и изключвате Системата за 

предупреждение при напускане на пътното платно, 

направете следното.

Натиснете бутона Safety Support.

Завъртете левия въртящ се селектор        и го 

натиснете.

В информационния дисплей за шофьора се 

появява съобщение, когато системата се 

включва или изключва.

В полето се появява отметка и цветът на 

символа        се променя на зелено, когато 

системата е включена. Отметката изчезва и 

цветът на символа        става сив, когато 

системата е изключена.

Системата за предупреждение при напускане на 

пътното платно се включва всеки път, когато 

включите задвижващата система, дори и да сте я 

изключили последния път, когато сте шофирали 

автомобила.

Можете също така да избирате кои системи за безопасност да работят от 

информационния дисплей за шофьора.

          Информационен дисплей за шофьора стр. 92
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Условия на околната среда

Има съвсем лек контраст между маркировката на лентата и пътната настилка.

Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

Шофиране по заснежен или мокър път.

Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).

Сенки на съседни обекти (дървета, сгради, мантинели, автомобили и др.) са 

успоредни на бялата или жълта маркировка на лента.

Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел, 

сенките на дървета, сгради и др.

Шофиране през нощта или на тъмно място като напр. тунел (заради слаба осветеност

маркировка на лентата върху пътното плато може да не бъде осветена).

Дистанцията между Вашия автомобил и този отпред е прекалено малка и линиите на 

маркировката и пътната настилка не са видими.

Външното очертание на пътната настилка граничи с обекти, материали и др., 

различни от трева или чакъл.

Пътни условия

Шофиране по път с временна маркировка.

На пътя са видими избледнели, многобройни или различни маркировки поради 

ремонти или наличие на стара маркировка.

Пътят има сливащи се, разделящи се или пресичащи се линии (напр. при 

кръстовище или пресечка).

Пътната маркировка е изключително тясна, широка или нееднородна.

Част от маркировката на пътя е скрита от обект като например автомобил.

Пътят е хълмист или автомобилът приближава билото на хълм. 

Автомобилът Ви е разклатен силно заради неравна пътна настилка.

Когато обекти на пътя (бордюр, мантинела, пилони и др.) биват разпознати като 

бели (или жълти) линии.

Шофирате по лоши или неасфалтирани пътища или по неравни повърхности.

Шофирате по пътища с двойна маркировка.

Шофирате по заснежени или хлъзгави пътища.

Преминавате през отбивка.

Пътната настилка се вижда частично заради сняг или локви на пътя.

Шофирате по неасфалтирани пътища или пътища с коловози.

Бели (или жълти) линии на маркировката не биват разпознати правилно заради 

пътните условия като завои или хълмове.

Система за предупреждение при напускане на пътното 
платно - условия и ограничения

Системата може да не засече правилно маркировката на лентата и позицията на 

автомобила Ви при определени условия. Някои от тези условия са изброени по-долу.
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Състояния на автомобила

Когато осветяването е слабо заради мръсотия по „стъклата“ на фаровете или заради 

лоша видимост на тъмно място заради неправилно регулиране на фаровете.

Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

При шофиране нощем или на тъмно място (напр. в тунел) с изключени фарове.

По предното стъкло има оставени следи от чистачките.

Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или 

конструкция, неправилно налягане и т.н.).

Автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните седалки.

Окачването е било модифицирано.

Когато са монтирани вериги на гумите.

Примери за ограничения при разпознаването поради състоянията на 

автомобили в насрещното движение

Превозното средство в насрещното движение или превозно средство в насрещното 

движение се движи косо.

Превозното средство в насрещното движение изскача изведнъж пред Вас.

Когато превозното средство в насрещното движение се слива с пейзажа, което не 

позволява на системата да го разпознае.

Фаровете на превозно средство в насрещното движение светят само от едната 

страна или не светят изобщо (от двете страни) на тъмно място.

Дистанцията между Вашия автомобил и превозното средство в насрещното 

движение е прекалено малка.

Част от превозно средство в насрещното движение не се вижда заради автомобила 

пред Вас.

Има много на брой ленти в насрещното движение или ленти за завой.

Автомобил в съседна лента е паркиран или се движи с много ниска скорост.

Примери за други ограничения при разпознаването или работата на системата

Когато превозното средство в насрещното движение е със специална форма.

Когато широкоъгълната камера не може правилно да определи формата на 

превозното средство в насрещното движение.

При шофиране по завои Вашият автомобил е стигнал до точка, при която превозното 

средство в насрещното движение е точно пред Вас.

Системата за предупреждение при напускане на пътното платно може да сработи при 

условията, описани по-долу.

Когато опасността за удар е малка
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Напомня за информация за пътните знаци като актуално ограничение на скоростта и 

забрана за изпреварване, покрай които автомобилът току-що е преминал, като ги 

показва на информациoнния дисплей за шофьора и Head-up дисплея.

Системата разпознава знаци, отговарящи на стандартите на Виенската конвенция. 

Може да не бъдат показвани всички знаци, но всички знаци отстрани на пътя не трябва 

да бъдат игнорирани. Системата не работи с всички знаци на държавите, през които 

пътувате, нито при всички ситуации.

Не се предоверявайте на системата. Винаги шофирайте със скорост, съобразена с 

пътните условия.

Системата за разпознаване на пътните знаци не се активира за около 15 секунди след 

изключване на хибридната система.

Може да прочетете информация за боравене с широкоъгълната камера отпред, с 

която е оборудвана тази система.

         Широкоъгълна камера отпред стр. 288

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, използвани 

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. 285

Мерната единица за ограничения на скоростта (мили/ч или км/ч) се различава в 

различните държави. Ако влезете 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.

Система за разпознаване на пътните знаци
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Начин на работа на системата

Когато камерата, която се намира зад огледалото за обратно виждане, разпознае 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 зададените време и разстояние.

Иконата на знака може да премине в друга или да изчезне, когато:

Бъде разпознат краят на ограничението за скорост или друго ограничение.

Вашият автомобил навлезе/излезе от главен път или магистрала.

Завиете с подаден мигач на кръстовище.

Ако системата не открие никакви пътни знаци, докато шофирате, може да се появи 

изображението по-долу.
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Условия на околната среда

Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).

На пътя се отразява силна светлина.

Шофиране през нощта, в тъмни зони като дълги тунели.

Шофиране при лоши атмосферни условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.).

Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел 

или зарад сенките на дървета, сгради и т.н.

Автомобил пред Вас изхвърля водни пръски или сняг, докато се движи.

Пътни условия

Вашият автомобил е силно разклатен при движение по неравни пътни настилки.

Състояния на автомобила

Когато осветяването е слабо заради мръсотия по „стъклата“ на фаровете или заради 

лоша видимост на тъмно място заради неправилно регулиране на фаровете.

Предната част на камерата е с възпрепятствана видимост заради прах, мъгла, кал, 

дъжд, мокър сняг, лепила, аксесоари, лепенки или фолио на предното стъкло.

По предното стъкло има оставени следи от чистачките.

Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или 

конструкция, неправилно налягане и т.н.).

Автомобилът е наклонен поради тежък товар в багажника или на задните седалки.

Окачването е било модифицирано.

Когато са монтирани вериги на гумите.

При шофиране нощем или на тъмно място (напр. в тунел) с изключени фарове.

Позицията или състоянието на пътния знак

Знакът е на място, в което е труден за откриване.

Знакът се намира далеч от автомобила Ви.

Знакът се намира на място, което снопът 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 автомобил или друг 

обект.

Светлина (напр. улична лампа) се отразява върху повърхността на знака или е 

скрита в сянка.

Знакът е твърде ярък или твърде тъмен (електронен знак).

Знакът е с малки размери.

Ограничения на системата за разпознаване на пътни знаци

Системата за разпознаване на пътни знаци може да не разпознае пътен знак в 

следните случаи.
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Други условия

 Когато шофирате с висока скорост.

Системата за разпознаване на пътните знаци може да не функционира правилно, 

например да покаже знак, който не следва реалните регулации 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, например за 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 (подобен знак, електронен знак, табела, конструкция и др.)

Когато Системата за разпознаване на пътните знаци не сработи правилно, на таблото 

се появява      . Ако това съобщение не изчезне, автомобилът трябва да бъде проверен 

от упълномощен представител.
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Символи, показвани на таблото 

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 

отляво. Всеки допълнителен знак, който показва ограничение на скоростта в 

зависимост от метеорологичните условия (сняг и т.н.) или за специфичен времеви 

интервал, може да се появява на всяка от страните.

Знак за забранено изпреварване*¹

Знак за ограничение на скоростта

Допълнително ограничение на скоростта на база на условия*²

Знак за ограничение на скоростта

В зависимост от ситуацията, *¹ може да бъде заменено с *² или *² може да се появи от 

дясната страна.
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Предната широкоъгълна камера, 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 

предотвратяване на ПТП (CMBS), е проектирана да разпознава oбекти, които карат 

някоя от системите да се задейства.

Никога не поставяйте покритие и не прикрепяйте към предното стъкло, предния капак 

или предната решетка предмети, 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. При наличието на някой от тези 

фактори 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 специалист от оторизиран сервиз на Honda трябва да 

настрои отново камерата. Правилна настройка на камерата е необходима за 

правилната работа на системата. 

Не поставяйте нищо върху приборното табло. Предмет може да се отрази в предното 

стъкло и да попречи на системата при правилното откриване на маркировката.

Предна широкоъгълна камера

Предна широкоъгълна камера

Разположение на камерата и съвети за поддръжка

Тази камера се намира зад огледалото за обратно 

виждане. 

За да намалите вероятността заради високата 

температура в интериора камерата да се изключи, 

когато автомобилът е паркиран, 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.
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Сонарни сензори

Разположение и обхват на сензорите

Сонарните сензори са разположени в предната и в задната броня.

Сонарни сензори

Обхват на сонарните сензори

За да работят правилно сонарните сензори, недейте да:

Поставяте стикери или други предмети върху или около сензорите.

Удряте зоната около сензорите.

Опитвате да разглобявате сензори.

Поставяте каквито и да било аксесоари върху или около сензорите.

Консултирайте се с дилър, ако:

Сензорът е бил обект на удар.

Трябва да се работи в областта около сензора.

В следните случаи е възможно сонарните сензори да не работят правилно. Закарайте 

автомобила си за проверка в дилърство.

Предната или задната броня е влязла в контакт с хълм, паркинг ограничител, 

бордюр, насип, и т.н.

Автомобилът е претърпял удар отпред или отзад.

Автомобилът е минал през дълбока локва.
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Спиране

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 моторчето на електрическата ръчна (паркинг) 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 е изтощен.

         Ако 12-волтовият акумулатор е изтощен стр. 375

Ако дръпнете и задържите превключвателя на електрическата паркинг спирачка 

по време на движение, спирачките на четирите колела се задействат от 

електрическото серво на спирачната система, докато автомобилът спре. Тогава 

електрическата ръчна спирачка се активира и трябва да пуснете превключвателя ѝ.

В следните ситуации ръчната спирачка се задейства автоматично.

Когато автомобилът спре при активиран за повече от 10 минути адаптивен автопилот 

с функция следване при ниска скорост.

Когато коланът на шофьора е откопчан при автоматично спиране на автомобила от 

адаптивния автопилот с функция следване при ниска скорост.

Когато задвижващата система е изключена, докато адаптивният автопилот с функция 

следване при ниска скорост е задействан.

Когато автомобилът спре за повече от 10 минути при активиран адаптивен автопилот 

с функция за следване при ниска скорост.

Когато коланът на шофьора е откопчан, докато автомобилът е спрял, и е приложено 

автоматично задържане на спирачките.

Когато изключим задвижващата система на автомобила при задействана система за 

задържане на спирачките. При проблем със системата за задържане на спирачките 

при опит за нейното задействане.

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, я освободете ръчно. 

Когато автомобилът се изкачва по наклон, е наложително по-силно натискане на 

педала на газта, за да можете да освободите автоматично паркинг спирачката.

Ръчната спирачка не може да бъде освободена автоматично, докато следните 

индикатори са включени:
Индикатор за неизправност

Индикатор на трансмисията
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Ръчната спирачка не може да бъде освободена автоматично, докато следните 

индикатори са включени:

Индикатор на задвижващата система

Индикатор на паркинг спирачката и на спирачната система (жълт)

Индикатор на системата за динамична устойчивост VSA

Индикатор на ABS

Индикатор на системата за обезопасяване (въздушните възглавници)

Ръчна (паркинг) спирачка

За да задействате ръчната спирачка:

Електрическата паркинг спирачка може да бъде 

задействане по всяко време, стига автомобилът да 

разполага със зареден 12-волтов акумулатор, без 

значение в коя позиция е стартовият бутон. 

Издърпайте нагоре превключвателя на спирачката

леко и внимателно. 

Индикаторът в превключвателя се включва.

Светва индикаторът на паркинг спирачката и 

спирачната система (червен).
Превключвател на 
електрическата паркинг
спирачка Освобождаване:

Бутонът за стартиране трябва да е в положение ON, 

за да освободите електрическата паркинг спирачка.

Натиснете спирачния педал.

Натиснете превключвателя за електрическата 

ръчна спирачка.

Индикаторът в превключвателя се включва.

Светва индикаторът на паркинг спирачката и 

спирачната система (червен).

Ръчното освобождаване на ръчната паркинг 

спирачката чрез превключване помага на 

автомобила Ви да потегли бавно и плавно, когато 

се намира надолу по стръмен наклон.

Превключвател на 

електрическата паркинг 

спирачка

Паркинг спирачката се активира автоматично, когато:

Ако функцията за автоматично задействане на паркинг спирачката е сработила:

Паркинг спирачката се задейства автоматично, когато поставите бутона за 

стартиране в режим OFF.

За да се уверите, че паркинг спирачката е задействана, проверете дали индикаторът 

(червен) на паркинг спирачката и спирачната система е включен.

    Активиране и деактивиране на автоматичната паркинг спирачка стр. 293

Използвайте ръчната спирачка, за да остане автомобилът в покой при паркиране. 

Можете да я изключите ръчно или автоматично. 
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Автоматично освобождаване

Натискането на педала на газта освобождава ръчната спирачка.

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 (червен) сза спирачките и за 

паркинг спирачката угасва.

Педал на газта

Можете да освободите паркинг спирачката автоматично при следните условия:

 Закопчали сте си предпазния колан

 Задвижващата система на автомобила е включена.

 Селекторът на трансмисията не е на позиция       или       .
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Активиране и деактивиране на функцията на автоматичната ръчна спирачка

Когато бутонът за стартиране е в положение ON, изпълнете следните стъпки, за да 

активирате или деактивирате функцията на автоматичната ръчна спирачка.

Поставете скоростния лост в положение      .

Без да натискате спирачния педал, издърпайте превключвателя на автоматичната 

ръчна спирачка и го задръжте.

Проверете дали индикаторът за ръчната спирачка и за спирачната система светва.

Дръпнете и задръжте превключвателя на ръчната спирачка. Когато чуете звуков 

сигнал, пуснете превключвателя и в рамките на 3 секунди дръпнете и задръжте 

превключвателя отново.

Когато чуете звук, който указва, че процедурата е завършена, пуснете 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 изключите захранването.

За да се уверите, че ръчната спирачка е задействана, проверете дали индикаторът 

(червен) 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:

Натиснете педала на спирачката и спрете автомобила.

Поставете бутона за стартиране 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, се уверете, че първо сте изключили 

системата за автоматично задържане на спирачките.

За да се уверите, че ръчната спирачка е задействана, проверете дали индикаторът 

(червен) за ръчната спирачка и за спирачната система свети.

Спирачен педал

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 запазите 

контрол върху управлението при агресивно спиране.

Ако чувате постоянно металически звук при ползване на спирачките, накладките 

трябва да се сменят. Закарайте автомобила за проверка при оторизиран дилър / сервиз. 

Постоянното натискане на спирачките при слизане по дълъг наклон може да причини 

прегряване и като резултат от това – намалена спирачна ефективност. Задействайте 

регенеративното спиране, като вдигнете крака си от газта и превключите лоста на 

трансмисията в режим       .
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Автоматично задържане на спирачките

Задържа спирачките след пускане на спирачния педал и докато подадете газ. Можете да 

използвате тази система, докато автомобилът е временно спрял, например на 

светофар или в задръстване.

Включване на системата

Затегнете предпазния колан по правилния начин, 

след това стартирайте хибридната система. 

Натиснете бутона за aвтоматично задържане на 

спирачките.

Индикаторът на системата за автоматично 

задържане на спирачките светва. 

Системата е включена.

Системата остава в предварително избраната 

настройка (вкл. или изкл.) всеки път, когато 

поставите предпазния колан за водача и 

стартирате хибридната система.

Активиране на системата

Натиснете педала на спирачките, за да спрете 

напълно. Селекторът на трансмисията трябва да е в 

положение      или       .

Индикаторът за автоматично задържане на 

спирачките светва. Задържането на спирачките 

продължава до 10 минути.

Пуснете педала на спирачката, след като 

индикаторът за автоматично задържане на 

спирачките светне.

Педал на спирачките

Включен 

Светва

Бутон за автоматично 

задържане на спирачките

Индикаторът светва
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Отмяна действието на системата

Натиснете педала на газта, докато скоростният лост 

е в положение, различно от       или      . Системата 

спира да работи и автомобилът потегля.

Индикаторът за автоматично задържане на 

спирачките изгасва. Системата продължава 

да бъде включена.

Педал на газта

Вкл. 

Изключва се

Системата автоматично отменя действието си, а ръчната спирачка се 

задейства, когато:

Спирането продължава над 10 минути.

Предпазният колан на водача не е закопчан.

Задвижващата система е изключена.

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.

Бутон за автоматично 

задържане на спирачките

Изключва се

Системата се изключва автоматично, когато:

Активирате паркинг / ръчната спирачка

Спрете да натискате спирачния педал и поставите трансмисията на       или      .
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Активирането на системата за автоматично задържане на спирачките на стръмни 

наклони или хлъзгави пътища може да не предотврати нежелано тръгване на 

автомобила, ако вдигнете крака си от педала на спирачките. 

Ако автомобилът ви потеглени 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 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 потегляне. 

Ако това се случи, резултатът може да е катастрофа, която да доведе до сериозно 

нараняване или смърт.

Никога не напускайте автомобила, когато той е спрян временно от системата за 

автоматично задържане на спирачките, и винаги при паркиране на автомобила 

поставяйте лоста на трансмисията на       и активирайте ръчната (паркинг) спирачка.

Когато използвате функцията за автоматично задържане на спирачките, дръжте 

крака си върху педала на спирачките, докато се включи индикаторът за 

автоматично задържане на спирачките. 

Ако автомобилът неочаквано потегли, резултатът може да е катастрофа, която да 

доведе до сериозно нараняване или смърт.

Вдигнете крака си от педала на спирачките, след като индикаторът за автоматично 

задържане на спирачките.
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Докато системата е активирана, можете да изключите хибридната система или да 

паркирате автомобила, следвайки нормалната процедура.

          При спрял автомобил, стр. 300

Възможно е да чуете шум, ако автомобилът се движи при активна система за 

автоматично задържане на спирачките.

Уверете се, че функцията за автоматично задържане на спирачките е изключена, 

преди да използвате автоматизирана автомивка. 

Ако изключите хибридната система или откопчаете предпазния колан за водача, 

докато системата за автоматично задържане на спирачките е включена, системата за 

автоматично задържане на спирачките ще се изключи автоматично.

В този случай, когато предпазният колан за водача не е закопчан и хибридната 

система отново е включена, системата за автоматично задържане на спирачките ще 

се включи без нужда да натискате бутона за автоматично задържане на спирачките.
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Антиблокираща спирачна система (ABS)

ABS

Помага да избегнете блокиране на колелата и Ви помага да запазите контрол над 

автомобила чрез спирачни импулси на кратки интервали – много по-бързо, отколкото 

Вие можете да правите това.

Никога не трябва да „помпате“ педала на спирачките. Оставете антиблокиращата 

система на спирачките да постигне този ефекти, като натискате силно и равномерно 

педала на спирачките. Благодарение на ABS можете да спирате и завивате 

едновременно.

Работа на ABS

Педалът на спирачките може да пулсира леко, когато ABS се задейства. Продължавайте 

да натискате педала силно. 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.

ЗАБЕЛЕЖКА

ABS може да не работи правилно ако използвате гуми с неправилен размер и вид. 

Ако ABS индикаторът светне по време на движение, може да има проблем със 

системата. Стандартното действие на спирачките няма да бъде повлиянно, 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 за спиране или 

намаляване на спирачния път. Тя е проектирана за избягване блокирането на 

спирачките, което може да доведе до поднасяне и загуба на контрол над автомобила.

В следните случаи Вашият автомобил може да се нуждае от по-голям спирачен път, 

отколкото автомобил без ABS:

Помощна спирачна система

Тя е предназначена да подпомага шофьора чрез генериране 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 звук от работата на системата. Това е нормално. Продължавайте да 

натискате спирачния педал силно.

Шофирате по черен или неравен път, например на чакъл или на сняг.

Гумите са обути с вериги.
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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 водачите зад Вас чрез бързо мигане на аварийните светлини. 

Това може да помогне за известяване на шофьорите зад Вас да реагират адекватно и 

да се опитат да избегнат възможен удар с Вашия автомобил.

Внезапно спиране

Стоповете светват

Аварийните светлини мигат

Индикаторът на аварийните светлини мига

Аварийните светлини спират да мигат, когато:

 Вдигнете крака си от педала на спирачките.

 ABS е деактивирана.

 Отрицателното ускорение на Вашия автомобил стане умерено.

 Натиснете бутона за аварийните светлини.

Аварийният сигнал за спиране не е система, която може да предотврати възможен удар 

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.
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ВНИМАНИЕ!

Паркиране на автомобила

Автомобилът може да потегли сам, ако бъде оставен без надзор и не се уверите, че 

трансмисията е в положение Park (Паркиране).

При такава ситуация може да се стигне до катастрофа, която да доведе до сериозно

нараняване или смърт.

Винаги дръжте крака си на педала на спирачката, докато се уверите, че на 

индикатора за положението на скоростния лост се покаже       .

Не паркирайте автомобила близо до запалими обекти, например суха трева, масло или 

дървени трупи. Топлината от ауспуха може да предизвика пожар.

ЗАБЕЛЕЖКА

Следните фактори могат да повредят скоростната кутия:

Едновременно натискане на педала на газта и спирачките.

Преместване на скоростния лост в позиция      , преди автомобилът да е спрял напълно.

Когато сте спрели по нагорнище, не задържайте автомобила, натискайки педала на 

газта. Това може да причини прегряване и повреда на задвижващата система.

При изключително ниски температури ръчната спирачка може да замръзне, ако бъде 

задействана. 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 колелата, за да 

предотвратите неволно потегляне. Ако не предприемете нито една от двете предпазни 

мерки, автомобилът може да потегли неочаквано, което да доведе до сблъсък.

При спрял автомобил

Натиснете силно спирачния педал.

При натиснат педал на спирачката, издърпайте превключвателя за електрическата 

ръчна спирачка бавно, но докрай.

Променете положението на скоростния лост на      .

Изключете хибридната система.

Уверете се, че индикаторът за ръчната спирачка и за спирачната система (червен) 

изгасва след около 30 секунди.

Винаги се уверявайте, че електрическата ръчната спирачка е задействана, особено ако 

сте паркирали под наклон.
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Система със сензори за паркиране

Сензорите по ъглите и в средната част наблюдават препятствията около автомобила Ви, 

а звуковият сигнал, информационният дисплей за шофьора и аудио/информационният 

екран ви информират за приблизителната дистанция между Вашия автомобил и 

препятствието.

Включване и изключване на сензорите за паркиране

Когато бутонът за стартиране е в положение ON *1, 

натиснете бутона на системата със сензорите за 

паркиране, за да я включите или изключите. 

Светлинният индикатор в бутона ще светне, когато 

системата е включена.

Сензорите в предните краища, задната централна 

част и задните краища на каросерията започват да 

откриват препятствия, когато трансмисията е в 

режим       и скоростта на автомобила е по-ниска от 

8 км/ч (5 мили/ч).

Сензорите в предната централна част и по краищата 

на каросерията отпред започват да откриват 

препятствия, когато трансмисията е включена на       

и скоростта на автомобила е по-ниска от 8 км/ч 

(5 мили/ч).

Работа с екрана

Разделът с разделен екран изчезва, а разделеният 

режим се връща към последния режим за 

изображение на камерата при следните условия:

Ако сензорите за паркиране са изключени.

Ако има проблем в системата.

Режим разделен екран изключен

Раздел разделен екран

Режим разделен екран включен
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■ Когато дистанцията между Вашия автомобил и препятствието се скъси

Интервал 

между 

сигналите

Разстояние между

бронята и препятствието

Сензори в 
краищата на 
автомобила

Централни
сензори

Индикатор

Информационен 
екран за шофьора
/Аудио/информа-

ционен екран

Среден

Къс

Много къс

Непрекъснат 

сигнал

-

Около

60-45 см

Около

45-35 см

Около

35см или 

по-малко

Предни:Около 

100-60 см

Задни:Около 

110-60 см

Около

60-45 см

Около

45-35 см

Около

35 см или 

по-малко

Жълт*1

Светва

Жълт

Светва

Червен

Светва

Аудио/информационен екран

Информационен екран за шофьора

*1: В тази фаза само централните сензори разпознават препятствия.

Индикаторите светват там, където сензорите открият препятствия.

Дори когато системата е включена, винаги се уверявайте, че няма препятствие близо 

до вашияавтомобил, преди да паркирате.

Системата може да не работи правилно, когато:

Сензорите са покрити със сняг, лед, кал или прах.

Автомобилът е на неравна повърхност, например трева, гърбици или хълм.

Автомобилът е престоял навън в горещо или студено време.

Системата е повлияна от устройства, които излъчват ултразвукови вълни.

Шофирате в лошо време.

Системата може да не разпознае:

Тънки или ниски предмети.

Материали, които поглъщат ултразвуковите вълни, например сняг, памук или гъба.

Обекти, които са непосредствено под бронята.

Не поставяйте каквито и да било аксесоари върху или около сензорите.

Когато поставите бутона за стартиране в режим ON, системата ще бъде в състоянието, 

зададено преди това.
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Изключване на всички задни сензори

Уверете се, че системата със сензори за паркиране не е активирана. Поставете бутона 

за стартиране в режим VEHICLE OFF (LOCK) – изключен автомобил (закл.).

Натиснете и задръжте бутона на системата със сензори за паркиране и задайте 

режима на захранване в положение ON (вкл.).

Дръжте натиснат бутона за 10 секунди. Пуснете бутона, когато индикаторът в бутона 

започне да мига.

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 описаната по-горе процедура. 

Звуковият сигнал се чува три пъти, когато задните сензори светнат отново. 

Когато превключвате на задна предавка       индикаторът на системата със сензори 

за паркиране мига, за да напомни, че задните сензори са били изключени преди това.
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ВНИМАНИЕ!

Не се предлага за всички модели

Система за следене на страничния трафик*

При движение на заден ход наблюдава задните краища на каросерията чрез радарните 

датчици на радара и Ви известява, ако се открие превозно средство, идващо отстрани 

зад автомобила. 

Системата е удобна, особено ако излизате на заден ход от паркомясто.

Системата за следене на страничния трафик не може да разпознае всички 

приближаващи превозни средства и може въобще да не разпознае приближаващо 

превозно средство. 

Липсата на визуално потвърждение, че е безопасно автомобилът да се движи на 

заден ход, може да предизвика ПТП. 

Не разчитайте само на системата, когато шофирате на заден ход; винаги използвай

те и огледалата си и се огледайте назад и отстрани на автомобила, преди да 

тръгнете назад.
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Начин на работа на системата

Системата се активира, когато:

Поставите бутона за стартиране в положение ON.

Системата за следене на страничния трафик е 

включена.

     Включване и изключване на системата за 

следене на страничен трафик, стр. 307

Селекторът на трансмисията е в положение      .

Вашият автомобил се движи с 5 км/ч (3 мили/ч) 

или по-бавно.

Радарни датчици (сензори): 

отстрани под задната броня

Когато автомобил се приближи странично зад Вашия, екранът на системата за следене 

на страничен трафик Ви известява със звуков сигнал и визуално съобщение на екрана.

Системата няма да разпознае автомобил, който се задава директно зад Вашия, нито ще 

Ви извести за автомобил, когато той се движи директно зад Вашия автомобил. 

Системата не известява за автомобил, който се отдалечава от Вашия автомобил, но 

може да разпознае или да предупреди за пешеходци, велосипеди или неподвижни 

обекти.
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Системата няма да разпознае автомобил или ще забави разпознаването на приближа-

ващо превозно средство, или пък ще Ви извести за наличие на приближаващо 

превозно средство без да има такова 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, различна от 

скорост в интервала между 10 км/ч и 25 км/ч

     Системата улавя външни смущения (интерференция) от радарни сензори от друго 

МПС или силни радиовълни, предавани от устройство в близост.

     Някой от ъглите 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.

Задната броня или сензорите са били подложени на неправилен ремонт или задната 

броня е деформирана. Закарайте автомобила за проверка в оторизиран сервиз.

За правилното функциониране на системата винаги дръжте чиста задната броня. Не 

залепвайте на ъгъловите ѝ зони каквито и да било стикери или лепенки.
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Когато системата разпознае автомобил

Икона със стрелка

Нормален изглед

Широк изглед

Изглед отгоре

В аудио/информационния екран се появява икона със стрелки от страната, от която 

приближава превозното средство.

Ако      в долната дясна част се промени на      в жълто, когато селекторът на 

трансмисията е в позиция      , около датчика може да са се натрупали сняг, лед и други 

наноси. Системата е временно деактивирана. Проверете краищата на бронята за 

възможни замърсявания и почистете внимателно зоната, ако е необходимо.

Ако светне      , когато селекторът на трансмисията е в позиция      , може да има проблем 

със системата за следене на страничния трафик. Не я ползвайте и закарайте 

автомобила за проверка в оторизиран сервиз.

Включване и изключване на системата за следене на 
страничен трафик

Докоснете за включване и изключване на системата. 

Индикаторът светва при включена система.

Също така можете да включвате и изключвате 

системата от персонализираната функция на аудио/

информационния екран.
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Камера за заден ход с различни изгледи

За камерата за заден ход с различни изгледи

Аудио/информационният екран може да показва картина на случващото зад Вашия 

автомобил. Дисплеят автоматично превключва на изглед назад, когато селекторът на 

трансмисията се постави на      .

Изгледът на камерата за заден ход е ограничен. Не можете да видите краищата на 

бронята или това, което е 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. При движение за заден ход не разчитайте на картина, който не ви дава 

пълна информация за условията зад автомобила.

Зона на показване на камерата за заден ход с различни изгледи

Камера

Ок. 1 м (39 инча)

Зона за отваряне на задния капак

Можете да виждате картина от три различни режима за камерата на аудио-информа-

ционния дисплей. Докоснете подходящата икона за смяна на режима.
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Режим на широк изглед

Режим на нормален изглед

Режим на изглед отдолу

Броня

Ако използваният последно режим е бил широкоъгълният или нормалният, същият 

изглед ще се покаже, щом поставите селектора на трансмисията в позиция      .

Ако използваният за последно от Вас режим, преди да изключите автомобила, е бил 

за изглед отдолу, то следващият път, като стартирате автомобила и включите 

трансмисията на      , образът ще се показва в широкоъгълен режим.

Ако режимът с изглед отдолу е бил ползван за последно за повече от 10 секунди, 

след като сте сменили позицията на селектора на трансмисията с различна от      , то 

следващият път, когато включите на задна, камерата ще се задейства в 

широкоъгълния режим.
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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-високо

Вашият автомобил е проектиран да работи с премиум безоловен бензин, с октаново 

число (RON) 95 или по-високо. Ако няма бензин с такова октаново число, можете 

временно да използвате обикновен безоловен бензин с октаново число 91 или 

по-високо. Употребата на обикновен безоловен бензин може да предизвика „чукане“ в 

двигателя и ще намали мощността на автомобила. Продължителната употреба на 

обикновен бензин може да повреди двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използването на гориво, което съдържа олово, крие следните опасности:

Повреда на изпускателната система, включително и на катализатора

Повреда на двигателя и на горивната система

Нежелани 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.
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Как да зареждаме гориво

Спрете автомобила си така, че бензиновата 

колонка да се пада от ляво на задната част на 

автомобила.

Спрете хибридната система.

Дръпнете дръжката за отваряне на вратичката 

за резервоара, която се намира под долния 

външен ъгъл на арматурното табло от страната 

на шофьора.

Отваря се вратичката на резервоара.
Дръжка за отваряне на 

вратичката за резервоара

Дръпнете

Отвивайте бавно капачката на резервоара за 

гориво. Ако чуете, че излиза въздух, изчакайте 

докато спре да излиза, след това завъртете бавно 

капачката, за да отворите гърловината на 

резервоара.

Капачка

Поставете капачката на резервоара в стойката.

Вкарайте накрайника на пистолета за зареждане 

докрай.

Когато резервоарът е пълен, пистолетът за 

зареждане ще се изключи автоматично. Така 

ще бъде оставено място в резервоара в случай, 

че горивото се разшири от промяна на 

температурата.

След като заредите, поставете обратно капачката 

на резервоара, като я завиете, докато чуете 

минимум едно щракване.

Затворете вратичката на резервоара с ръка.

Капачка

Стойка
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ВНИМАНИЕ!

Бензинът е лесно възпламенимо и експлозивно вещество. При боравене с горивото 

може да получите изгаряния или тежки травми.

Спрете хибридната система и дръжте всички източници на топлина, искри и 

открит пламък далеч от мястото на зареждането.

Зареждайте гориво само на открито място.

Незабавно избърсвайте разлятото гориво.
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Разход на гориво и на CO2-емисии

Намаляване разхода на гориво и на CO2-емисиите

Намаляването разхода на гориво и намаляването на CO2 емисиите зависи от няколко 

фактора, включително условията на шофиране, товара на автомобила, времето за 

работа на свободен ход, навиците на шофьора и състоянието на автомобила. В 

зависимост от тези и други условия, може да не постигнете обявения при този 

автомобил разход на гориво.



Не се предлага за всички модели

Поддръжка

Този раздел разглежда основните операции по поддръжката.

Преди извършване на операции по поддръжката

Проверка и поддръжка

За Вашата безопасност извършвайте всички изброени проверки и необходимите 

операции по поддръжката, за да бъде автомобилът в добро състояние. Ако установите 

някаква неизправност (шум, миризма, по-ниско ниво на спирачната течност, остатъци 

от масло на земята и др.), закарайте автомобила за проверка в оторизиран сервиз на 

Honda. Вижте сервизната информация за Вашия автомобил/графика за поддръжка в 

тази инструкция за експлоатация за подробна информация относно начина на 

поддръжка и проверка.

График за сервизно обслужване*, стр. 320

Видове проверка и поддръжка

Периодични проверки

Проверявайте нивото на спирачната течност веднъж месечно.

    Спирачна течност, стр. 335

Проверявайте налягането в гумите веднъж месечно. Преглеждайте протектора за 

износване и за наличие на чужди тела.

    Проверка и поддръжка на гумите стр. 345

Проверявайте работата на светлините отвън веднъж месечно.

    Смяна на крушки, стр. 337

Проверявайте състоянието на перата на чистачките най-малко веднъж на шест 

месеца.

    Проверка и поддръжка на перата на чистачките, стр. 342

Рутинни проверки

Направете проверки преди дълги пътувания, когато миете автомобила или когато 

зареждате.
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

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 операции по поддръжката. Единствено Вие самите можете да прецените 

дали трябва да се изпълни конкретно предписание.

Неправилната поддръжка на автомобила Ви или липсата при отстраняването на 

проблем в него преди пътуване могат да доведат до произшествия, които да 

причинят сериозни травми или дори смърт.

Винаги следвайте дадените в настоящата инструкция за експлоатация/сервизна 

книжка препоръки и графици за обслужване и поддръжка.

Неизпълнението на инструкциите по поддръжката и липсата на необходимите 

предпазни мерки могат да причинят сериозни травми или дори смърт.

Винаги следвайте описаните в настоящата инструкция за експлоатация процедури и

предпазни мерки.

Безопасност при поддръжка

За да намалите възможните рискове от пожар или експлозия, пазете акумулатора 

(12V), компонентите на системата под високо напрежение и частите на горивната 

система далеч от цигари, искри и пламъци.

Никога не оставяйте парцали, кърпи или други запалими предмети под предния 

капак.

     Топлината от двигателя и отработените газове могат да ги запалят и да 

предизвикат пожар.

За почистване на 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 (12 V) или със сгъстен въздух, носете предпазни очила и 

дрехи.

Отработените газове на двигателя съдържат въглероден oксид, който е отровен и 

може да Ви убие.

     Стартирайте двигателя само ако има достатъчно добра вентилация.
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Не се предлага за всички модели
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Безопасност за автомобила

 Автомобилът трябва да е спрян.

      Уверете се, че автомобилът Ви е паркиран на равно място, че ръчната спирачка е 

задействана и че хибридната система е изключена.

 Не забравяйте, че горещите части могат да Ви изгорят.

      Уверете се, че задвижващата и изпускателната система са изстинали добре, преди 

да пипате частите на автомобила.

 Не забравяйте, че движещи се части могат да Ви причинят травма.

      Не стартирайте хибридната система освен ако не сте инструктирани да го 

направите, и дръжте ръцете и крайниците си далеч от движещите се части. Когато 

бутонът за стартиране е в режим ON, двигателят може автоматично да бъде стартиран 

или перката на радиатора може да бъде задвижена, докато моторът е угасен.

 Не докосвайте високоволтовата батерия на хибридната система и кабелите й 

(оранжеви).

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. 317

Ако Вашият автомобил няма система за напомняне за сервизните обслужвания, 

следвайте графика в сервизната книжка* на Вашия HR-V.

         График за обслужване* стр. 320

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 се предлага за всички модели
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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 следващо сервизно обслужване или има пропуснато такова, 

на информационния интерфейс за водача ще светва предупредителен знак всеки път 

при стартиране на автомобила от бутона ON.

Можете да изберете заедно с предупредителната икона в интерфейса за информация 

за шофьора да се показва и предупредително съобщение.

Показване на напомнянето за сервизно обслужване

Поставете бутона за стартиране в положение ON.

Натиснете бутона        (home).

Завъртете левия въртящ се селектор на волана, докато се покаже           . 

Натиснете левия въртящ се селектор на волана, за да отидете на напомнянето за 

сервизно обслужване. Елементите за поддръжка се появяват на информационния 

дисплей за шофьора, когато предстои обслужване.

(home) бутон

Оставащи дни

Икона за деня

Елемент за обслужване код(-ове)

Ляв въртящ се контролер

Индикаторът за съобщение „     ” от системата светва заедно с напомнянето за сервизно 

обслужване. 

На базата на работните условия на двигателя и маслото, системата изчислява 

оставащите дни до следващото сервизно обслужване.
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Елементи на системата за напомняне за сервизни обслужвания

Елементите за сервизно обслужване се показват в информационния екран за шофьора 

с код и икона. За обяснение на кодовете за напомнянето и символите, вижте 

сервизната книжка, която е предоставена с Вашия автомобил.

     Наличност на системата за напомняне за сервизни обслужвания

Дори информацията за сервизно обслужване да се показва на информационния екран 

за шофьора, докато натискате бутона (home)        , тази система може да не е налична в 

някои държави. Вижте в сервизната книжка, доставена с Вашия автомобил, или 

попитайте оторизиран представител дали може да ползвате системата за напомняне 

за предстоящо сервизно обслужване.

Ако планирате да изкарате 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.
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Нулиране на показанието

Нулирайте напомнянето за сервизно обслужване, ако вече операцията по поддръжката 

е извършена.

Поставете бутона за стартиране в режим ON.

Натиснете бутона (home)        .

Завъртете левия въртящ се селектор, докато се покаже         .

Натиснете левия въртящ се селектор, за да отидете на информационния екран с 

напомняне за обслужване.

Натиснете и задръжте левия въртящ се селектор, докато се покаже режимът за 

нулиране.

Завъртете левия въртящ се селектор, за да изберете елемента, който искате да 

нулирате. (Може да изберете и Cancel (Отмяна) за прекратяване на процедурата).

       За да нулирате всички елементи едновременно, изберете All Due Items.

Натиснете левия въртящ се селектор, за да нулирате избрания елемент.

Повторете от стъпка 5 за други елементи, които искате да нулирате.

Бутон (home)

Ляв въртящ се контролер

ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако не успеете да нулирате напомнянето за сервизно обслужване, след като сте 

направили 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 сами.
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Ако вашият автомобил е доставен 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 техници с подходящо 

оборудване. Вашият упълномощен представител отговаря на всички тези изисквания.

График на сервизните обслужвания*
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С изключение на модели за Украйна

Сервизно

обслужване

на посочения

пробег или

време, което

настъпи първо.

Сменете 

двигателното 

масло

Сменете

масления

филтър *1

Нормал-
на 
експлоа-
тация

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

Нормал-
на 
експлоа-
тация

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

км х

1000

мили х

1000

месеци

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или 1 година

На всеки 5000 км (3000 мили) или 6 месеца

На всеки 20 000 км (12 500 мили) или 2 години

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или 1 година

Смяна на въздушния
филтър

Проверка на луфтовете 
на клапаните*¹

Смяна на свещите

На всеки 30 000 км (18 500 мили)

На всеки 120 000 км (75 000 мили)*²

На всеки 100 000 км (62 500 мили)

*1: Сензорен метод

      Регулирайте клапаните при обслужване на 120 000 км, ако са шумни.
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*1: Препоръчва се да сменяте горивния филтър, ако имате съмнение, че горивото, което

      използвате, е замърсено, тъй като това може да запуши филтъра по-рано.

месеци

Сервизно 
обслужване
на посочения 
пробег или 
време, което 
настъпи 
първо.

Смяна на охладителна 
течност

Смяна 
масло на 
трансмисията

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

Нормална 
експлоа-
тация

На 200 000 км (125 000 мили) или на 10 години, 
а след това – на 100 000 км (62 500 мили) или на 5 години

На 150 000 км (93 500 мили) или на 6 г.

На 75 000 км (47 000 мили) или 3 години

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или на 1 година

На 180 000 км (112 500 мили)

На 110 000 км (68 500 мили)*1

На всеки 3 години

Всяка година

На всеки 10 000 км (6 000 мили)

Оглед на следните елементи:

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или на 6 месеца

Нормална 
експлоа-
тация

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

Смяна на поленов
филтър 

Проверка на предни 
и задни спирачки

Смяна на 
горивен
филтър

Смяна на спирачната
течност

Проверка на предни 
и задни спирачки

Смяна на местата на 
гумите (проверявайте 
налягането и състояние-
то на гумите поне
веднъж месечно)

Кормилни накрайници,
кормилна рейка и 
маншони, окачване,
маншони на полуоските

Проверка за повредени 
спирачни маркучи и 
тръбопроводи (включи-
телно и на ABS/VSA), 
ниво и състояние на 
работни флуиди, 
изпускателна система,
горивопроводи и 
връзки

км х

1000

мили х

1000



П
о

д
д

р
ъ

ж
к

а

месеци

Модели за Украйна

Сервизно
обслужване
на посочения
пробег или
време (което
настъпи
първо).

Смяна на
двигателното 
масло

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

Нормална 
експлоа-
тация

Нормална 
експлоа-
тация

Експлоата-
ция при 
тежки 
условия

Подмяна на сменяемия
елемент на въздушния
филтър

Смяна на
масления
филтър На всеки 7500 км или 6 месеца

На всеки 30 000 км

На всеки 120 000 км

На 200 000 км или 10 години, след това на 
всеки 100 000 км или 5 години

Проверка на луфта 
на клапаните*¹

Смяна на свещите*²

Смяна на охладителната 
течност

Смяна маслото на 
трансмисията

Смяна на поленовия 
филтър

Проверка на предни и 
задни спирачки

На 80 000 км или 4 години

Смяна на 
горивния 
филтър

Нормална 
експлоа-
тация

На всеки 105 000 км *³

На всеки 3 години

Всяка година

На 15 000 км

Смяна на спирачната
течност

Проверка срока на годност 
на бутилката от комплекта 
за смяна на гуми
Смяна на местата на гумите 
(проверявайте налягането и 
състоянието на гумите поне 
веднъж месечно)

Проверка на реглажа на 
фаровете

*1: Сензорен метод
      Регулирайте клапаните при обслужване на 120 000 км, ако са шумни.
*2: Проверявайте на всеки 15 000 км
*3: Препоръчва се да подменяте горивния филтър, ако съществува съмнение, че горивото, 
      което използвате е замърсено, тъй като може да запуши филтъра по-рано.

км х

1000
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Сервизно
обслужване 
на посочения 
пробег или 
време (което
настъпи 
първо).

месеци

Тестово шофиране 
(шумове, стабилност, 
работа с таблото)

Кормилни накрайници,
кормилна рейка и 
маншони, окачване,
маншони на полуоските, 
проверка за повредени 
спирачни маркучи и 
тръбопроводи (включи-
телно и на ABS/VSA), 
ниво и състояние на 
работни флуиди, 
изпускателна система,
горивопроводи
и връзки

Ако шофирате автомобила си при тежки условия на експлоатация, дадените по-долу 

елементи трябва да бъдат обслужвани според графика за сервизно обслужване, 

обозначен като „Експлоатация при тежки условия“.

Елементи Експлоатация

Двигателно масло и маслен филтър 

Трансмисионно масло*¹ 

A, B, C, D и E

B, D

*1: Без модели за Украйна

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 високи температури над 35°C.

C. При продължителна работа на празен ход или продължително шофиране 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 заледяване.

км х

1000

Визуална инспекция на следните елементи:
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Сервизна история (при автомобили без сервизна 
книжка)

Поискайте от представителя, извършващ сервизното обслужване, да запише по-долу 

всичко, свързано с необходимата поддръжка. Пазете разписките за всички операции, 

извършени по Вашия автомобил.

С изключение на модели за Украйна

Км или месеци 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.)

140 000 км

87 500 мили (или 84 мес.)

160 000 км

100 000 мили (или 96 мес.)

180 000 км

112 500 мили (или 108 мес.)

200 000 км

125 000 мили (или 120 мес.)

Модели за Украйна

Км или месеци Дата Знак или печат

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.)

150 000 км (или 120 мес.)

165 000 км (или 132 мес.)

180 000 км (или 144 мес.)

195 000 км (или 156 мес.)
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Поддръжка на двигателния отсек

Елементи за поддръжка в двигателния отсек

Спирачна течност (черна капачка) 

(модели с десен волан)

Спирачна течност (черна капачка) 

(модели с ляв волан)

12-волтов акумулатор

Разширителен съд за 

охладителната течност

Капачка на радиатора

Масломерна щека (оранжева)

Течност за чистачки (синя капачка)

Капачка за доливане на 

двигателно масло 
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Отваряне на предния капак

Паркирайте автомобила на равна повърхност и 

задействайте паркинг спирачката.

Дръпнете дръжката за освобождаване на капака, 

която се намира под долния външен ъгъл на 

арматурното табло от шофьорската страна.

Капакът ще се повдигне леко нагоре.

Натиснете настрани лостчето на заключващия 

механизъм (то се намира се под предния край на 

капака, в средата) и вдигнете капака. След като 

сте вдигнали леко капака, може да освободите 

лостчето.

Извадете поддържащата щека от скоба, като 

използвате дръжката. Поставете поддържащата 

щека в предния капак.

При затваряне извадете поддържащата щека и я 

застопорете в скобата, след това внимателно 

свалете капака. Пуснете капака от височина от 

около 30 см и го оставете да се затвори.

Дръжка

Поддържаща щека

Скоба

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.

Лостче 

Дръжка за освобождаване 

на капака

Дръпнете 
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Препоръчитечлно двигателно масло

Използвайте оригинално масло или друго масло от търговската мрежа от подходящия 

тип и вискозитет (спрямо външните температури), както е показано на следващото 

изображение.

Маслото е от определящо значение за работата и продължителността на живота на 

двигателя. Ако шофирате автомобила с недостатъчно масло или с масло с влошено 

качество, двигателят може да не стартира или да се повреди.

Модели за Европа и Украйна

Оригинално двигателно масло 
Предлагано в търговската 
мрежа двигателно масло

Външна температура

Външна температура

Външна температура

*1: Създадено за намаляване разхода на гориво.

Без модели за Европа и Украйна

Оригинално двигателно масло Предлагано в търговската 
мрежа двигателно масло

*1: Създадено за намаляване разхода на гориво.

Добавки за двигателно масло

Не можете да използвате добавки за двигателно масло.
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Проверка на маслото

Препоръчваме Ви да проверявате нивото на двигателното масло при всяко зареждане 

с гориво. Паркирайте автомобила на равна повърхност.

Изключете хибридната система. Изчакайте около три минути, след като спрете 

двигателя, преди да проверите маслото.

Извадете масломерната щека (оранжева).

Изтрийте масломерната щека с чисто парче 

плат или с хартиена кърпичка.

Вкарайте докрай щеката обратно в отвора.

Извадете отново масломерната щека и проверете 

нивото. То трябва да бъде между горната и 

долната маркировка. Долейте масло, ако е 

необходимо.

Горен маркер

Долен маркер

Ако нивото на маслото е близо или под долния маркер, долейте масло бавно, като 

внимавате да не е прекалено много.

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.
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Отвийте и отстранете капачката за допълване 

на двигателно масло.

Доливайте бавно.

Поставете обратно капачката за двигателно 

масло и внимателно я затегнете.

Изчакайте три минути и проверете отново 

нивото чрез масломерната щека.

Капачка за доливане на 

двигателно масло

ЗАБЕЛЕЖКА

Не доливайте двигателно масло над горната маркировка. Наливането на прекалено 

голямо количество двигателно масло може да доведе до течове и до повреда на 

двигателя. 

Ако се разлее масло, го избършете веднага. Разлятото двигателно масло може да 

повреди компонентите в двигателния отсек.

Доливане на двигателно масло



ВНИМАНИЕ!

П
о

д
д

р
ъ

ж
к

а

Охладителна система

Специфична охладителна течност: оригинален всесезонен 

антифриз/охладителна течност тип 2 на Honda

Тази охладителна течност е смес от 50% антифриз и 50% вода. Не добавяйте чист 

антифриз или вода.

Ние препоръчваме да проверявате нивото на охладителна течност при всяко 

зареждане с гориво. Проверете първо разширителния съд. Ако е напълно празен, 

проверете също нивото на охладителната течност в радиатора. Долейте съответното 

количество охладителна течност.

Отвиването на капачката на разширителния съд, докато двигателят е горещ, може 

да доведе до изпръскване на охладителна течност, при което да се получи тежко 

изгаряне.

Винаги оставяйте двигателя и радиатора да изстинат, преди да отвиете капачката 

на разширителния съд.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако се очакват температури под -30°C в продължителен период, охладителната течност 

трябва да бъде с по-високо съдържание на антифриз. Консултирайте се с Вашия 

представител на Honda за подробности относно подходяща охладителна течност.

Ако няма наличен антифриз/охладителна течност на Honda, може да използвате друга 

охладителна течност на известна марка, която не съдържа силикати, като временен 

заместител. Уверете се, че е тази охладителна течност е подходяща за алуминиеви 

двигатели. Продължителната употреба на охладителна течност, която не е оригинална 

на Honda, води до корозия, което от своя страна влошава работата или дори води до 

повреда на охладителната система. Промийте охладителната система и я напълнете с 

антифриз/охладителна течност на Honda възможно най-скоро.



П
о

д
д

р
ъ

ж
к

а

Разширителен съд

Уверете се, че двигателят и радиаторът 

са студени.

Проверете количеството охладителна течност 

в разширителния съд.

Ако нивото е под маркировката MIN, добавете 

охладителна течност, докато достигне 

маркировката MAX.

Проверете дали в охладителната система няма 

течове.

MAX

MIN

Разширителен съд
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Радиатор

Уверете се, че двигателят и радиаторът са 

студени.

Завийте капачката на разширителния съд на 1/8 

оборот обратно на часовниковата стрелка и 

изпуснете налягането в охладителната система.

Натиснете надолу и завъртете капачката на 

разширителния съд обратно на часовниковата 

стрелка, за да я свалите.

Нивото на охладителната течност трябва да 

достига до основата на гърловината за пълнене. 

Долейте охладителна течност, ако нивото й е ниско.

Завийте обратно капачката на разширителния 

съд и я затегнете много докрай.
ЗАБЕЛЕЖКА

Доливайте работната течност бавно и внимателно, така че да не допуснете разливане. 

Почиствайте веднага разлята течност, защото тя може да повреди някои от 

компонентите в двигателния отсек.

Капачка на радиатора

Никога не я развивайте, когато радиаторът е 

горещ.

Горещата охладителна течност ще ви изгори.

Клапанът за изпускане на налягането започва да 

се отваря при 108 kPa. 

Капачка на радиатора
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Масло на скоростна кутия

Специално масло: трансмисионно масло Honda ATF DW-1

Не се опитвайте да проверявате или да сменяте сами маслото на трансмисията.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не смесвайте Honda ATF DW-1 с други масла за скоростна кутия. 

Употребата на масло за скоростна кутия, различно от Honda ATF DW-1, може да повлияе 

негативно върху работата на скоростната кутия и да намали живота й, а може и 

да я повреди. 

Всякакъв тип повреди, причинена от използването на масло, което не е с аналогични 

показатели като Honda ATF DW-1, не се покриват от ограничената гаранция на Honda 

за нови автомобили.
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Спирачна течност

Специфична спирачна течност: спирачна течност тип DOT 3 или DOT 4

ЗАБЕЛЕЖКА

Спирачна течност DOT 5 не е съвместима със спирачната система на Вашия автомобил 

и може да причини повреда. 

Препоръчваме да използвате оригинален продукт.

Ако нивото на 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 на Honda.

Проверка нивото на спирачната течност

Нивото на течността трябва да бъде между 

маркерите МIN и MAX отстрани на съда за 

спирачна течност.

Модел с ляв волан

Съд за спирачна течност

MAX

MIN

Модел с десен волан

Съд за спирачна течност

MAX

MIN
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Наливане на течност за чистачки

Проверете количеството течност за чистачки, като 

използвате нивомера на капачката. 

Ако нивото е ниско, допълнете течност.

Капачка 

Нивомер

Доливайте течност за чистачки внимателно. Не препълвайте съда за нея.

ЗАБЕЛЕЖКА

Никога не използвайте в съда за течност за чистачки 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 предното стъкло.

Използвайте само измиваща течност за чистачки, която се предлага в търговската 

мрежа. 

Избягвайте продължителна употреба на твърда вода, за да предотвратите 

натрупването на варовик.

Горивен филтър

Сменяйте горивния филтър в съответствие с препоръките за изминалото време и 

разстояние, съгласно графика за сервизните обслужвания. 

Изискайте смяната на горивния филтър да става от квалифициран техник. Може да 

изтече гориво и да създаде опасност, ако със съединенията на горивопроводите 

не се работи по правилния начин.

Модели със система за напомняне за сервизни обслужвания

Горивният филтър трябва да бъде сменян съгласно индикацията на системата за 

напомняне за сервизни обслужвания.
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Смяна на крушките

Фарове

Фаровете са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на лампи трябва да бъде 

извършена от упълномощен представител на Honda. 

Светлинният сноп на фаровете е зададен фабрично и няма нужда те да се регулират. 

Въпреки това, ако редовно транспортирате тежки товари в багажното отделение или 

теглите ремарке, закарайте автомобила за повторна настройка при упълномощен 

представител или квалифициран техник.

Предни фарове за мъгла*

Предните фарове за мъгла са от светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на лампи 

трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Габарити/дневни светлини

Габаритите/дневните светлини са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на 

лампи трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Предни мигачи

Предните мигачи са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на лампи трябва да 

бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Активни светлини при завиване*

Активните светлини при завиване са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на 

лампи трябва 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 лампи трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
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Стопове и задни мигачи

Когато ги сменяте, използвайте следните типове лампи.

Стоп светлина: LED

Задни светлини: LED

Заден мигач: 21 W (жълт)

Вкарайте плоска отвертка между горната част на 

капачето и купето на автомобила, след това 

извадете щифта. 

Увийте плоската отвертка с плат, за да 

избегнете одраскване на купето.

Вкарайте плоска отвертка между горната част на 

капачето и светлинното тяло, след това извадете 

щифта.

Увийте плоската отвертка с плат, за да 

избегнете одраскване на светлинното тяло.

Щифтове

Свалете капачето, като теглите по посока на 

стрелката в изображението.

Свалете болтовете.

Свалете светлинното тяло, като теглите по посока 

на стрелката в изображението.

Болтове
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Завъртете куплунга обратно на часовниковата 

стрелка и го свалете.

Отстранете старата лампа.

Вкарайте нова лампа.

Цокъл

Лампа

Стоповете/задните светлини са тип LED (светодиодни). Проверката и смяната на лампи 

трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
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Лампи на задните светлини, задна светлина за мъгла 
и светлини за заден ход

При смяна използвайте следните типове лампи.

Задна светлина: LED

Задна светлина за мъгла: LED 

Светлина за заден ход: 16 W

Повдигнете капачето, като използвате плоска 

отвертка, за да го свалите.

Увийте плоската отвертка с плат, за да 

избегнете драскотини.

Капаче

Завъртете цокъла наляво и го свалете.

Свалете старата крушка.

Поставете нова крушка.

Цокъл

Лампа

Задните светлини и задната светлина за мъгла са светодиоден тип (LED). Проверката и 

смяната на лампи трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
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Осветление на задния регистрационен номер

Осветлението на задния регистрационен номер е светодиоден тип (LED). Проверката и 

смяната на лампи трябва да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Трети стоп

Третият стоп е светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на лампи трябва да бъде 

извършена от упълномощен представител на Honda.
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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

Вдигнете първо чистачката от страната на 

водача, а след това - от страната на пасажера.

Натиснете и задръжте бутона, след това 

плъзнете държача от рамото на чистачката.

Бутон

Държач

Дръпнете края на перото по посока на стрелката 

в изображението, докато излезе от крайната 

капачка на държача.

Перо

Крайна капачка в долната част
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Дръпнете перото на чистачката в обратната 

посока, за да я плъзнете извън държача.

Перо

Държач

Пъхнете плоската страна на новото перо в 

долната част на държача. Вкарайте перото 

докрай.

Монтирайте края на перото в капачката.

Плъзнете държача към рамото на чистачката, 

докато щракне.

Свалете първо рамото от страната на пътника, а 

след това – от тази на шофьора.

Перо

Капачка

Държач

Забележка

Избягвайте рязкото пускане на чистачките върху предното стъкло, тъй като това може 

да увреди чистачките и/или самото стъкло.

Смяна перото на задната чистачка

Вдигнете рамото на задната чистачка.

Завъртете долния край на перото нагоре, докато 

се откачи от рамото на чистачката.

Рамо на чистачката
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Плъзнете перото от чистачката.

Перо

Отстранете фиксаторите от перото на чистачката 

и монтирайте новото перо.

Фиксатор

Плъзнете новото перо в държача.

Уверете се, че е захванато правилно, след това 

захванете перото на рамото.

Държач

Забележка

Избягвайте рязкото пускане на чистачката; това може да увреди задното стъкло.
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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 достатъчен протектор и напомпани 

с правилното налягане.

Използването на прекалено износени гуми или на напомпани с неправилно 

налягане гуми може да доведе до катастрофа, при която можете да бъдете ранени 

тежко или да загинете.

Спазвайте всички инструкции в настоящата инструкция за експлоатация по 

отношение на помпането 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, вкарайте или изпуснете въздух, докато се достигне 

указаното налягане. 

Ако проверите гумите, докато са топли, налягането може да е с 30-40 kPa (0,3–0,4 бар, 

4–6 psi) по-високо, отколкото при проверка на студени гуми.

Закарайте автомобила при упълномощен представител на Honda 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.
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Общи ръководни правила за помпане на гумите

Напомпаните с правилно налягане 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 препоръчителното гумите се износват неравномерно, 

управляемостта 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 протектора. Сменяйте гумата, ако откриете 

срязвания, разслоявания или пукнатини в страничната част на гумата. Сменете и ако 

виждате тъканта или кордата.

Отстранявайте чужди тела и проверете за изпускане на въздух.

Неравномерно износен грайфер. Закарайте автомобила при упълномощен 

представител за проверка на реглажа.

При прекомерно износен грайфер.

     Индикатори за износване стр. 346

Пукнатини или друга повреда около вентилите.

Индикатори за износване

Вдлъбнатината, където се намира индикаторът за 

износване, е с 1,6 мм (1/16 инча) по-плитка, 

отколкото останалата част на гумата. Ако грайферът 

е износен така, че да се вижда индикаторът, 

сменете гумата.

Износените гуми имат лошо сцепление върху 

мокри пътища.

Пример за индикатори за 

износване
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Експлоатационен живот на гумите

Животът на Вашите гуми зависи от много фактори, включително стила на шофиране, 

пътни условия, 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 навършат пет години. 

Всички гуми трябва да се извадят от употреба 10 години след датата на производство, 

независимо от тяхното състояние или степен на износване.

Смяна на гуми и джанти

Вие трябва да ги сменяте с радиални гуми със същите размери, товарен индекс, 

скоростен индекс 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).

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.

Монтирането на неподходящи гуми на Вашия автомобил може да влоши 

управляемостта и устойчивостта му и да доведе до произшествие, при което има 

вероятност да бъдете тежко ранени или да загинете.

Винаги използвайте гуми с размер и тип, които отговарят на препоръчваните на

етикета за информация за гумите на автомобила Ви.
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Ротация (смяна на местоположението) на гумите

Размяната на гумите според графика за поддръжка помага за равномерното износване 

и увеличаване живота на гумите.

Гуми без обозначение за посока

Разменете гумите, както е показано тук.

Отпред

Гуми с обозначение за посока

Разменете гумите, както е показано тук.

Отпред
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Устройства за сцепление със сняг

Ако шофирате по заснежени или заледени пътища, монтирайте зимни гуми или вериги; 

намалете скоростта; и спазвайте достатъчна дистанция спрямо другите превозни 

средства по време на шофиране.

Бъдете особено внимателни при въртене на волана или натискане на спирачките, за 

да избегнете поднасяне.

Използвайте вериги за гуми, зимни или всесезонни гуми, когато е необходимо или се 

изисква по закон.

При монтиране спазвайте следните точки.

За зимни гуми:

 Изберете гуми с размер и товарен индекс като при оригиналните гуми.

 Монтирайте еднакви гумите и на четирите колела.

Вериги за гуми:

 Преди да закупите каквито и да било вериги за Вашия автомобил, се консултирайте 

с упълномощен представител на Honda.

 Поставяйте ги само на предните гуми.

 Тъй като Вашият автомобил има ограничен просвет, препоръчваме да използвате 

веригите, указани по-долу:

Размер на оригинална гума*¹ Тип на веригите

*1: Оригиналният размер на гумата е посочен на табелката с информация за гумите на 

колонката на вратата на водача.

 Следвайте указанията на производителя на вериги при монтажа им. Затегнете ги 

 колкото се може повече.

 Уверете се, че веригите не докосват спирачната тръбопроводи или окачването.

 Шофирайте бавно.

Използването на вериги от неправилен тип или неправилното им поставяне може да 

повреди спирачните тръбопроводи и да предизвика ПТП, при което може да бъдете 

сериозно наранени или убити.

Спазвайте всички инструкции в настоящия наръчник за експлоатация по отношение 

на избора и употребата на вериги за сняг.

ЗАБЕЛЕЖКА

Пособия за подобряване на сцеплението, които са с грешен размер или поставени 

неправилно, могат да повредят спирачната система на Вашия автомобил, окачването, 

каросерията и джантите. Спрете, ако те удрят някоя част от автомобила.
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Съгласно директивата на Европейския съюз за гумите, в случаите, когато максималната 

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 сняг, следвайте указанията на производителя относно 

експлоатационните ограничения на автомобила.

Използвайте вериги за сняг само в случай на аварийна необходимост или когато те се 

изискват по закон за преминаване през определени места.

Когато шофирате с вериги по покрити със сняг или заледени пътища, шофирайте с 

повишено внимание. Веригите могат да окажат по-непредвидими ефекти върху 

управлението, отколкото 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.
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12-волтов акумулатор

При нормалната си работа акумулаторът отделя експлозивния газ водород.

Предизвикването на искри или излагането на открит пламък може да накара 

акумулатора да експлодира със сила, достатъчна да Ви убие или рани тежко.

Пазете акумулатора от искри, открити пламъци и запалени материали.

При работа с акумулатора носете предпазни дрехи и защита за лицето, или 

изискайте операциите по поддръжката на акумулатора да бъдат извършени от 

квалифициран техник.

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 с акумулатора или в близост до него, носете предпазни 

дрехи и предпазни очила.

Поглъщането на електролит може да причини фатално отравяне, ако не се 

предприемат незабавни мерки. 

ДРЪЖТЕ АКУМУЛАТОРА ИЗВЪН ДОСТЪПА НА ДЕЦА

Процедури за действие при спешни ситуации

Очи: плакнете ги с вода от чаша или от друг съд в продължение на най-малко 15 минути. 

(Миенето с вода под налягане може да нарани очите.) Повикайте незабавно лекар.

Кожа: свалете замърсените дрехи. Измийте кожата обилно с вода. Повикайте 

незабавно лекар.

Поглъщане: пийте вода или мляко. Повикайте незабавно лекар.

Когато сменяте акумулатора, смяната следва да стане с акумулатор със същата 

спецификация. Свържете се с оторизиран представител на Honda за повече 

информация.
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Проверка на 12-волтовия акумулатор

Състоянието на акумулатора се следи от сензор, 

който се намира на отрицателния (минусовия) 

извод. Ако има проблем с този датчик, 

информационният екран за шофьора ще покаже 

предупредително съобщение. Ако това се случи, 

закарайте автомобила за проверка при 

упълномощен представител.

Проверявайте ежемесечно изводите на акумулатора 

за корозия.

Зареждане на 12-волтовия акумулатор

Откачете и двете клеми, за да предпазите електрическата система на Вашия автомобил 

от повреда. Винаги разкачайте първо минусовата клема и я свързвайте последна.
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Смяна на 12-волтовия акумулатор

Когато сваляте и сменяте акумулатора, винаги спазвайте указанията за безопасност 

при поддръжка и предупрежденията за проверка на акумулатора, за да избегнете 

възможни опасности.

          Безопасност при поддръжка - стр. 315

          Проверка на 12-волтовия акумулатор - стр. 352

Поставете бутона за стартиране в режим VEHICLE 

OFF. Отворете капака на двигателния отсек.

Отвийте гайката на минусовия кабел, след това 

откачете кабела от отрицателния (–) извод.

Отворете капачето на положителния извод на 

акумулатора. Отвийте гайката на плюсовия кабел,

след това откачете кабела от положителния (+) 

извод.

Гайка

Капак

Отвийте гайката от всяка страна на скобата на 

акумулатора с гаечен ключ.

Извадете долната част на двата опорни пръта от 

основата на акумулатора, след това свалете 

скобата и опорните прътове.

Прът

Гайка

Извадете внимателно акумулатора.
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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, изпълнете процедурата в обратен ред.

Винаги изключвайте първо отрицателния (–) кабел и го включвайте последен.

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 познава рисковете и правилните 

процедури за боравене с акумулатора.

Отнасяйте се много внимателно с електролита на акумулатора, тъй като той съдържа 

разредена сярна киселина. Излагането на очите и кожата на нея 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 при ниско ниво на електролита може да 

предизвика експлозия и сериозни травми.
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Грижи за предавателя на дистанционното управление

Смяна на батерията

Ако при натискане на бутона индикаторът не светва, сменете батерията. 

Тип батерия: CR2032

Извадете вградения ключ.

Oтстранете горната част, като внимателно я 

надигнете края с помощта на вградения ключ.

Увийте ключа с мека кърпа, за да избегнете 

надраскване на дистанционното управление.

Свалете частта внимателно, за да не изгубите 

бутоните.

Извадете батерията, като я бутнете отстрани с 

плоска отвертка. Уверете се, че поставяте новата 

батерия с правилното разположение на полюсите.

Увийте отвертката с кърпа, за да избегнете 

надраскване на дистанционното управление.

Батерия
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ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГАРЯНЕ

Батерията, която захранва предавателя на дистанционното управление, може да 

причини сериозни вътрешни изгаряния и дори 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.

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена по неправилен начин. 

Сменяйте батерията само със същия или еквивалентен на нейния тип.

ВНИМАНИЕ: Не излагайте на прекомерна топлина, например под пряка слънчева 

светлина, огън или други подобни, тъй като може да се стигне до експлозия или 

изтичане на запалими течности или газ по време на употреба, съхранение или 

транспортиране.

ВНИМАНИЕ: Не изхвърляйте батерията в огън или гореща фурна и не я разбивайте 

механично и не я режете – това може да доведе до експлозия.

ВНИМАНИЕ: Не се подлагайте на изключително ниско налягане на голяма надморска 

височина, това може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности 

или газ.

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 търговската мрежа или от упълномощен представител.
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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 с такъв 

от употребяван или оставен за рециклиране 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 от 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. 60

        Технически данни - стр. 400

Внимание

Запалим хладилен агент

Да се обслужва от 

квалифициран техник

Климатична уредба



П
о

д
д

р
ъ

ж
к

а

Почистване

Не използвайте спрейове на силиконова основа върху електрически устройства, 

например аудио устройства и превключватели. 

По този начин може да повредите тези елементи или да предизвикате пожар в

автомобила.

Ако случайно използвате спрей на силиконова основа върху електрически устройства, 

се консултирайте с упълномощен представител на Honda.

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.

Стелки (опционално)

Стелките за водача и пътника отпред са закачени на фиксатори, които не им позволяват 

да се плъзгат напред. При връщане на стелките по местата им след почистване ги 

закрепете по правилния начин. Не слагайте други стелки отгоре върху оригиналните.

Грижа за интериора
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Грижа за екстериора

Нанасяне на вакса

ЗАБЕЛЕЖКА

Химическите разтворители и агресивни почистващи препарати могат да увредят боя, 

метал и пластмасови повърхности по Вашия автомобил. Винаги избърсвайте 

напръсканото незабавно.

Почистване на стъкла

Избършете с препарат за миене на стъкла.

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, се уверете, че температурата 

не надвишава 65°C.
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Аксесоари и модификации по автомобила

Неподходящите аксесоари или модификации по автомобила могат да повлияят 

негативно на управляемостта, устойчивостта и динамичните показатели на Вашия 

автомобил и да доведат до произшествия, при които да бъдете сериозно ранени 

или убити.

Спазвайте всички инструкции в настоящата инструкция за експлоатация относно 

аксесоарите и измененията по автомобила.

Използването на неправилно проектирани, неправилно разработени или неправилно 

изработени високоволтови батерии може да предизвика пожар в автомобила Ви. 

Пожар в автомобила може да доведе до ПТП 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 предното стъкло. Те може да попречат на 

видимостта и да забавят реакцията Ви спрямо случващото се на пътя.

Не монтирайте аксесоари над зони, маркирани с надпис SRS Airbag, отстрани или 

отзад на предните седалки, на предните или страничните колонки 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 въздушните възглавници.

Преди монтаж на какъвто и да било електрически аксесоар изискайте монтажният 

техник да се обърне към упълномощен представител на Honda за асистенция. При 

възможност изисквайте упълномощеният представител да провери монтажа на 

аксесоара.
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Модификации

Не правете по автомобила си изменения, които могат да повлияят на управляемостта, 

стабилността или надеждността му, и не монтирайте неоригинални части или 

аксесоари на Honda, които могат да имат подобен ефект.

Дори малки изменения в системите на автомобила могат да засегнат цялостното 

функциониране на автомобила. Винаги се уверявайте, че оборудването е монтирано и 

поддържано правилно, също така не правете модификации на автомобила или 

неговите системи, което може да стане причина Вашият автомобил да не отговаря 

вече на националните и местните разпоредби.

Вградената букса за диагностика (OBD-II/SAE J1962 конектор), монтирана на този 

автомобил, е предназначена за употреба с устройства за 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 която и да е от електрическите системи. Разглобяването 

или модифицирането на електрическо оборудване може да доведе до катастрофа или 

пожар.

Ако някога Ви се наложи да смените високоволтовата батерия на Вашия автомобил 

извънгаранционно, ние горещо Ви препоръчваме да използвате само оригинална 

високоволтова батерия от Honda. Оригиналните високоволтови батерии на Honda са 

проектирани за работа с хибридната система на Вашия автомобил и са 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 вероятно ще доведе до претоварване, 

пожар, загуба на мощност или други състояния, които да увеличат опасността от 

катастрофа или травма.

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.
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Този раздел обяснява как да се справите с неочаквани проблеми.

Кука за теглене

Чанта с инструменти

Поведение при аварийни ситуации
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При спукана 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 репатриран/изтеглен. Ако гумата е увредена 

незначително, например от пирон, можете да използвате аварийния комплект за гуми, 

за да можете да се придвижите до най-близкия сервиз за по-траен ремонт.

Ако гума се спука по време на движение, хванете волана здраво и спирайте леко, за 

да намалите скоростта. След това спрете на безопасно място.

Паркирайте автомобила на стабилна, равна и нехлъзгава повърхност и задействайте 

паркинг спирачката.

Превключете трансмисията на позиция      .

Включете аварийните светлини и приведете бутона за стартиране на автомобила в 

режим VEHICLE OFF (LOCK).

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.

Спуканa e повече от една гумa.

Пробивът или срязването е над 4 мм (3/16 инча).

Бордът на гумата е увреден или пробивът е извън контактната площ.

Ако пробивът е: Използване на комплекта

По-малък от 4 мм (3/16 инча) Да

По-голям от 4 мм (3/16 инча) Не

Контактна площ

Увреждането е предизвикано в резултат от движение на автомобила с налягане в 

гумите много под предписаното.

Гумата вече не „ляга“ добре в джантата.

Има повреда на джантата.

Не изваждайте пирон или винт, който е пробил гумата. Ако го извадите от гумата, може 

да се окаже невъзможно да ремонтирате перфорацията с помощта на комплекта.



П
о

в
е

д
е

н
и

е
 п

р
и

 а
в

а
р

и
й

н
и

 си
ту

а
ц

и
и

Подготовка за временен ремонт на спукана гума

Компресор за въздух

Бутон за изпускане

Бутон на компресора

Бутилка със запечатваща пяна

Срок на годност

Инструкция за експлоатация

Стикер, указващ допустимата максимална скорост

Стикер на колелото

Отворете багажника.

Издърпайте лостчето нагоре, за да отворите 

капака от дясната страна в багажника.

Извадете комплекта от отделението.

Разположете комплекта с лицето нагоре върху 

равна повърхност, далеч от пътното движение. 

Не го поставяйте върху някоя от страните му.

Лостче

Капак

Когато извършвате временен ремонт, прочетете внимателно инструкцията за 

експлоатация, която се доставя заедно с ремонтния комплект.

Комплект за ремонт на гуми
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Вкарване на запечатваща пяна и въздух

Отвийте капачката на вентила.

Вентил

Капачка на вентила

Разклатете бутилката с пяната.

Свържете маркуча на компресора за въздух към 

клапана на бутилката. Затегнете добре.

Клапан на бутилката

Маркуча на компресора за въздух

Обърнете бутилката наобратно, след което я 

закрепете в гнездото на компресора за въздух.

Свържете маркуча за пяната/въздуха към 

вентила. Затегнете добре.

Бутилка с пяна

Вентил

Маркуча за пяна/въздух
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Включете компресора към извода за зареждане 

на аксесоари.

Внимавайте да не защипете кабела с вратата 

или стъклото.

Извод за зареждане на аксесоари - стр. 147

Включете захранването.

Въглероден оксид – стр. 59

Включете компресора, за да напомпате гумата.

Компресорът започва да изпомпва запечатва-

ща пяна и въздух към гумата.

След като се достигне предписаното налягане, 

изключете компресора.

Бутон на компресора

Етикет за колелото

Изключете компресора от извода за аксесоари.

Развийте маркуча за пяна/въздух от вентила. 

Завийте капачката на вентила.

Свалете бутилката от компресора.

Натиснете бутона за изпускане на въздух, 

докато манометърът отчете отново стойност 0 

kPa (0 bar, 0 psi).

Поставете етикета за колелото на плоската 

повърхност върху джантата. 

Повърхността на джантата трябва да е чиста, 

за да се залепи стикерът добре.

Върнете комплекта на мястото му в багажника.

Запечатващата пяна съдържа субстанции, които са вредни и могат да бъдат 

смъртоносни при поглъщане. 

При 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.

Дръжте бутилката на мястото без достъп на деца.

Проверете скалата за налягане на 

компресора.

За специфичното налягане се ръководете се 

от етикета на шофьорската врата
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При ниски температури запечатващата пяна може да се втечни лесно. При такъв 

случай я затоплете за около пет минути преди употреба.

Запечатващата пяна е на латексова основа и може да зацапа перманентно дрехи и 

други материали. Внимавайте, когато я ползвате, и незабавно забършете пяна, ако 

е излята.

Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може 

да предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден оксид.

Вдишването на този безцветен газ без мирис може да предизвика загуба на 

съзнание и дори смърт. Оставяйте 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 бъде отчитано като 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 помпи с въздух. Това е нормално. За точно 

измерване на налягането с манометъра, изключете компресора едва след като 

изпомпването на запечатващата пяна е приключило.

Ако необходимото налягане на въздуха не бъде достигнато 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.

Информирайте, че сте използвали пяната за гуми, когато поискате асистенция от 

дилър на Honda или служба за пътна помощ при смяна или ремонт на спукана. 

Този компресор е предназначен за автомобилни гуми. Проверете следното:

Захранването на компресор е ограничено до 12-волтовия извод на ток за аксесоари 

на Вашия автомобил.

Не оперирайте с компресора на временния комплект за ремонт на гуми за повече 

от 15 минути. Компресорът може да прегрее и да се повреди трайно. Оставате го да 

се охлади, когато го използвате непрекъснато.
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Разпределение на пяната в гумата

Поставете стикера за ограничението на скоростта 

на указаното място.

Карайте автомобила за около 10 минути.

Не превишавайте скорост от 80 км/ч 

(50 мили/час).

Спрете автомобила на безопасно място.

Стикер за ограничение на 

скоростта

Проверете отново налягането, като използвате 

манометъра на компресора за въздух.

Не включвайте компресора, за да измерите 

налягането.

Ако налягането е:

По-ниско от 130 kPa (1,3 bar, 19 psi):

Не продължавайте да помпате или да се 

придвижвате с автомобила. Пробивът е 

прекалено голям. Позвънете за помощ и 

изтегляне на автомобила Ви.

Аварийно теглене на автомобила - стр. 395

Отпред: 220 kPa (2,2 bar, 32 psi)/отзад: 220 kPa 

(2.1 bar, 30 psi) или повече:

Продължете да шофирате 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.

По-високо от 130 kPa (1.3 bar, 19 psi), но по-ниско отколкото отпред: 220 kPa (2.2 bar, 

32 psi)/отзад: 210 kPa (2.1 bar, 30 psi):

Включете компресора, за да напомпате гумите, докато налягането достигне отпред: 

220 kPa (2.2 bar, 32 psi)/отзад: 210 kPa (2.1 bar, 30 psi).

Запечатваща пяна и въздух стр. 365

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 влезе в посочените граници.

Изключете компресора от извода за зареждане на аксесоари.

Развийте маркуча за пяна/въздух от вентила. Поставете отново капачката на вентила.

Натиснете бутона за изпускане на въздух, докато манометърът отчете отново 

стойност 0 kPa (0 bar, 0 psi).

Пакетирайте отново комплекта и го приберете на мястото му.
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Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може 

да предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден оксид.

Вдишването на този безцветен газ без мирис може да предизвика загуба на 

съзнание и дори смърт. Оставяйте двигателя да работи, за да захранва компресора, 

само когато автомобилът е на открито.

Помпане на спаднала гума

Можете да използвате комплекта, за да напомпате здрава спаднала гума.

Извадете комплекта от багажното отделение.

     Подготовка за временен ремонт на 

     спукана гума - стр. 364

Разположете комплекта с лицето нагоре върху 

равна повърхност встрани от пътното движение. 

Не поставяйте комплекта, легнал настрани.

Извадете маркуча за въздух от комплекта.

Свалете капачката на вентила.

Закачете маркуча за въздух за вентила. 

Затегнете го добре.

Включете компресора към извода за зареждане 

на аксесоари.

     Внимавайте да не защипете кабела с вратата 

или стъклото.

     Извод за зареждане на аксесоари - стр. 147

Включете захранването (хибридната система).

     Въглероден оксид - стр. 59

Вентил на гумата

Маркуч за въздух
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Включете компресора, за да напомпате гумата.

      Компресорът започва да изпомпва въздух 

      в гумата.

      Ако сте включили двигателя, оставете го да 

      работи, докато компресорът изпомпва 

      въздух в гумата.

Помпайте гумата, докато се достигне 

предписаното налягане

Изключете компресора.

      Проверете манометъра

      Ако налягането е по-високо, натиснете бутона 

      за изпускане на въздух

Изключете захранващия кабел от извода за 

зареждане на аксесоари.

Развийте маркуча за въздух от вентила. 

Поставете обратно капачката на вентила.

Пакетирайте отново комплекта и го приберете 

на мястото му.

Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може 

да предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден оксид.

Вдишването на този безцветен газ без мирис 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.

Превключвател на компресора
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Употреба на крика

Автомобилът има точки за вдигане с крик, показани по-долу. При смяна на гуми се 

консултирайте с оторизиран дилър на Honda.

Места за повдигане с крик
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Двигателят (хибридната система) не стартира

Проверка на процедурата

Когато индикаторът           за готовност за потегляне (Ready) не се включва и символът 

            Ready To Drive не се появява в информационния екран за шофьора, проверете 

следните елементи и предприемете съответните мерки.

Проверки Условие Какво да направите

Проверете 

дали се 

появява

съответният 

индикатор 

или инфор-

мация в 

информа-

ционния 

екран за 

шофьора.

Проверете 
силата на 
осветеност
на 
интериорните 
светлини.

Появява се Temperature Too Low 

For Vehicle To Operate/Температурата е 

твърде ниска, за да работи автомобилът

Появява се To Start, Hold Remote 

Near Start Button/За да стартирате, 
задръжте дистанционното до бутона 
за стартиране

Трябва да изчакате външна-
та температура да се вдигне 
или да преместите автомо-
била на по-топло място. 
Свържете се с дилър при 
необходимост.

Ако батерията на без-
ключовото дистан-
ционно управление е 
изтощена - стр. 373

Индикаторът           на задвижващата
система се включва.

Интериорните светлини са
слаби или изобщо не се включват.

Интериорните светлини се
включват нормално.

Закарайте автомобила за 
проверка при упълномощен 
представител.

Проверете 12-волтовия
акумулатор при упълномощен
представител.

Проверете всички предпазите-
ли или закарайте автомобила 
за проверка при упълномощен 
представител.

Проверка и смяна на
предпазители - стр. 394
Аварийно стартиране на 
задвижването - стр. 374

Проверете 
позицията на
превключвателя 
на предавките.

Трансмисията не е в позиция      . Превключете трансмисията 

в позиция      .

Превключете трансмисията в позиция
Следвайте инструкциите и опитайте да стартирате 
хибридната задвижваща система отново.

Проверете 
индикатора 
на имоби-
лайзера.

Когато индикаторът на имобилайзера 
мига, хибридната задвижваща система
не може да бъде включена

Стартиране на хибрид-
ната задвижваща 
система. - стр. 202

Индикатор на
имобилайзера - стр. 71

Ако не можете да включите хибридната система, след като сте проверили всички пози-

ции от горния списък, проверете автомобила при упълномощен представител на Honda.

Aко трябва да стартирате автомобила незабавно, използвайте друг автомобил за 

подаване на ток или стартерно устройство.

          Ако 12-волтовият акумулатор е изтощен стр. 375
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Ако батерията на безключовото дистанционното 
управление е изтощена

Ако се чуе звуков сигнал и се появи символ            To Start, Hold Remote Near Start 

Button/За да стартирате, задръжте дистанционното в близост до бутона Start в 

информационния дисплей за шофьора, индикаторът в бутона POWER мига и 

индикаторът         (Ready/готов) не се включва, задействайте задвижваща система, 

както следва. Стартирайте хибридната система, както следва:

Докоснете центъра на бутона POWER с логото H 

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.

Натиснете спирачния педал и натиснете бутона 

POWER в рамките на 10 секунди след сигнала, 

бутонът POWER се променя от мигащ на 

постоянно задействан.

Ако не натиснете педала на спирачките, 

режимът ще се смени на ACCESSORY 

(Аксесоари).
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Аварийно включване на задвижващата система

Ако хибридната задвижваща система не може да бъде включена чрез нормалната 

процедура за стартиране, може да успеете да я включите, като използвате процедурата 

за аварийно стартиране, описана по-долу.

Не използвайте тази процедура, ако не сте в аварийна ситуация. 

Уверете се, че ръчната спирачка е задействана.

Индикаторът за ръчната спирачка и спирачната система (червен) светва за 30 

секунди, когато натиснете превключвателя на електрическата ръчна спирачка.

Проверете дали трансмисията е в положение       , след това задайте режима на 

задвижване на ACCESSORY (Аксесоари).

Натиснете силно спирачния педал и натиснете и задръжте бутона POWER за 

поне 15 секунди.

Това трябва да се счита за неизправност на системата, дори ако можете да включите 

захранването посредством описаната по-горе процедура.

Незабавно закарайте автомобила за проверка при оторизиран дилър на Honda.

Вижте следното, ако не можете да преместите лоста за превключване на предавките 

от позиция      .
Лостът на трансмисията не се мести стр. 377

Аварийно изключване на хибридната система

Бутонът POWER може да се използва, за да се изключи хибридната задвижваща система 

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.

Натиснете силно бутона POWER три пъти.

Воланът няма да се заключи. И все пак, тъй като изключването на задвижващата 

система деактивира сервоусилването, което тя осигурява на кормилната система и на 

спирачките, ще Ви бъде необходима по-голяма сила, за да въртите волана и да 

натискате спирачния педал. Стъпете силно на него и спрете незабавно автомобила 

на безопасно място.

Бутонът за стартиране е в режим ACCESSORY, когато задвижващата система е спряна. 

За да превключите режима на VEHICLE OFF, поставете трансмисията на позиция       , 

след като автомобилът спре напълно. След това натиснете бутона POWER два пъти 

без да натискате спирачния педал.

Не натискайте бутона POWER по време на движение освен ако не е абсолютно 

наложително да

изключите задвижващата система.

Ако натиснете POWER по време на движение, се чува звуковият сигнал.
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Ако 12-волтовият акумулатор е изтощен

Подаване на ток 

Изключете захранването на електрически устройства, като например аудио и 

осветление. Изключете задвижващата система, след това отворете капака.

Отворете капака на клемата на положителния  

извод на Вашия 12-волтов акумулатор.

Свържете първия кабел за подаване на ток към 

положителния      извод на 12-волтовия 

акумулатор на автомобила Ви.

Свържете другия край на стартерния кабел към 

положителния      извод на помощния акумулатор.

Използвайте само 12-волтов помощен 

акумулатор.

Когато ползвате стартерно устройство, за да 

подадете ток към Вашия акумулатор на 12 

волта, изберете по-ниско от 15 волта напреже-

ние при зареждане. Проверете ръководството 

за употреба на зарядното устройство за 

подходящата настройка.

Свържете втория стартерен кабел към отрицател-

ния      извод на външния акумулатор.

Свържете другия край на втория стартерен кабел 

към „масата“ на двигателя (както е показано). Не 

свързвайте този кабел към никакви други части.

Ако Вашият автомобил е свързан с друг автомо-

бил, стартирайте двигателя на автомобила, който 

подава ток, и вдигнете леко оборотите му.

Пробвайте да стартирате двигателя на Вашия 

автомобил. Ако той „върти“ бавно, проверете 

дали кабелите за подаване на ток са свързани 

добре, за да сте сигурни, че сте осигурили добър 

контакт „метал в метал“.

Акумулатор за подаване на ток

Маса
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Ако не спазвате правилната процедура, акумулаторът може да експлодира, при 

което може да нарани всеки, застанал в близост.

Пазете акумулатора от всякакви искри, открит пламък и запалени материали.

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 изпаднат от вибрациите 

на двигателя. Внимавайте и да не оплетете стартерните кабели не им позволявайте да

се докоснат при закачане или откачане. 

Мощността на акумулатора спада в студено време и може да не позволи двигателят да 

бъде стартиран.

Какво да направим след стартиране на двигателя

След като автомобилът Ви бъде стартиран, свалете стартерните кабели по следния ред.

Откачете стартерния кабел от масата на Вашия автомобил.

Откачете другия край от стартерния кабел от полюса       на външния акумулатор.

Откачете стартерния кабел от полюса      на Вашия акумулатор.

Откачете другия край на стартерния кабел от полюса       на външния акумулатор.

Закарайте автомобила за проверка в сервиз наблизо или при упълномощен 

представител на Honda.
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Лостът на трансмисията не се мести

Следвайте описаната по-долу процедура, ако не можете да преместите скоростния 

лост от позиция      .

Освобождаване на заключването

Задействайте паркинг (ръчната) спирачка.

Поставете бутона за стартиране в режим VEHICLE 

OFF.3. 

Извадете вградения в дистанционното 

управление за отключване/заключване ключ.

Вкарайте ключа в отвора за освобождаване на 

заключването.

Докато натискате ключа надолу, натиснете бутона 

за освобождаване върху самия скоростен лост и 

преместете лоста в положение      .

     Сега заключването е освободено. Закарайте 

автомобила при оторизиран представител на 

Honda за проверка на скоростния лост. 

Отвор за освобождаване 

на заключването

Бутон за освобождаване
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Прегряване

Как да се справим с прегряването
Признаците за прегряване са следните:

 В информационния екран за шофьора се появява символът            High Temperature. 

Power Reduced. / Висока температура. Редуцирана мощност. 

 В информационния екран за шофьора се появява символът        Engine Temperature 

Too Hot. Allow Engine To Cool. / Двигателят е прекалено горещ. Оставете двигателя 

да се охлади.

 От двигателния отсек излизат пара или пръски вода.

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       Engine Temperature Too Hot. 

Allow Engine To Cool. / Двигателят е прекалено горещ. Оставете двигателя да се охлади. 

в информационния екран за шофьора може да доведе до повреда на двигателя.

Ако на информационния екран за шофьора се появи           Engine Temperature Too Hot. 

Allow Engine To Cool. / Двигателят е прекалено горещ. Оставете двигателя да се охлади., 

Вашият автомобил ще ускорява по-трудно и може да бъде по-трудно да потеглите по наклон.

В информационния екран за шофьора се появява Engine 
Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. / Двигателят е прекалено горещ.

Символът се появява в информационния екран за шофьора, когато температурата 

на задвижващата система е висока.

Паркирайте автомобила на безопасно място.

Превключете трансмисията на позиция       и задействайте паркинг спирачката. 

Изключете всички аксесоари и включете аварийните светлини.

Оставете захранването в режим ON и изчакайте, докато съобщението изчезне.

Ако то не изчезне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен 

представител.

В информационния екран за шофьора се появява Engine 
Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. / Двигателят е 
прекалено горещ. Оставете двигателя да се охлади.

Първото нещо, което трябва да направите

Незабавно паркирайте автомобила на безопасно място.

Изключете всички аксесоари и включете аварийните светлини.

Няма пара или пръски вода: Оставете задвижващата система да работи и 

отворете капака на двигателния отсек.

Има пара или пръски вода: Спрете задвижващата система и изчакайте, докато 

температурата спадне. След това отворете капака на двигателния отсек.
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Следващата стъпка

Проверете дали вентилаторът на радиатора работи 

и спрете двигателя, след като символът       Engine 

Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. / Дви-

гателят е прекалено горещ. в информационния 

екран за шофьора изчезне.

Ако вентилаторът не работи, веднага загасете 

задвижващата система.

След като двигателят се охлади, проверете нивото 

на охладителната течност и проверете за течове 

в охладителната система.

Ако нивото на охладителната течност в разши-

рителния съд е ниско, долейте 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 отвийте. Долейте охладителна течност, 

докато тя достигне маркировката MAX, и 

завийте отново капачката.

Последното нещо, което трябва да направите

След като двигателят се охлади достатъчно, включете задвижващата система отново. 

Ако символът       „Engine Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. / Двигателят е 

прекалено горещ.“ не се появи, потегляйте. Ако се появи отново, се свържете с 

упълномощен представител за ремонт на автомобила.

Отиването на капачката на радиатора, 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 отвиете капачката 

на радиатора.

Използвайте чиста вода като охладителна течност само в случай на спешност. 

Закарайте автомобила за промивка на системата и зареждане на антифриз от 

правилния тип възможно най-бързо.

Разширителен съд
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Индикатори, светване/мигане

Ако светне индикаторът за ниско налягане на маслото

Причини за светване на индикатора

Какво да направя, когато индикаторът светне

Незабавно паркирайте автомобила на равно и безопасно място.

Ако е необходимо, включете аварийните светлини.

Какво да правя, след като съм паркирал(-а) автомобила

Изключете задвижващата система (двигателя) и оставете автомобила 

да престои около три минути.

Отворете предния капак и проверете нивото на маслото.

Долейте масло, колкото е необходимо.
Проверка на маслото - стр. 329

Стартирайте двигателя и проверете предупреждението за ниско ниво на 

маслото Engine Oil Pressure Low.

Ако предупреждението 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 за светване на индикатора

Индикаторът светва когато акумулаторът не се зарежда.

Какво да направя, след като индикаторът светне

Ако е нужно да спрете за кратко, не спирайте задвижващата система. Тя използва 

12-волтовия акумулатор за активиране. Можете да не успеете да стартирате 

задвижващата система повторно, ако сте я изключили, докато този индикатор е 

бил включен.

Спрете на безопасно място и незабавно осигурете проверка от оторизиран 

дилър.
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Ако индикаторът за намалена ефективност на 
спирачките изчезне

Причини, поради които индикаторът ще светне

Появява се при намалена ефективност на спирачките. 

Какво да направя, когато индикаторната лампа светне

Намалете скоростта и шофирайте внимателно. Автомобилът трябва да 

отиде за проверка при дилър на Honda.

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 със система за контрол на 

емисиите на двигателя или с електрическата система.

Индикаторът мига, когато се установи проблем със запалването в двигателя.

Какво да направя, когато индикаторната лампа светне

Избягвайте шофиране на автомобила с висока скорост и незабавно го 

закарайте за проверка при оторизиран дилър на Honda.

Какво да направя, когато индикаторната лампа започне да мига

Паркирайте автомобила на безопасно място далеч от възпламеними 

предмети и изчакайте минимум 10 минути с изключен двигател, докато 

двигателят се охлади.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако се движите с включила се индикаторна лампа за повреда, системата за контрол на 

емисиите на двигателя и самият двигател може да се повредят.

Ако индикаторната лампа за повреда мига отново, след като сте рестартирали 

двигателя, придвижете се до най-близкия упълномощен представител на Honda със 

скорост не по-висока от 50 км/ч (30 мили/час). Автомобилът трябва да бъде 

инспектиран.
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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.

Какво да направя, ако индикаторът светне, докато шофирам 

автомобила

Леко натиснете педала на спирачката, за да проверите дали не потъва или 

не е много твърд.

Ако реагира нормално, проверете нивото на спирачната течност при 

следващото спиране.

Ако не реагира нормално, реагирайте незабавно. Ако се налага, 

преминете на по-ниска предавка, за да намалите скоростта на автомобила 

посредством регенеративно спиране.

Причини за това индикаторът да мига

Има проблем с електрическата паркинг спирачка.

Какво да правя, когато индикаторът мига

Избягвайте ползването на ръчната спирачка и закарайте незабавно 

автомобила при упълномощен представител за проверка.

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, за да намалите скоростта на автомобила.

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 (червен) мига едновременно с включването 

на индикатора на спирачната система (жълт), значи паркинг спирачката може да не 

сработи.

Избягвайте ползването на паркинг спирачката и закарайте незабавно автомобила за 

проверка при упълномощен представител.

         Ако индикаторът на спирачната система (червено) светне или мига едновре-

менно с включването на индикатора на спирачната система (жълт) - стр. 383
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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).

Какво да направя, когато индикаторът светне

Спрете автомобила на безопасно място и включете отново задвижващата 

система. Ако индикаторът светне и не угасва, незабавно закарайте 

автомобила за проверка при упълномощен представител.

Ако на информационния екран за водача се появи       Do Not Drive/Не 

шофирайте, незабавно спрете автомобила на безопасно място и се 

свържете с упълномощен представител.

Ако индикаторът на спирачната система (червен) 
светне или мига едновременно с включването на 
индикатора на спирачната система (жълт)

Ако индикаторът на спирачната система (червен) светне или мига 

едновременно с включването на индикатора на спирачната система 

(жълт), освободете паркинг спирачката ръчно или автоматично

    Паркинг спирачка – стр. 291

 Ако индикаторът на спирачната система (червен) светне или мига 

едновременно с включването на индикатора на спирачната система 

(жълт), спрете автомобила на безопасно място и незабавно изпратете 

автомобила за проверка при упълномощен представител.

Предовтратете потеглянето на автомобила. Поставете трансмисията 

на позиция      .

Ако се изключи само индикаторът на спирачната система (червен), 

избягвайте ползването на паркинг спирачката и незабавно закарайте 

автомобила за проверка при упълномощен представител.

Ако задействате паркинг спирачката, може да не успеете да я освободите. 

Ако индикаторът на спирачната система (червен) и индикаторът на спирачната система 

(жълт) светнат едновременно, значи паркинг спирачката работи.

Ако индикаторът на спирачната система (червен) мига едновременно с включването 

на индикатора на спирачната система (жълт), паркинг спирачката може да не работи, 

защото системата е в процес на проверка.
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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 калибрирана. Ако има 

проблем със системата за предупреждение за ниско налягане в гумите, 

тогава индикаторът мига в продължение на около една минута и след това 

продължава да свети.

Какво да направя, когато индикаторът светне

Карайте внимателно, като избягвате резки маневри и внезапно спиране.

Спрете автомобила на безопасно място. Проверете налягането на гумите и 

го приведете до предписаните стойности. Определените стойности за 

налягането на гумите са отбелязани на стикер в рамката на вратата на водача.

Калибрирайте системата за предупреждение за ниско налягане в гумите, 

след като е постигнато налягането съгласно предписанията.

Система за предупреждение за ниско налягане в гумите - стр. 226

Какво да направя когато индикаторът мига, след което не угасва

Проверете гумата при упълномощен представител възможно най-бързо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Шофирането на автомобила с прекалено ниско налягане в някоя гума може да доведе 

до нейното прегряване. Прегряла гума може да не функционира правилно. Винаги 

помпайте гумите си до предписаните стойности.

Ако се появи символ за ниско ниво на маслото

Причини да се появи този символ

Какво да направя, след като се появи този символ

Незабавно паркирайте автомобила на равно и безопасно място.

Ако е необходимо, включете аварийните светлини.

Какво да направя, след като съм паркирал(-а) автомобила

Спрете задвижващата система и го оставете изключен за около три минути.

Отворете предния капак и проверете нивото на маслото.

Долейте масло, колкото е необходимо. 

ЗАБЕЛЕЖКА

Работата на двигателя с ниско ниво на маслото може да предизвика сериозни 

механични повреди почти веднага.

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 ремонт незабавно.
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Предпазители

Места на предпазителите

Ако има неработещи електрически устройства, поставете стартовия бутон в положение 

VEHICLE OFF (LOCK) и проверете дали няма изгорял предпазител.

Кутия с предпазители в двигателния отсек 

Кутия с предпазители тип А

Намира се близо до акумулатора. Натиснете палците, за да отворите кутията. 

Местоположенията на предпазителите са показани на изображението по-долу. 

Намерете търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.

Палци
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Защитена верига и ампераж

 Защитена верига    

30 А

15 А

10 А

10 А

15 А

- 

20 A

15 A

15 А

15 A

40 A

30 А

30 А

10 А

7,5 А

15 А

10 A

10 А

(7,5 А)

(10 А)

Аудио 

Заден ход 

Допълнителен 
вентилатор 

ABS/VSA FSR 

IGP2 Sub 

LAF 

Ампераж

Чистачка 

Ляв LCM-модул 

Аварийни 

Спиране 

PCU EWP 

- 

EVTC 

IGP 

IG бобина 

DBW 

ABS/VSA MTR 

Основен вентилатор 

Водна помпа 

Безключов достъп 

Сензор акумулатор 

Десен LCM-модул 

Back Up FI-ECU 

Клаксон 

Субуфер аудио 

Фарове за мъгла* 

Ампераж Защитена верига    

15 А

15 А

30 А

40 A

7,5 А

10 A
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Кутия с предпазители тип В

Намира се близо до положителния      извод на акумулатора. Закарайте автомобила за 

проверка при дилър и смяна на предпазителя.

Кутия с предпазители

Защитена верига и ампераж

Ампераж

Основен акумулатор  

Основен акумулатор (вентилатор) 

Основен акумулатор (ДВГ) 

Основен акумулатор (HEV) 

Защитена верига 
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Кутия с предпазители в купето oт страната на водача

Тип А
Намира се под таблото.

Ляв волан

Кутия с предпазители

Етикет на предпазителите

Десен волан

Кутия с предпазители

Етикет на предпазителите

Местоположенията на предпазителите са показани на изображението по-долу. 

Намерете търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.
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АмперажЗащитена верига АмперажЗащитена верига 

Аксесоари 

ЗАКЛ. ВОЛАН 

Информация за 

мъртва зона*

LCM*

Oпция

Oпция 2 

Уред 

Горивна помпа 

КЛИМАТИК

 - 

MON

ЗАКЛ. ДЕС. ВРАТИ 

ЗАКЛ. ЛЕВИ ВРАТИ 

ЕЛ. СТЪКЛА ЛЕВИ 

БУТОН 

ЕЛ. СТ. ПР. Д. 

ЗАКЛ. ВРАТИ 

Трансмисия 

USB зареждане* 

Доп. заключване* 

Реле стартер

ACG

Дневни 

светлини

Задна светлина за мъгла

Опция 

 -

ОТКЛ. ДЕС. 

ВРАТИ 

ЕЛ. СТЪКЛО З. Д. 

ЕЛ.СТЪКЛО ВОДАЧ 

ПР. ДОП. БУКСА 

НАГРЕВАТЕЛ 

ПР.СТ.* 

ПР. ОТПЛ. СЕДАЛКИ*

-

-

ABS/VSA

SRS

-

ОТОПЛЕНИЕ 

ВОЛАН* 

ЗАКЛ. ЛЕВИ ВРАТИ

-

Защитена верига и ампераж
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Ляв волан

Тип В
Намира се под таблото.

Само предпазител No. 1 e извън кутията с предпазители.

Смяната му трябва да се извършва от дилър на Honda.

Предпазител No. 1

Предпазител No. 2-25

Етикет с предпазители

Разположението на предпазителите е указано на етикета под жабката. 

Намерете търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.
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АмперажЗащитена верига 

Основен бушон 

Запалване осн. 

Запалване осн. 2 

Модул реле 1 

Модул реле 2 

Кутия с предпазители осн. 2 

Кутия с предпазители опция 

Моторче парно 

КЛИМ. РТС 1 

Нагревател з.стъкло 

КЛИМ. РТС2 

 

Моторче ел. заден капак* 

Възд.възглавници 

ЗАП. HOLD1 

ЗАП. HOLD3 

IMG 

Aудио усилвател* 

 

 

Затваряне ел. заден капак* 

ЗАП. HOLD2 

Пръскалки
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Десен волан

Кутия с предпазители в купето

Намира се под таблото.

Само предпазител No. 1 e извън кутията с предпазители.

Смяната му трябва да се извършва от дилър на Honda.

Предпазител No. 1

Предпазителите, различни от No. 1, са под таблото.

Етикет с предпазители

Предпазител No. 2-25

Разположението на предпазителите е указано на етикета под жабката. 

Намерете търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.
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АмперажЗащитена верига 

Основен бушон 

Запалване осн. 

Запалване осн. 2 

Модул реле 1 

Модул реле 2 

Кутия с предпазители осн. 2 

Кутия с предпазители опция 

Моторче парно 

  

Нагревател з.стъкло 

  

 

Моторче ел. заден капак* 

Възд.възглавници 

ЗАП. HOLD1 

ЗАП. HOLD3 

IMG 

Aудио усилвател* 

 

 

Затваряне ел. заден капак* 

ЗАП. HOLD2 

Пръскалки
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Проверка и смяна на предпазители

Поставете бутона за стартиране в режим VEHICLE

OFF (LOCK). Изключете фаровете и всички 

аксесоари.

Свалете капака на положителния      извод.

Проверете предпазителите върху акумулатора в 

двигателния отсек.

Ако предпазителят е изгорял, трябва да бъде 

сменен от оторизиран представител на Honda.

Свалете капака на кутията с предпазители.

Проверете малките предпазители в двигателния 

отсек и в купето на автомобила.

Ако има изгорял предпазител, го извадете с 

щипката за изваждане на предпазители и го 

сменете с нов.

Клещи за предпазители

ЗАБЕЛЕЖКА

Смяната на предпазител с такъв, който е с по-голям ампераж, увеличава сериозно 

риска от повреда на електрическата система.
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Аварийно теглене на автомобила

Повикайте професионална служба за пътна помощ, ако трябва да теглите автомобила.

Камион с плоска платформа

Служителят натоварва Вашия автомобил на платформа на камион. 

Това е най-добрият начин за транспортиране на Вашия автомобил.

Теглене с повдигане на колелата

Теглещият автомобил използва две шарнирно свързани рамена, които се поставят под 

предните гуми и ги повдигат от пътя. Двете задни колела остават на пътя. Този начин 

за теглене е допустим при Вашия автомобил.

ЗАБЕЛЕЖКА

Опитите да повдигате или да теглите Вашия автомобил за бронята ще доведат до тежка 

повреда. Броните не са проектирани да издържат теглото на Вашия автомобил.

Уверете се, че спирачката за паркиране е освободена. Ако не можете да го направите, 

автомобилът трябва да бъде транспортиран върху платформа. 

        Спирачка за паркиране стр. 291

Неправилно теглене, като например зад кемпер или други моторни превозни средства, 

може да повреди скоростната кутия. 

Никога не теглете Вашия автомобил само с обикновено 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.
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Ако 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, приложете следната 

процедура.
Използвайте плоска отвертка и свалете капачето 

от вътрешната страна на капака.

Увийте плоската отвертка с плат, за да 

избегнете драскотини.

За да отворите капака, го натиснете, като 

същевременно натискате лостчето надясно.

Капаче

Модели с електрически заден капак

Лостче

Модели без електрически заден капак

Лостче

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 че той няма да удари някого или нещо.



Какво да правим, ако…

Режимът на бутона за стартиране не се сменя от VEHICLE 
OFF (LOCK) на ACCESSORY. Защо?

Възможно е воланът да е заключен.

Размърдайте волана наляво-надясно след натискане на бутона POWER.

Режимът на бутона за стартиране не се сменя от 
ACCESSORY на VEHICLE OFF (LOCK). Защо?

Лостът на трансмисията трябва да бъде преместен на      .

Защо педалът на спирачката пулсира леко при 
задействане на спирачките?

Това може да се случи, когато ABS се активира и не е индикация за проблем. 

Натискайте силно и стабилно педала на спирачката. Никога не „помпайте“ 

педала на спирачката.

         Антиблокираща спирачна система (ABS) стр. 298

Задната врата не може да се отвори отвътре на 
автомобила. Защо?

Проверете дали ключалката с детска защита от деца е в заключена позиция. 

Ако е така, отворете задната врата от външната дръжка.

За да отмените тази функция, плъзнете лостчето нагоре до позицията за 

отключване.

Ако не отворите вратите в рамките на 30 секунди, вратите се заключват 

автоматично отново с цел сигурност.
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Защо вратите се заключват, след като съм ги отключил?
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Защо се чува звуков сигнал, когато отворя вратата на 
шофьора?

Звуковият сигнал се чува, когато:

Режимът на захранване (на бутона Power) е ACCESSORY.

Екстериорните светлини бъдат оставени включени.

Защо прозвучава звуковият сигнал, когато потеглям?

Звуковият сигнал се чува, когато водачът и/или пътникът до него не са 

поставили предпазен колан.

Натискането на бутона на електрическата паркинг 
спирачка не освобождава паркинг спирачката. Защо?

Натиснете бутона на електрическата спирачка спирачка, докато натискате 

педала на спирачката.

Виждам жълт индикатор с гума и удивителен знак. 
Какво е това?

Системата за предупреждение за ниско налягане в гумите Ви оказа 

предупреждение. Ако сте напомпали или сменили гума, трябва да 

калибрирате системата.

         Система за предупреждение за ниско налягане в гумите стр. 226

Натискането на педала на газта не освобождава 
автоматично паркинг спирачката. Защо?

 Поставете колана на шофьорската седалка.

 Проверете дали лостът на трансмисията е в положение      или      . Ако е, 

изберете друга позиция на лоста.
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Защо чувам скърцaне, когато натисна спирачния педал?

Може да се наложи смяна на спирачните накладки. Вашият автомобил 

следва да бъде прегледан от дилър на Honda.

Възможно ли е при този автомобил да се използва 
безоловен бензин с Research Octane Number (RON – 
октаново число) 91 или по-висок?

Вашият автомобил е проектиран да работи с премиум безоловен бензин с 

октаново число 95 или по-високо. Ако този октанов клас не е наличен, 

обикновен безоловен може да се използва временно. Използването на 

обикновен безоловен бензин може да причини „чукане“ в двигателя и ще 

доведе до намалена мощност на двигателя. Употребата на обикновения 

бензин в дългосрочен план може да доведе до повреда на двигателя.



Не се предлага за всички модели

Информация
Този раздел включва техническата характеристика на Вашия автомобил, разположение 

на идентификационните номера и друга информация, която се изисква съгласно 

регулациите.

Спецификации

Технически данни на автомобила

Модел   HR-V

 1377 – 1398 кг 
(3036 – 3802 фунта)*¹
   1378 – 1397 кг 
(3038 – 3080 фунта)*²

Вижте сертификационната 
табелка върху рамката на 
шофьорската врата*¹
Вижте сертификационната 
табелка върху рамката на 
вратата на пътника отпред*²

Макс. допустимо 
натоварване на 
ос 

*1: Модел с ляв волан
*2: Модел с десен волан

Технически данни на двигателя
4-цилиндров редови, течностно 
охлаждане, DOHC

 73,0 x 89,5 мм (2,87 x 3,52 инча)

1498 см3 (91,4 куб. инча)

13,5:1

 N GK  DILZKAR7C11H
   DENSO  DXE22HCR11H

Гориво

Вид 

Бензиново гориво по стандарт 
EN 228
Висококачествен безоловен 
бензин до E10 (90% бензин и 
10% етанол), с октаново число 
95 или по-високо

Вместимост на 
резервоара 

12-волтов акумулатор

Капацитет  32AH(5)/40AH(20)

Течност за чистачки

Вместимост на 
резервоара

Спирачна течност

Спирачна течност DOT 3 или DOT 4

Климатик

HFO-1234yf (R-1234yf)

395-445 г

Масло на трансмисията

Спецификация  

Капацитет 
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Собствено 

тегло 

Макс. допустимо 
тегло 

Вижте сертификационната 
табелка върху рамката на 
шофьорската врата*¹
Вижте сертификационната 
табелка върху рамката на 
вратата на пътника отпред*²

Тип на двигателя 

Диаметър на 
цилиндъра х ход 
на буталото

Работен обем 
Степен на 
сгъстяване 
Запалителни 
свещи

40 л (8,8 галона)

2,5 л (2,2 кварта)

Лампи за светлините

Фарове (къси светлини) 

Фарове (дълги светлини) 

Габарити/дневни светлини 

Предни мигачи 

Активни светлини при 

завиване* 

Предни фарове за мъгла* 

Странични мигачи в 

огледалата на вратите 

Задни габарити 

Задни мигачи 

Светлинa за заден ход 

Задна светлина за мъгла 
Осветление на 

регистрационната табела 

Трета стоп светлина 

Интериорно осветление

Предни и задни 

светлини за четене 

Осветление на 

огледалата в 

сенниците 

Конзола 

Осветление 

в багажника 

 (жълти)

Спецификация 

Тип хладилен агент 

Количество за 

зареждане 

Honda ATF DW-1

Смяна 1,8 Л

Стоп светлини
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Двигателно масло

Охладителна течност на двигателя

Гуми

Honda TRK Компресор за въздух

Спирачки

Размери на автомобила

Препоръчано 

Количество

Модели за Европа и Украйна

Honda Engine Oil Type 2.0
ACEA C5 0W-20

Без модели за Европа 
и Украйна

Оригинално Honda Motor Oil 
0W-16, 0W-20
ACEA C5 0W-20

 3,8 л (3,0 кварта)

 3,6 л (3,2 кварта)

Смяна

Смяна с 
филтъра

Спецификация 

Съотношение 

Количество 

Оригинален всесезонен 
антифриз/охладителна течност 
тип 2 на Honda

50/50 с дестилирана вода

4,22 л (0,93 галона) (смяна, вкл. 
оставащите 0,45 л (0,10 галона) 
в разширителния съд)

Стандартни 

Размер джанти

Размер 

Налягане 

Стандартни 

225/50R18 95V

Вижте етикета на 
рамката на 
шофьорската врата

18 x 7 1/2J

Претеглена стойност на акустичното налягане 

Претеглена стойност на нивото на шума 

Тип 

Отпред 

Отзад 

Паркинг спирачка 

Със сервоусилвател

Вентилирани дискови

Дискови

Електрическа

Дължина 

Ширина 

Височина 

Междуосие 

Следа 
Отзад: 

4340 мм (170,9 инча)

1790 мм (70,5 инча)

1582 мм (62,3 инча)

2610 мм (102,8 инча)

1535 мм (60,4 инча)

1540 мм (60,6 инча)

Отпред:
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Идентификационни номера

Номер на шаси (VIN), номер на двигателя, номер на 
електромотора и номер на трансмисията

Вашият автомобил има 17-цифров номер на шаси (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 шаси (VIN)

Сертификационна табела / VIN / номер на двигателя

Номер на трансмисията

Номер на електромотора

Номер на двигателя

В интериора номерът на шасито (VIN) е записан под капака.

Капак



Не се предлага за всички модели
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Устройства, които излъчват радиовълни*

Изброените на следващите страници продукти и системи в автомобила излъчват 

радиовълни, когато работят.

Модели за Гваделупа, Македония, Мартиника, Монако и Черна гора

BCM

Система за безключов достъп

http://continental-homologation.com/honda

С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [41580430] е в 

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет 

адрес: http://continental-homologation.com/honda

Инструкции и информация за безопасност:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 РегенсбургГермания

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 125KHz

Максимална мощност на предаване: 10mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия
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Модели за Гваделупа, Македония, Мартиника, Монако и Черна гора

FOB

Система за безключов достъп

http://continental-homologation.com/honda

С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [TP_4] е в 

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е 

достъпен на следния интернет адрес: http://continental-homologation.com/honda

Инструкции и информация за безопасност:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 РегенсбургГермания

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 433,92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия
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Модели за Гваделупа, Македония, Мартиника, Монако и Черна гора

КАРТА

Система за безключов достъп

Инструкции и информация за безопасност:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

45-29, SaEum-Road, Icheon-City, Gyeonggi-do, Корея

Име на производителя:

Continental Automotive Systems Corporation

Честотна лента: 433,92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия
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Модели за Гваделупа, Македония, Мартиника, Монако и Черна гора

КАРТА

Система за безключов достъп
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Модели за Сърбия

BCM

Система за безключов достъп
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FOB

Система за безключов достъп

Модели за Сърбия
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Модели за Сърбия

КАРТА

Система за безключов достъп



Не се предлага за всички модели

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Модели за Сърбия

Безжично зарядно устройство*
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Модели за Сърбия

Телематичен контролен блок

http://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/



Не се предлага за всички модели
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Модели за Сърбия

Информация за мъртва зона*/Следене на страничния трафик*
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Модели за Сърбия

Система „Свободни ръце“
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Модели за Сърбия

Система „Свободни ръце“



И
н
ф
о
р
м
а
ц
и
я

Модели за Сърбия

Система „Свободни ръце“
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Модели за Украйна

BCM

Система за безключов достъп

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 125KHz

Максимална мощност на предаване: 10mW

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна
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Модели за Украйна

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 433,92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна

FOB

Система за безключов достъп
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Модели за Украйна

Пощенски адрес:

45-29, SaEum-Road, Icheon-City, Gyeonggi-do, Корея

Име на производителя:

Continental Automotive Systems Corporation

Честотна лента: 433.92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна

КАРТА

Система за безключов достъп
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Модели за Украйна

Пощенски адрес:

4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Япония

Име на производителя:

Panasonic Corporation

Работна честотна лента:

Спецификации на Bluetooth

Честотна лента: 2402-2480MHz

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Честотна лента: 2412-2472MHz

Максимална изходна мощност:

Спецификации на Bluetooth

Максимална изходна мощност: 0.1dBm

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Максимална изходна мощност: 11.9dBm

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна

Система „Свободни ръце“

https://service.panasonic.ua/

https://service.panasonic.ua/
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Модели за Украйна

Система „Свободни ръце“
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Модели за Украйна

Система „Свободни ръце“
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Модели за Украйна

Телематичен контролен блок

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc



Не се предлага за всички модели
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Модели за Украйна

Пощенски адрес:

26545 American Drive Southfield, Мичиган, 48034 Съединени американски щати

Име на производителя:

Veoneer US, Inc.

Работна честотна лента:

24,125 GHz

Максимална изходна мощност:

13dbm

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна

Информация за мъртва зона*/Следене на страничния трафик*
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Модели за Украйна

Безжично зарядно устройство*

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc



Не се предлага за всички модели

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Модели за Украйна

Безжично зарядно устройство*



Не се предлага за всички модели
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Модели за Украйна

Безжично зарядно устройство*



Не се предлага за всички модели
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Модели за Украйна

Безжично зарядно устройство*
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Модели за Украйна

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12 D-93055 Регенсбург Германия

BLE честотен диапазон:

2,402 GHz до 2,48 GHz

BLE максимална изходна мощност:

+20dBm

Име на вносителя:

Pride Motor LLC

Пощенски адрес:

ул. Сагайдачного 12, Киев, 04070, Украйна

Bluetooth модул
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BCM

Система за безключов достъп

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 125KHz

Максимална мощност на предаване: 10mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия
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Предназначение:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 433.92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия

Модели за Молдова

FOB

Система за безключов достъп
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Модели за Молдова

КАРТА

Система за безключов достъп

Предназначение:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

45-29, SaEum-Road, Icheon-City,

Кьонги-до, Корея

Име на производителя:

Continental Automotive Systems Corporation

Честотна лента: 433.92MHz

Максимална предавана мощност: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия
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Модели за Молдова

КАРТА

Система за безключов достъп
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Модели за Молдова

Система „Свободни ръце“

http://service.panasonic.ua
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Модели за Молдова

Предназначение:

Система за достъп до превозни средства

Пощенски адрес: Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента:

Честотен диапазон на BLE: 2,402GHz до 2,48GHz

Максимален предаван изход:

BLE максимална изходна мощност: +20dBm

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

Bluetooth устройство
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Модели за Молдова

Телематичен контролен блок

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/



Не се предлага за всички модели

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Модели за Молдова

Информация за мъртва зона*/Следене на страничния трафик*

Предназначение:

24 GHz радарен сензор с малък обсег

Пощенски адрес:

26545 American Drive Southfield, Мичиган, 48034 Съединени американски щати

Честотна лента: 24,05 – 24,25 GHz

Максимална мощност на предаване: 13 dBm пикова

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия
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С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [41580430] е в

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен в следния интернет

адрес: http://continental-homologation.com/honda

Предназначение:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Siemensstrasse 12 D-93055 Регенсбург Германия

Име на производителя: Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 125KHz

Максимална предавана мощност: 10mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия

Страни от ЕС

BCM

Система за безключов достъп

http://continental-homologation.com/honda
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Страни от ЕС

С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [TP_4] е в 

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е 

достъпен на следния интернет адрес: http://continental-homologation.com/honda

Инструкции и информация за безопасност:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 433,92MHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

FOB

Система за безключов достъп

http://continental-homologation.com/honda
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Страни от ЕС

Предназначение:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

45-29, SaEum-Road, Icheon-City, Gyeonggi-do, Корея

Име на производителя:

Continental Automotive Systems Corporation

Честотна лента: 433.92MHz

Максимална предавана мощност: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

КАРТА
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Страни от ЕС

КАРТА
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Страни от ЕС

С настоящото Panasonic Corporation декларира, че посоченият по-горе тип 

радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Достъп до 

, кликнете върху "Декларация за съответствие", въведете http://www.ptc.panasonic.eu/

по-долу ключова дума в полето за търсене по ключови думи, можете да изтеглите 

най-новата " DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Ключова дума:: [CL-MH4BE0JT,CL-MH4BE1JT,CL-MH4BE6JT, CL-MH4BE2JT,CL-MH4BE3JT,

CL-MH4BE4JT,CL-MH4BE7JT, CL-MH4BE5JT,CL-MH4AX0JT,CL-MH4BX1JT,CL-MH4BX2JT, 

CL-MH4BX3JT]

Предназначение: Аудиосистема за автомобил (Bluetooth и WLAN)

Пощенски адрес:

4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Канагава-кен, 224-8520, Япония

Име на производител: Panasonic Corporation

Работна честотна лента:

Спецификации на Bluetooth

Честотна лента: 2402-2480MHz

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Честотна лента: 2412-2472MHz

Максимална изходна мощност:

Спецификации на Bluetooth

Максимална изходна мощност: 0.1dBm

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Максимална изходна мощност: 11.9dBm

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия

Система „Свободни ръце“

http://www.ptc.panasonic.eu/



Не се предлага за всички модели
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Страни от ЕС

С настоящото Veoneer US, Inc. декларира, че обектът на описаната по-горе декларация 

е в съответствие със съответните разпоредби на Съюза за хармонизация.

https://www.veoneer.com/en/regulatory

Предназначение: 24 GHz радарен сензор с малък обхват

Пощенски адрес:

26545 American Drive Southfield, Мичиган, 48034 Съединени Американски щати

Име на производителя: Veoneer US, Inc.

Работна честотна лента:

24,05 – 24,25 GHz

Максимална изходна мощност:

13 dBm пикова

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия

Информация за мъртва зона*/Следене на страничния трафик*

https://www.veoneer.com/en/regulatory
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Страни от ЕС

С настоящото DENSO CORPORATION декларира, че типът радиооборудване е в 

съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет 

адрес:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Предназначение: телематично и Wi-Fi Hotspot устройство за автомобил

Пощенски адрес:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Япония

Име на производител: DENSO CORPORATION

Работна честотна лента: Модел OGEY10

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

4) WCDMA Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

5) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

6) LTE Band1 (Tx: 1920-1980MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

7) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

8) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz)

9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz)

11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2401-2473 MHz)

12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2402-2472 MHz)

13) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2402-2472 MHz)

14) GPS (Rx: 1575,42 MHz)

15) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz)

16) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz)

Максимална изходна мощност:

1) 2 W 2) 1 W 3-5) 0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

Telematics Control Unit

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/



Не се предлага за всички модели
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Страни от ЕС

С настоящото LG Electronics Inc. декларира, че радиооборудването тип WC500HOCI21 е 

в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за 

съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Предназначение: Безжично зарядно устройство за автомобил

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst – Белгия

Безжично зарядно устройство*

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
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Страни от ЕС

С настоящото Continental декларира, че радиооборудването тип A2C192350/ A2C192351 

е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за 

съответствие е на разположение на следния интернет адрес:

https://continental-homologation.com/honda

Предназначение: Система за достъп до aвтомобила

Пощенски адрес: SiemensstraЯe 12, D-93055 Регенсбург, Германия

Име на производител: Continental Automotive GmbH

Работна честотна лента:

Честотен диапазон на BLE: 2,402GHz до 2,48GHz

Максимална изходна мощност:

BLE максимална изходна мощност: +20dBm

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

BTU

https://continental-homologation.com/honda
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Страни от ЕС

С настоящото Panasonic Corporation декларира, че посоченият по-горе тип 

радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Достъп до 

, щракнете „Декларация за съответствие“, въведете http://www.ptc.panasonic.eu/

ключовата дума по-долу в полето за търсене по ключови думи и можете да изтеглите 

най-новата „DECLARATION of CONFORMITY“ (DoC). Ключова дума: Model No

Ключова дума: [CQ-TH4BE0AJ]

Можете да видите “Ref No” в етикета на устройство.

Предназначение:

РАДИО МОДУЛ (автомобилен радио тунер)

Пощенски адрес:

4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Япония

Име на производителя:

Panasonic Corporation

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Пощенски адрес:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Белгия

Тунер

http://www.ptc.panasonic.eu/
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С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [41580430] е в 

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет 

адрес: http://continental-homologation.com/honda

Предназначение:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Siemensstrasse 12 D-93055 Регенсбург Германия

Име на производителя: Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 125KHz +/- 3kHz

Максимална предавана мощност: 66dBuA/m на 10 м

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd

Пощенски адрес:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom

Модели за Великобритания

BCM

Система за безключов достъп

http://continental-homologation.com/honda
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Модели за Великобритания

FOB

Система за безключов достъп

С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [TP_4] е в 

съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на 

Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е 

достъпен на следния интернет адрес: http://continental-homologation.com/honda

Инструкции и информация за безопасност:

Устройство за дистанционно управление с малък обсег

Пощенски адрес:

Сименсщрасе 12

D-93055 Регенсбург

Германия

Име на производителя:

Continental Automotive GmbH

Честотна лента: 433.66MHz+/-16kHz434.18MHz+/-16kHz

Максимална мощност на предаване: 1mW

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd 

Пощенски адрес: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom

http://continental-homologation.com/honda
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Модели за Великобритания

С настоящото Panasonic Corporation декларира, че типът радиооборудване [ * ] е в 

съответствие с Регламента за радиооборудване от 2017 г.

Пълният текст на декларацията за съответствие на Обединеното кралство е достъпен 

на следния интернет адрес:

http://www.ptc.panasonic.eu/

Като там въведете ключовата дума по-долу в полето за търсене по ключови думи, 

можете да изтеглите най-новата “ “DECLARATION of CONFORMITY” (DoC).

* Ключова дума: [CL-MH------, CA-9H------, CL-MH39E2JT, CL-MH39E3JT, CA-9H39E0JT, 

CA-9H39E3JT, CL-MH39E1JT, CL-MH39EJJT, CL-MH39E0JT, CL-MH3AZ1JT, CA-9H39E4JT, 

CA-9H39E5JT, CA-9H39E6JT, CA-9H39E7JT, CL-MH4BE0JT, CL-MH4BE1JT, CL-MH4BE6JT, 

CL-MH4BE2JT, CL-MH4AX0JS, CL-MH4BE1JR, CL-MH4BE2JR, CL-MH4BE3JR, CL-MH1BX1JT, 

CL-MH1AE6JT, CL-MH1AE0JT, CLMH1AE2JT, CL-MH1BX0JS, CL-MH1BX2JS, CL-MH1BX1JT, 

CL-MH1AE6JT, CL-MH1AE0JT, CLMH1AE2JT, CL-MH1BX0JS, CL-MH1BX2JS, CL-MH1BX1JT, 

CL-MH1AE6JT, CL-MH1AE0JT, CLMH1AE2JT, CL-MH1BX0JS, CL-MH1BX2JS, CL-MH1BX1JT, 

CL-MH1BCL-MHJS1 

Можете да видите “Ref No” в етикета на уреда.

Предназначение: Аудиосистема за aвтомобил (Bluetooth и WLAN)

Пощенски адрес: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, 

Япония

Име на производител: Panasonic Corporation

Работна честотна лента:

Спецификации на Bluetooth

Честотна лента: 2402-2480MHz

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Честотна лента: 2412-2472MHz

Максимална изходна мощност:

Спецификации на Bluetooth

Максимална изходна мощност: 0.1dBm

Спецификации на 2.4GHz WLAN

Максимална изходна мощност: 11.9dBm

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd.

Пощенски адрес: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Обединеното кралство

Система „Свободни ръце“

http://www.ptc.panasonic.eu/
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Модели за Великобритания

С настоящото DENSO CORPORATION декларира, че типът радиооборудване е в 

съответствие със съответните законови изисквания.

Пълният текст на декларацията за съответствие на Обединеното кралство е 

достъпен в следния интернет адрес:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Предназначение: Телематика и Wi-Fi Hotspot устройство за автомобил

Пощенски адрес:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Япония

Име на производител: DENSO CORPORATION

Работна честотна лента: Модел OGEY10

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

4) WCDMA Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

5) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

6) LTE Band1 (Tx: 1920-1980MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

7) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

8) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz)

9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz)

11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2401-2473 MHz)

12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2402-2472 MHz)

13) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2402-2472 MHz)

14) GPS (Rx: 1575,42 MHz)

15) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz)

16) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz)

Максимална изходна мощност:

1) 2 W 2) 1 W 3-5) 0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd.

Пощенски адрес: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Обединеното кралство

Телематичен контролен блок

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/



Не се предлага за всички модели

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Модели за Великобритания

Информация за мъртва зона*/Следене на страничния трафик*

https://www.veoneer.com/en/regulatory

С настоящото Veoneer US, Inc. декларира, че обектът на описаната по-горе декларация 

е в съответствие със съответните регулации на Съюза за хармонизация.

https://www.veoneer.com/en/regulatory

Предназначение: 24 GHz радарен сензор с къс обхват

Пощенски адрес:

26545 American Drive Southfield, Мичиган, 48034 Съединени Американски щати

Име на производителя: Veoneer US, Inc.

Работна честотна лента:

24,05 – 24,25 GHz

Максимална изходна мощност:

13 dBm пикова

Име на вносителя:

Honda Motor Europe Ltd.

Пощенски адрес:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Обединеното кралство
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Модели за Великобритания

С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този модел [A2C775684] 

отговаря на необходимите изисквания и други съответни качества на Регулациите 

за радиооборудването от 2017 г.

Пълният текст на декларацията за съответствие на Обединеното кралство е достъпен 

на следния интернет адрес: https://continental-homologation.com/honda

Предназначение: Контролен блок

Пощенски адрес: SiemensstraЯe 12, D-93055 Регенсбург, Германия

Име на производител: Continental Automotive GmbH

Работна честотна лента:

Честотен диапазон на BLE: 2,402GHz до 2,48GHz

Максимална изходна мощност:

BLE максимална изходна мощност: +20dBm

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd.

Пощенски адрес: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Обединеното кралство

BTU

https://continental-homologation.com/honda
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Модели за Великобритания

С настоящото Panasonic Corporation декларира, че типът радиооборудване [ * ] е в 

съответствие с Регламента за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на 

декларацията за съответствие на Обединеното кралство е достъпен на следния 

интернет адрес:

https://www.ptc.panasonic.eu/

въведете ключовата дума по-долу в полето за търсене на ключови думи, можете да 

изтеглите най-новата “ DECLARATION of CONFORMITY” (DoC).

* Ключова дума: [CQ-TH------, CQ-TH28E0AJ, CQ-TH28E0BJ, CQ-TH39E1AJ, CQ-TH39E1BJ, 

CQ-TH39E0AJ, CQ-TH39E0BJ, CQ-TH1BE0AJ, CQ-TH1BE0BJ, CQ-TH1BE1AJ, CQTH1BE1BJ, 

CQ-TH1AE0TT, CQ-TH1AE0TS, CQ-TH2BE0AD, CQ-TH2BE0AD, CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD0, 

CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD, CQ-TH2BE0BD, 

CQ-TH2BE0BD, TH4BE0BJ, CQ-THVCE1AD, CQTHVCE1BD]. Можете да видите “Ref No” в 

етикета на уреда.

Предназначение:

Радио (автомобилен радио тунер)

Пощенски адрес: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, 

Япония

Име на производителя: Panasonic Corporation

Име на вносителя: Honda Motor Europe Ltd.

Пощенски адрес: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Обединеното кралство

Тунер

https://www.ptc.panasonic.eu/
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Модели за Великобритания

Описание на съдържанието на декларацията 
за съответствие *

Компресор

EN

UKCA декларация за съответствие съгласно Общите регулации за безопасност на 

продукта от 2005 г.

Ние, SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Kobe 651-

0071, Япония, с настоящото декларираме, че описаната по-долу машина отговаря на 

общите правила по отношение на изисквания за здраве и безопасност, определени в 

Общите правила за безопасност на продуктите от 2005 по силата на своята форма и 

конструкция и в конфигурацията, пусната на пазара от нас. Всякакви промени, 

направени на машината без нашето одобрение, правят тази декларация невалидна.

Обозначение: Ние декларираме, че продуктът отговаря и на други приложими 

директиви за продукти от този тип: Правила за доставка на машини от 2008 г.,

Регулации за електромагнитна съвместимост от 2016 г.

По-специално се прилагат следните хармонизирани стандарти: BS EN ISO 12100-2011, 

BS EN 62841-1: 2015, BS EN 55014-1: 2012, BS EN 55014-2: 2012.

Кобе, 17 юни 2021 г., Юкинори Нагата (генерален мениджър на IMS Business Team)
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     Ако 12-волтовият акумулатор 
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Индикатор .............................................................67
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Индикатор (жълт) ................................................73

Индикатор (бял/зелен) .......................................74
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DAB .......................................................................167
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iPod .......................................................................168
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USB портове ........................................................157
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А
З

Б
У

Ч
Е

Н
У

К
А

З
А

Т
Е

Л

Странични въздушни завеси ............................36

Въздуховод .........................................................152

Възпроизвеждане на Bluetooth® аудио........169

Вътрешно огледало за обратно виждане......134
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Гориво ..................................................................310

Горивомер .............................................................91

Зареждане на гориво ........................................310

Индикатор за ниско ниво на горивото .............67

Препоръка ..........................................................310

Разход и емисии на Co2 ....................................313
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Проверка .............................................................329
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Детско столче за кърмачета ..............................42
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Дистанционни контролери на 

аудиосистемата .................................................158

Добавки, двигателно масло .............................328
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Е
Екран на картата

Икона ...................................................................188
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Задвижваща система

Не стартира .........................................................372

Заден капак .........................................................105

Задна камера с множество изгледи ................308

Задна светлина за мъгла ..................................121

Задни седалки ....................................................138
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Запалителни свещи ..........................................400

Зареждане на гориво ........................................310

Бензин .........................................................310; 400
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Индикатор за ниско ниво на горивото .............67

Индикатор за ръчната спирачка и спирачната 

система (жълт) ..............................................65;383

Индикатор за ръчната спирачка и спирачната 

система (червен) ............................63; 64; 382;   383

Индикатор за фарове за мъгла ..........................69

Индикатор на захранващата система..............65

Индикатори ..........................................................61

12-волтова система за зареждане 

на акумулатора .............................................66; 380

ABS (Антиблокираща спирачна система) ........67

Адаптивен автопилот (ACC) със спазване 

на дистанцията при ниска скорост ...........73; 255

Регулируем ограничител на скоростта ...........72

Автоматични дълги светлини ...........................71

Автоматично задържане на 

спирачките ...................................................65; 294

Автоматична система за задържане 

на спирачките ......................................................65

Бутон за регулиране на обратното ускорение 

при отпускане на газта ........................................66

ECON режим .........................................................71

Електрически сервоусилвател на волана 

(EPS) ...............................................................69; 383

EV ............................................................................66

Фар за мъгла .........................................................69

Дълги светлини ....................................................69

Система за контрол на скоростта при 

спускане ................................................................72

Имобилайзер .......................................................71

Интелигентен ограничител на скоростта .......72

Асистент за спазване на пътната лентата 

(LKAS) ................................................................73; 74

Включени светлини ............................................69

Ниско ниво на горивото .....................................67

Предупреждение за ниско налягане в 

гумите ............................................................70; 384

Индикаторна лампа за неизправност......65; 381

NORMAL режим ....................................................71

Спирачка за паркиране и спирачна система

 (жълта) ...........................................................65; 383

Спирачка за паркиране и спирачна система 

(червен) ...........................................63; 64; 382; 383

Включване/изключване на предната
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 въздушна възглавница за пътника ...........38; 68

Задвижваща система ..........................................65

Ready ......................................................................66

Задна светлина за мъгла ....................................70

Готовност за сработване на системата за

предотвратяване на напускането на пътното

платно ....................................................................74

Safety Support (жълт) ...........................................74

Safety Support (зелен/сив) ..................................74

Напомняне за предпазен колан ..................20; 67

Аларма ...................................................................71

Позиция на скоростния лост ..............................66

SPORT режим ........................................................71

Допълнителна защитна система ................37; 67

Индикатор за системно съобщение ................72

Трансмисия ...........................................................66

Мигач и аварийни светлини ..............................69

Изключване на електронна система за

подпомагане динамичната устойчивост на

автомобила (VSA OFF) ..................................68; 225

Електронна система за подпомагане

динамичната устойчивост на автомобила 

(VSA) ........................................................................68

Индикатори за износване (гума) ....................346

Индикаторна лампа за неизправност .....65; 381

Индикаторът за предупреждение 

свети/мига ..........................................................380

Индикация за енергийните потоци/ Дисплей за

режима на работа на двигателя/Индикатор за

заряда на високоволтовата батерия ................94

Индикация за режим на управление ...............91

Интелигентен ограничител на скоростта.....218

Индикатор .............................................................72

Информация ......................................................400

К
Капак на багажника ...........................................145

Капачка на резервоара ....................................311

Климатична система .........................................150

Въздуховод .........................................................152

Използване на автоматичния контрол на

климатика ..........................................................150

Превключване на режима ...............................150

Размразяване на предното и страничните

стъкла ..................................................................152

Рециркулация/режим на свеж въздух ...........151

Сензори ...............................................................153

Климатична система (Climate Control 

System) .................................................................150

Въздуховод .........................................................152

Използване на автоматичен контрол 

на климатика ......................................................150

Промяна на режима ..........................................151

Размразяване на предното стъкло 

и страничните стъкла .......................................152

Рециркулация/режим на свеж въздух ...........151

Сензор .................................................................153

Ключалки за детска защита .............................104

Ключове ................................................................98

Заключване/отключване на вратите от 

купето ..................................................................103

Заключване/отключване на вратите 

отвън ....................................................................100

Ключове ................................................................98

Видове и функции ................................................98

Дистанционно управление .............................101

Задният капак не се отваря ..............................104

Колани (седалки) ..................................................18

Комплект за ремонт на гума ............................363

Комфортни мигачи ...........................................120

Контрол на осветлението ................................132

Контрол на яркостта (арматурно табло) ........132

Контролери ...........................................................98

Кука за багаж ......................................................144

Kутия в конзолата ..............................................143

Л
Легенда на екрана на картата .........................188

Лост на трансмисията

Не помръдва .......................................................377

Освобождаване .................................................377

М
Максимално допустимо тегло .........................198

Масло (двигател) ................................................328

Доливане .............................................................330

Проверка .............................................................329

Предупреждение за ниско ниво 
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на двигателното масло .....................................384

Предупреждение за ниско налягане на 

маслото в двигателя ..........................................380

Препоръчително двигателно масло ..............328

Вискозитет ..........................................................328

Масломерна щека .............................................329

Мигачи

Индикатори (приборно табло) ..........................69

Модификации (и аксесоари) ...........................360

Н
Навигационна система ....................................186

Нагревател на задното стъкло ........................131

Нагреватели (предна седалка) ........................149

Нагреватели на предните седалки ................149

Нагреватели на седалките ...............................149

Налягане на въздуха .........................................401

Напомняне на задната седалка ......................140

Насоки за офроуд шофиране ..........................200

Настройване на часовника ................................98

Настройка

Опции на картата ...............................................192

Начален екран ...................................................186

Нисък заряд на акумулатора ...........................380

Номера (идентификация) ................................402

Нулиране на брояча за изминатите 

километри .............................................................95

О
Обдухване ...........................................................131

Огледала .............................................................134

Врата ....................................................................135

Вътрешно виждане за обратно виждане ......134

Регулиране .........................................................134

Огледало за обратно виждане ........................134

Ограничител на скоростта, интелигентен ....218

Ограничител на скоростта, регулируем ........214

Опасност от отработени газове (въглероден

оксид) .....................................................................59

Опции на картата ...............................................192

Отваряне/затваряне

Електрически прозорци ...................................117

Заден капак .........................................................105

Преден капак ......................................................327

Отключване на вратите ...................................100

Отопление на волана ........................................149

Отстраняване на неизправности ...................362

Задвижващата система не стартира ..............372

Задният капак не се отваря ......................104; 397

Звуков сигнал при отваряне на врата ............398

Изгорял предпазител ........385; 387; 388; 390; 392

Лостът за трансмисията не помръдва ...........377

Педалът на спирачката вибрира ....................397

Прегряване .........................................................378

Предупредителни индикатори .................61; 380

Теглене при авария ...........................................395

Шум при спиране .......................................398; 399

Охладителна система .......................................331

Доливане в радиатора ......................................333

Доливане в разширителния съд .....................332

Охладителна течност

Прегряване .........................................................378

Охладителна течност (двигател)

Прегряване .........................................................378

П
Педал на спирачките ........................................293

Персонализиране на дисплея ...........................97

Повдигащи седалки (за деца) ............................57

Повече .................................................................194

Подаване на ток .................................................375

Подглавници ......................................................141

Поддръжка ..........................................................314

12-волтов акумулатор .......................................351

Безопасност ........................................................315

Гуми ......................................................................345

Дистанционен предавател ..............................355

Контрол на климатичната система ................357

Масло ...................................................................329

Охладителна система .......................................331

Под капака ..........................................................326

Почистване .........................................................358

Предпазни мерки ..............................................314

Радиатор .............................................................333

Система за напомняне за обслужване ...........317
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Смяна на електрически крушки......................337

Спирачна течност .............................................335

Трансмисионно масло ......................................334

Подреждане на съдържанието .........................97

Поставки за напитки .........................................143

Почистване на екстериора ..............................359

Почистване на интериора ...............................358

Правна информация за 

Apple CarPlay/Android

Auto ......................................................................179

Превключване (трансмисия) ...........................206

Превключване на дисплея .................................92

Превключватели (около волана) ............8; 9; 119

Предни седалки .................................................135

Регулиране .........................................................136

Предпазители ....................................................385

Местоположения ...............385; 387; 388; 390; 392

Проверка и смяна ..............................................394

Предупреждение за ниско налягане в 

гумите ..................................................................226

Индикатор .....................................................70; 384

Калибриране ......................................................227

Прегряване .........................................................378

Предавател на дистанционното 

управление .........................................................101

Предна широкоъгълна камера .......................288

Предни въздушни възглавници (SRS) ..............30

Предно стъкло ....................................................128

Миене ..........................................................358; 359

Пера на чистачките ...........................................342

Размразяване/обдухване ........................131; 152

Течност за чистачки ..........................................336

Чистачки и пръскалки ......................................128

Предпазни колани ...............................................18

Автоматични обтегачи на предпазните 

колани ....................................................................20

Бременни жени ....................................................25

Закопчаване .........................................................21

Инсталиране на детско столче с предпазен 

колан ......................................................................54

Напомняне ............................................................20

Предупредителен индикатор ......................20; 67

Проверка ...............................................................26

Регулиране към рамото ......................................22

Предпазни мерки по време на шофиране ....205

Предупредителни етикети ................................60

Предупредително и информационно

съобщение ............................................................77

Предупреждение за намалена ефективност на

спирачките .........................................................381

Препоръчително зареждане на гориво ........185

Приборно табло ...................................................61

Контрол на яркостта ..........................................132

Пробег / Гориво / Брояч на изминатите

километри .............................................................95

Прозорци (отваряне и затваряне) ..................117

Пръскалки за стъклата .....................................128

Доливане/пълнене на течност .......................336

Превключвател ..................................................128

Р

Работа с гласовия контрол ...............................160

Гласово разпознаване ......................................160

Екран на портал гласов контрол .....................160

Радиатор .............................................................333

Радио (AM/FM) ....................................................166

Разход на гориво и емисии на Co2 ..................313

Регулации ...........................................................403
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Регулиране

Волан ...................................................................133

Огледала .............................................................134 

Подглавници ......................................................141

Предни седалки .................................................136

Фарове .................................................................124

Регулиране светлинния сноп на 

фаровете .............................................................236

Регулируем ограничител на скоростта .........214

Индикатор .............................................................72

Ръководство за употреба на борда на

автомобила ........................................................159

Отваряне на ръководство за употреба на

автомобила ........................................................159

Ръчна (паркинг) спирачка ...............................291

С

Светлини ....................................................120; 337

Активни светлини за завиване .......................122

Индикатор за включване на светлините .........69

Индикаторна лампа за дългите светлини .......69

Превключватели за светлините .....................120

Смяна на крушка ................................................337

Фар за мъгла .......................................................121

Сгъване на задните седалки ............................138

Седалки ...............................................................135

Задни седалки ....................................................138

Отопление на предните седалки ....................149

Отопление на седалките ..................................149

Предни седалки .................................................135

Регулиране .........................................................135

Сенник .................................................................147

Сертификационен етикет ................................402

Система за автоматично спешно повикване

(eCall) ....................................................................181

Автоматично спешно повикване ...................183

Ръчно инициирано спешно повикване........184

Система за включване на аварийни светлини

при рязко спиране .............................................299

Система за изключване на предната въздушна

възглавница за пътника .....................................32

Система за информация за мъртва зона .......229

Система за напомняне за сервизиране .........317

Система за предотвратяване на напускането на

пътното платно ..................................................277

Включване и изключване ................................280

Индикатор на системата за предотвратяване 

на напускането на пътното платно ..................74

Система за предупреждение за ниско налягане

в гумите/дефлация ......................................70; 384

Система за разпознаване на пътни 

знаци..............................................................91; 283

Система за сигурност ........................................114

Допълнително заключване .............................116

Индикатор за алармата ......................................71

Индикатор на имобилайзера ............................71

Система за следене на страничния трафик...304

Система със сензори за паркиране ................301

Система „свободни ръце“ ................................176

Бутони на системата .........................................176

Любими контакти ..............................................177

Настройка на телефона ....................................177

Осъществяване на повикване  .......................178

Система за контрола на скоростта при 

спускане ..............................................................212

Индикатор .............................................................72

Системни актуализации ...................................162

Скоростомер .........................................................91

Слаб сигнал за безключовото дистанционно

управление ...........................................................99

Смяна

12-волтов акумулатор .......................................353



Батерия за дистанционно управление .........355

Електрически крушки .......................................337

Перо за задната чистачка ................................343

Перо на предна чистачка .................................342

Предпазители ....................385; 387; 388; 390; 392

Смяна на крушка ................................................337

Активни светлини за завиване .......................337

Габаритни светлини ..........................................337

Дневни светлини ...............................................337

Задна светлина за мъгла ..................................340

Задни мигачи .....................................................338

Задни светлини ..........................................338; 340

Задни светлини ..................................................340

Осветление на регистрационния номер 

отзад .....................................................................341

Предни мигачи ..................................................337

Стопове ...............................................................338

Страничен мигач/аварийни светлини ..........337

Трети стоп ...........................................................341

Фарове за мъгла .................................................337

Фарове .................................................................337

Смяна на крушки ...............................................337

Сонарни сензори ...............................................289

Спецификации гориво .............................310; 400

Спецификации на крушките ...........................400

Спецификации ...................................................400

Спирачна система  ............................................290

Автоматично задържане на спирачките ......294

Антиблокираща спирачна система (ABS) ......298

Индикатор .................................63; 64; 65; 382; 383

Педал на спирачките ........................................293

Ръчна спирачка .................................................291

Система за подпомагане на спирането .........298

Спирачна течност .............................................335

Спирачна система за предотвратяване на 

ПТП .......................................................................225

Спирачна система за предотвратяване на 

ПТП .......................................................................241

Спукана гума .......................................................363

Спукване (гума) ..................................................363

Странични въздушни възглавници ................34

Странични въздушни завеси ............................36

Странични огледала .........................................135

Странични огледала .........................................135

Стъкла (грижа) ............................................358; 359

Съдържание на Декларацията за 

съответствие ......................................................454

Съобщение за безопасност .................................1

Т

Таблица със спецификации на смазочните

материали ...........................................................401

Теглене на Вашия автомобил

Авария..................................................................395

Теглене на ремарке ...........................................199

Tеглене при авария ...........................................395

Течности

Охладителна система .......................................331

Пръскалки на предното стъкло ......................336

Спирачна течност .............................................335

Точки за поставяне на крика ............................371

Трансмисия......................................................... 206

Лостът на трансмисията не се движи .............377

Масло ...................................................................334

Номер ..................................................................402

Работа с лоста за превключване .....................206

Транспортиране на багаж ........................197; 198
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Трафик

Индикатор ..........................................................188

Информация за трафика ..................................195

Настройка ...........................................................192

У

Удобства в интериора .......................................143

Указания за шофиране на Вашия SUV ...........205

Устройства, излъчващи радиовълни ............403

Ф

Фара за мъгла .....................................................121

Фарове .................................................................120

Автоматични дълги светлини .........................125

Затъмняване ......................................................120

Насочване ...........................................................337

Регулиране .........................................................124

Управление ........................................................120

Х

Характеристики .................................................154

Ч

Часовник ...............................................................98

Чистачки и пръскалки ......................................128

Задни ...................................................................130

Предни .................................................................128

Проверка и смяна на перата на

чистачките ..........................................................342

Чистачки с автоматично интервално

задействане ........................................................129

Ш

Шофиране ...........................................................196

Превключване на предавките ........................206

Спиране .................................................................29
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