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Ръководство на потребителя
Колкото по-добре познавате автомобила си, толкова 
по-лесно ще го управлявате. Ето защо ние Ви предлагаме 
следния съвет: 

Моля, прочетете ръководството на потребителя преди да 
потеглите на път с Вашето ново BMW. То съдържа важни 
разяснения относно това как да боравите с автомобила си 
така, че да се възползвате в максимална степен от техничес-
ките предимства на Вашето BMW. Ръководството съдържа 
също така и полезна информация, която ще Ви позволи да 
поддържате високо ниво на безопасност при управление и да 
запазите високата му стойност при продажба. 

Допълнителна информация се съдържа в останалата доку-
ментация от бордовата литература. 

Желаем Ви безопасно и приятно пътуване, 
BMW AG
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Съдържание

Най-бързият начин за достъп до определена 
тема или точка е справка с индекса, 
виж стр. 242.

Относно това Ръководство на 
потребителя
4 Бележки

Първоначален преглед
8 Зона на водача

14 iDrive

21 Система за гласово задаване на 
команди

Елементи на управлението
26 Отваряне и затваряне

41 Регулиране

50 Безопасно превозване на деца

55 Управление

71 Всичко под контрол

86 Технически характеристики за 
комфортно и безопасно шофиране

94 Светлини

100 Климатик

108 Практично вътрешно оборудване

Съвети при шофиране
124 Предпазни мерки при шофиране

Навигация
134 Стартиране на навигационната 

система

136 Въвеждане на дестинация

151 Водене по маршрута

162 Какво да направим, ако ...

Аудио-визуални системи
166 Включване/изключване и настройки

171 Радио

177 Цифрово радио DAB

182 CD-плейър и CD-чейнджър

189 AUX-IN вход

190 USB удио интерфейс

193 Телевизор, TV

Мобилност
198 Зареждане с гориво

201 Джанти и гуми

204 Отделението на двигателя

209 Обслужване

211 Смяна на части

219 Взаимна помощ

Справки
226 Технически данни

237 Кратки команди на системата за 
гласово управление

242 От А до Я
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Бележки

Относно това Ръководство 
на потребителя
Опитахме се да предоставим цялата инфор-
мация в това Ръководство на потребителя 
лесна за намиране. Най-бързият начин за 
достъп до определена тема или точка е 
справка с подробния азбучен индекс, нами-
ращ се накрая. Консултирайте се с първа 
глава за първоначален преглед на Вашия 
автомобил. 

Когато дойде време да продадете Вашето 
BMW, моля не забравяйте да предадете 
Ръководството на потребителя, то е важна 
част от автомобила.

Допълнителни източници на 
информация
Ако имате запитвания, BMW Сервизно 
обслужване ще Ви отговори с удоволствие. 

Информация за BMW вкл. технически 
въпроси могат да бъдат открити и в 
Интернет на www.bmw.bg.

Използвани символи
Показва инструкциите или предпазни-
те мерки, които трябва да се следват 

прецизно, за да се избегне възможността от 
травма или сериозна повреда на автомоби-
ла.

Съдържа информация, която ще Ви 
помогне да извлечете максимална 

полза от Вашия автомобил, както и как да се 
грижите за него по-ефективно.

Отнася се за мерките, които трябва да 
бъдат предприети за опазване на 

околната среда.

Маркира край на даден параграф или 
информация.

* Идентифицира опционалните екстри или 
оборудването, отнасящо се за определени 
национални пазари, както и функции и 
оборудване, които не са били налични по 
време на отпечатването.

"..." Показва текстове на контролния мони-
тор за избиране на функции.

{...} Показва командите на гласовата 
система.

{{...}} Идентифицира отговорите от систе-
мата за гласово задаване на команди.

Символи за компоненти и връзки
Препоръчително е да се запознаете 
със съответната секция от това Ръко-

водство, отнасяща се до съответния компо-
нент или връзка.
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Запаметяване на отделни 
програми
Когато поръчахте Вашето BMW, Вие избрах-
те различни компоненти от оборудването. 
Това ръководство описва всички модели и 
оборудване, които BMW предлага за тази 
серия. 

Това обяснява защо това ръководство може 
да съдържа подробности за неща, които не 
сте поръчвали. Разликите лесно могат да 
бъдат забелязани чрез знака * (астерикс) 
показан срещу опционалните екстри. 

Когато дойде време да продадете Вашето 
BMW, моля не забравяйте да предадете 
Ръководството на потребителя, то е важна 
част от автомобила.

При автомобилите с десен волан, 
някои от контролните инструменти са 

разположени по различен начин от показа-
ните в илюстрациите на това Ръководство на 
потребителя.

Статут по време на 
отпечатване
Високата безопасност и стандартите за 
качество на автомобилите BMW се поддър-
жат чрез непрестанно развитие на дизайна, 
оборудването и аксесоарите. Затова в редки 
случаи, Вашият автомобил може да се 
различава от информацията, съдържаща се 
в това Ръководство на потребителя.

За Вашата безопасност

Поддръжка и поправки
Усъвършенстваната технология на 
този автомобил, напр. употребата на 

модерни материали и висококачествена 
електроника, предполагат и определени 
специални методи за поддръжка и ремонт. 
Винаги оставяйте тези дейности да бъдат 
извършвани от сервиз на BMW или сервиз, 
отговарящ на изискванията на BMW и 
притежаващ обучен персонал. Непрофесио-
налното извършване на тези дейности може 
да доведе до последващи повреди и да 
създаде риск за безопасността Ви.

Резервни части и аксесоари
BMW препоръчва използването на 
части и аксесоари, специално одобре-

ни за целта от BMW. 

Препоръчително е да се консултирате с 
BMW Следпродажбен сервиз относно 
оригинални BMW части и аксесоари, както и 
относно продукти, одобрени от BMW, или 
просто за един компетентен съвет по тези 
въпроси. 

Безопасността и съвместимостта на тези 
части и продукти в автомобилите BMW е 
проверено от BMW. BMW носи отговорност 
за тях. 

BMW не носи отговорност за части и аксе-
соари от какъвто и да е вид, които не са 
одобрени. 

BMW няма възможност да оцени всеки един 
продукт с външен произход относно него-
вата пригодност за употреба в автомобилите 
BMW, без това да застрашава безопасност-
та. Тази пригодност не може да бъде гаран-
тирана, дори и след официално разрешение 
за употреба в съответната държава. Тесто-
вете, извършени, за да се издадат такива 
разрешителни не винаги покриват всички 
работни режими на автомобилите BMW. Ето 
защо те са недостатъчни.





Overview
Това кратко изложение на бутони и дисплеи

служи за първоначално ориентиране.
То Ви дава и по-задълбочен поглед върху

принципите и начините, по които се
осъществяват различните функции.

Първоначален преглед
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Зона на водача

Около волана: контролни бутони и дисплей

3 Прибиране и отваряне на страничните 
огледала* 47

4 Регулиране на страничните огледала, 
автоматични функции при паркиране* 47

1 Бутон за заключване на задните 
прозорци 37 

2 Отваряне и затваряне на 
прозорците 36 

5
Настройка на фаровете* 96

6
Габаритни светлини 94

Къси светлини 94

Автоматично включване и 
изключване на светлините при 
шофиране* 94
Завиващи предни светлини* 96
Автоматични дълги 
светлини* 97
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9 Контролно табло 10

12 Гнездо за стартерния ключ 55

13 Програмируеми бутони* на волана

14 Клаксон, върху цялата повърхност

15 Настройки на волана 48

17 Отваряне на капака на двигателя 204

7
Предни светлини за мъгла* 98

Задни светлини за мъгла* 98

8
Мигачи 61

Дълги светлини/ светлинен 
клаксон 96

Автоматични дълги 
светлини* 97

Светлини при паркиране* 96

Компютър 73

Настройки на информация за 
автомобила 76

Осветяване на контролното 
табло 98

10
Чистачки за предното стъкло 61

Сензор за дъжд* 62

Туринг:
Чистачка за задното стъкло 62

11 Включване/изключване от 
контакт и стартиране/спиране на 
двигателя 55

Телефон*:

Натиснете: accept and end a 
call, start dialling* за набиране 
на избран номер. 
Пренабиране, ако няма друг 
избран номер

При натискане и задържане: 
пренабиране

Контролиране на силата на звука

Активиране/деактивиране на 
системата за гласово задаване 
на команди* 21
Промяна на радиостанция
Избиране на определен запис
Смяна на телевизионен канал
Преглеждане на телефонния 
указател и на запаметените 
номера
За индивидуално 
програмиране 48 

За индивидуално 
програмиране 48

16 Круиз контрол* 
за 4-цилиндрови двигатели 63
за 6-цилиндрови двигатели 64

Активен Круиз контрол* 66
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Контролно табло

1 Скоростомер

2 Мигачи

3 Индикаторни и предупредителни 
светлини 11

4 Дисплеи за Активен Круиз контрол* 66

5 Оборотомер 71

6 Температура на моторното масло* 72
Контрол на разхода на гориво* 72

7 Дисплей за

Часовник 71

Външната температура 71

Индикаторни и предупредителни 
светлини 82

8 Дисплей за

Позиция на автоматичната предава-
телна кутия* 59

Компютър 73

Дата и оставащия пробег до 
следващото сервизно обслужване 77

Километраж - одометър - и запаметя-
ване на изминатите разстояния 71

Автоматични дълги светлини* 97

Проверка на нивото на моторното 
масло* 205

Настройки и информация 76

 Съобщение за Чек контрол 82

Дисплей за момента за смяна на 
предавките* 75

9 Датчик за гориво 72

10 Нулиране на изминатото разстояние 71
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Индикаторни и 
предупредителни светлини

Принципи

Индикаторните и предупредителните 
светлини могат да светят в най-различни 
комбинации и цветове. 

Изправността на някои от светлините се 
проверява чрез кратко премигване, когато се 
стартира двигателя или се включва на 
контакт.

Обяснителни текстови съобщения

Текстовите съобщения, които се появяват в 
долния край на контролния дисплей, обясня-
ват значението на индикаторните и преду-
предителните светлини, които са светнали.

Можете да получите допълнителна инфор-
мация, напр. каква е причината за проблема 

или какви мерки да предприемете, чрез 
функциите на Чек контрол, виж стр 82.

При спешни случаи, тази информация ще се 
появи веднага щом се появи съответната 
светлина.

Индикаторни светлини, при които не 
се появява текстово съобщение
Следните индикаторни светлини показват, 
че някой специфични функции са активни:

Дълги светлини/светлинен 
клаксон 96

Предни светлини за мъгла* 98

Задни светлини за мъгла* 98

Мигаща светлина: 
DSC или DTC регулира двигателни-
те или спирачните сили, за да 
поддържа стабилността на 
движението 89

Ръчната спирачка е активирана 58

Повреда на двигателя, водеща до
влошени стойности на 
емисиите 210
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Около централната конзола: контролни бутони и дисплей
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1 Микрофон за задаване на гласови коман-
ди* и hands-free управление на телфона*

2 SOS: Спешни обаждания* 219

3 Светлина за четене 99

4 Шибедах/панорамен стъклен 
покрив* 37

5 Интериорни светлини 99

6 Индикаторни светлини* за деактивиран 
еърбег на пътника до водача 51

7 Контролен дисплей 14

8 Аварийни светлини

9 Динамичен контрол на сцеплението 
DTC 88

10 Централно заключване 30

11 Автоматичен климатик

12 Изваждане на

Аудио CD 166

Навигационно DVD с навигационна 
система Business* 134

13 Промяна на

Радиостанции 171

Музикални записи 183

14 Изваждане на навигационното DVD от 
навигационна система* Professional 134

16 Контролер 14
Може да се върти, натиска или да се 
движи хоризонтално в четири посоки

17 Стартиране на началното меню на 
контролния дисплей 15

18 Гнездо за навигационно DVD за нави-
гационна система Professional * 134

19 Избрани/ програмиращи се бутони 19

20 Включване/изключване на аудио извода 
и регулиране на силата на звука 167

21 Устройство за

Audio CD 166

Навигационно DVD с навигационна 
система Business* 134

Насочване на въздушната струя 
към предното стъкло на 
автомобила 101
Насочване на въздушната струя 
към горната част на тялото 101

Насочване на въздушната струя 
към зоната на краката 101
Автоматично регулиране на 
дебита и посоката на въздушната 
струя 102

Охлаждаща функция 103

Контрол на автоматичната 
циркулация на въздуха AUC 102

Режим на автоматична 
циркулация на въздуха 102

Максимален охлаждащ ефект 102

Използване на остатъчната 
топлина 103

Сила на въздушната струя 102

Размразяване на прозорците 103

Подгряване на задното стъкло 103

15
Подгряване на седалките* 45

Контрол на дистанцията при 
паркиране PDC* 86

Седан:
Сенник* 111

Контрол при спускане HDC* 89

Деактивиране на автоматичната 
функция спри/потегли* 57
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iDrive

iDrive  интегрира в себе си функциите на 
множество бутони. Сега тези функции могат 
да бъдат контролирани от една централна 
точка. Основните принципи за управление на 

менюто са обяснени по-долу. Детайли, за 
това как да оперирате индивидуалните 
функции, са дадени в обясненията за 
съответното оборудване.

Елементи на управлението

1 Контролен дисплей

2 Бутон 
Стартиране на началното меню

3 Контролер
С него може да избирате функции от 
менюто и да променяте настройките:

Движете го в четири посоки 
според стрелките 4

Завъртете го, по посока на стрелка 5

Натиснете го, по посока на стрелка 6

Променяйте настройките само, когато 
условията на пътя позволяват това, 

така че да не отвлечете вниманието си и 
застрашите сигурността, както на пътниците 
в автомобила, така и на останалите 
участници в движението.
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Обобщение на функциите от 
менюто

Комуникации
Телефон*, виж отделните Инструкции за 
използване

BMW Асист*, BMW Online* или 
TeleService*, виж отделните Инструкции 
за използване

Навигация или информация на таблото

Навигационна система

Информация на таблото, напр. за показ-
ване на средната консумация на гориво

Аудио-видео системи
Радио

CD плейър и CD чейнджър*
AUX-In вход, USB аудио интерфейс* за 
външно аудио оборудване

Телевизор*

Климатик
Насочване на въздушната струя

Автоматично програмиране

Независим режим*

 меню
Изключване на контролния дисплей

Настройки на звука и дисплея

Настройки за информация за трафик

Настройки за Вашия автомобил, напр. за 
централното заключване

Индикира изискванията за сервизно 
обслужване и сроковете за изискваните 
по закон проверки

Настройки за телефона

Принцип на действие

Начално меню

Всички функции на iDrive могат да бъдат 
стартирани чрез пет функции на менюто.

Стартиране на началното меню
Натиснете бутона .

За стартиране на началното меню 
от  менюто:

Натиснете бутона  два пъти.

Стартиране на функции от менюто в 
началното меню

За радио готовност, виж стр. 55: 

Можете да стартирате четирите функции на 
менюто: Комуникация, Навигация, Забавле-
ния и Климат през началното меню като 
придвижвате контролера наляво, надясно, 
напред и назад. 

Натиснете контролера, за да извикате  
менюто.

Удобно избиране на функции от 
менюто
Тази функция Ви дава възможност:

Да стартирате функция от менюто по 
последната използвана конфигурация
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Да се движите между Комуникация, 
Навигация, Забавления и Климат без да 
натискате бутона .

За да направите това, придвижете контро-
лера в съответната посока и го задръжте на 
желаната позиция за повече от 2 секунди.

Дисплеи в менюто

1 Всяко от менютата е разделено на 
различни параграфи. Параграфът, който 
е избран, се появява осветен в менюто.

2 Определен символ Ви показва коя 
функция от началното меню е била 
последно избрана.

1 Функциите от менюто обикновено са 
групирани в хоризонтални или вертикал-
ни групи.

2 Стрелките показват, че има и допълни-
телни функции от менюто в тези групи, но 
в този момент не са видими.

3 Настройките са представени с графики 
или с цифри.

Комуникация

Навигация или информация на 
таблото

Аудио-видео системи

Климатик

 меню
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Бързи инструкции за принципите на 
действие
Тази илюстрация показва как работи iDrive. 

Индивидуалните стъпки са обяснени в 
раздела Настройване на часовника, 
виж стр. 80.

1 Изберете функция от менюто:

Завъртете контролера, осветеният 
маркер се движи.

Функциите от менюто в бяло могат да 
бъдат избрани чрез осветяването им

2 За активиране на функция от менюто:

Натиснете контролера 

Появяват се нови функции от менюто 
или се активира определената 
функция

3 За да изберете функция от менюто: 
виж 1

4 За превключване между отделни 
параграфи:

Придвижете контролера леко наляво, 
надясно, напред и назад

Освободете контролера

Активираният параграф става с 
по-ярък цвят

5 За да промените настройките:

Завъртете контролера

Графичните, цифровите и текстовите 
дисплеи могат да бъдат променени

Потвърдете чрез промяна 
на параграфа
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Информация за настоящия 
статус

1 Дисплей за:

Аудио-видео системи:
Радио, CD, Телевизор* и външно 
аудио оборудване*
Телефон*:
Активна гласова връзка за спешни 
обаждания, ако системата BMW Асист 
не е активирана

"Телефон в автомобила"*:
Активна гласова връзка за спешни 
обаждания, ако системата BMW Асист 
не е активирана

"BMW Асист"*:
Активна гласова връзка със системата 
BMW Асист

"Online" или "GPRS Online"*:
Активна връзка с BMW Online*

2  Изключване на звука на системата 
или дисплей за съобщения, свързани с 
натовареността на движението*:

"TP": 
Трафик програмата е включена

"T": 
Трафик програмата е изключена, но 
може да се получават съобщения 
свързани с трафика

Няма индикация на дисплея: 
Не може да се получават съобщения 
свързани с трафика

3 Дисплей за информация за натовареност-
та на движението*:

"TMC": 
Може да се получава информация за 
натовареността на движението за 

навигационната система и е включено 
предаване на такава

"TI+": 
Може да се получава информация за 
натовареността на движението за 
навигационната система и е включено 
предаване на такава

4 Дисплей за:

 Нови номера в 
"Неприети обаждания" *

 Активиран е роуминг

5  Възможно е да използвате телефона*, 
ако мобилният телефон е регистриран с 
автомобила

 Сила на мрежата на мобилния 
оператор; Дисплеят зависи от мобилния 
телефон

6 Час

Други индикации:
Информацията за настоящия статус времен-
но се скрива при изписване на Чек контрол 
съобщения или на гласови команди.

Спомагателен прозорец на 
дисплея*

В този прозорец може да бъде показана 
допълнителна информация за:

Дневния компютър или компютъра на 
пътуването*
Режим: стрелка или карта при автомоби-
ли с навигационна система*
Местоположението на автомобила*
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Избиране на дисплея
1. Придвижете контролера надясно, за да 

превключите към помощния прозорец и 
натиснете контролера.

2. Изберете функция от менюто.

3. Натиснете контролера.

Включване/Изключване на 
спомагателния прозорец
1. Придвижете контролера надясно, за да 

превключите към помощния прозорец и 
натиснете контролера.

2. Изберете "Exit assist. window" и натисне-
те контролера.

За да се върнете, преминете до спомагател-
ния прозорец и натиснете контролера.

Включване/изключване на 
контролния дисплей
1. Натиснете бутона .

Началното меню е стартирано.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Display off" и натиснете контро-
лера.

За да го включите, натиснете контролера.

Избрани/програмиращи се 
бутони
По Ваше желание някои от функциите на 
iDrive могат да бъдат запаметени на избра-
ните бутони/бутоните за програмиране. 
Можете да ги използвате за:

Запаметяване на дестинацията при пъту-
ване в навигацията*
Аудио-видео системи:

Радиостанции

CD

CD отделението на CD чейнджъра

Телевизия

AUX

Телефон: номера от телефония указател 
в телефона

Настройката за външните огледала се за-
пазва за дистанционното управление, което 
използвате в момента.

Запаметяване на функция

Дестинации за навигацията*
1. Изберете дестинация, напр. от списъка с 

дестинации или книжката с адреси.

2.  ...  Натиснете един от буто-
ните за повече от 2 секунди.

Специални характеристики на навигационна 
система Professional:

Когато започне проследяване на 
маршрута по картата, избраната дести-
нация вече е запаметена.
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Ако избирането на дестинацията се 
осъществява през картата, запаметяват 
се координатите под курсора, а не избра-
ната дестинация.

Телефон, номера от телефония 
указател в телефона
1. Въведете телефонния номер или избере-

те такъв от списъка с запаметени номера, 
напр. от списъка А-Z.

2.  ...  Натиснете един от буто-
ните за повече от 2 секунди.

Ако към телефонния номер е запаметено 
име, то също се запаметява в системата.

Аудио-видео системи
В менюто за забавления, каквото и да 
слушате в момента, то се запаметява, без 
значение какво е избрано на контролното 
меню, напр. радиостанция.

1. Изберете желаната функция напр. радио-
станция или CD.

2.  ...  Натиснете един от буто-
ните за повече от 2 секунди.

За моделите оборудвани с две CD 
гнезда, настоящият запис е запаметен 

за CD с компресирани аудио файлове.

Осъществяване на функция
 ...  Натиснете един от бутоните.

Функцията се осъществява веднага. Това 
означава напр., че се осъществява връзка 
също, ако е избран телефонен номер, или се 
стартира проследяването на маршрут, ако е 
избрана дестинация от навигацията.

Показване на предназначенията на 
бутоните
Можете да видите функциите, определени 
за всеки един бутон, като го докоснете с 
пръст. Моля, не го правете с ръкавици. 
Докосването с предмет напр. химикал, няма 
да има ефект.

Показване на кратка информация
 ...  Докоснете един от бутоните.

Функциите, определени за този бутон се 
изписват на дисплея.

 Дестинация в навигацията

 Източник на забавления

 Телефон, номера от телефония указател 
в телефона

 Не е избрана функция

Показване на подробна информация
 ...  Докоснете един от бутоните 

продължително.

Изчистване на предназначението на 
бутоните
1. Натиснете бутона .

Началното меню е стартирано.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 
контролера.

5. Изберете "Favourite keys" и натиснете 
контролера.

6. Изберете "Delete assignment of all 
Favourite keys" и натиснете контролера.

7. Изберете "Yes" и натиснете контролера.
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Система за гласово задаване на команди

Принципи
Системата за гласово задаване на команди Ви 
дава възможност да управлявате различни 
части от оборудването на Вашия автомобил, 
без да сваляте ръцете си от волана. Отделни 
функции от менюто на контролния дисплей 
могат да бъдат повикани чрез кратки команди. 
Не е необходимо да използвате контролера, 
за да ги изберете. 
Системата за гласово задаване на команди 
превръща Вашите команди в контролни 
сигнали към въпросната система и Ви под-
сказва чрез съобщения и въпроси. 
Системата за гласово задаване на команди 
включва и специален микрофон, който се 
намира близо до вътрешното огледало, 
виж стр. 12.

Условия
Чрез iDrive изберете езика за комуникация със 
системата за гласово задаване на команди, 
така че командите да могат да бъдат иденти-
фицирани. Избор на език за iDrive , виж стр. 85.

Символи в Ръководството на 
потребителя

Гласови команди

Активиране на системата за гласово 
задаване на команди
1. Натиснете бутона  на волана.

 Този символ на контролния дисплей и 
аудио сигнал показват, че системата е 
готова да приема команди.

2. Издайте командата. 
Командата се появява на контролния 
дисплей.

 Този символ се появява на контролния 
дисплей, ако могат да бъдат дадени допълни-
телни команди. 

Ако не са възможни такива, продължете 
започнатото действие чрез iDrive.

Изключване или прекъсване на 
системата за гласово задаване на 
команди
Натиснете бутона  на волана
или

Команди

Възможните команди могат да бъдат 
високо прочетени
Можете да накарате системата да Ви прочете 
командите, които са възможни, в зависимост 
от функцията от менюто, която е избрана на 
контролния дисплей.

*

{...} Произнесете командите, обозначени 
с този символ дума по дума. 
{{...}} Идентифицира отговорите от систе-
мата за гласово задаване на команди.

{Cancel}



С
и

ст
ем

а 
за

 г
л

ас
о

в
о

 з
ад

ав
ан

е 
н

а 
к

о
м

ан
д

и

22

За да чуете възможните команди:

Например, ако сте избрали “CD”, командите, 
които са налични за управление на CD 
плейъра и CD чейнджъра* ще Ви бъдат 
прочетени.

Извикване на помощ

Използване на алтернативни команди
Често е възможно да се използват няколко 
различни команди за осъществяването на 
една и съща функция, напр.: 

Функции за  бързо повикване, чрез 
използване на кратки команди
Кратките команди Ви дават възможност да 
осъществявате някои функции веднага, без 
значение коя функция от менюто е избрана, 
виж стр. 237.

Извикване на началното меню

Пример: избиране на определен запис
1. Ако е необходимо, включете аудио извода.

2. Натиснете бутона  на волана.

5. Натиснете бутона  на волана.

{Options}

{Help}

{Radio on} или {Switch radio on} 

{Main menu}

3. {Entertainment}
Системата казва: 
{{Entertainment}}

4. {CD}
Системата казва: 
{{CD drive switched on}}

6. Избор на определен запис, напр.:
{Track 1}
Системата казва: 
{{Track 1}}
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Бележки
За повече информация как да работите 
с телефона чрез гласови команди, 

вижте допълнителните Инструкции за 
експлоатация.

Когато произнасяте командите, имайте 
предвид следното:

Произнасяйте командите и цифрите 
гладко и с нормална височина на гласа, 
избягвайте неестественото наблягане 
или паузите между думите. Това се отна-
ся и при изговаряне на желаната дести-
нация. 

Произнасяйте командите на езика, който 
сте избрали за системата за гласови 
команди. 

Когато избирате радио станция, 
използвайте стандартното произнасяне 
на името на станцията. 

Когато записвате номера в гласово акти-
вирания телефонен указател, използ-
вайте само имена на езика, който е 
избран за Системата за гласови команди 
и не използвайте съкращения. 

Вратите, прозорците и шибедахът/ пано-
рамният стъклен покрив трябва да са 
затворени с цел избягването на външни 
шумове. 

Избягвайте странични шумове в авто-
мобила, докато говорите.





Controls
Тази глава Ви дава възможност да управлявате

автомобила си с лекота. Всички части от
оборудването, които са свързани с шофирането и

които ще направят Вашето пътуване по-безопасно и
комфортно са описани тук.

Елементи на управлението
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Отваряне и затваряне

Ключ/дистанционно 
управление

Всяко дистанционно управление съдържа пре-
зареждаща се батерия, която се зарежда авто-
матично, поставена в гнездото за стартерния 
ключ по време на движение. Шофирайте на 
дълги разстояния с всяко от дистанционните 
поне два пъти годишно, за да заредите бате-
риите. Ако автомобилът Ви е снабден с Удобен 
достъп*, дистанционното управление ще е 
снабдено със сменяща се батерия, виж стр. 35.
Настройките, които се извикват и осъществя-
ват при отключване на автомобила зависят от 
това кое дистанционно управление се използва 
за отключване на автомобила, виж Персонален 
профил в следващата колона. В допълнение, в 
дистанционното управление се съхранява и 
информация за изискванията при сервизно 
обслужване, виж Данни за сервизно обслуж-
ване в дистанционното управление, стр. 209.

Интегриран ключ

Натиснете бутон 1, за да извадите ключа.

Интегрираният ключ отваря следните ключалки:

Контролната ключалка за въздушните 
възглавници на предните седалки*, 
виж стр. 50
Жабката, виж стр. 111
Вратата на водача, виж стр. 29
Седан: 
Капак на багажното отделение, виж стр. 31

Нови дистанционни управления
BMW Сервиз може да достави ново дистан-
ционно управление с интегриран ключ, като 
допълнителна част или за смяна в случай на 
загуба.

Персонален профил
Принципи
Можете да настроите много от функциите на 
Вашето BMW в зависимост от Вашите лични 
нужди и предпочитания. Без да предприемате 
каквото и да е, Персоналният профил гаран-
тира, че повечето от тези настройки са вече 
запаметени в дистанционното управление, 
което използвате. Когато отключвате авто-
мобила, дистанционното, което е използвано 
за тази цел се разпознава и запаметените 
настройки се задействат. 

Това означава, че Вашите персонални наст-
ройки са активни, когато се върнете при Ваше-
то BMW, дори автомобилът да е бил между-
временно използван от  някой друг, с различно 
дистанционно и настройките са били промене-
ни. Индивидуални настройки се запаметяват 
за максимум три дистанционни управления.

Настройки на Персоналния профил
Вижте указаните страници с по-подробна 
информация за настройките.

Предназначение на избраните/програ-
мируеми бутони, виж стр. 19

Реакция на централното заключване при 
отключване на автомобила, виж стр. 27

Автоматично заключване на автомобила, 
виж стр. 30 

Автоматично извикване* на предпочитана-
та позиция на седалката на водача, при 
отключване на автомобила, виж стр. 45

Програмиране на бутоните, намиращи се 
на волана, виж стр. 48
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Трикратно примигване на мигачите при 
завиване, виж стр. 61

Настройки изписвани на контролния 
дисплей и на контролното табло:

12 или 24 часова настройка на часов-
ника, виж стр. 81

Формат на датата, виж стр. 82

Яркост на контролния дисплей, 
виж стр. 85

Език на контролния дисплей, виж стр. 85

Мерителни единици за разход на гори-
во, изминато разстояние/оставащ 
пробег и температура, виж стр. 76

Показване на зрителни предупреждения 
за Системата за контрол на разстоянието 
при паркиране PDC*, виж стр. 87

Настройки на светлините:

Светлини за посрещане, виж стр. 94 

Функция за забавяне изключването на 
предните светлини, виж стр. 95

Дневни светлини, виж стр. 95

Автоматични дълги светлини, 
виж стр. 97

Автоматичен климатик: активиране/деак-
тивиране на Автоматичната програма, 
охлаждаща функция и Автоматичен 
контрол на циркулацията на въздуха, наст-
ройка на температурата, дебита и разпре-
делението на въздуха, виж стр. 101 

Аудио-видео системи:

Регулиране силата на звука, 
виж стр. 167 

Настройка на звука, виж стр. 167 

Контролиране на силата на звука в 
зависимост от скоростта, виж стр. 168

Централно заключване

Принципи
Централното заключване се активира, когато 
се затвори вратата на водача. 

Следните са заключени или отключени едно-
временно:

Врати

Капак/врата на багажното отделение

Капачка на резервоара

Отключване и заключване отвън
Чрез дистанционното управление

Чрез ключалката на вратата

С удобен достъп* чрез дръжките на 
вратите на водача и пътника до водача

В същото време се включва и алармената 
система. Това предотвратява отключването 
на вратите чрез бутона за безопасно заключ-
ване или чрез дръжките. В допълнение, ако се 
използва дистанционното управление, вът-
решното осветление и светлините на вратите 
за осветяване на пода*, се включват и 
изключват. Алармената система* също се 
активира или деактивира. 

За повече информация относно алармената 
система, виж стр. 33.

Управление отвътре
Чрез бутоните за централно заключване, 
виж стр. 30.

В случай на пътно-транспортно произшествие, 
системата за централно заключване се осво-
бождава автоматично. В допълнение се 
включват аварийните и вътрешни светлини.

Отваряне и затваряне: 
С дистанционното управление

Хора или домашни любимци оставени в 
автомобила,могат да заключат врати-

те отвътре. Затова винаги взимайте дистан-
ционното управление със себе си, когато 
напускате автомобила, така че автомобилът 
да може да бъде отворен отвън.

Отключване
Натиснете бутона .
Вътрешните светлини, светлините на вратите 
за осветяване на пода* и светлините за 
посрещане са включени.

Можете да настроите режима за отключване 
на автомобила. Настройката се запаметява за 
дистанционното управление, което в момента 
се използва. 

Принципи на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Началното меню е стартирано.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.
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4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, до позиция "Door locks” и го 
натиснете.

6. Изберете "Central locking" и натиснете 
контролера.

7. Изберете "Lock button" и натиснете 
контролера.

8. Изберете функция от менюто:

"All doors"
Натиснете бутона  веднъж, за да 
отключите цялата кола.

"Driver's door only"
Натиснете бутона  веднъж, за да 
отключите само вратата на водача и 
капачката на резервоара. 
Натиснете го два пъти, за да отклю-
чите целия автомобил.

9. Натиснете контролера.

Удобно отваряне
Натиснете продължително бутона .
Прозорците и шибедахът*/ панорамният 
стъклен покрив* са отворени.

Заключване
Натиснете бутона .

Не заключвайте автомобила отвън, 
ако в него има някой. Някои версии за 

определени национални пазари не могат да 
се отключват отвътре.

Удобно затваряне
Натиснете продължително бутона .
Прозорците и шибедахът*/ панорамният 
стъклен покрив* са затворени.

Наблюдавайте затварянето, за да се 
убедите, че никой не е останал вътре. 

Затварянето се прекратява веднага, след 
като освободите бутона.

Включване на вътрешните светлини
Когато автомобилът е заключен: 
Натиснете бутона . 
Тази функция Ви помага да се ориентирате 
къде е автомобилът Ви, напр. на паркинг.

Седан: Затваряне на капака на 
багажното отделение
Натиснете бутона  за прибл. 1 секунда.

Капакът на багажното отделение се отваря 
леко, независимо дали е бил заключен или 
отключен.

При някои версии, за определени наци-
онални пазари, капакът на багажника 

може да се отвори само, ако автомобилът е 
отключен. Капакът на багажното отделение 
се вдига навън и нагоре, когато се отваря. 
Убедете се, че има достатъчно разстояние. 
С цел да избегнете заключването си отвън по 
невнимание, не оставяйте дистанционното 
управление в багажното отделение. Ако 
вратата на багажника е била заключена 
преди отварянето, тя пак ще се заключи 
веднага щом се затвори.

Преди и след всяко пътуване, проверявайте 
дали капакът на багажника не е оставен 
отключен по невнимание.

Туринг: 
Отключване на вратата на багажника
Натиснете бутона  за прибл. 1 секунда.
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Вратата на багажника се отваря леко, неза-
висимо дали е била заключена или отключена.

При някои версии, за определени нацио-
нални пазари, вратата на багажника 

може да се отвори само, ако автомобилът е 
отключен. 

Вратата на багажника се вдига навън и нагоре, 
когато се отваря. Убедете се, че има доста-
тъчно разстояние. С цел да избегнете заключ-
ването си отвън по невнимание, не оставяйте 
дистанционното управление в багажното от-
деление. Ако вратата на багажника е била 
заключена преди отварянето, тя пак ще се 
заключи веднага щом се затвори. 

Преди и след всяко пътуване, проверявайте 
дали вратата на багажника не е оставена 
отключена по невнимание.

Ако натиснете бутона  на дистанцион-
ното управление продължително за 

втори път в рамките на три секунди, ролетното 
покривало се повдига*. Преди да затворите 
вратата на багажника, издърпайте надолу 
ролетното покривало, докато се заключи.

Сигнали за потвърждение
Можете да активирате или деактивирате 
сигналите за потвърждение.

1. Извикайте стартовото меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо придвижете маркера за 
избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, до позиция "Door locks" и го 
натиснете.

6. Изберете "Confirmation" и натиснете 
контролера.

7. Изберете желания сигнал. 

8. Натиснете контролера.
 Сигналът е включен.

Неизправности
Дистанционното управление може да не 
функционира добре, заради смущения от 
местни радио сигнали. Ако това се случи, 
отключете и заключете автомобила с ключа. 

Ако автомобилът не може вече да се отключ-
ва и заключва с дистанционното управление, 
това означава, че батерията му е изтощена.

Използвайте това дистанционно на дълъг път, 
за да може батерията да се презареди, виж 
стр. 26. Дистанционното управление за 
Удобен достъп* съдържа батерия, която 
може при необходимост да се подмени, 
виж стр. 35.

Отваряне и затваряне: 
През ключалката на вратата

Можете да настроите начина, по който се 
отключва автомобилът, виж стр. 27.

Не заключвайте автомобила отвън, ако 
в него има някой, тъй като някои версии 

за определени национални пазари не могат да 
се отключват отвътре.

При някои версии, за определени наци-
онални пазари, алармата* се задейства 

при отключване на ключалката на вратата.
За да изключите алармената система: 
Отключете автомобила с дистанционното 
управление, виж стр. 27 или поставете 
дистанционното управление в гнездото за 
стартерния ключ.

За повече информация относно алармената 
система, виж стр. 33.
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Удобни операции
Прозорците и шибидахът*/панорамният 
стъклен покрив* също могат да се управля-
ват чрез ключалката на вратата. 

Задръжте ключа в заключваща или отключ-
ваща позиция.

Наблюдавайте затварянето, за да се 
убедите, че никой не е останал вътре. 

Завъртете ключа обратно до начална пози-
ция, за да прекратите затварянето.

Ръчно отключване
В случай на проблем в електрическата 
система, можете да отключвате и заключ-
вате вратата на водача чрез завъртане на 
ключа в ключалката до крайна позиция.

Отваряне и затваряне: 
Отвътре

Този бутон отключва и заключва вратите и 
капака/вратата на багажника, когато пред-
ните врати са затворени, но не ги блокира. 
Капачката на резервоара остава незаклю-
чена*.

Автоматично заключване
В допълнение можете сами да изберете в 
какви ситуации да е заключен автомобилът: 

За принципите на iDrive , виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Началното меню е стартирано.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, до позиция "Door locks” и го 
натиснете. 

6. Изберете "Central locking” и натиснете 
контролера.

7. Изберете функция от менюто:

“Relock if no door opened”
Централното заключване се задей-
ства автоматично, ако няма отворени 
врати. 

“Lock after moving off”
Централното заключване се задей-
ства веднага след като потеглите.

8. Натиснете контролера.
 Показва, че настройките са избрани. 

Настройката се запаметява за дистан-
ционното управление, което се  използва 
в момента.

Отключване и отваряне
Или използвайте бутона за централно 
заключване, за да отключите всички 
врати едновременно и след това 
дръпнете дръжката на вратата или

Дръпнете дръжката на всяка една от 
вратите два пъти: първият път, за да 
отключите вратата, а вторият, за да я 
отворите.

Заключване
Или заключете всички врати като натис-
нете бутона за централно заключване или

натиснете бутона за заключване на една 
от вратите. За да не се заключите извън 
автомобила по невнимание, вратата на 
водача не може да бъде заключена чрез 
бутона за заключване, ако е отворена.

Хора или домашни любимци, оставени в 
автомобила, биха могли да заключат 
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вратите отвътре. Затова винаги взимайте 
дистанционното управление със себе си, 
когато напускате автомобила, така че авто-
мобилът да може да бъде отворен отвън.

Капак/врата на багажното 
отделение

За да избегнете наранявания, винаги се 
уверявайте, че има достатъчно свобод-

но пространство преди да отворите капака/
вратата на багажното отделение.

Отваряне отвън

Седан

Натиснете бутона, виж стрелката, или бутона 
на дистанционното управление продъл-

жително: Капакът на багажното отделение се 
отваря леко и може да се вдигне нагоре.

При някои версии за определени наци-
онални пазари, капакът/вратата на 

багажника може да се отвори с дистанцион-
ното управление, само ако автомобилът е 
отключен.

Туринг

Натиснете бутона, виж стрелката, или бутона 
на дистанционното управление продъл-

жително: Капакът на багажното отделение се 
отваря леко. Сега може да се вдигне нагоре.

При някои версии, за определени наци-
онални пазари, капакът/вратата на 

багажника може да се отвори с дистанцион-
ното управление, само ако автомобилът е 
отключен.

Натиснете бутона, виж стрелката, или бутона 
на дистанционното управление втори път 

за по-дълго в рамките на три секунди: ролет-
ното покривало се повдига.

Преди да затворите вратата на багажника, 
издърпайте надолу ролетното покривало, 
докато се фиксира на мястото си.

Ръчно отваряне

Седан

Интегрираният ключ от дистанционното 
управление, виж стр. 26, е подходящ за клю-
чалката на капака на багажното отделение. 
Завъртете ключа наляво до крайна позиция: 
капакът на багажното отделение ще се отвори.

 Ако отключите и отворите капака на 
багажното отделение с ключа при 

включена алармена система, алармата ще се 
задейства. Изключване на аларма, 
виж стр. 33.

Туринг
При повреда в електрозахранването:
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1. От багажното отделение, издърпайте 
тапицерията на вратата на багажника 
нагоре.

2. Издърпайте пръстена нагоре. Вратата на 
багажника е отключена.

3. Отворете вратата на багажника и затво-
рете тапицерията отново.

Багажникът ще се заключи веднага след като 
го затворите.

Аварийно освобождаване*

Издърпайте дръжката в багажното отделе-
ние. Това ще отключи капака на багажника.

Затваряне
Вдлъбнатите дръжки в тапицерията на 
капака/вратата на багажника улесняват 
издърпването на капака/вратата на багаж-
ника надолу.

За да избегнете контузии при затваря-
не на  капака, проверете дали нещо не 

пречи на пътя на капака/вратата на багаж-
ника при затварянето.

Седан

Туринг

Туринг: Отваряне и затваряне на 
задното стъкло
Самостоятелното отваряне на задното стък-
ло позволява бързо товарене и разтоварване 
на дребни предмети.

Ролетното покривало се издърпва, 
когато е отворено задното стъкло. 

Преди да затворите задното стъкло, издър-
пайте надолу ролетното покривало, докато 
се фиксира на мястото си.

Натиснете бутона: вратата на багажника се 
отваря леко. Сега може да се вдигне нагоре.
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Натиснете прозореца надолу, за да го затво-
рите.

Обвивайте защитен материал около 
всички остри ръбове или ръбове на 

багажи, които могат да се блъскат в задното 
стъкло при движение на автомобила, за да 
предотвратите повреждане на реотаните.

Алармена система*

Принципи
Алармената система ще се задейства, ако:

Някоя врата, капакът на двигателя или 
капакът/вратата на багажника са отво-
рени.

Има движение в автомобила: вътрешен 
сензор за движение, виж стр. 34

Наклонът на автомобила се промени, 
например при опит за повдигане с крик, 
кражба на гуми или опит за теглене.

Прекъсване на захранването от акумула-
тора

В зависимост от версията за определен наци-
оналeн пазар, алармата ще се активира за 
кратко, за да сигнализира опити за проник-
ване в автомобила чрез:

Звуков сигнал

Активиране* на аварийните светлини

Активиране/деактивиране
Винаги, когато автомобилът е заключен или 
отключен, независимо дали чрез дистанцион-
ното управление или чрез ключалката на 
вратата, алармената система се активира 
или деактивира в същото време. 

Дори и при активирана алармена система 
капакът/вратата на багажника може да се 
отвори чрез бутона  на дистанционното 
управление, виж стр. 28. Когато впослед-
ствие затворите капака, той ще е заключен и 
алармата активирана.

При някои версии, за определени наци-
онални пазари, капакът/вратата на 

багажника може да се отвори с дистанцион-
ното управление, само ако автомобилът е 
отключен. 

При тези автомобили отключването на 
вратата задейства алармата.

Функция Паник*
Алармената система можете да активирате 
и в случай на опасност:

Натиснете бутон  поне за 3 секунди.

За да изключите алармената система: 
натиснете който и да е бутон.

Изключване на алармената система
Отключете автомобила с дистанционно-
то управление, виж стр. 27.

Поставете дистанционното управление 
плътно в гнездото за стартерния ключ.

Индикаторната светлина се включва

Индикаторната светлина, намираща се 
под вътрешното огледало, примигва про-
дължително: системата е задействана. 

Ако индикаторната светлина мига след 
заключване: вратите, капакът на двига-
теля и капакът/вратата на багажника не 
са затворени добре. Дори и някои от тези 
части да не са затворени напълно, оста-
налите части са заключени и индикатор-
ната светлина премигва продължително 
след 10 секунди: вътрешният детектор за 
движение и сензора на алармата за 
накланяне, обаче не са активирани. 

Индикаторната светлина загасва, след 
като автомобилът е отключен: не е бил 
правен опит за чужда намеса във Ваше 
отсъствие. 

Индикаторната светлина продължава да 
премигва след отключване на автомоби-
ла до поставяне на дистанционното упра-
вление в гнездото за стартерния ключ, но 
не по-дълго от прибл. 5 минути: бил е 
направен опит за чужда намеса.
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Сензор на алармата за накланяне
Следи ъгъла на накланяне на автомобила. 
Алармата ще се задейства, напр. при опит за 
кражба на гуми или опит за теглене.

Детектор за вътрешно движение
За да функционира детекторът за вътрешно 
движение, прозорците и шибедаха* трябва 
да са затворени.

Избягване на фалшиво задействане 
на алармата
Сензорът за накланяне и детекторът за 
вътрешно движение могат да бъдат изклю-
чени заедно. Това предотвратява фалшиво 
задействане на алармата, напр. в следните 
ситуации:

В гаражи на две нива

Когато автомобилът се транспортира на 
влакове, лодки/кораби или камиони

Когато домашни любимци са оставени в 
автомобила.

Изключване на сензора за накланяне 
и на детектора за вътрешно движение
Натиснете бутона на дистанционното 
управление отново веднага след като авто-
мобилът е заключен. 

Индикаторната светлина светва за кратко, 
след което продължава да присветва. Сен-
зорът за накланяне и детекторът за 
вътрешно движение са изключени до 
следващото заключване и отключване на 
автомобила.

Удобен достъп*
Удобният достъп Ви дава възможност да 
влезете в автомобила си без да използвате 
дистанционното управление. Действа тогава, 
когато дистанционното управление е у Вас, 
напр. в джоба на якето Ви. Автомобилът 
автоматично разпознава Вашето дистанци-
онно управление, когато то се намира в непо-
средствена близост или е вътре в него. 

Функцията Удобен достъп осигурява 
следните функции:

Заключване/отключване на автомобила

Отключване само на капака/вратата на 
багажника

Стартиране на автомобила

Удобно затваряне.

Изисквания за функциониране
Автомобилът може да бъде заключен 
само, когато той установи, че дистан-
ционното управление не е вътре в авто-
мобила. 

Необходимо е да изминат поне две се-
кунди преди автомобилът да може да 
бъде заключен или отключен. 

Двигателят ще се стартира, само ако 
автомобилът установи, че дистанционно-
то управление е вътре в автомобила.

Сравнение с конвенционалните 
дистанционни управления
Общо казано, няма разлика дали контроли-
рате по-горе описаните функции, използвай-
ки Удобен достъп или бутоните на дистан-
ционното управление. Следователно трябва 
да се запознаете с инструкциите за отваряне 
и затваряне, като започнете от стр. 26.

Характеристиките на Удобен достъп са 
обяснени по-долу.

Кратко забавяне при отваряне или 
затваряне на прозорците или шибе-

даха/ панорамния стъклен покрив* показва, 
че системата проверява дали има дистан-
ционно управление във вътрешността на 
автомобила. Може да се наложи да повтори-
те операцията по отваряне и затваряне.

Отключване

Хванете с дясната си ръка дръжката на 
вратите на водача или на пътника до водача, 
стрелка 1. Това съответства на натискане на 
бутона .

Ако дистанционното управление бъде откри-
то вътре в отделението за пътници след като 
автомобилът е бил заключен, 
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електрическото заключване на волана се 
отключва, виж стр. 55.

Заключване
Докоснете мястото, показано със стрелка 2, 
с пръст за около 1 секунда. Това кореспонди-
ра на натискане на бутона .

За да съхраните акумулатора, моля, 
уверете се, че контактът и всички 

електрически устройства са изключени преди 
да заключите.

Удобно затваряне
За удобно затваряне, задръжте пръста си на 
мястото, показано със стрелка 2.

Отключване само на капака/вратата 
на багажника
Натиснете бутона на външната страна на ка-
пака/вратата на багажника. Това кореспон-
дира на натискане на бутона .

Ако забравено дистанционно управле-
ние бъде открито в заключеното багаж-

но отделение след като сте затворили капака/
вратата на багажника или задното стъкло, 
капакът леко се отваря наново. Ще се 
включат аварийните светлини и ще се чуе 
звуков сигнал*.

Включване на радио готовност
Краткото докосване на бутона start/stop, 
включва на радио готовност, виж стр. 55.

Не натискайте спирачката или съедини-
теля, защото стартира и двигателят.

Стартиране на двигателя
Можете да стартирате двигателя или да 
включите на контакт, когато дистанционното 
управление е в автомобила. Не е необходимо 
да поставяте дистанционното управление в 
гнездото за стартерния ключ, виж стр. 55.

Изключване на двигателя при 
автомобили с автоматична 
трансмисия
Двигателят може да бъде изключен, само 
когато лостът за предавките е в позиция P, 
виж стр. 56. За да изключите двигателя при 
скоростен лост в позиция N, дистанционното 

управление трябва да бъде в гнездото за 
стартерния ключ.

Преди за закарате Вашия автомобил с 
автоматична трансмисия в автомивка
1. Поставете дистанционното управление в 

гнездото за стартерния ключ.

2. Натиснете спирачката. 

3. Преместване на лоста на предавките в 
позиция N.

4. Изключете двигателя.

Автомобилът ще може да се движи.

Неизправност
Удобен достъп може да не функционира доб-
ре при смущения от местни радио сигнали. 
В този случай, отворете и затворете авто-
мобила като използвате бутоните на дистан-
ционното управление или ключа. След това 
можете да стартирате двигателя като поста-
вите дистанционното управление в гнездото 
за стартерния ключ.

Предупредителни светлини
Ако предупредителната светлина 
на контролното табло светва при 
опит да се стартира двигателя: 

двигателят не може да бъде стартиран. 
Дистанционното управление не е в автомоби-
ла или е неизправно. Поставете го в автомо-
била или го занесете за проверка. Опитайте 
да поставите някое от другите дистанционни 
управления в гнездото за стартерния ключ.

Ако предупредителната светлина 
светва на контролното табло, кога-
то двигателят работи: дистанцион-

ното управление не е вече в автомобила. 
След като двигателят е бил изключен, може 
да се стартира отново само в рамките на 10 
секунди.

Индикаторната светлина на кон-
тролното табло светва и се появява 
съобщение на контролния дисплей: 

сменете батерията в дистанционното управ-
ление.

Смяна на батерията
Батерията в дистанционното управление за 
Удобен достъп трябва да се сменя от време 
на време.
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1. Отстранете вградения ключ от дистан-
ционното управление, виж стр. 26.

2. Отстранете капака. 

3. Поставете нова батерия с (+) нагоре. 

4. Затворете обратно капака.

Изхвърлете старата батерия само на 
оторизираните за това места или я 

предайте в Сервиз на BMW.

Прозорци
Наблюдавайте прозорците при затва-
ряне, за да предотвратите наранява-

ния. Взимайте дистанционното управление 
със себе си, когато напускате автомобила, 
защото е възможно децата да отворят 
електрическите прозорци и да се наранят.

Отваряне, затваряне

Натиснете бутона, докато почувствате 
съпротивление: Прозорецът се отваря, 
докато държите бутона в тази позиция.

Натиснете бутона и отвъд точката на 
съпротивление: Прозорецът се отваря 
автоматично. Натиснете бутона отново, 
за да спрете отварянето.

Затворете прозореца по същия начин, като 
дръпнете бутона нагоре. 

Налични са две отделни бутона на подлакът-
ниците на задната седалка.

След изключване от контакт
Все още бихте могли да регулирате прозор-
ците за около 1 минута след като дистан-
ционното управление е извадено или авто-
мобилът е бил изключен от контакт. 

За Удобно управление с помощта на дистан-
ционното управление или ключалката на 
вратата, виж стр. 27 или 30. За Удобно 
затваряне чрез Удобен достъп, 
виж  Заключване на стр. 28.

Защита от затискане
Ако силата на затваряне на прозорците 
надвиши определено ниво, затварянето се 
прекратява и прозорецът леко се отваря.

Въпреки защитата от затискане, 
проверявайте дали пътят на прозор-

ците е свободен при затваряне, защото има 
опасност тънки предмети да попречат на 
затварянето. 
Не поставяйте аксесоари в полето на 
движение на прозореца, за да не попречат 
на функцията Защита от затискане.

Затваряне без защитата от затискане
Ако външни пречки или лед на прозорците не 
Ви позволяват да ги затворите нормално, 
процедирайте по следния начин:

1. Дръпнете и задръжте бутона и отвъд 
точката на съпротивление. Функцията 
защита от затискане е ограничена и 
прозорецът леко се отваря, когато сила-
та при затваряне надвиши определена 
ниво.

2. Дръпнете и задръжте бутона отново, и 
след като почувствате съпротивление, 
за около 4 секунди. Прозорецът се затва-
ря без да се задейства функцията защи-
та от затискане.
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Бутон за безопасност

Той Ви позволява да блокирате бутоните на 
задните врати за отваряне и затваряне на 
прозорците, напр. при деца возещи се отзад. 
Когато тази функция е задействана, свето-
диодната светлината се включва.

Включете бутона за безопасност вина-
ги, когато превозвате деца на задната 

седалка, защото невнимателно затваряне на 
прозорците може да доведе до нараня-
вания.

Седан: шибедах*, 
електрически

Наблюдавайте прозорците при затва-
ряне, за да предотвратите наранява-

ния. Взимайте дистанционното управление 
със себе си, когато напускате автомобила, 
защото е възможно децата да отворят шибе-
даха и да се наранят.

Отваряне
Натиснете бутона.

Ако покривът е затворен, то той се 
повдига и плъзгачът леко се отваря. 

Ако покривът е отворен, то той 
автоматично се повдига. Плъзгачът се 
отваря автоматично.

Отваряне, затваряне
Натиснете бутона обратно, докато почув-
ствате съпротивление. 
Шибедахът и плъзгачът ще се отварят 
дотогава, докато държите бутона в това 
положение.

Натиснете бутона обратно, докато почув-
ствате съпротивление. 
Шибедахът и плъзгачът се отварят авто-
матично. Натиснете бутона отново, за да 
спрете отварянето.

Затворете шибедаха по същия начин, като 
дръпнете бутона нагоре. Плъзгачът остава 
отворен и може да бъде затворен ръчно. 

За Удобно управление с помощта на дистан-
ционното управление или ключалката на 
вратата, виж стр. 27 или 30.

За Удобно затваряне чрез Удобен достъп, 
виж Заключване на стр. 28.

След изключване от контакт
Все още бихте могли да управлявате шибе-
даха за около 1 минута, след като дистан-
ционното управление е извадено или авто-
мобилът е изключен от контакт.

Защита от затискане
Ако шибедахът срещне препятствие на около 
една втора от отвора на покрива, или по 
време на затваряне, движението спира и 
шибедахът се отваря леко отново.

Въпреки защитата от затискане, 
проверявайте дали пътят на шибедаха е 

свободен при затваряне: ако не сте взели 
предпазни мерки има опасност тънки 
предмети да попречат на затварянето.

Затваряне без защитата от затискане
Ако има външни пречки, плъзнете и задръжте 
бутона напред отвъд точката на съпротивле-
ние. Шибедахът се затваря без да се 
задейства функцията защита от затискане.

В случай на повреда в 
електрозахранването
При повреда в електрозахранването е 
възможно шибедахът само да се повдигне 
нагоре. Тогава системата трябва да се 
пренастрои.
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Ръчно затваряне*
В случай на електрическа повреда можете 
да движите ръчно шибедаха:
1. Свалете предната част на капака на 

вътрешните светлини с помощта на 
отвертката от комплекта с инструменти, 
виж стр. 211.

2. Поставете отвертката във отворите, за 
да натиснете всяка една от скобите.

3. Отстранете контролния блок. 

4. Отстранете щифта на двигателя. Значи-
телно по-малко сила ще се изисква при 
ръчно движение на шибедаха.

5. Поставете шестостенния ключ* от 
комплекта с инструменти, виж стр. 211, 
в отвора. Придвижете шибедаха в жела-
ната позиция.

6. Монтирайте контролния блок и поста-
вете наново капака на светлините.

Туринг:
Панорамен стъклен покрив*

Наблюдавайте панорамния стъклен 
покрив при затваряне, за да предот-

вратите наранявания. 

Взимайте дистанционното управление със 
себе си, когато напускате автомобила, защо-
то е възможно децата да отворят стъкления 
покрив и да се наранят.

Отваряне
Натиснете бутона.
Ако покривът е затворен, то той се повдига и 
плъзгачът леко се отваря.

 Не затваряйте плъзгача насилствено, 
когато покривът е във вдигната 

позиция, защото това може да повреди меха-
низма.
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Отваряне, затваряне

Плъзгач
Когато покривът е затворен или повдигнат, 
можете да движите плъзгача независимо от 
покрива.

Натиснете бутона обратно, докато почув-
ствате съпротивление. 
Плъзгачът ще се отваря дотогава, докато 
държите бутона в това положение. 

Леко натиснете бутона обратно, докато 
почувствате съпротивление. 
Плъзгачът се отваря автоматично. Докос-
ването на бутона спира движението.

Затворете плъзгача по същия начин, като 
дръпнете бутона нагоре.

Панорамен стъклен покрив
При отворен плъзгач процедирайте, съгласно 
описанието за плъзгача. 

За Удобно управление с помощта на дистан-
ционното управление или ключалката на 
вратата, виж стр. 28 или 30.

За Удобно затваряне чрез Удобен достъп, 
виж стр. 28.

Отваряне и затваряне едновременно 
на плъзгача и на панорамния стъклен 
покрив
Натиснете бързо бутона два пъти отвъд 
точката на съпротивление. 
Докосването на бутона спира движението.

Улесняваща функция
При отворен покрив, натиснете бутона 
два пъти: 
Покривът се повдига. 

Когато покривът е повдигнат, леко 
натиснете бутона два пъти в посока за 
отваряне: 
Покривът е отворен напълно.

Удобна позиция
В Удобна позиция, покривът не е напълно 
отворен, което намалява шума от вятъра в 
отделението за пътници. 

Всеки път, когато е напълно отворен или 
затворен, панорамният стъклен покрив 

застава в Удобна позиция. При желание, 
движението може да продължи, използвай-
ки бутона за управление.

След изключване от контакт
Все още бихте могли да управлявате покри-
ва за около 1 минута, след като дистан-
ционното управление е извадено или авто-
мобилът е изключен от контакт.

Защита от затискане
Ако панорамният стъклен покрив или 
плъзгачът срещнат препятствие при затва-
ряне на около две трети от отвора на покри-
ва, или по време на затваряне от повдигната 
позиция, движението спира и панорамният 
стъклен покрив и плъзгачът се отварят леко 
отново.

Въпреки защитата от затискане, 
проверявайте дали пътят на покрива е 

свободен при затваряне, защото съществува 
опасност тънки предмети да попречат на 
затварянето.

Затваряне без защитата от затискане
Ако възникне външна опасност, плъзнете и 
задръжте бутона напред отвъд точката на 
съпротивление. Покривът се затваря без да 
се задейства функцията защита от затис-
кане.

В случай на повреда в 
електрозахранването
При повреда в електрозахранването е 
възможно покривът само да се повдигне 
нагоре. Тогава системата трябва да се 
пренастрои. BMW препоръчва това да се 
направи в Сервиз на BMW.

Ръчно затваряне*
В случай на електрическа повреда можете да 
движите ръчно панорамния стъклен покрив:
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1. Свалете предната част на капака на 
вътрешните светлини с помощта на 
отвертка от комплекта с инструменти, 
виж стр. 211.

2. Поставете отвертката във отворите, за 
да натиснете всяка една от скобите.

3. Отстранете контролния блок. 

4. Отстранете щифта на двигателя. Значи-
телно по-малко сила ще се изисква при 
ръчно движение на покрива.

5. Поставете отвертката* от комплекта с 
инструменти, виж стр. 211, в отвора. 

Придвижете панорамния стъклен покрив 
в желаната позиция.

6. Монтирайте контролния блок и поста-
вете отново капака на светлините.
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Регулиране

Безопасна позиция на 
сядане
Позиция на седене, която подходящо отразява 
Вашите изисквания е важно условие за 
приятно шофиране с минимална умора. Заедно 
с предпазните коланите, облегалките за глава 
и въздушните възглавници, позицията на седе-
не има голямо значение за Вашата безопас-
ността в случай на инцидент. Затова е необхо-
димо да спазвате следните указания, за да 
поддържате предпазната функция на систе-
мите за безопасност на автомобила. 
За допълнителна информация за безопасно 
превозване на деца, виж стр. 50.

Въздушни възглавници
Поддържайте разстояние от въздушни-
те възглавници. Винаги дръжте волана 

от външната му страна, с позиция на ръцете 3 
и 9 часа според циферблата на часовника, за 
да намалите риска от контузии на китките и 
ръцете в случай на задействане на въздушни-
те възглавници. 
Друг човек, предмет или домашен любимец не 
бива да се намира в пространството между 
Вас и въздушната възглавница. 
Не използвайте капака на предната въздушна 
възглавница на пасажера до водача за по-
ставка. Следете дали пътника на предната 
седалка до водача е в правилна седяща пози-
ция и не поставя краката си върху контрол-
ното табло, например, тъй като той може да 
претърпи контузии в краката, в случай на 
задействане на предната въздушна възгла-
вница. 
Следете дали пътниците в автомобила не из-
ползват страничните въздушни възглавници и 
тези за главата като облегалки, в противен 
случай те могат да претърпят контузии в слу-
чай на задействането им. 
Дори и всички тези инструкции да са спазени, 
са възможни определени контузии, в резултат 
на контакт с въздушните възглавници и в 
зависимост от обстоятелствата, при които е 
възникнал инцидентът. Пътници с чувствите-
лен слух могат да получат кратки и обикнове-
но временни смущения в слуха, причинени от 

звука на задействане и надуване на въздуш-
ната възглавница. 
Разположението на въздушните възглавници 
и допълнителни бележки са дадени на стр. 92.

Облегалка за главата
Подходящата височина на облегалките за 
глава намалява риска от наранявания на 
врата в случай на инцидент.

Настройте облегалките за глава по такъв 
начин, че центърът им да е на височината 

на ушите; в противен случай, рискът от нара-
нявания при инцидент се увеличава.
Облегалки за глава, виж стр. 43.

Предпазни колани
Винаги преди да потеглите се уверете, че 
всички пътници са поставили предпазните си 
колани. Въздушните възглавници са допъл-
нителна мярка за безопасност и не заменят 
предпазните колани.

Никога не поставяйте един предпазен 
колан на повече от един човек. Бебета 

или малки деца не трябва да пътуват в скута 
на друг пътник. Уверете се, че коланът в зона-
та на таза е спуснат достатъчно надолу върху 
бедрата и не притиска коремната област. 
Предпазните колани не трябва да бъдат по-
ставяни така, че да докосват врата, да пре-
минават върху остри ръбове или чупливи 
предмети, или да бъдат приклещени в някаква 
точка. Избягвайте усукването на предпазния 
колан, издърпайте го добре през таза и рамото 
и го поставете възможно най-близо до тялото; 
в противен случай, коланът в зоната на таза 
може да се премести над бедрата и да увреди 
коремната област в случай на челен сблъсък. 
Избягвайте носенето на обемисти дрехи и 
обтягайте често колана в горната част на 
тялото, в противен случай задържащият му 
ефект може да бъде намален. 
Туринг: Ако се използва средният заден 
предпазен колан, по-широката облегалка 
трябва да е заключена в правилната позиция, 
виж стр. 116, в противен случай средният 
предпазен колан няма да има затягащ 
ефект.

Предпазни колани, виж стр. 46.
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Седалки

Обърнете внимание преди да 
регулирате

Не премествайте седалката на водача, 
докато автомобилът е в движение. 

Седалката може да се премести неочаквано 
и така водачът да изгуби контрол върху 
автомобила, което да доведе до инцидент. 
Не накланяйте назад седалката на водача 
или седалката на пътника до водача прека-
лено много, в противен случай при инцидент 
съществува риск от плъзгане под предпаз-
ния колан, като по този начин коланът губи 
предпазното си действие.

Спазвайте указанията за височина на обле-
галките за глава на стр. 43, както и тези при 
повредени предпазни колани на стр. 47.

Ръчно регулиране
Спазвайте инструкциите на стр. 42, 
в противен случай ще съществува 

увеличен риск за личната Ви безопасност.

Надлъжна посока
Издърпайте лост 1 нагоре и плъзнете седал-
ката в желаната позиция. 

След като освободите лоста, дръпнете се-
далката леко напред или назад, за да се 
уверите, че застава в правилна позиция.

Височина
Издърпайте лост 2 и седнете на седалката, 
за да я регулирате или я повдигнете, 
в зависимост от случая.

Облегалка

Издърпайте лост 3 и седнете на седалката, 
за да я регулирате или я повдигнете, 
в зависимост от случая.

Наклон*

Издърпайте лоста и седнете на седалката, 
за да я регулирате или я повдигнете, 
в зависимост от случая.

Опора за бедрата*

Дръпнете лоста и придвижете опората за 
бедрата напред или назад.

Електрическо регулиране
Спазвайте инструкциите на стр. 42, 
в противен случай ще съществува 

увеличен риск за личната Ви безопасност.
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1 Надлъжна посока*
2 Височина

3 Наклон*

4 Облегалка

Облегалките за глава се регулират ръчно, 
виж Облегалки за глава по-долу.

Лумбална опора*

Контурът на облегалката на седалката може 
да се променя, за да се осигури по-голяма 
опора за извитата, лумбална част на гръб-
нака. 

Горната част на таза и гръбначния стълб 
имат опора, за да се насърчи изправеното, но 
удобно седнало положение.

За да се увеличи или намали извивката: 
натиснете бутона в предния или задния 
край. 

За да се придвижи извитата част нагоре 
или надолу: натиснете бутона горе или 
долу.

Широчина на облегалката*

Чрез регулиране на страничните подложки 
за облягане, можете да промените ширината 
на облегалка, така че да Ви е удобно. 

Натиснете бутона в предния или задния 
край. Широчината на облегалката съответно 
ще се намали или увеличи.

Облегалки за глава
Подходящата височина на облегалките за 
глава намалява риска от наранявания на 
врата в случай на инцидент.

Настройте облегалките за глава по 
такъв начин, че центърът им да е на 

височината на ушите; в противен случай, 
рискът от наранявания при инцидент се 
увеличава. Сваляйте облегалките за главата 
само, когато на въпросната седалка няма да 
стои никой. Поставете отново облегалките 
за главата, преди да превозвате пътници на 
тази седалка, в противен случай главата на 
пътника няма да бъде защитена от облегал-
ката за глава.
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Предни седалки

Регулиране на височината

Нагоре: издърпайте. 

Надолу: натиснете бутона, стрелка 1 и 
плъзнете надолу облегалката за глава.

Демонтиране
1. Издърпайте изцяло.

2. Натиснете бутона, стрелка 1 и 
издърпайте облегалката за глава изцяло 
навън.

Задни седалки

Регулиране на височината

Нагоре: издърпайте. 

Надолу: натиснете бутона, стрелка 1 и 
плъзнете надолу облегалката за глава.

Височината на централната облегалка за 
глава не може да се регулира.

Демонтиране
Седан: 
Само с преходна система за товарене:

1. Издърпайте изцяло нагоре.

2. Натиснете бутона, стрелка 1 и издърпай-
те облегалката за глава изцяло навън, 
като в същото време задната седалка е 
леко наклонена напред.

Сваляйте облегалките за главата само, 
когато на задната седалка няма да 

стои никой. Поставете отново облегалките 
преди да превозвате пътници на задната 
седалка.

Сваляне на облегалките за глава 
надолу и връщането им обратно 
нагоре

Сваляне: 
Натиснете бутона, стрелка 1.

Вдигане: 
Издърпайте облегалката за глава.

В зависимост от версията на оборудването 
във Вашия автомобил, външните облегалки 
за глава също могат да бъдат сваляни и 
вдигани.

Сваляйте облегалките за главата само, 
когато на задната седалка няма да 

стои никой. Повдигнете облегалките за 
глава преди да превозвате пътници на 
задната седалка.
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Подгряване на седалките*

Натиснете веднъж за степен на температу-
рата. Три светодиода означават най-високата 
температура. 
За да изключите: 
Натиснете и задръжте бутона. 
Ако продължите да шофирате в рамките на 
около 15 минути, подгряването на седалката 
се активира автоматично на вече зададената 
температура. 
Ако е необходимо, температурата се намалява 
– до включително пълно изключване – за да се 
предотврати изтощаването на акумулатора. 
Светодиодите продължават да светят.

Запаметяване на позицията 
на седалката и огледалото*
Можете да запаметите и да извикате две 
различни позиции за седалката на водача и 
външните огледала. 
Ширината на облегалката на седалката и 
лумбалната опора не се съхраняват в паметта 
за позициите.

Запаметяване

1. Включете на радио готовност или на 
контакт, виж стр. 55.

2. Поставете седалката и външните огле-
дала на желаните позиции.

3. Натиснете бутона .
Светодиодът в бутона светва.

4. Натиснете желания бутон за паметта 1 или 
2: Светодиодът угасва.
Избраните позиции на седалката на вода-
ча и външните огледала се запаметяват в 
дистанционното управление, което 
използвате в момента.

Извикване от паметта
Не извиквайте паметта, докато шофи-
рате, тъй като това може да доведе до 

неочаквано преместване на седалката и да 
предизвика инцидент.

Функция за удобство
1. Отключете и отворете вратата на водача 

или включете радио готовността, 
виж стр. 55.

2. Натиснете за кратко желания бутон за 
паметта 1 или 2.

Процедурата за регулиране спира незабавно, 
когато натиснете бутон за регулиране на 
седалките, или докоснете някои от бутоните 
на паметта.

Предпазна функция
1. Затворете вратата на водача и включете 

или изключете от контакт, виж стр. 55.
2. Натиснете бутоните на паметта 1 или 2 

според желанието, докато процедурата по 
регулирането завърши.

Ако бутон  е бил натиснат по невнимание:

Натиснете бутона отново; светодиодът 
угасва.

Извикване от паметта на 
дистанционното управление
Последно избраната позиция на седалката на 
водача се запаметява в дистанционното 
управление, което използвате в момента. 
Можете да изберете кога седалката да се 
пренастройва в тази позиция.

Извикване при отключване на автомобила. 
Извикване при отваряне на вратата на 
водача.

Ако се използва тази функция на 
Персоналния профил, първо се уверете, 

че мястото за краката зад седалката на вода-
ча не е възпрепятствано. В противен случай 
могат да бъдат наранени хора, или да се 
повредят предмети, ако седалката започне да 
се движи назад.
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Процедурата за регулиране спира незабавно, 
когато натиснете бутон за регулиране на 
седалките или докоснете някои от бутоните на 
паметта.

Избиране на автоматично извикване
За принципите на iDrive, виж стр. 14.
1. Извикайте началното меню.
2. Натиснете контролера, за да извикате

 менюто.
3. Изберете "Settings" и натиснете контро-

лера.
4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 

контролера.
5. Ако е необходимо, придвижете маркера за 

избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера до позиция “Doors locks” и го 
натиснете.

6. Изберете "Central locking" и натиснете 
контролера.

7. Изберете "Last seat pos." и натиснете 
контролера.

8. Изберете "After unlocking" или "After door 
opens".

9. Натиснете контролера.

Изключване на автоматичното 
извикване
Изберете "Automatic off" и натиснете контро-
лера.

Предпазни колани
Спазвайте инструкциите на стр. 42, 
в противен случай ще съществува пови-

шен риск за личната Ви безопасност.
Винаги преди да потеглите се уверете, че 
всички пътници са поставили предпазните си 
колани. Въздушните възглавници са допълни-
телна мярка за безопасност и не заменят 
предпазните колани. 
Средната закопчалка на задната редица 
седалки, обозначена CENTER е предназна-
чена единствено за пасажера в средата на 
задната седалка.

Закопчаване
Закопчалката на предпазния колан трябва да 
щракне. 
Горното място за прибиране на колана е под-
ходящо за възрастни с всякакъв ръст, при по-
ложение, че са правилно седнали, виж стр. 42.

Отваряне
1. Хванете колана.
2. Натиснете червения бутон на закопчал-

ката на колана. 
3. Насочете колана обратно към ролката за 

прибиране.

Напомняне “Поставете предпазните 
колани” за предните седалки

Индикаторната светлина светва и се 
чува звуков сигнал. Освен това, на 
контролния дисплей се появява 

съобщение”Fasten seat belts”. Моля, проверете 
дали предпазният колан е закопчан правилно. 
Напомнящото устройство се включва, ако 
предпазният колан на водача на автомобила 
все още не е закопчан. 
Напомнящото устройство се включва също и 
при скорост на движение приблизително над 8 
км/ч, около 5 мили/ч, ако предпазният колан 
на пътника до водача не е закопчан, ако има 
предмети на седалката на  пътника до водача, 
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или когато водачът или предният пасажер 
откопчеят предпазните си колани.

Повредени предпазни колани
В случай, че предпазните колани са били 
подложени на натоварване при инци-

дент или са повредени в някаква степен: 
подменете системата на предпазните колани, 
включително устройството за обтягане на 
коланите, както и всички системи за безопас-
но превозване на деца, като направите и тест 
на мястото за прибиране на предпазните кола-
ни. Това трябва да се направи само в Сервиз 
на BMW или в сервиз, който работи в съответ-
ствие със спецификациите на  BMW и има 
персонал с нужното обучение, в противен 
случай правилната работа на тези системи за 
безопасност не може да бъде гарантирана.

Огледала

Външни огледала
Външната част на огледалата показва по-
голяма сфера на полезрение*, отколкото 
вътрешната им част. По този начин се увели-
чава полезрението назад, а така наречената 
сляпа зона се намалява.

Обектите, които се виждат в огледалото 
са по-близо, отколкото изглеждат. Не 

определяйте разстоянието от трафика след 
Вас на базата на това, което виждате в огле-
далата. В противен случай съществува голям 
риск от инцидент.

1 Настройки

2 Превключване между другото огледало 
или автоматична функция за паркиране*

3 Прибиране на огледалата навътре и навън*
Настройката за външните огледала се запазва 
за дистанционното управление, което използ-
вате в момента*. Когато автомобилът се 
отключва, запаметената позиция се извиква 
автоматично от паметта.

Ръчно регулиране
Огледалата могат да бъдат и ръчно регулира-
ни чрез натискане ръба на стъклото.

Прибиране на огледалата навътре и 
навън*
При скорости до около 20 км/ч, приблизително 
12 мили/ч, можете да сгъвате огледалата 
навътре и навън, като натиснете бутон 3. Това 
може да бъде полезно например на тесни 
улици, или за отваряне на огледалата навън с 
цел коригиране на позицията им, след като са 
били ръчно прибрани навътре. Огледалата, 
които са били прибрани навътре отново се 
отварят, когато автомобилът достигне скорост 
от около 40 км/ч, приблизително 25 мили/ч.

Преди автомобилът да влезе в авто-
мивка, приберете огледалата навътре 

ръчно или чрез натискане на бутон 3, в проти-
вен случай те могат да претърпят повреда.

Автоматично подгряване*
Двете външни огледала се подгряват авто-
матично докато двигателят работи или е 
включен на контакт.

Накланяне надолу на огледалото от 
страната на пасажера – автоматична 
функция за паркиране*

Активиране
1. Бутнете бутона в позиция за огледалото от 

страната на водача, стрелка 1.

2. Включете на задна предавка или положе-
ние R на скоростния лост при автоматична 
трансмисия. Огледалото от страната на 
пасажера се накланя леко надолу. Повърх-
ността на пътя в близост до автомобила, 
например бордюрът, тогава идва в поле-
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зрението на водача в огледалото, напр-
имер при паркиране на автомобила.

Функцията за паркиране се изключва, 
ако теглите ремарке.

Деактивиране
Бутнете бутона в позиция за огледалото от 
страната на  пътника до водача, стрелка 2.

Вътрешно огледало

Завъртете регулатора, за да намалите 
заслепяването от фаровете на автомоби-
лите зад Вас, когато шофирате през нощта.

Вътрешни и външни огледала, 
автоматично затъмняване*

Функцията за автоматично затъмняване на 
вътрешните и външните огледала* се 
контролира от две фотоклетки във вътреш-
ното огледало. Едната фотоклетка е в 
рамката на огледалото, виж стрелката, 
а другата е на гърба на огледалото. 

За да може системата да работи правилно, 
поддържайте фотоклетките чисти, не покри-
вайте зоната между вътрешното огледало и 
предното стъкло и не лепете етикети или 
какъвто и да било вид стикери на предното 
стъкло, директно пред огледалото.

Волан

Регулиране
Не регулирайте волана, докато авто-
мобилът е в движение, защото може да 

се получи инцидент, в следствие на някое 
неочаквано движение.

1. Натиснете лоста надолу.

2. Придвижете волана до предпочитаната 
височина и ъгъл така, че да са Ви удобни 
при седнало положение. 

3. Вдигнете отново лоста нагоре.

Не упражнявайте сила при премест-
ване на лоста обратно нагоре, 

в противен случай механизмът ще се 
повреди.

Електрическо заключване на волана
Воланът се заключва или отключва авто-
матично, когато дистанционното управление 
се извади или постави, виж стр. 55.

Програмируеми бутони на волана
Можете да програмирате бутоните според 
Вашите предпочитания:

Настройката се запаметява за дистанцион-
ното управление, което използвате в 
момента.
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За принципите на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Steering wheel buttons" и натис-
нете контролера.

Появява се списък, който показва 
различни функции:

"Voice output of nav. system" 
Гласови съобщения от навигационна-
та система*
"Air circulation on / off" 
За да блокирате изцяло и за постоян-
но навлизането на външен въздух, 
вижте Автоматичен контрол на 
циркулацията на въздуха AUC* на 
стр.102

"Mute on / off"
За изключване на звука на аудио 
източниците

"Display on / off"
За включване и изключване на 
контролния дисплей

"Telephone list"*
За показване/скриване на телефон-
ния указател или последният списък 
със запаметени номера

"Next entertainment source"
За смяна на аудио източника

5. Изберете желаната функция и натиснете 
контролера. 

6. Изберете бутон, ако е необходимо, 
и натиснете контролера.

Избраната функция може да бъде задейст-
вана чрез съответния бутон.

Използване на функциите
Натиснете за кратко съответния бутон на 
волана. 

Ако за един от бутоните сте програмирали 
“Voice output of nav. system”:

за включване/изключване на гласовите 
съобщения: 
Задръжте натиснат бутона. 

За да се повтори последното гласово 
съобщение: 
Натиснете бутона за кратко

За да прекъснете гласово съобщение по 
време на обявяването му: 
Натиснете бутона за кратко.
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Безопасно превозване на деца

Важни забележки
Не оставяйте децата без надзор в авто-
мобила, тъй като могат да застрашат 

себе си и/или други хора, например чрез отва-
ряне на вратите.

По принцип, седалката на пътника до водача 
и задните външни седалки са подходящи за 
инсталиране на универсални обезопасителни 
системи за деца от всички възрастови групи, 
при условие, че те са одобрени за въпросната 
възрастова група.

Винаги возете децата отзад
Проучванията върху катастрофите показват, 
че най-безопасното място за децата е на 
задната седалка.

Деца под 12 години или по-ниски от 150 
см, приблизително 5 фута, трябва вина-

ги да пътуват на втория ред седалки, като се 
използват подходящите системи за безопас-
но превозване на деца, в противен случай 
съществува голям риск от наранявания при 
инцидент.

Изключение за седалката на  пътника 
до водача

Ако въпреки всичко се налага да 
поставите обезопасителната система 

за деца на седалката на пътника до водача, 
предната и страничната въздушна възглав-
ница за  пътника до водача трябва да бъдат 
деактивирани, в противен случай детето, 
което пътува на тази седалка ще бъде 
подложено на значителен риск от наранява-
не, ако се включат въздушните възглавници, 
дори ако се използва обезопасителната 
система за деца.

Предните въздушни възглавници за 
седалката на пътника до водача не 

могат да бъдат деактивирани, освен ако в 
автомобила не е оборудван с ISOFIX система 
и ключ за предните въздушни възглавници за 
седалката на пътника до водача.

Ключ* за предните 
въздушни възглавници за 
седалката на пътника до 
водача

Можете да деактивирате и отново да акти-
вирате предните и страничните въздушни 
възглавници за седалката на пътника до 
водача, чрез ключ. Този ключ се намира в 
частта на арматурното табло срещу пътника 
до водача. 

Можете да деактивирате и отново да акти-
вирате въздушните възглавници само за  
пътника до водача, когато автомобилът е 
спрял и вратата на  пътника до водача е отво-
рена.

Деактивиране
Завъртете ключа в позиция OFF. 

Когато ключът е в тази позиция, въздушните 
възглавници за седалката на  пътника до 
водача се деактивират. Въздушните възглав-
ници за водача остават напълно активни.

След свалянето на системата за 
безопасно превозване на деца, 

незабавно активирайте отново въздушните 
възглавници за седалката на пътника до 
водача, за да могат да се включат правилно в 
случай на инцидент.

Активиране отново
Завъртете ключа в позиция ON. 

Въздушните възглавници за седалката на  
пътника до водача са активирани отново и 
при нужда могат да се включат правилно.
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Функционално състояние

Индикаторната светлина продължава да 
свети, ако въздушните възглавници за 
седалката на пътника до водача са 
деактивирани. 

Индикаторната светлина не светва, ако 
въздушните възглавници за седалката на 
пътника до водача са активирани.

Поставяне на системи за 
безопасно превозване на 
деца
Сервизът на BMW може да достави подходя-
щи системи за безопасно превозване на деца 
за всяка възраст и тегло.

Когато избирате, инсталирате и използ-
вате системи за безопасно превозване 

на деца, спазвайте инструкциите на произво-
дителя, за да не се намали защитният ефект. 
След инцидент, се погрижете всички компо-
ненти на системата за безопасно превозване 
на деца и предпазния колан, използван за 
фиксирането й да бъдат проверени в Сервиз 
на BMW и подменени, ако това е необходимо. 
Тази работа трябва да бъде свършена 
единствено в Сервиз на BMW или в сервиз, 
който работи в съответствие със специфи-
кациите на BMW и има персонал с нужното 
обучение.

Обикновените системи за безопасно превоз-
ване на деца са проектирани да се захващат с 
колан за скута или долната част на колан, 
преминаващ през рамото и скута. Неправилно 
или неподходящо поставени системи за 
безопасно превозване на деца могат да 
увеличат риска от нараняване на децата. 
Винаги спазвайте точно указанията за монти-
ране на системата.

На седалката на  пътника до водача
Преди да монтирате система за без-
опасно превозване на деца на седалката 

на  пътника до водача, уверете се, че 
предната и страничната въздушна възглав-
ници от страната на седалката на  пътника до 
водача са деактивирани, в противен случай 
детето, което пътува на тази седалка ще бъде 
подложено на значителен риск от нараняване, 
ако се включат въздушните възглавници.

Височина на седалката
Преди да монтирате универсална система за 
безопасно превозване на деца на седалката 
на предния пътник, вдигнете седалката 
възможно най-високо, за да постигнете 
оптимално поставяне на предпазния колан. 
Не регулирайте височината на седалката, 
след като е монтирана системата за безопасно 
превозване на деца.

Широчина на облегалката*
Облегалката на седалката на  пътника 
до водача трябва да бъде напълно 

разгъната. След като поставите детската 
седалка, не променяйте настройката. 
В противен случай, стабилността на детската 
седалка, поставена на мястото на пътника до 
водача ще бъде намалена.

1. Отворете изцяло регулатора за широчина-
та на облегалката, виж стр. 43.

2. Поставете детската седалка.

Монтиране на седалки за 
деца ISOFIX

За поставянето и употребата на систе-
мите за безопасно превозване на деца 

ISOFIX, спазвайте инструкциите за употреба и 
безопасност на производителя на системата, 
тъй като в противен случай може да се намали 
предпазният ефект.

Подходящи системи за безопасно 
превозване на деца ISOFIX
Следните системи за безопасно превозване на 
деца ISOFIX могат да бъдат използвани на 
обозначените места във Вашия автомобил. 

Съответните обозначения са посочени на 
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самите седалки за деца.

Скоби за по-ниско монтиране на 
ISOFIX
Преди да монтирате седалката за деца, 
издърпайте колана настрани от зоната около 
фиксаторите за детска седалка.

Уверете се, че и двата фиксатора 
ISOFIX са правилно поставени, както и 

че системата за безопасно превозване на деца 
е стабилно облегната на облегалката, 
в противен случай може да се намали защит-
ното й действие.

Задни седалки с преходна система на 
натоварване

Скобите за ниско монтиране на ISOFIX се 
намират под обозначените капачки.

Задни седалки без преходна система 
на натоварване*

Скобите за по-ниско монтиране на ISOFIX се 
намират на позициите, отбелязани със 
стрелките, в кухината между седалката и 
облегалката.

Седалка на пътника до водача*

Скобите за по-ниско монтиране на ISOFIX се 
намират на позициите, отбелязани със 
стрелките, в кухината между седалката и 
облегалката.

Точки за закрепване на горната 
задържаща лента на ISOFIX

Използвайте точките за закрепване на 
горната задържаща лента единствено, 

за да фиксирате системата за безопасно 
превозване на деца, в противен случай точки-
те за прикрепване могат да се повредят.

Задни седалки
Седалка на пътника до 
водача*

A - ISO / F3 A - ISO / F3

B - ISO / F2 B - ISO / F2

B1 - ISO / F2X B1 - ISO / F2X

C - ISO / R3 D - ISO / R2

D - ISO / R2 E - ISO / R1

E - ISO / R1

F - ISO / L1

G - ISO / L2
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Седан

Има две допълнителни точки за закрепване 
на системите за безопасно превозване на 
деца ISOFIX с горен колан, виж стрелките.

Туринг

В багажника има две допълнителни точки за 
закрепване на системите за безопасно 
превозване на деца ISOFIX с горен колан, 
виж стрелките. Достъп до точките за закреп-
ване*: отстранете съответния капак.

Поставяне на горния колан на ISOFIX
Уверете се, че горният колан не преми-
нава върху остри ръбове и не се усуква 

по пътя до горната точка на закрепване. 
В противен случай, системата за безопасно 
превозване на деца няма да може да защити 
детето в случай на инцидент.

Седан: задни седалки

Туринг: задни седалки

1 Посока на пътуването

2 Облегалки за глава

3 Кука на горния колан 

4 Точка на закрепване

5 Задна кора/под на багажника

6 Облегалка на седалката

7 Горен колан на системата за безопасно 
превозване на деца

Преди употреба, вдигнете нагоре точките на 
закрепване и облегалката за глава*, ако е 
необходимо.

1. Бутнете облегалката за глава нагоре.

2. Преведете горната задържаща лента 
между фиксаторите на облегалката за 
глава.
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3. Закрепете горната задържаща лента в 
точката за прикрепване чрез куката. 

4. Бутнете надолу облегалката за главата до 
най-ниското й положение. 

5. Издърпайте горната задържаща лента, 
докато се изпъне.

Седалка на пътника до водача*
Когато монтирате системата за безопасно 
превозване на деца ISOFIX на седалката на  
пътника до водача, поставете горната 
задържаща лента ISOFIX в точката на 
прикрепване, намираща се на седалката зад 
тази на пътника до водача. 

Седан:

Туринг:

Преведете горната задържаща лента през 
фиксаторите на облегалката за главата на 
седалката на  пътника до водача и задната 
седалка.

В такива случаи, не се разрешава на 
лице да пътува на задната седалка, 

намираща се зад седалката на  пътника до 
водача.
Когато облегалката на задната седалка е 
сгъната надолу, не промушвайте предпазния 
колан през фиксаторите на облегалката за 
глава, в противен случай предпазният колан 
няма да може да стегне системата за без-

опасно превозване на деца, както това е 
предвидено, в случай на инцидент.

При шофиране с деца

Заключалки за безопасност на децата 
в задните врати

Натиснете надолу блокиращия лост на 
задните врати: 

Въпросната врата сега може да бъде отво-
рена само отвън.

Бутон за безопасност при отваряне и 
затваряне на прозорците
Натиснете бутона за безопасност при отва-
ряне и затваряне на прозорците, виж стр. 37, 
ако на задната седалка пътуват деца.
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Управление

Гнездо на стартерния ключ
Поставяне на дистанционното 
управление в гнездото на стартерния 
ключ

Поставете дистанционното управление 
плътно в гнездото на стартерния ключ.

Радио готовността е включена. 
Отделните електрически уреди могат да 
работят. 
Електрическото заключване на волана се 
деактивира със звуков сигнал.

Поставете дистанционното управление 
в гнездото на стартерния ключ преди да 

потеглите с автомобила, в противен случай 
воланът няма да се отключи и няма да може 
да управлявате автомобила.

Удобен достъп*
С функцията Удобен достъп, ще трябва да 
поставяте дистанционното управление в 
гнездото на стартерния ключ само при 
изключителни обстоятелства, виж стр. 34.

Изваждане на дистанционното 
управление от гнездото на 
стартерния ключ

Не издърпвайте дистанционното управ-
ление със сила от гнездото на стартер-

ния ключ, в противен случай то може да се 
повреди.
Преди да извадите дистанционното управ-
ление, първо го натиснете навътре, докато се 
освободи захващането му.

Aвтомобилът се изключва от контакт, 
ако преди това е бил включен. 
Електрическо заключване на волана* се 
включва със звуков сигнал.

Автоматична предавателна кутия
Можете да извадите дистанционното управ-
ление само, ако трансмисията е включена на 
позиция Р: Блокиране на смяна на предавките.

Бутон за стартиране/
спиране - Start/stop

Чрез натискане на бутона Start/Stop автомо-
билът се включва/изключва на радио гото-
вност или на контакт.

Двигателят ще се включи, когато натис-
нете бутона Start/Stop и натиснете 

съединителя при модел с механична предава-
телна кутия или спирачката при модел с авто-
матична трансмисия.

Радио готовност
Отделните електрически консуматори могат 
да работят. Часът и външната температура се 
изписват на контролното табло. 

Радио готовността се изключва автоматично:

когато дистанционното управление се 
извади от гнездото на стартерния ключ.

когато докоснете панела над ключалката 
на вратата, ако автомобилът е снабден с 
Удобен достъп*, виж Заключване на 
стр. 35.

Включване на контакт
Всички електрически консуматори са готови 
за работа. Показанията на километража и 
дневния километраж се изписват на контрол-
ното табло.

Когато двигателят е изключен, моля 
изключете от контакт и всички 
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електрически уреди, които не използвате, за 
да запазите акумулатора.

Изключване от контакт и от радио 
готовност
Всички светлинни индикатори, предупреди-
телни светлини и дисплеи на контролното 
табло изгасват.

Стартиране на двигателя
Никога не стартирайте двигателя в за-
творени пространства, тъй като поглъ-

щането на вредни газове може да доведе до 
загуба на съзнание с фатални последствия. 
Изпусканият газ съдържа въглероден моно-
ксид, който е безцветен и без мирис, но е из-
ключително токсичен. Не оставяйте автомоби-
ла без надзор при работещ двигател, тъй като 
това представлява риск. 

Преди да оставите автомобила с работещ 
двигател, включете трансмисията на N или Р и 
задействайте ръчната спирачка, за да не 
може автомобилът да се движи.

Избягвайте да стартирате, спирате и 
рестартирате двигателя в бърза после-

дователност, или чрез повтарящи се опити да 
го стартирате, ако не пали, в противен случай 
неизгореното или само частично изгореното 
гориво може да достигне до катализатора, 
което може да доведе до прегряване и повре-
да.

Не загрявайте двигателя, когато автомобилът 
не е в движение; за предпочитане е да потег-
лите веднага, като шофирате с умерени 
обороти на двигателя.

Механична предавателна кутия
С дистанционно управление в гнездото на 
стартерния ключ или с Удобен достъп - в авто-
мобила, виж стр. 34.

1. Натиснете спирачката.
2. Натиснете съединителя и включете на 

неутрална предавка. 
3. Натиснете бутона за Start/Stop.
Стартирането продължава автоматично за 
известно време и спира автоматично, веднага 
след като двигателят запали.

Автоматична предавателна кутия
С дистанционно управление в гнездото на 
стартерния ключ или с Удобен достъп - в авто-
мобила, виж стр. 34.
1. Натиснете спирачката.
2. Преместване на лоста на предавките в 

позиция Р.
3. Натиснете бутона за Start/Stop.
Стартирането продължава автоматично за 
известно време и спира автоматично, веднага 
след като двигателят запали.

Дизелов двигател
Когато двигателят е студен и температурата е 
под 0°С / 32°F, стартирането може да бъде 
забавено от автоматичното подгряване. На 
контролното табло светва индикаторът за 
подгряване и в същото време на контролния 
дисплей се появява съобщение.

Спиране на двигателя
Винаги вземайте дистанционното управ-
ление със себе си, когато излизате от 

автомобила.
При паркиране, задействайте ръчната 
спирачка, за да не може автомобилът да се 
движи.

Механична предавателна кутия
1. Когато автомобилът е неподвижен, натис-

нете бутона Start/Stop.
2. Включете на първа или задна предавка. 
3. Задействайте ръчната спирачка. 
4. Извадете дистанционното управление от 

гнездото за стартерния ключ, 
виж стр. 55.

Автоматична предавателна кутия
1. Когато автомобилът е неподвижен, 

включете позиция Р на трансмисията.

2. Натиснете бутона Start/Stop. 

3. Задействайте ръчната спирачка. 
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4. Извадете дистанционното управление от 
гнездото за стартерния ключ, виж стр. 55.

Автоматична функция 
потегляне/спиране*

Принципът
Автоматичната функция потегляне/спиране 
Ви помага да спестите гориво и да намалите 
емисиите. За да направите това, системата 
автоматично спира двигателя, докато авто-
мобилът е неподвижен, например, в задръст-
ване или на светофар, той обаче остава 
включен на контакт. Веднага щом натиснете 
съединителя, двигателят стартира автома-
тично.

Автоматично действие
При всяко стартиране на двигателя, авто-
матичната функция потегляне/спиране е в 
режим готовност. Тя се активира веднага 
щом се движите напред по-бързо от 5 км/ч, 
приблизително 3 мили/час.

Спиране на двигателя
Когато спирате постепенно, например на 
червен светофар, или когато автомобилът е 
неподвижен, преминете на неутрална 
предавка и отпуснете съединителя.

Когато автомобилът е спрял, 
двигателят не работи и индикатор-
ната светлина светва. 

Дебитът на въздуха от климатика/
автоматичната климатична система нама-
лява.

Спиране на двигателя
Преди спирането на двигателя, системата 
проверява дали са изпълнени определени 
условия, свързани със сигурността и 
удобството.

В следните случаи, двигателят не спира:

Външната температура е под +3°С/37 F

Пътническото купе се подгрява или 
охлажда

При включена климатична система, ако 
предното стъкло е запотено

Висока външна температура и работещ 
климатик

Двигателят все още не е достигнал ра-
ботна температура

Акумулаторът е изтощен, 
виж Акумулатор на стр. 217

След движение назад

Стартиране на двигателя
Натиснете съединителя, когато 
скоростният лост е на неутрална 
предавка.

Двигателят пали и индикаторната светлина 
угасва.

Двигателят стартира автоматично
Изгасеният двигател стартира автоматично, 
например в следните ситуации:

Купето е силно затоплено и климатикът е 
включен

При включена климатична система, ако 
прозорците и предното стъкло започват 
да се запотяват

Акумулаторът е напълно изтощен, 
виж Акумулатор на стр. 217

Малък вакуум в спирачките, например 
поради това, че педалът на спирачката е 
бил натискан няколко пъти последова-
телно

Автомобилът започва да се движи

Предпазна функция
Двигателят не пали автоматично, 
ако предпазният колан на водача 
не е поставен или капакът на отде-

лението за двигателя са останали отворени 
след като двигателят е бил спрян автоматич-
но. Индикаторната светлина светва. 
Двигателят може да бъде стартиран само 
като се използва бутонът Start/Stop.
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Ръчно деактивиране

Натиснете бутона.

Оранжевият светодиод светва. 

Когато системата е деактивирана, двига-
телят може да бъде стартиран само като се 
използва бутонът Start/Stop.

Ръчно активиране
Натиснете бутона отново. 

Светодиодът угасва.

Неизправност
Автоматичната функция потегляне/
спиране вече не спира двигателя 
автоматично. Индикаторната 

светлина светва. Може да продължите пъту-
ването си. Проверете системата.

Ръчна спирачка
Ръчната спирачка е предназначена главно 
да не позволява на неподвижен автомобил 
да се движи и действа на задните колела.

Индикаторна светлина
Индикаторната светлина свети, а 
когато потегляте се чува звуков 
сигнал. Ръчната спирачка е все още 

включена.

Включване
Лостът се включва автоматично.

Освобождаване

Вдигнете леко, натиснете бутона и свалете 
лоста.

В изключителни случай, ако ръчната 
спирачка трябва да се използва, за да 

се намали скоростта на автомобила или той 
да спре, не дърпайте лоста рязко. Натискай-
те бутона на лоста през цялото време. 

Твърде рязкото прилагане на ръчната 
спирачка може да блокира задните колела и 
да причини поднасяне на задната част на 
автомобила.

За да предотвратите корозия или неба-
лансираност на спирачките на дясната 

и лявата страна, прилагайте периодично 
ръчната спирачка малко преди да спрете 
окончателно, при условие, че това не създава 
опасност. 

Когато ръчната спирачка е задействана, 
светлините на спирачките не се включват.

Механична предавателна 
кутия

Когато превключвате на 5-та/6-та 
предавка, натиснете скоростния лост 

надясно. В противен случай двигателят може 
да се повреди, ако случайно преминете на 
3-та или 4-та предавка.
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Задна предавка
Включете тази предавка само, когато авто-
мобилът е неподвижен. 
Когато скоростният лост се натиска наляво, 
трябва да преодолеете леко съпротивление.

Автоматична трансмисия*
Освен напълно автоматичния режим, можете 
да извършвате ръчна смяна на предавките, 
виж стр. 60.

Спиране на автомобила
Преди да оставите автомобила с 
включен двигател, включете предавка 

Р и задействайте ръчната спирачка, за да не 
може автомобилът да се движи.

Изваждане на дистанционното 
управление
За да извадите дистанционното управление 
от гнездото за стартерния ключ, първо трябва 
да преместите скоростния лост в позиция Р и 
да угасите двигателя: 

Блокиране на смяна на предавките. Извадете 
дистанционното управление от гнездото за 
стартерния ключ, виж стр. 55.

Позиции на скоростния лост
P R N D M/S + –

Дисплеи на контролното табло

P R N D DS M1 to M6

Показва се позицията на скоростния лост,
или настоящата предавка в механичен 
режим.

Смяна на позициите на скоростния 
лост

Когато е включен на контакт или двига-
телят работи, скоростният лост може да 
бъде преместен от позиция Р: Блокиране 
на смяна на предавките. 
Преди да преместите лоста от Р или N, 
когато автомобилът е неподвижен, първо 
натиснете спирачката, в противен случай 
скоростният лост няма да се премести: 
блокиране на смяната на предавките.

Натиснете спирачката, докато сте 
готови да потеглите; това няма да 

позволи на автомобила да потегли, когато 
избирате предавка.

Блокировка не позволява на скоростния лост 
да бъде преместен по невнимание на позиция 
R или Р. За да освободите блокировката, 
натиснете бутона в предната част на ско-
ростния лост, виж стрелката.

P Паркиране
Включете тази предавка само, когато авто-
мобилът е неподвижен. 
Задните колела са блокирани.

R Задна предавка
Включете тази предавка само, когато авто-
мобилът е неподвижен.

N Неутрална предавка
Можете да изберете тази предавка в авто-
мивка, например. 
Автомобилът ще може да се движи.

D Драйв, движение в автоматична 
позиция
Използвайте тази позиция за нормално шофи-
ране. Всички предавки за движение напред се 
избират автоматично.
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Кик-даун ускорение
Можете да постигнете максимално ускорение 
с педала на газта. 
Натиснете педала на акселератора повече от 
обикновеното пълно подаване; ще почувства-
те повишено съпротивление.

Спортна програма и режим за ръчна 
смяна на предавки M/S

Натиснете скоростния лост на наляво от пози-
ция на предавката D в улея за M/S: 

Активира се Спортната програма и на контрол-
ното табло се появява DS. Тази позиция се пре-
поръчва при по-динамичен стил на шофиране. 

За да се върнете в автоматичен режим, натис-
нете скоростния лост надясно в позиция D.

Смяна на предавките със скоростния 
лост
Когато натиснете скоростния лост напред или 
назад, се активира режимът за ръчна смяна на 
предавки и можете да сменяте предавката. 
Контролното табло показва М1 до М6. 

Преминаване на по-висока и по-ниска предав-
ка се извършва само при подходящи обороти 
на двигателя и подходящ път; няма да се 
премине на по-ниска предавка, ако това води 
до твърде високи обороти на двигателя. 
Избраната предавка се появява за кратко на  
контролното табло, последвана от предав-
ката, която реално се използва.

Смяна на предавките чрез лостчета 
на волана
Лостчетата за смяна на предавките позволя-
ват бърза смяна на предавките, тъй като и 
двете ръце остават на волана.

Когато сменяте предавки в автоматичен 
режим чрез лостчетата на волана, транс-
мисията преминава в механичен режим. 

Ако не използвате лостчетата за 
превключване или не ускорите за опре-

делен период от време, трансмисията се 
връща към автоматичен режим.

Ако скоростният лост е в позиция M/S, 
механичният режим остава активен.

За да преминете на по-висока предавка: 
дръпнете едно от лостчетата. 

За да преминете на по-ниска предавка: 
натиснете едно от лостчетата.

Преминаване на по-висока и по-ниска предав-
ка се извършва само при подходящи обороти 
на двигателя и подходящ път; няма да се 
премине на по-ниска предавка, ако това води 
до твърде високи обороти на двигателя. 
Избраната предавка се появява за кратко на  
контролното табло, последвана от предав-
ката, която реално се използва.

Премахване блокирането на 
скоростния лост
Ако скоростният лост засече в позиция Р 
независимо от това, че бутонът му е натиснат, 
блокирането на лоста може да се отстрани:

1. Откопчейте защитното покритие на 
скоростния лост.

2. Дръпнете защитното покритие върху ско-
ростния лост, докато го покриете изцяло.

3. Като използвате отвертката от комплек-
та, виж стр. 211, натиснете червения 
лост като същевременно премествате 
скоростния лост към желаната позиция.
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Мигачи/светлинен клаксон

1 Дълги светлини

2 Светлинен клаксон

3 Мигачи

Индикация при завиване
Натиснете лоста отвъд точката на съпротив-
ление. 

За отмяна на мигачите, натиснете лоста до 
точката за съпротивление.

Ако индикаторната светлина мига 
по-бързо от обичайното, някоя от 

крушките е изгоряла – вероятно на тегленото 
ремарке, ако има такова.

Кратка индикация при завиване
Натиснете и задръжте лоста отвъд точката на 
съпротивление дотогава, докато желаете да 
покажете индикация за завиване.

Троен сигнал за завиване
Натиснете лоста до точката на съпротивле-
ние. 

Мигачите светват три пъти. 

Можете да активирате или деактивирате тази 
функция. 

За принципите на iDrive, виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Vehicle / Tyres" и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. 
Завъртете контролера, докато се маркира 
“Light/Светлини” и натиснете контролера.

6. Изберете “Triple turn signal activation” 
натиснете контролера.

Сигналът е включен.

Настройката се запаметява за дистанционно-
то управление, което се използва в момента.

Чистачки

1 Включване на чистачките

2 Изключване на чистачките

3 Активиране/деактивиране на режима за 
почистване или на сензора за дъжд*

4 Почистване на предното стъкло и 
предните фарове*

5 Регулиране на забавянето или 
чувствителността на сензора за дъжд

Включване на чистачките
Дръпнете лоста нагоре, стрелка 1.

Когато се освободи, лостът се връща в същата 
позиция.

Нормална скорост на чистачките
Натиснете веднъж. 

Чистачките се включват на прекъснатото 
почистване, когато автомобилът е спрял.
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Бърза скорост на чистачките
Натиснете два пъти, или натиснете отвъд 
точката на съпротивление. Чистачките се 
включват на нормална скорост, когато авто-
мобилът е спрял.

Прекъснато почистване или сензор за 
дъжд*
Ако автомобилът не е оборудван със сензор за 
дъжд, времето за прекъснато почистване е 
зададено предварително. 
Ако автомобилът е оборудван със сензор за 
дъжд, времето между почистванията се 
контролира автоматично и зависи от силата на 
дъжда. Сензорът за дъжд се намира на 
предното стъкло, точно пред вътрешното 
огледало.

Активиране на прекъснато 
почистване или сензора за дъжд

Натиснете бутона, стрелка 3. Светодиодът на 
бутона светва.

Регулиране на забавянето или 
чувствителността на сензора за дъжд
Завъртете назъбеното колело 5 нагоре или 
надолу.

Деактивиране на прекъснато 
почистване или сензора за дъжд
Натиснете бутона отново, стрелка 3.
Светодиодът угасва.

Деактивирайте сензора за дъжд в авто-
матична автомивка, за да предотврати-

те включване на чистачките на автомобила по 
невнимание и повреждането им.

Почистване на предното стъкло и 
фаровете*
Дръпнете лоста, стрелка 4.
От резервоара за течност за чистачки се 
впръсква течност върху предното стъкло и 
чистачките се задействат за кратко.

Когато светлините на автомобила се вклю-
чени, същевременно се почистват и  фаровете 
на подходящи интервали.

Водачът на автомобила трябва да 
включва системите за измиване само, 

ако е сигурно, че течността няма да замръзне 
на предното стъкло и да затрудни видимостта. 
Следователно, към течността трябва да бъде 
добавен препарат против замръзване, виж 
Течност за измиване. Не включвайте систе-
мите за измиване, ако резервоарът за течнос-
ти е празен, в противен случай помпата за 
измиване може да се повреди.

Дюзи за измиване на предното стъкло
Дюзите за измиване на предното стъкло се 
подгряват автоматично, докато двигателят 
работи или е включен на контакт*.

Туринг: Чистачка за задното стъкло

1 Прекъснато почистване. Когато се включи 
задна предавка се активира непрекъснат 
режим на работа.

2 Почистване на задното стъкло
Чистачката на задното стъкло не се движи, 
ако лостът е в позиция 1 преди автомобилът 
да е включен на контакт.
За да включите чистачката за задното стъкло:
1. Преместете лоста в начална позиция.
2. Изберете отново желаната позиция.

Не включвайте системите за измиване, 
ако резервоарът за течности е празен, 

в противен случай помпата за измиване може 
да се повреди.

Течност за измиване
Препаратът против замръзване е силно 
запалим. Дръжте го настрани от възмож-

ни източници на запалване и го съхранявайте 
само в добре затворени оригинални контейне-
ри, извън достъпа на деца, в противен случай 
съществува риск от нараняване.
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Спазвайте инструкциите, обозначени на 
контейнерите

Отвор за допълване на течността за 
измиване

Допълвайте течността за измиване, 
само когато двигателят е студен. Така 

се избягва контакт с горещите части на 
двигателя. В противен случай, ако течността 
се разлее, съществува риск от пожар и се 
застрашава личната Ви безопасност.

Всички дюзи за измиване се снабдяват от 
един резервоар. 

Когато пълните вода, към която при необхо-
димост е прибавен препарат против замръз-
ване, винаги следвайте инструкциите на 
производителя.

Смесете водата и препарата против 
замръзване преди да напълните резер-

воара за течността за измиване, за да е си-
гурно, че ще се поддържа правилната концен-
трация.

Капацитет
Приблизително 6 литра, около 10.6 пинта.

Круиз контрол* за 4 
цилиндрови двигатели

Принцип на действие
Той ще се активира, когато достигнете 
скорост от около 30 км/ч, приблизително 20 
мили/ч. Тогава автомобилът запаметява и 
поддържа скоростта, която сте определили 
чрез лоста на кормилния вал.

Не използвайте Круиз контрол, ако 
преобладават неблагоприятни условия 

при шофиране с постоянна скорост, например 
при криволичещи пътища, натоварен трафик 

или лоши условия на пътната настилка, като 
например сняг, дъжд, лед. В противен случай 
може да загубите контрол над автомобила и 
в резултат на това да причините произ-
шествие.

Един лост за всички функции

1 Поддържане и запаметяване на скорост 
или ускоряване

2 Поддържане и запаметяване на скорост 
или намаляване

3 Деактивиране на Круиз контрол

4 Извикване на запаметената скорост

Поддържане на настоящата скорост
Бутнете леко лоста, стрелка 1, или издърпай-
те леко, стрелка 2. Настоящата скорост на 
автомобила се запаметява и поддържа. Това 
се изписва за кратко на контролното табло. 

Ако самото спиране на двигателя се окаже 
недостатъчно по наклон, зададената скорост 
може да бъде надвишена. Освен това, може 
да се окаже невъзможно да се поддържа 
зададената скорост при наличната мощност 
на двигателя при изкачване на наклони.

Увеличаване на скоростта
Дръпнете лоста неколкократно, стрелка 1, 
докато се достигне желаната скорост. 
Всеки път, когато лостът се натиска, скорост-
та се увеличава с около 1 км/ч, или 1 миля/ч.

Ускоряване с лоста
Натиснете лоста, стрелка 1, докато се достиг-
не желаната скорост. 
Автомобилът набира скорост без да се натис-
ка педала на газта. Системата запаметява и 
поддържа скоростта.
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Намаляване на скоростта
Дръпнете лоста неколкократно, стрелка 2, 
докато се достигне желаната скорост. 
Функционира аналогично на увеличаването на 
скоростта или ускоряването, но този път 
намалява скоростта.

Деактивиране на Круиз контрол
Леко натиснете лоста нагоре и надолу, 
стрелка 3.

Освен това системата автоматично се 
деактивира:

Когато спрете автомобила

Когато натиснете съединителя или 
включите на неутрална предавка при 
автомобили с механична  трансмисия

Когато преместите скоростния лост в 
позиция N при автомобили с автоматична 
трансмисия

Когато шофирате над или под зададената 
скорост за продължителен период от 
време, например като натискате педала 
на газта

Когато DSC се намесва.

Извикване на запаметената скорост
Натиснете бутона, стрелка 4.

Последната запаметена скорост се извиква и 
поддържа. 

Запаметената скорост се изписва за кратко 
на контролното табло. 

Запаметената скорост се изтрива веднага 
щом изключите от контакт.

Дисплеи на контролното табло

Когато запаметите настоящата скорост на 
шофиране или извикате запаметена скорост, 
съответната стойност се изписва за кратко на 
контролното табло.

Круиз контрол* за 6 
цилиндрови двигатели

Принцип на действие
Можете да използвате Круиз контрола със 
спирачна функция, ако скоростта Ви е поне  
около 30 км/ч, приблизително 20 мили/ч. 
Тогава автомобилът запаметява и поддържа 
скоростта, която сте определили чрез използ-
ване на лоста на кормилния вал. За да 
поддържате определената скорост, система-
та задейства спирачките, когато самото 
спиране на двигателя не е достатъчно при 
спускане.

Не използвайте Круиз контрол, ако 
преобладават неблагоприятни условия 

при шофиране с постоянна скорост, например 
при криволичещи пътища, натоварен трафик 
или лоши условия на повърхността, като 
например сняг, дъжд, лед или мек материал. 
В противен случай може да загубите контрол 
над автомобила и в резултат на това да 
причините произшествие.

Механична предавателна кутия
Можете да сменяте предавките, докато Круиз 
контрола е активиран. Индикаторна светлина 
Ви уведомява, че трябва да смените предав-
ките, когато се движите за продължителен 
период от време на много високи или много 
ниски обороти, или ако системата е деактиви-
рана.

Един лост за всички функции

1 Поддържане и запаметяване на скорост 
или ускоряване

2 Поддържане и запаметяване на скорост 
или намаляване

3 Деактивиране на Круиз контрол

4 Извикване на запаметената скорост
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Поддържане на настоящата скорост
Бутнете леко лоста, стрелка 1, или издърпай-
те леко, стрелка 2. Настоящата скорост на 
автомобила се запаметява и поддържа. Това 
се показва на скоростомера, като се появява 
за кратко и на контролното табло. 
Освен това, може да се окаже невъзможно да 
се поддържа зададената скорост при налич-
ната мощност на двигателя по изкачване на 
наклони. При спускания по наклон, системата 
ще задейства леко спирачките на автомоби-
ла, ако самото спиране на двигателя се окаже 
недостатъчно.

Увеличаване на желаната скорост
Натиснете лоста неколкократно до или след 
точката на съпротивление, стрелка 1, докато 
желаната скорост се появи на дисплея.

Всеки път, когато лостът се натиска до 
точката на съпротивление, скоростта се 
увеличава с около 1 км/ч, или 1 миля/ч. 

Всеки път, когато лостът се натиска отвъд 
точката на съпротивление, скоростта се 
увеличава до следващото кратно на 10 км/
ч или 5 мили/ч на дисплея на скоросто-
мера.

Системата запаметява и поддържа скоростта.

Ускоряване с лоста
Леко ускорение: 

Натиснете лоста до точката на съпротив-
ление, стрелка 1, докато достигнете до жела-
ната скорост.

Силно ускорение: 

Натиснете лоста отвъд точката на съпротив-
ление, стрелка 1, докато достигнете до жела-
ната скорост. 

Автомобилът набира скорост без да се натис-
ка педала на газта. Системата запаметява и 
поддържа скоростта.

Намаляване на скоростта
Дръпнете лоста неколкократно, стрелка 2, 
докато на дисплея се покаже желаната 
скорост. 

Функционира аналогично на увеличаването на 
скоростта или ускоряването, но този път 
намалява скоростта.

Деактивиране на Круиз контрол
Леко натиснете лоста нагоре и надолу, стрел-
ка 3. Дисплеите на скоростомера изгасват. 

Освен това системата автоматично се 
деактивира:

Когато спрете автомобила

Когато смените предавките много бавно 
или включите на неутрална предавка при 
автомобили с механична трансмисия

Когато преместите скоростния лост в 
позиция N при автомобили с автоматична 
трансмисия

Ако активирате DTC или деактивирате 
DSC

Когато DSC се намесва.

Круиз контролът не се деактивира чрез натис-
кането педала на газта. Когато отпуснете 
педала, запаметената скорост се установява 
отново и се поддържа.

Предупредителна светлина
Предупредителната светлина се 
включва, когато Круиз контролът е 
деактивиран чрез натискане на ръч-

ната спирачка или поради намесата на DSC. 
На контролния дисплей се появява съобщение.

Извикване на запаметената скорост
Натиснете бутона, стрелка 4. Последната 
запаметена скорост се извиква и поддържа. 

Стойността на запаметената стойност се 
изтрива и вече не може да се извика при 
следните случаи:

Контролни системи за стабилност на 
управлението се намесват.

Автомобили с механична трансмисия: 
Когато смените предавките много бавно 
или включите на неутрална предавка

Автомобили с автоматична трансмисия: 
Когато преместите лоста на предавките в 
позиция N.

След като автомобилът е бил изключен от 
контакт.
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Дисплеи на контролното табло

1 Запаметена скорост

2 Избраната скорост се изписва за кратко

 Ако “---km/h” или „---mph” се появи за 
кратко на контролното табло, е 

вероятно условията, необходими за работа на 
системата, да не са изпълними в момента.

Неизправност
Предупредителната светлина 
светва, ако системата е неизправна. 
На контролния дисплей се появява 

съобщение. Можете да намерите повече 
информация от стр. 82 нататък.

Активен Круиз контрол*

Принцип на действие
Активният Круиз контрол Ви позволява да 
избирате  желаната скорост, която автомоби-
лът да поддържа автоматично, при условие, 
че няма препятствия по пътя. 

В рамките на своите възможности, системата 
автоматично регулира скоростта на авто-
мобила спрямо тази на по-бавния автомобил 
пред Вас. Можете да променяте дистанцията, 
която да бъде поддържана от предното 
превозно средство на четири степени. С оглед 
на безопасността, тази дистанция зависи от 
въпросните скорости. За да поддържа доста-
тъчна дистанция, системата автоматично 
намалява подаването на гориво, натиска 
спирачките, ако е необходимо, и отново уско-
рява, ако предното превозно средство набере 
скорост. Веднага щом пътя пред Вас се 
освободи, тя отново ускорява до желаната 
скорост. Тази скорост ще бъде поддържана и 
при спускане по наклони, но може да не се 

поддържа при изкачване на наклони, ако 
мощността на двигателя не е достатъчна. 

Прочетете и се придържайте към информа-
цията за ограниченията на системата, която 
започва на стр. 69, за да се осведомите за 
обхвата на приложение на системата и да я 
използвате правилно.

Усещане при натискане на спирачката
Ако системата натисне автоматично спи-
рачките и Вие също натиснете спирачка-
та, ще усетите различно това натискане.  

Всички шумове, които се чуват по време 
на този процес са нормални.

Механична предавателна кутия
Можете да сменяте предавките, докато Круиз 
контрола е активиран. Индикаторна светлина 
Ви уведомява, че трябва да смените предав-
ките, когато се движите за продължителен 
период от време на много високи или много 
ниски обороти, или ако системата е деакти-
вирана.

Обхват на приложение
Границите на оптималната скорост на главни 
пътища и магистрали в добро състояние е 
около 80 до 140 км/ч, около 50 до 85 мили/час. 
Въпреки това, всички местни закони за 
ограничения на скоростта трябва да се 
спазват. 

Минималната желана скорост е 30 км/ч или 20 
мили/час, а максималната 180 км/ч или 110 
мили/ч.

Активният Круиз контрол не Ви осво-
бождава от личната Ви отговорност да 

шофирате безопасно. 

Вземете под внимание пътната настилка, 
времето и видимостта, за да решите дали и 
как трябва да бъде използвана системата. 

Използвайте системата само, когато трафи-
кът върви плавно и не я използвайте на меки 
настилки или остри завои, нито когато пътят е 
заледен, има мъгла, сняг или силен дъжд. 

Настройте желаната скорост в зависимост от 
трафика и следете скоростта и безопасната 
дистанция. По всяко време бъдете готови да 
спрете. В противен случай, може да възникне 
риск от произшествие.
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Един лост за всички функции

1 Запаметяване и увеличаване на 
желаната скорост

2 Запаметяване и намаляване на желаната 
скорост

3 Деактивиране на Круиз контрол, 
виж стр. 68

4 Извикване от паметта на желаната 
скорост и дистанция, виж стр. 68

5 Избиране на дистанцията от предния 
автомобил, виж стр. 67

Запаметяване на текущата скорост
Бутнете леко лоста, стрелка 1, или издър-
пайте леко, стрелка 2.

Скоростта на автомобила в момента е запа-
метена. Това се показва на скоростомера, 
като се появява за кратко и на контролното 
табло.

Увеличаване на желаната скорост
Натиснете лоста до или след точката на 
съпротивление, стрелка 1, докато желаната 
скорост се появи на дисплея.

Всеки път, когато лостът се натиска до 
точката на съпротивление, скоростта се 
увеличава с около 1 км/ч, или 1 миля/ч. 
Всеки път, когато лостът се натиска 
отвъд точката на съпротивление, ско-

ростта се увеличава до следващото 
кратно на 10 км/ч или 5 мили/ч.

След това изписаната скорост се запаметява 
и достига веднага щом пътят пред Вас го 
позволява.

Намаляване на желаната скорост
Дръпнете лоста, стрелка 2, докато на дис-
плея се покаже желаната скорост. 

Други функции, подобни на тези, са описани в 
Увеличаване на желаната скорост.

Избор на дистанция

Натиснете надолу: 
Увеличаване на дистанцията

Натиснете нагоре: 
Намаляване на дистанцията.

Избраната дистанция се изписва на контрол-
ното табло.

Дистанция 1

Дистанция 2

Дистанция 3
Когато използвате системата 
за пръв път след стартиране на 
двигателя, тази дистанция е 
винаги зададена. Дистанцията 
в метри съответства на 
приблизително половината от 
цифровата стойност км/ч 
дисплея на скоростомера.
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Регулирайте дистанциите спрямо 
трафика и климатичните условия; в 

противен маже да възникне риск от произ-
шествие. В същото време се уверете, че 
спазвате изискваната безопасна дистанция 
от автомобила пред Вас.

Деактивиране на Круиз контрол

Натиснете лоста нагоре и надолу, стрелка 3.
Дисплеите на скоростомера изгасват. 
Освен това системата автоматично се 
деактивира:

Когато спрете автомобила
Ако скоростта Ви е по-ниска от 30 км/ч, 
приблизително 20 мили/ч., поради ситуа-
ция, породена от трафика
Когато смените предавките много бавно 
или включите на неутрална предавка при 
автомобили с механична трансмисия
Когато преместите скоростния лост в 
позиция N при автомобили с автоматична 
трансмисия
Ако активирате DTC или деактивирате 
DSC
Когато DSC или ABS се намесва.
Ако системата не засече никакви обекти 
за дълъг период от време, например на 
пътища със слаб трафик без определени 
граници или поради замърсен сензор на 
радара, виж стр. 69.

При деактивирана система, Вие трябва 
да спрете самостоятелно автомобила и/

или да извършите необходимите маневри, в 
противен случай съществува риск от произ-
шествие.

Предупредителна светлина
Предупредителната светлина се 
включва, когато Круиз контролът е 
деактивиран поради шофиране със 

скорост по-ниска от 30 км/ч или 20 мили/ч, 
чрез натискане на ръчната спирачка или пора-
ди намесата на DSC. На контролния дисплей 
се появява съобщение.

Извикване от паметта на запаметената 
желана скорост и дистанция
Натиснете бутона, стрелка 4.
Запаметената скорост и дистанция се възста-
новяват и поддържат. 
Стойността на запаметената стойност се 
изтрива и вече не може да се извика при 
следните случаи:

Контролни системи за стабилност на 
управлението се намесват.
Автомобили с механична  трансмисия: 
Когато смените предавките много бавно 
или включите на неутрална предавка
Автомобили с автоматична трансмисия: 
Когато преместите лоста на предавките в 
позиция N.
След като автомобилът е бил изключен от 
контакт.

Дисплеи на контролното табло

1 Запаметена желана скорост
2 Светва жълто: Засечено е превозно 

средство отпред.
Мига червено: Системата не може да 
поддържа дистанцията; водачът трябва 
да спре автомобила.
Мига жълто: Контролни системи за 
стабилност на управлението се намесват; 
Круиз контролът е деактивиран.

3 Избрана дистанция до превозното 
средство отпред
Индикаторната светлина светва веднага 
щом системата се активира.

Дистанция 4
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4 Избраната желана скорост се изписва 
временно на дисплея.

Ако “---km/h” или „---mph” се появи за 
кратко на контролното табло, е вероя-

тно условията, необходими за работа на 
системата да не са изпълними в момента. За 
проверяване на съобщенията от Чек контрол, 
виж стр. 83.

Предупредителни светлини
Дисплей 2 мига червено, подава се 
звуков сигнал. 
Системата указва, че трябва Вие 
да спрете и/или сам да извършите 
маневра с автомобила си. Актив-

ният Круиз контрол не може автоматично да 
възстанови запаметената дистанция до авто-
мобила пред Вас. 
Тази индикация не Ви освобождава от отговор-
ността да регулирате желаната скорост и начин 
на управление спрямо условията на пътя.

Индикатор 2 мига в жълто.
Изискванията за работа на 
Активния Круиз контрол не са 
изпълнени, например, поради 
намеса на ABS или DSC. Актив-

ният Круз Контрол е деактивиран. Можете да 
активирате отново системата, ако желаете, 
като натиснете или дръпнете лоста, когато 
условията на пътя и трафика позволяват 

това. Не е възможно да се извика скоростта 
от паметта.

Радарен сензор

Способността на сензора да регистрира авто-
мобили отпред може да бъде ограничена 
поради силен дъжд, замърсяване, сняг или 
лед. Ако е необходимо, почистете радарния 
сензор на предната броня, виж стрелката. 
Бъдете много внимателни, когато отстраня-
вате слоеве сняг или лед от сензора. 

Когато радарният сензор не е правилно 
позициониран, Активният Круиз контрол 
въобще не може да бъде активиран.

Неизправност
Предупредителната светлина 
светва, ако системата е неизправна. 
На контролния дисплей се появява 

съобщение. Можете да намерите повече 
информация от стр. 82 нататък.

Ограничения на системата

Обхватът на сензора на радара и възмож-
ността на системата да спира автомобила 
автоматично са ограничени. Възможно е, 
например, двуколесните превозни средства 
пред Вас да не бъдат засечени.

Системата няма да забави автомобила, 
ако приближите статично препятствие 

от Вашата страна на пътя, например, превоз-

но средство спряло на червен светофар или в 
края на автомобилна колона. Вие сами трябва 
да предприемете правилното действие, в 
противен случай може да възникне риск от 
инцидент.

Системата също така не реагира на насрещно 
движещи се превозни средства.
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Внезапно завиващи превозни 
средства

Когато превозно средство от съседна лента 
внезапно навлезе пред Вас, системата не 
регистрира автомобила, докато не навлезе 
изцяло във Вашата лента.

Ако превозно средство навлезе 
внезапно във Вашето платно, система-

та не винаги ще може да поддържа авто-
матично избраната дистанция. Същото важи 
и за големи разлики между Вашата скорост и 
тази на превозните средства пред Вас, на-
пример, когато бързо приближавате камион. 
Има риск от сблъсък. След като веднъж 
системата установи, че наистина пред Вас 
има превозно средство, тя ще сигнализира, 
че трябва да спрете и/или да сам да извър-
шите маневра с автомобила си. Вие сами 
трябва да предприемете правилното 
действие, в противен случай може да 
възникне риск от инцидент.

Ограничения на системата

Ако желаната избрана скорост е твърде 
висока за завой, системата ще намали 
скоростта, докато автомобилът взима завоя. 
Тя обаче не може да регистрира предвари-
телно завои. Ето защо Вие ще трябва да 

изберете подходяща скорост преди да на-
влезете в завой. 

Поради ограничения обхват на радарния 
сензор, завоите могат да водят до автомоби-
ли отпред, които да бъдат засечени впослед-
ствие или въобще да не бъдат регистрирани.

Когато Вашият автомобил наближава завой, 
поради ъгъла, който той образува, системата 
може за кратко да реагира на превозни 
средства в другото платно. Ако системата 
намали скоростта на автомобила в такъв 
случай, това може да се компенсира като се 
натисне за кратко педалът на газта. Когато 
върнете педала на газта, системата се акти-
вира и ще поеме отново контрола над 
скоростта на автомобила.

Вашата отговорност
Вашите действия имат приоритет във всеки 
един момент. Ако по време на шофиране, 
натиснете педала на газта при задействан 
Активен Круиз Контрол, автоматичното 
спиране ще бъде деактивирано. Когато 
върнете педала на газта, желаната скорост 
се възстановява или се взима под внимание 
избраната дистанция от предното превозно 
средство.

Не оставяйте крака си на педала на газ-
та и се уверете, че няма предмети, като 

например постелки на пода, които да са върху 
педала на газта. В противен случай, системата 
няма да може да спре автомобила.
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Всичко под контрол

Километраж, дисплей за 
външната температура, 
часовник

1 Бутон на контролното табло

2 Дисплей за часа и външната температура

3 Километаж и дневен километраж

Бутон на контролното табло
При включен контакт, натискането на 
бутона изчиства дневния километраж

Когато автомобилът е изключен от 
контакт, натискането на бутона изписва 
за кратко часа, външната температура и 
дневния километраж

Измерителни единици
За да зададете съответните измерителни 
единици, километри или мили за километра-
жа, както и °C  или °F за външната темпера-
тура, виж стр. 76.

Настройката се запаметява за дистанционно-
то управление, което в момента се  използва.

Час, външна температура
Настройка на часа, виж стр. 80.

Предупреждение за външната 
температура
След като дисплеят покаже температура под 
3°С / 37°F, прозвучава сигнал и светва 
предупредителна светлина. Съществува 
увеличен риск от заледяване.

Лед може да се образува дори при 
температура над 3°С / 37°F. Следова-

телно, трябва да шофирате внимателно по 
мостове и затъмнени пътища, в противен 
случай съществува увеличен риск от 
инцидент.

Километраж и дневен километраж
Изчистване на дневния километраж: 
При включен контакт, натиснете бутон 1 на 
контролното табло.

Когато автомобилът е паркиран
Ако желаете да видите часа, външната 
температура и отчитането на разстоянието, 
малко след като дистанционното управление 
е извадено от гнездото за стартерния ключ: 
натиснете бутон 1 на контролното табло.

Оборотомер

Избягвайте обороти на двигателя в червено-
то поле, виж стрелката. Ако оборотите на 
двигателя достигнат до тази зона, подаване-
то на гориво се прекъсва, за да защити 
двигателя.
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Температура на 
охлаждащата течност
В случай, че температурата на охлаждащата 
течност и следователно  на двигателя се 
повишат над допустимите стойности, светва 
предупредителна светлина. Освен това, на 
контролния дисплей се появява съобщение. 

Проверяване на нивото на охлаждащата 
течност, виж стр. 208.

Контрол на разхода на 
гориво*

Показва разхода на гориво в момента. Това 
Ви помага да проверите доколко икономичен 
и щадящ към околната среда е начинът Ви на 
шофиране в момента.

Температура на маслото от 
двигателя*

При работна температура на двигателя, 
температурата на маслото е в границите 
между 100°C и 120°C, около 212 °F до 248°F. 

Aко температурата на маслото за двигателя 
е над допустимите граници, на контролния 
дисплей се появява съобщение.

Индикатор на наличното 
гориво

Капацитет на резервоара за гориво:

Бензинов двигател: Приблизително 63 
литра, около 13,9 пинта.

Дизелов двигател: Приблизително 61 
литра, около 13,4 пинта.

Бележки за презареждането, виж стр. 199.

Ако за известно време автомобилът се нами-
ра под ъгъл, например на дълъг планински 
път, стойността на дисплея може да варира 
до известна степен.

Резерв
Веднага, след като нивото на горивото 
спадне до зоната на резерва, на контролния 
дисплей за кратко се появява съобщение и 
на компютъра се показва оставащият 
пробег. Ако оставащият пробег е по-малък от 
около 50 км, приблизително 30 мили, 
съобщението се показва постоянно на 
контролния дисплей.

Ако оставащият пробег е под 50 км, 
приблизително 30 мили, презаредете 

автомобила, в противен случай движението 
на автомобила не е гарантирано и може да се 
предизвика повреда.
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Компютър

Дисплеи на контролното табло

Извикване на информация

Натиснете бутона на лоста на мигачите. 

Следната информация се появява в 
изброения ред:

Пробег с оставащото гориво

Средна скорост

Среден разход на гориво

Текущ разход на гориво*

Няма информация

За да настроите съответните измерителни 
единици, виж Измерителни единици 
на стр. 76.

Пробег с оставащото гориво
Този дисплей показва какъв пробег може да 
се измине, при остатъка на горивото в резер-
воара. Разстоянието се изчислява на базата 
на начина, по който е управляван автомоби-
ла през последните 30 км, приблизително 20 
мили и количеството на горивото, намиращо 
се в резервоара.

Ако оставащият пробег е под 50 км, 
приблизително 30 мили, презаредете 

автомобила, в противен случай движението 
на автомобила не е гарантирано и може да се 
предизвика повреда.

Средна скорост
Изчисляването на средната скорост не 
взема предвид периодите, в които автомоби-
лът не е бил в движение и двигателят е бил 
изключен. 

Чрез компютъра за пътуване, виж стр. 74, 
можете да извикате средната скорост за 
минало пътуване. 

За да нулирате средната скорост: натиснете 
бутона на лоста на мигачите за около 2 
секунди.

Среден разход на гориво
Средният разход на гориво се изчислява за 
периода, откакто двигателят е бил последно 
стартиран. 

Чрез компютъра за пътуване, виж стр. 74, 
можете да извикате средния разход на 
гориво за минало пътуване. 

За да нулирате средния разход: Натиснете 
бутона на лоста на мигачите за около 2
секунди.

Текущ разход на гориво*
Показва разхода на гориво в момента. Това 
Ви помага да проверите доколко икономичен 
и щадящ към околната среда е начинът Ви на 
шофиране в момента.

Показания на контролния дисплей
Можете да извикате компютъра и чрез 
iDrive, за принципа виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Придвижете контролера надясно, за да 
извикате менюто “Navigation”. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
го до позиция "On-board Info" и натиснете 
контролера.
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4. Изберете “Computer” и натиснете 
контролера.

Приблизително време на пристигане:

Въведете ръчно разстоянието в 
компютъра, виж по-долу

Въведете дестинация в навигационна-
та система, виж стр. 136

Пробег с наличното гориво

Разстояние оставащо до дестинацията:

Въведете ръчно разстоянието в 
компютъра, виж по-долу

Въведете дестинация в навигационна-
та система, виж стр. 136

Средна скорост

Среден разход на гориво

Нулиране на стойностите
Можете да нулирате стойностите на 
средната скорост и средния разход:

1. Изберете съответното меню и натиснете 
контролера.

2. Натиснете отново контролера, за да 
потвърдите избора си.

Ръчно въвеждане на разстояние
1. Изберете “Distance to dest.” и натиснете 

контролера.

2. Завъртете контролера, за да зададете 
разстоянието до дестинацията.

3. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката.

Разстоянието се въвежда автоматично при 
водене по маршрут.

Компютър при пътуване
Компютърът при пътуване е подходящ, 
например, за ваканционно пътуване.

1. Извикайте началното меню.

2. Извикайте “Navigation”

3. Изберете “On-board info” и натиснете 
контролера.

4. Изберете “Journey computer” и натиснете 
контролера.

Време на заминаване

Продължителност на пътуването

Изминато разстояние

Средна скорост

Среден разход на гориво

Включване/Изключване на компютъра при 
пътуване и зануляване на всички стойности:
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1. Изберете "Set" и натиснете контролера.

2. Изберете желаната част от менюто и 
натиснете контролера.

Опции на дисплея
Компютърът или компютърът за пътуване 
могат да се показват на помощния прозорец.

1. Придвижете контролера надясно, за да 
превключите към помощния прозорец и 
натиснете контролера.

2. Изберете функция от менюто:

"Computer"

"Journey computer"

3. Натиснете контролера.

Дисплей за момента за 
смяна на предавките*

Принцип
Тази система посочва предавката, която 
позволява оптимален разход на гориво при 
настоящите условия на шофиране. Когато 
тази предавка е различна от тази, с която 
шофирате в момента, ще получите съобще-
ние да превключите съответно на по-висока 
или по-ниска предавка.

Задействане/спиране на системата

Ако на компютъра не се изпише никаква 
информация, виж стр. 73, натиснете BC 
бутона на лоста за мигачите в продължение 
на около 3 секунди.

Дисплеи

1 Шофирате с предавката, позволяваща 
оптимален разход на гориво

2 Ще спестите гориво, ако превключите на 
посочената по-висока предавка

3 Ще спестите гориво, ако превключите на 
посочената по-ниска предавка

Едновременно с това, може да извикате и 
друга информация чрез компютъра, както 
обикновено.
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Настройки и информация

Работен принцип

1 Бутон за:

Избиране на дисплея

Задаване на стойности

2 Бутон за:

Потвърждаване на избрания дисплей 
или зададените стойности

Извикване на информация за 
компютъра 73

3 Когато светлините са включени: Яркост 
на осветяването на контролното табло 98

4 Извикване на Чек контрол 82

5 Проверка на нивото на масло* 205

6 Настройване на часа 80

7 Настройване на дата 81

8 Показване на индикатора за следващото 
Сервизно обслужване 77

Изход от дисплей
Отчетената външна температура и часът се 
изписват отново, след като натиснете бутон 
2 или ако не зададете нови настройки в 
рамките на 15 секунди. Ако е необходимо, 
преди това довършете първо задаването на 
настройки.

Измерителни единици
Може да зададете измерителните единици. 

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Избетере "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Language / Units" и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато се маркира 
”Units” и натиснете контролера.
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6. Изберете желаната част от менюто и 
натиснете контролера. 

7. Изберете желаната измерителна 
единица и натиснете контролера. 
Настройките се запаметяват за дистан-
ционното управление, което използвате 
в момента.

Индикатор за следващото 
Сервизно обслужване

Разстоянието, което трябва да бъде изми-
нато преди следващото Сервизно обслуж-
ване, както и неговата дата се изписват за 
кратко след като стартирате двигателя или 
включите на контакт.

Обхватът на необходимата дейност по 
обслужването може да бъде прочетен 

чрез дистанционното управление от Вашия 
BMW Сервизен консултант.

Разстоянието и датата, отнасящи се за от-
делни дейности по обслужването може да 
видите на контролното табло.

1. Включете на контакт, виж стр. 55.

2. Натиснете бутон 1, намиращ се върху 
лоста за мигачите, в посока нагоре или 
надолу, докато на дисплея се появи 
необходимия символ и надпис 
"Service-info” до него. 

3. Натиснете бутон 2.

4. Използвайте бутон 1, за да превключ-
вате между различните елементи, 
подлежащи на сервизно обслужване.
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Символи, които може да видите

1 Бутон за избор на дисплея

2 Индикатор за следващото Сервизно 
обслужване

3 Масло на двигателя

4 Годишен технически преглед*
5 Накладки на предните спирачки

6 Накладки на задните спирачки

7 Спирачна течност

Последователността, в която се показват 
видовете обслужване може да е различна. 
Първи се изписват данните относно 
следващото Сервизно обслужване.

Допълнителна информация
Можете да получите на контролния дисплей 
и допълнителна информация за обхвата на 
дейността по обслужването, виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.

3. Изберете “Info sources” и натиснете 
контролера. 

4. Изберете “Service” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато се избере 

“Service requirements” и натиснете 
контролера.

6. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до второто поле, считано от горе.
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Завъртете контролера, докато се избере 
”Status” и натиснете контролера.

Показва се списък с обслужванията и прегле-
дите, ако има такива, изисквани по закон (ГТП). 
Можете да изведете повече информация за 
всяко въвеждане: 
Изберете въвеждането и натиснете контро-
лера.

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Символи
В момента няма нужда от Сервизно 
обслужване.

Предстои обслужване или преглед, 
изискван по закон. Моля, уговорете си 

час за Сервиза на BMW.

Срокът е преминал.

Въвеждане на крайни дати за 
прегледи изисквани по закон*
Уверете се, че датата, която се показва на 
контролния дисплей е винаги правилно зада-
дена, виж стр. 81, в противен случай CBS - 
Обслужване на базата на експлоатацията не 
може да функционира правилно.

1. Извикайте началното меню.
2. Натиснете контролера, за да извикате

 менюто.

3. Изберете “Info sources” и натиснете 
контролера. 

4. Изберете “Service” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере “Status” и 
натиснете контролера. 

6. Изберете “Status” и натиснете контро-
лера. 

7. Изберете “Stat. vehicle insp.” и натиснете 
контролера.

8. Изберете “Scheduled date for service” и 
натиснете контролера. Избира се месеца. 

9. Завъртете контролера и направете 
настройката.

10. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката. 
Избира се годината. 

11. Завъртете контролера и направете 
на-стройката. 

12. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката.

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Повече информация относно системата за 
Сервизно обслужване на BMW може да 
откриете на стр. 209.
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Часовник
Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в момен-
та, виж също Персонален профил на стр. 26.

Настройване на часовника

В контролното табло
За да настроите 12/24 часов формат, вижте 
Настройване на 12/24 часов формат, по-долу.

1. Натиснете бутон 1, намиращ се върху 
лоста за мигачите, в посока нагоре или 
надолу, докато на дисплея се появи необ-
ходимия символ, часа и надпис "SET" до 
него.

2. Натиснете бутон 2.

3. Използвайте бутон 1, за да настроите 
часа.  

4. Натиснете бутон 2, за да потвърдите 
въведеното. 

5. Използвайте бутон 1, за да настроите 
минутите.  

6. Натиснете бутон 2, за да потвърдите 
въведеното. 

7. Натиснете бутон 2.
Системата приема новия час.

Чрез iDrive
За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  веднъж или два 
пъти, докато се покаже началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате
 менюто.  

3. Завъртете контролера, докато се избере 
“Settings” и натиснете контролера.

4. Завъртете контролера, докато се избере 
“Clock/Date” и натиснете контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете контролера 
напред, за да изберете най-горното поле.
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6. Завъртете контролера, докато се избере 
“Clock” и натиснете контролера.

7. Завъртете контролера, докато се избере 
“Set Time” и натиснете контролера.

Настройка на показанията
8. Завъртете контролера, за да зададете 

часа и натиснете контролера.

9. Завъртете контролера, за да зададете 
минутите и натиснете контролера.

Системата приема новия час.

Включване на сигнала за кръгъл час*
Малко преди кръгъл час ще се чуе сигнал.

Изберете “Hour memo” и натиснете контро-
лера.

Сигналът за час е включен.

Настройване на 12/24 часов формат
1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.  

3. Завъртете контролера, докато се избере 
“Settings” и натиснете контролера. 

4. Завъртете контролера, докато се избере 
“Clock/Date” и натиснете контролера. 

5. Изберете “Time format” и натиснете 
контролера. 

6. Изберете желания формат и натиснете 
контролера.

Дата
Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в момен-
та, виж също Персонален профил на стр. 26.

Настройване на датата

В контролното табло
За да изберете дата/месец или месец/дата 
формат, вижте Настройване на формата на 
датата, по-долу.

1. Натиснете бутон 1, намиращ се върху 
лоста за мигачите, в посока нагоре или 
надолу, докато на дисплея се появи необ-
ходимия символ, датата и надпис "SET" 
до него.

2. Натиснете бутон 2.

3. Задайте датата чрез бутон 1. 

4. Натиснете бутон 2, за да потвърдите 
въведеното. 

5. Задайте месеца и годината по същия 
начин. 

6. Натиснете бутон 2.
Системата приема новата дата.

Чрез iDrive
За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Извикайте  началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Завъртете контролера, докато се избере 
“Settings” и натиснете контролера. 
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4. Изберете “Date” и натиснете контролера.

5. Изберете „Set date” и натиснете контро-
лера. 
Първата част на настройката за датата е 
избрана. 

6. Завъртете контролера и направете 
настройката. 

7. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката. 
Следващата част на настройката е 
избрана. 

8. Довършете настройката. След завършва-
нето й датата се запаметява в системата.

Настройване на формата на датата
1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.  

3. Завъртете контролера, докато се избере 
“Settings” и натиснете контролера. 

4. Завъртете контролера, докато се избере 
“Clock/Date” и натиснете контролера. 

5. Изберете “Date format” и натиснете 
контролера. 

6. Изберете желания формат и натиснете 
контролера.

Чек контрол
Принцип
Чек контролът следи функциите на авто-
мобила и Ви уведомява за всяка неизправ-
ност в наблюдаваните системи. Предупреж-
денията на Чек контрола включват индика-
торни или предупредителни светлини върху 
контролното табло, звуков сигнал при опре-
делени обстоятелства, както и текстови 
съобщения в долната част на контролния 
дисплей.

Индикаторни и предупредителни 
светлини

Индикаторните и предупредителните 
светлини могат да светят в най-различни 
комбинации и цветове.

Сигнализира за наличието на запаметени 
предупреждения от Чек контрола. Може да 
прегледате тези съобщения по-късно.

Обяснителни текстови съобщения

Текстови съобщения, които се появяват в 
долния край на контролния дисплей, 
обясняват значението на индикаторните и 
предупредителни светлини, които са се 
задействали.
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Може да извикате на дисплея допълнителна 
информация относно повечето съобщения на 
Чек контрола, напр. относно възможната 
причина за дадена повреда и какви мерки би 
следвало да предприемете, виж стр. 83.
При спешни случаи, тази информация ще се 
появи, когато се активира съответната 
светлина. 
Излезте от показваната информация: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Скриване на съобщенията на Чек 
контрола

Натиснете надолу бутона на лоста за мига-
чите. 
Някои съобщения на Чек контрола остават на 
дисплея, докато повредата не бъде отстра-
нена. Тези съобщения не могат да се скрият. 
Ако едновременно се появят няколко неиз-
правности, те се показват последователно.

В зависимост от оборудването на Вашия 
автомобил, те могат да бъдат отбеляза-

ни чрез показания тук символ.  
Другите съобщения се скриват автоматично 
след прибл. 20 секунди,

В зависимост от оборудването на Вашия 
автомобил, те могат да бъдат отбеляза-

ни чрез показания тук символ.

Разглеждане на съобщения от Чек 
контрола записани в паметта

1. Натиснете бутон 1, намиращ се върху 
лоста за мигачите, в посока нагоре или 
надолу, докато на дисплея се появи 
необходимия символ и надпис 
"CHECK CONTROL” до него.

2. Натиснете бутон 2.
Ако няма съобщения от Чек контрола се 
изписва "CHECK OK". 
Ако има запаметени съобщения от Чек 
контрола, се появява съответния инди-
катор. Придружен от текстово съобщение 
на контролния дисплей. 

3. Натиснете бутон 1, за да проверите дали 
има и други съобщения. 

4. Натиснете бутон 2.
На дисплея отново се изписват външната 
температура и часът.

Разглеждане на допълнителна 
информация по-късно
За принципите на работа на iDrive, виж стр. 14.
1. Натиснете бутона .

Показва се началното меню.
2. Натиснете контролера, за да извикате 

 менюто.  
3. Изберете “Info sources” и натиснете 

контролера.

4. Изберете “Service” и натиснете контро-
лера.
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5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато се избере 
“Check control messages” и натиснете 
контролера.

6. Изберете текстово съобщение и натис-
нете контролера.

За да излезете от дисплея: 
Изберете  и натиснете контролера.

Ограничение на скоростта
Можете да въведете скорост, при която ще 
бъдете известявани чрез съобщение на Чек 
контрол. Може да използвате тази функция, 
за да сте сигурни, че няма да надвишите 
ограничението за скорост в населено място. 

Повторно известяване, че сте надвишили 
тази скорост няма да има, преди да надви-
шите скоростта с поне 5 км/ч, прибл. 3 мили/ч. 

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Извикайте “Navigation”.

3. Изберете “On-board info” и натиснете 
контролера. 

4. Изберете “Limit ” и натиснете контролера.

Задаване и промяна на ограничението 
на скоростта
1. Изберете скорост и натиснете контро-

лера.

2. Завъртете контролера, за да зададете 
ограничението. 

3. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката.

Възприемане на настоящата скорост 
като ограничителна
Изберете “Accept current speed” и натиснете 
контролера. Скоростта в момента се запаме-
тява като ограничителна стойност.

Активиране на ограничение
Изберете “On” и натиснете контролера.

Ограничението е включено.

Отчитане на времето
За принципите на iDrive, виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Извикайте “Navigation”. 

3. Изберете “On-board info” и натиснете 
контролера. 

4. Изберете “Stopwatch” и натиснете 
контролера.
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Стартиране, спиране или 
пренастройване

Изберете ”Start” и натиснете контролера. 
Отчитането на времето стартира в показ-
ваното време. 
Изберете ”Reset” и натиснете контролера. 
Отчитането на времето се изчиства и 
стартира отново, ако преди това е било 
включено. 
Изберете ”Stop” и натиснете контролера.
Отчитането на времето спира.

Вземане на междинно отчитане на 
времето
Изберете “Inerm. Time” и натиснете контро-
лера. Междинното отчитане се показва под 
часа в момента.

Можете да извикате и други функции по 
всяко време, докато работи отчитането 

на времето. Тази функция продължава да 
работи на заден фон.

Промяна на настройките

Език на контролния дисплей
Може да промените езикът, на който се из-
писват съобщенията на контролния дисплей. 
Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в 
момента. 
За принципите на iDrive, виж стр. 14.
1. Извикайте началното меню.
2. Натиснете контролера, за да извикате 

 менюто.
3. Завъртете контролера, докато се избере 

“Settings” и натиснете контролера. 
4. Ако е необходимо, придвижете маркера 

за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере 
“Languages” и натиснете контролера.

5. Изберете “Text Language” и натиснете 
контролера. Може да превключите на 
друг език за надписите върху дисплея и 
навигационните съобщения. 

6. Изберете желания език и натиснете 
контролера.

Яркост на контролния дисплей
Яркостта се настройва автоматично към 
обкръжаващите условия на светлината. 
Имайте предвид, че може да променяте 
основните настройки, докато са включени 
късите светлини. Настройките се запаметя-
ват за дистанционното управление, което 
използвате в момента. 

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Завъртете контролера, докато се избере 
“Settings” и натиснете контролера. 

4. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере 
”Brightness” и натиснете контролера.

5. Завъртете контролера, докато се получи 
желаната настройка.
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Технически характеристики за 
комфортно и безопасно шофиране

Контрол на разстоянието 
при паркиране PDC*

Принцип
PDC ви асистира, когато правите маневри на 
място за паркиране. Звукови сигнали и визу-
ални индикатори Ви предупреждават за нали-
чието на обект пред или зад автомобила. 
Четири ултразвукови детектора, разположе-
ни в броните, измерват разстоянието до най-
близкия обект. 
Обхватът на сензорите е прибл. 2 метра 
(6 фута 7 инча). Но звуков сигнал няма да 
чуете преди обектът да е на разстояние 
прибл. 60 см. (2 фута) от сензорите отпред* 
или от задните ъглови сензори, както и ако 
обектът е на разстояние прибл. 1.5 метра 
(5 фута) от централния сензор отзад.

PDC е помощ за паркиране, която може 
да отчита обекти, доближавани с ниска 

скорост, каквато обикновено е скоростта, 
когато се паркира автомобила. Избягвайте 
бързото доближаване на обекти, в противен 
случай системата може да не е в състояние да 
Ви информира навреме, поради физическите 
принципи, на които работи.
Ако автомобилът тегли ремарке, задните 
сензори няма да могат да подават сигнали. 
Следователно, те не функционират.

Автоматично активиране
При работещ двигател или включен на 
контакт, системата се активира след около 1 
секунда, когато включите на позиция R 
трансмисията.
Изчакайте кратко преди да потеглите, за да 
позволите на системата да се активира.

Автоматично изключване
След като сте се движили 50 м, приблизител-
но 55 ярда, или сте пътували със скорост 
по-висока от около 30 км/ч, приблизително 20 
мили/ч, системата се деактивира и светодио-
дът угасва.

Ръчно включване*

Натиснете бутона; светодиодът светва.

Ръчно изключване*
Натиснете бутона отново; светодиодът ще 
изгасне.

Звукови предупредителни сигнали
Прекъсващ предупредителен сигнал извес-
тява за наличието на обект при приближаване 
на автомобила към него. Например, звук се 
чува откъм задната част на автомобила, кога-
то системата засече наличието на обект зад 
автомобила. Колкото повече се доближава 
автомобилът до този обект, толкова 
по-бърза става последователността от 
сигнали. Когато разстоянието до открит обект 
е по-малко от около 30 см, приблизително 12 
инча, сигналът става непрекъснат. 
Прекъсващият сигнал спира след около 3 
секунди, ако:

останете пред даден обект, който е бил 
засечен само от един от ъгловите сензори.
шофирате паралелно на стена.

Неизправност
Индикаторната светлина на кон-
тролното табло светва. PDC е отка-
зала. На контролния дисплей се 

появява съобщение. Проверете системата. 
Като предпазна мярка, поддържайте сензо-
рите чисти и без лед, за да могат винаги да 
работят надеждно. При използване на почист-
ващо оборудване с високо налягане, не 
задържайте струята за дълго върху сензорите 
и почиствайте от разстояние не по-малко от 
10 см, прибл. 4 инча.
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Ръчно управление*
В допълнение мига и светодиодът над бутона.

PDC с оптично предупреждение
На контролния дисплей може да бъде показа-
но наличието на обект. Очертанията на 
по-далечни обекти се появяват на контролния 
дисплей преди да чуете предупредителен 
звуков сигнал. Настройките се запаметяват за 
дистанционното управление, което използ-
вате в момента. 

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутон 
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.  

3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера.

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера за 
избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се маркира “PDC” и 
натиснете контролера.

6. Изберете “Display on” и натиснете контро-
лера.

 PDC образът е включен.

Дисплеят се показва на контролния дисплей 
веднага след активирането на PDC.

Ограничения на системата
PDC не е заместител на Вашата соб-
ствена преценка за препятствия. Сен-

зорите имат някои мъртви зони, в които обек-
тите не могат да бъдат откривани. Освен това, 
идентифицирането на обектите не винаги мо-
же да бъде възможно, ако са надвишени физи-
ческите ограничения на ултразвуковия прин-
цип на измерване, например при теглича за 
ремаркето или при клинообразни предмети. 
Вече посочени ниски обекти, като например 
бордюри, могат да попаднат в мъртвите зони 
на сензорите, преди или след като е даден 
продължителен звуков сигнал. По-високите 
стърчащи обекти, като например первази на 
сгради, може да не бъдат откриваеми. Поради 
тези причини, шофирайте разумно, тъй като в 
противен случай съществува риск от нараня-
ване и щети по Вашата собственост. 
Източниците на силни звуци вътре в автомоби-
ла или извън него, могат да заглушат PDC 
сигнала.

Контролни системи за 
стабилност на управлението
Вашето BMW има редица системи, които пома-
гат да се поддържа стабилността на автомоби-
ла, дори и при неблагоприятни за шофиране 
условия.

Анти-блокираща спирачна система ABS
ABS предотвратява блокирането на колелата 
при натискане на спирачките. Автомобилът 
остава управляем дори, когато спирачките са 
натиснати докрай. Това повишава активната 
безопасност при управление. 
ABS е готова за работа винаги, когато се 
стартира двигателят. За Безопасно натискане 
на спирачки, виж стр. 126.

Електронно разпределение на 
спирачната сила
Системата регулира натиска върху задните 
колела при натискане на спирачките, за да 
стабилизира поведението при спиране.

Динамичен контрол на спирачките DBC
Ако спирачката се натисне бързо, тази систе-
ма автоматично увеличава спирачната сила до 
максимум, като по този начин спомага за 
поддържане на възможно най-кратко разсто-
яние на спиране при пълно натискане на 
спирачките. Освен това, тя се възползва 
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напълно от предимствата, които предлага 
ABS. 

Дръжте спирачката натисната, до тогава до 
когато е необходимо.

Динамичен контрол на стабилността 
(DSC)
DSC не позволява на двигателните колела да 
загубят сцепление, когато ускорявате. Освен 
това системата разпознава опасността от 
загуба на стабилност на автомобила при 
управление, например, ако задната част на 
автомобила започне да поднася, или ако 
предните колела започнат да приплъзват в 
завой. В такива случай, DSC намалява 
мощността на двигателя и прилага спирачки за 
отделни колела, като по този начин спомага 
автомобила да остане стабилен, до колкото 
законите на динамиката го позволяват.

Дори DSC не може да преодолее зако-
ните на физиката. Следователно отго-

ворност на водача е да шофира безопасно във 
всяка една ситуация. Не намалявайте допъл-
нителното ниво на защита, което тази система 
Ви осигурява, като поемате рискове при 
шофиране, тъй като съществува опасност да 
се стигне до пътно произшествие.

Деактивиране на DSC

Натиснете и задръжте бутона най-малко 3 
секунди; индикаторните светлини за DSC на 
контролното табло светват. Деактивират се и 
Динамичния Контрол на Сцеплението DTC, и 
DSC. По този начин се изключват стабилизи-
ращата и подобряващата сцеплението 
функции. 

330i, 330d, 335i, 335d: също както при блоки-
рането на диференциала, спирачките се 
задействат за задната ос, в случай на интен-
зивно въртене на водещите колела, като по 
този начин помагат на задвижващия момент, 
дори ако DSC е изключен. 

Активирайте отново DSC, колкото се може по-
скоро, за да осигурите стабилността на управ-
лението.

Активиране на DSC
Натиснете бутона отново. Индикаторните 
светлини на контролното табло изгасват.

За проверка
Ако индикаторната светлина мига: 
DSC регулира поведението на авто-
мобила.

Ако индикаторните светлини светят: 
DSC е деактивирана.

Динамичен Контрол на Сцеплението 
DTC
DTC е версия на DSC, оптимизираща сцепле-
нието при определени условия, като например 
при шофиране в дълбок сняг. При такива усло-
вия, системата осигурява максимална тегли-
телна сила, но до някъде за сметка на стабил-
ността. Следователно трябва да шофирате 
внимателно при такива условия. 

При следните изключителни ситуации, може 
да бъде най-удачно да активирате DTC за 
известно време:

Когато изкачвате пътищата покрити със 
сняг, шофирате в киша или по непочис-
тени, покрити със сняг пътища.

В случай, че автомобилът трябва да бъде 
изваден или да стартира в дълбок сняг или 
когато се намира върху мека повърхност.

При използване на вериги за сняг.

Активиране на DTC

Натиснете бутона. Индикаторната светлина за 
DTC на контролното табло светва.
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За проверка
Ако индикаторната светлина мига: 
DTC регулира двигателната и 
спирачната сила.

Ако индикаторните светлини
светят:
DTC е активирана.

Деактивиране на DTC
Натиснете бутона отново. Индикаторните 
светлини на контролното табло изгасват.

xDrive*
xDrive е система с четири задвижващи колела 
на Вашето BMW. xDrive и DSC действат едно-
временно, като по този начин допълнително 
подобряват сцеплението и динамиката на 
управлението. В зависимост от ситуацията и 
условията на пътя, системата с четири 
задвижващи колела - xDrive, разпределя 
въртящия момент динамично между 
предната и задната ос.

Контрол за спускане по наклон HDC*
HDC подпомага спускането надолу по 
стръмни наклони, регулирайки скоростта на 
Вашия автомобил, като по този начин прави 
Вашето BMW дори по-лесно за управление 
при такива условия. В такива случаи, авто-
мобилът ще се движи със скорост прибли-
зително два пъти по-голяма от скоростта на 
пешеходец, без да се налага намеса от Ваша 
страна. 

Може да активирате HDC при скорости по-
малки от около 35 км/ч, прибл. 22 мили/ч. 
Когато автомобилът започне да се спуска при 
скорост по-малка от около 35 км/ч, прибл. 22 
мили/ч, скоростта автоматично се намалява 
до около два пъти тази на пешеходец и се 
поддържа от системата.

Увеличаване или намаляване на 
скоростта
Може да променяте тази скорост в рамките 
между 5 и 25 км/ч, прибл. 3 и 22 мили/ч, като 
натискате газта или спирачката. Можете да 
зададете скорост в същите граници, като 
използвате лоста за Круиз контрол*.

1 Увеличаване на скоростта

2 Намаляване на скоростта

Активиране на HDC

Натиснете бутона; светодиодът светва.
Светодиодът мига, когато спирачките на 
автомобила се задействат автоматично.

Деактивиране на HDC
Натиснете бутона отново; светодиодът 
угасва. 

HDC се деактивира автоматично:

При скорост над прибл. 60 км/ч 
(40 мили/ч)

След изключване от контакт.

Използване на HDC
С механична трансмисия: 
Използвайте HDC при ниски предавки и 
задна предавка. 

С автоматична трансмисия: 
Може да използвате HDC за всяка позиция.
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Дисплеи на контролното табло*

1 Дисплей за скоростта

2 HDC индикатор

Неизправност
Ако HDC индикаторът изгасне, докато е акти-
вен HDC режимът или въобще не се появи: 
HDC временно не функционира поради висо-
ката температура на спирачките или DSC е 
отказал.

Помощ при потегляне за 6-
цилиндрови двигатели
Помощта при потегляне Ви дава възможност 
да потеглите плавно при изкачване на 
склонове. За тази цел не е нужно да използ-
вате ръчната спирачка.

1. Задръжте автомобила неподвижен, като 
натискате крачната спирачка.

2. Отпуснете спирачката и потеглете неза-
бавно.

Помощта при потегляне задържа авто-
мобила неподвижен за около 2 секунди 

след отпускане на спирачката. След като 
отпуснете спирачката, потеглете незабавно. 
След около 2 секунди Помощта при потегляне 
ще спре да задържа автомобила на място и тя 
ще започне да се движи назад на собствен 
ход.

Run Flat Индикатор RPA

Принцип на действие
Run Flat индикаторът идентифицира спадане 
в налягането на въздуха в гумите. Системата 
сравнява оборотите на въртене на отделните 
гуми по време на движение. 
При спад в налягането, гумата променя 

обиколката си и следователно се променят и 
оборотите на въртене на съответното колело. 
Тази промяна се открива и отчита като 
спукана гума.

Изисквания за функциониране
За да се гарантира, че неизправността на 
гумите ще бъде надеждно отчетена, систе-
мата трябва да е активирана, а налягането и в 
четирите гуми трябва да е в рамките на 
препоръчителните стойности.

Системата трябва да бъде пренастрой-
вана отново всеки път, когато се кори-

гира налягането на гумите всеки път, когато 
се сменя гума или джанта и винаги, когато се 
прикачва или разкачва ремарке.

Ограничения на системата
Run Flat Индикаторът не е в състояние 
да предупреди водача за внезапна 

повреда, причинена от външни фактори, нито 
може да идентифицира постепенната загуба 
на налягане, която неизбежно ще се появи 
във всичките четири гуми след продължите-
лен период от време.

В следните ситуации системата може да реа-
гира бавно или да работи неправилно:

Системата не е пренастроена

Шофиране по хлъзгави или покрити със 
сняг повърхности

При динамичен стил на шофиране: в ре-
зултат, на което колелата приплъзват

При използване на вериги за сняг.

Пренастройване на системата
Пренастройването се осъществява, 
когато автомобилът е в движение, но 

този процес може да бъде прекъснат по всяко 
време. Пренастройването се възобновява 
автоматично, когато автомобилът продължи 
да се движи. Не пренастройвайте системата, 
когато са поставени вериги за сняг.

За принципите на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутон .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.
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3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера.

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере “Flat Tyre 
Monitor” и натиснете контролера.

6. Стартирайте двигателя, но не потегляйте 
още. 

7. Изберете “Confirm tyre pressure” и натис-
нете контролера. 

8. Изберете “Yes” и натиснете контролера.

9. Потеглете.
Пренастройването завършва, когато авто-
мобилът е в движение, без да бъдете 
известени за това.

Индикация за спукана гума
Предупредителната светлина свети 
в червено. На контролния дисплей 
се появява съобщение. Освен това 

ще чуете и звуков сигнал. Има спукана гума 
или значителна загуба на налягане в гумите.
1. Внимателно намалете скоростта си до не 

повече от 80 км/ч или 50 мили/ч. Избяг-
вайте силното или внезапно натискане на 
спирачки и маневри на волана. След това 
не надвишавайте скоростта от 80 км/ч или 
50 мили/ч.

Ако автомобилът не е в предвиде-
ното фабрично състояние, с монти-

рани Run-flat гуми, виж стр. 202, не продъл-
жавайте пътуването си. Всеки опит да 
продължите може да доведе до сериозен 
инцидент.

2. При първа възможност проверете наля-
гането на всичките четири гуми.

Ако и четирите гуми имат правилно 
налягане, Run Flat Индикаторът 

може да не е бил пренастроен. В такъв 
случай, пренастройте системата.

3. Ако някоя от гумите е спаднала напълно, 
можете да прецените колко далеч ще 
можете да стигнете, като използвате 
следните насоки:

При малки товари: 
1 до 2 души, без багаж: 
Приблизително 250 км, около 150 мили.
При умерени товари: 
2 души, пълно багажно отделение, или 
4 души без багаж: 
Приблизително 150 км, около 90 мили.
При пълен товар или при теглене на 
ремарке: 
4 или повече души, пълно багажно 
отделение: 
Приблизително 50 км, около 30 мили

Шофирайте внимателно и не надвиша-
вайте скорост от 80 км/ч или 50 мили/ч, 

тъй като в противен случай е възможно въз-
никването на инциденти. Ако има загуба на 
налягане в гумите, свойствата за управление 
на автомобила ще се променят. Това включва 
намалена стабилност на пътя при натискане 
на спирачките, по-дълги разстояния на спира-
не и променени свойства за управление. При 
теглене на ремарке, особено тежките ремар-
кета, могат да започнат да криволичат. Пора-
ди това не бива да надвишавате скоростта от 
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60 км/ч, прибл. 40 мили/ч, тъй като в противен 
случай е възможно да възникнат инциденти.
Ако по време на пътуването се появят необи-
чайни вибрации или силни шумове, това може 
да бъде индикация, че повредената гума вече 
не е в състояние да продължи. Намалете ско-
ростта и спрете на подходящо място, възможно 
най-бързо. В противен случай частите на гумата 
може да се откъснат, което би могло да доведе 
до инцидент. Не управлявайте повече авто-
мобила, а се свържете със Сервиза на BMW.

Неизправност
Индикаторната светлина свети в 
жълто. На контролния дисплей се 
появява съобщение. Run Flat инди-

катора се е повредил или не функционира. 
Проверете системата  възможно най-бързо.

Активно кормилно 
управление*
Принцип
Активното кормилно управление променя 
предавателното отношение на ъгъла на завър-
тане на предните колела спрямо движенията 
на волана. Освен това, то променя силата, ко-
ято е необходима за управление на автомоби-
ла, в зависимост от скоростта на движение. 

При ниски скорости на движение, напр. в насе-
лени места или при паркиране, предавател-
ното отношение се намалява, т.е. завъртането 
на волана изисква по-малко движение и сила. 
При по-високи скорости е точно обратното, 
предавателното отношение постепенно се 
увеличава. Това подобрява управлението на 
Вашето BMW при всякакви скорости. 

В критични ситуации системата може да кори-
гира ъгъла на завиване на предните колела, 
като по този начин стабилизира автомобила, 
преди водачът да предприеме каквито и да 
било действия. Тази стабилизираща функция 
се деактивира при изключване на DSC, виж 
стр. 88.

Неизправност
Предупредителните светлини 
светват. Активното кормилно управ-
ление е неизправно и деактивирано. 
При ниски скорости се изисква 

завъртане на волана на по-голям ъгъл, при 
по-високи скорости автомобилът ще реагира 
по-чувствително на движенията на волана. 
Стабилизиращата намеса също може да бъде 
деактивирана. Шофирайте внимателно и 
обмисляйте добре пътя пред вас. Проверете 
системата.

Двустепенни стоп-светлини*

Отляво: нормално спиране
Отдясно: интензивно спиране при изключени 
задни светлини за мъгла*.

Въздушни възглавници
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Следните въздушни възглавници са поста-
вени под посочените капаци:

1 Предни въздушни възглавници

2 Въздушна възглавница за глава

3 Странични въздушни възглавници* - 
монтирани са на облегалките на седал-
ките.

Защитно действие
Спазвайте инструкциите, посочени на 
стр. 41, в противен случай съществува 

по-голям риск за личната Ви безопасност.

Предните въздушни възглавници предпазват 
водача и пътника до него, в случай на челен 
удар, ако защитното действие на предпазни-
те колани не би било достатъчно. Въздушни-
те възглавници на нивото на главата и тези 
отстрани, осигуряват защита в случай на 
страничен удар. Действието на страничната 
въздушна възглавница е да защити странич-
но горната част на тялото. Въздушната 
възглавница на нивото на главата предпазва 
главата на пътника или водача. 

Въздушните възглавници са проектирани 
така, че да не се активират при всеки 
сблъсък, напр. при леки сблъсъци или при 
удар в задната част на автомобила.

Никога не залепвайте какъвто и да 
било материал към капаците на 

въздушните възглавници, не ги покривайте и 
не ги модифицирайте по никакъв друг начин. 
Не поставяйте калъфи на седалките, въз-
главници или други предмети, които не са 
специално пригодени за използване с вгра-
дените странични въздушни възглавници за 
предните седалки. Не поставяйте дрехи, като 
палта или якета върху облегалките. 
Не демонтирайте системата, в която се нами-
ра въздушната възглавница. По никакъв 
начин не модифицирайте отделните компо-
ненти на системата, или нейните кабели. 
Това включва и тапицираните покрития на 
волана, контролното табло, колоните на 
седалките и покрива, както и на уплътнение-
то на покрива. Не сваляйте волана. Избяг-
вайте да докосвате компонентите на систе-
мата, веднага след като тя е задействана, 
тъй като може да получите изгаряния. Ако 
системата за задействане на въздушните 

възглавници претърпи повреда, изключи се, 
или е била задействана, извършете проверка 
на системата, ремонтиране или демонтиране, 
или предайте генераторите на въздушните 
възглавници за отпадъци, само като се 
обърнете към Сервиз на BMW или сервиз, 
който работи в съответствие със специфи-
кациите на BMW и има персонал с нужното 
обучение, както и необходимите разрешител-
ни за работа с експлозивни устройства. 
В противен случай, всяка небрежна или 
неквалифицирана намеса в системата може 
да доведе до нейното повреждане или до 
инцидентното й задействане, с риск от нара-
нявания.

Работен статус на системата за 
въздушни възглавници

След преминаване към радио готовност, 
виж стр. 55, предупредителните светлини 
светват за кратко, за да покажат, че цялата 
система на въздушните възглавници и 
предпазните колани работи.

Повреда на системата за въздушни 
възглавници

Предупредителната светлина не светва 
при включване на радио готовност или 
когато двигателят се включи на контакт. 

Предупредителната светлина остава 
постоянно включена.

При повреда на системата на въздуш-
ните възглавници, незабавно я прове-

рете, тъй като в противен случай съществува 
рискът системата да не функционира според 
предназначението си, дори при достатъчно 
сериозен инцидент.
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Светлини

Габаритни светлини/къси 
светлини

0 Изключване на светлините

1 Габаритни светлини

2 Къси светлини и светлини за посрещане

3 Автоматичен контрол на светлините*, 
дневни светлини*, светлини за посре-
щане, Автоматични дълги светлини* и 
завиващи предни светлини*

Ако отворите шофьорската врата, когато 
двигателят е изключен от контакт, външните 
светлини се изключват автоматично, ако 
ключът за светлините е в позиция 0, 2 или 3.
Ако е необходимо, включете габаритните 
светлини, като завъртите ключа в позиция 1.

Габаритни светлини
Когато ключът е в позиция 1, светлините 
светят около целия автомобил. Можете да 
използвате габаритните светлини за парки-
ране. 

Когато двигателят е изключен от контакт, а 
ключът е в позиция 1, само външният край на 
задните светлини светват, виж стр. 214.

Габаритните светлини изтощават 
акумулатора. Поради това не бива да ги 

оставяте включени за дълго, тъй като е 
възможно да се изтощи акумулатора и 
двигателят да не може да стартира. За 
предпочитане е да се включват десните или 
леви светлини за паркиране, виж стр. 96.

Къси светлини
Късите светлини светват, когато ключът е в 
позиция 2 и е включено на контакт.

Автоматичен контрол на светлините*
Когато ключът е в позиция 3, късите светли-
ни се включват и изключват автоматично, в 
зависимост от обкръжаващите условия на 
светлината, например в тунел, при смрачава-
не, или при валеж. Завиващите фарове* 
също са активни. Светодиодът до символа 
светва, когато се включат късите светлини. 
Освен това може да активирате дневните 
светлини, виж стр. 95. В гореспоменатите 
ситуации, системата автоматично превключ-
ва от дневни светлини към къси светлини. 

Предните светлини могат да се включат, 
също така, при залез слънце.

Късите светлини остават включени, незави-
симо от околната светлина, ако включите 
фаровете за мъгла*.

Функцията за контрол на светлините не 
може да замести Вашата лична прецен-

ка за това кога е необходимо да се включат 
светлините. Например, сензорите не са в 
състояние да различат мъглата от намалена-
та видимост. За да избегнете каквито и да е 
рискове за Вашата безопасност при такива 
ситуации, включете късите светлини 
ръчно.

Светлини за посрещане
Ако оставите ключа за светлините в позиция 
2 или 3, когато паркирате и изключвате 
двигателя на автомобила, габаритните 
светлини и вътрешните светлини се 
включват за кратко, когато автомобилът се 
отключи.

Включване/изключване на 
светлините за посрещане
За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.
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3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера.

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се маркира “Light/
Светлини” и натиснете контролера.

6. Изберете “Welcome light” и натиснете 
контролера.

Светлините за посрещане са 
включени.

Настройките се запаметяват за дистан-
ционното управление, което използвате в 
момента.

Забавяне изключването на предните 
светлини при паркиране на 
автомобила
Ако активирате home lights (светлини, които 
да Ви съпроводят до дома) след паркиране 
на автомобила, при изгасени светлини, къси-
те светлини светват и остават включени още 
известно време. 

Можете да регулирате времето, за което те 
да светят или да деактивирате функцията. 

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера. 

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Изберете “Light” и натиснете контролера.

6. Изберете “Home lights” и натиснете 
контролера. 

7. Завъртете контролера, за да зададете 
желаната продължителност. 

8. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката.

Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в момента.

Дневни светлини*
Дневните светлини се включват в позиция 3.

Включване/изключване на дневните 
светлини
За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Извиквайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера. 

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Изберете “Light” и натиснете контролера.

6. Изберете “Daytime running light” и натис-
нете контролера.

 Дневните светлини са включени.
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Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в момента.

Завиващи предни светлини*

Принцип
Завиващите предни светлини представляват 
система за промяна на посоката на предните 
светлини, която прави възможно осветява-
нето на пътя пред Вас при навлизане в завой. 
Светлинният лъч от предните фарове се 
насочва така, че да съответстват на пътя 
отпред, на базата на ъгъла на завъртане на 
волана и други параметри.

Включване на завиващите светлини
Когато двигателят е на контакт, завъртете 
ключа на светлините на позиция 3, виж стр. 94.

За да се избегне заслепяването на водачите 
на отсрещните автомобили, Завиващите 
светлини са изключени, когато автомобилът 
върви на заден ход, а когато автомобилът е 
неподвижен, светлините се насочват надясно.

Неизправност
Светодиодът до символа за контрол на авто-
матичните светлини започва да мига. зави-
ващите предни светлини са неизправни или са 
отказали. Проверете системата възможно 
най-бързо.

Настройка на нивото на 
предните фарове

Халогенни фарове

Нивото на осветление на късите светлини 
трябва да се регулира ръчно, за да отговаря 
на натоварването на автомобила, в противен 
случай, шофьорите в насрещно движещите се 
автомобили ще бъдат заслепени. 

При се теглене на ремарке се използва 
позиция две.

0 / 1 = 1 до 2 души, без багаж

1 / 1 = 5 души без багаж

1 / 2 = 5 души с багаж

2 / 2 = 1 човек, пълно багажно отделение

Спазвайте ограничението за натоварване на 
задната ос, виж стр. 228.

Ксенонови фарове*
Нивото на осветление на предните светлини 
се регулира автоматично, напр. при ускорява-
не и натискане на спирачките, както и за да се 
адаптират към натоварването.

Дълги светлини/светлини за 
паркиране

1 Дълги светлини

2 Светлинен клаксон

3 Светлини за паркиране*

Десни или леви светлини за 
паркиране*
Съществува допълнителна опция за 
включване на габаритните светлини на авто-
мобила, от страната на паркиране.

Включване
След паркиране на автомобила, бутнете 
лоста нагоре или надолу, отвъд точката на 
съпротивление за по-дълго, стрелка 3.

Светлините за паркиране изтощават 
акумулатора. Поради това не бива да 

ги оставяте включени за дълго, тъй като е 
възможно да се изтощи акумулатора и 
двигателят да не може да стартира.
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Изключване
Натиснете лоста в обратна посока, до точката 
на съпротивление, стрелка 3.

Автоматични дълги 
светлини*

Принцип
Тази система автоматично включва и изключ-
ва дългите светлини. Тази функция се контро-
лира от сензор, който се намира в предната 
част на вътрешното огледало. Системата 
гарантира, че дългите светлини ще се 
включат винаги, когато ситуацията на пътя го 
позволява. Това облекчава натоварването 
върху Вас и оптимизира погледа Ви върху 
пътя. Разбира се, по всяко време можете сами 
да включвате и изключвате дългите светлини 
по обичайния начин.

Активиране на системата
1. Завъртете ключа за светлините в позиция 

3, виж стр. 94.

2. При включени къси светлини, леко 
натиснете лоста за мигача в посоката за 
дългите светлини.

Индикаторната светлина на контрол-
ното табло светва, когато е активна 
автоматичната система за дългите 

светлини. Фаровете автоматично се 
превключват от дълги на къси светлини, тъй 
като системата реагира на насрещния трафик 
и движещи се пред автомобила превозни 
средства, както и на обкръжаващата 
светлина, например при движение в града.

Ръчно превключване на дълги и къси 
светлини
Ако желаете или ситуацията го изисква, 
можете сами да контролирате светлините:

Ако системата автоматично е включила 
дългите светлини, но Вие желаете да 
използвате късите, просто използвайте 
лоста за мигача, за да изключите дългите 
светлини. Това ще деактивира автоматич-
ното превключване на дългите светлини. 
За да активирате системата отново, 
натиснете отново леко лоста на мигача 
към дългите светлини. 

Ако системата за автоматични дълги 
светлини е включила късите светлини, но 
Вие искате да използвате дългите 
светлини, включете дългите светлини по 
обичайния начин. Това ще деактивира 
системата и Вие ще трябва ръчно да 
превключите на къси светлини. 
За да активирате системата отново, 
натиснете повторно леко лоста на мигача 
към дългите светлини. 

Светлинният клаксон може да се 
използва по обичайния начин с късите 
светлини.

Ограничения на системата
Автоматичните дълги светлини не могат 
да заменят личната Ви преценка, относ-

но това, кога трябва да включите дългите 
светлини. За да избегнете каквито и да е 
рискове за Вашата безопасност при такива 
ситуации, включете късите светлини ръчно.

Следните ситуации са пример за това, кога 
системата няма да функционира или 
действието й ще бъде ограничено, налагайки 
Вашата намеса:

При изключително неблагоприятни 
климатични условия, като напр. мъгла или 
силен дъжд.

За да можете да забележите слабо осве-
тени участници в движението, като 
например пешеходци, велосипедисти, 
ездачи или каруци, също и когато в 
близост до пътя има влак или кораб, или 
преминаващ дивеч.

При остри завои, стръмно изкачване или 
спускане, на кръстовища или когато види-
мостта Ви за насрещния трафик на маги-
стралата е затруднена.

В градове със слабо осветление или кога-
то има много отразителни знаци.

При ниски скорости.

Когато предното стъкло пред вътрешното 
огледало е замъглено, замърсено или 
покрито със стикери, етикети и др.

Когато сензорът е замърсен. Почистете 
сензора, разположен отпред на вътреш-
ното огледало, използвайки плат, напоен 
с малко количество препарат за почист-
ване на стъкло.
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Изключване чрез iDrive
За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
 менюто.

3. Изберете “Settings” и натиснете контро-
лера. 

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се маркира “Light / 
Светлини” и натиснете контролера.

6. Изберете “High-beam assistant” и натис-
нете контролера.

 Автоматичните дълги светлини се 
изключват.

Настройките се запаметяват за дистан-
ционното управление, което използвате в 
момента.

Фарове за мъгла

1 Предни фарове за мъгла*
2 Задни фарове за мъгла*

За да включите или изключите, натиснете 
съответния бутон.

Фарове за мъгла*
Габаритните светлини или късите светлини 
трябва да бъдат включени. Зеленият инди-
катор на контролното табло светва, когато 
се използват предните фарове за мъгла.

Ако е активиран автоматичният 
контрол на светлините, късите свет-

лини се включват автоматично, когато са 
включени предните фарове за мъгла.

Задни фарове за мъгла*
Късите светлини или габаритните светлини 
заедно с предните фарове за мъгла трябва 
да бъдат включени. Жълтият индикатор на 
контролното табло светва, когато се изпол-
зват задните фарове за мъгла.

Осветяване на приборите на 
контролното табло
Може да регулирате яркостта на осветеност 
само при включени габаритни светлини или 
къси светлини.

1. Натиснете бутон 1 няколко пъти в посока 
нагоре или надолу, докато на дисплея се 
появи необходимият символ, настрой-
ката и надпис "SET" до него.

2. Натиснете бутон 2.
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3. Натиснете бутон 1 нагоре или надолу, за 
да изберете желаната сила на светли-
ната. 

4. Натиснете бутон 2, намиращ се на лоста 
за мигачите. 
На дисплея отново се изписват външната 
температура и часът.

Вътрешно осветление
Вътрешното осветление, осветлението в 
зоната на краката*, осветлението при отва-
ряне на вратата*, осветлението в багажното 
отделение и страничното осветление на 
пътя* се контролират автоматично. 

Светлините за странично осветление на пътя 
представляват светодиоди разположени в 
дръжките на вратите и осветяват зоната 
пред вратите.

За да не се изтощава акумулаторът, 
всички светлини в автомобилът изгас-

ват след около 8 минути след изключване на 
двигателя, вижте Start/stop бутон на стр. 55.

Ръчно включване/изключване на 
вътрешното осветление

Вътрешно осветление, в предната и задната 
част*: 

За да ги включите и изключите, натиснете 
бутона. 

За да останат изключени вътрешното освет-
ление, осветлението в зоната на краката*, 
осветлението при отваряне на вратата и 
страничното осветление на пътя*, натиснете 
за около 3 секунди бутона за предната 
вътрешна.

Светлини за четене

Светлините за четене са разположени в 
предната и задната част*, точно до вътреш-
ното осветление. За да ги включите и 
изключите, натиснете бутона.
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Климатик

1 Въздух към предното стъкло и странич-
ните прозорци

2 Въздушна струя към горната част на 
тялото Вентилация без течение 103

3 Въздух към зоната на краката

4 Ръчно разпределение на въздушната 
струя

5 Регулиране на температурата, лява 
страна на купето

6 Максимално охлаждане

7 AUTO - Автоматична програма

8 Ръчен контрол на дебита на въздух

9 Автоматичен контрол на циркулацията на 
въздуха AUC/режим на рециркулиран 
въздух

10 Регулиране на температурата, дясната 
страна на купето

11 Остатъчна топлина

12 Размразяване на прозорците

13 Ръчно включване и изключване на 
функцията за охлаждане

14 Подгряване на задното стъкло

15 Решетка за вътрешен сензор за темпера-
турата, не запушвайте

Текущата настройка на разпределението на 
въздуха се показва на контролния дисплей, 
виж стр. 101.
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Автоматичен климатик

Предпочитан вътрешен климат
Автоматичната програма 3 може да оптими-
зира разпределението и силата на въздуш-
ната струя в почти всякакви условия, виж 
Автоматична програма по-долу. Всичко, 
което трябва да направите е да изберете 
вътрешната температура, която считате за 
комфортна. 

Следващите раздели Ви дават подробна 
информация за това как да направите 
настройките. 

Повечето настройки се запаметяват за 
дистанционното управление, което използ-
вате в момента, виж също Персонален 
профил на стр. 26.

Ръчна настройка на разпределението 
на въздуха

Разпределението на въздушната 
струя може да бъде включвано и 
изключвано ръчно. Въздухът се 
насочва към предното стъкло, 

горната част на тялото и зоната на краката. 
Автоматичното регулиране на разпределе-
нието на въздушната струя се деактивира. 

Отново можете да включите автоматичното 
разпределение на въздушната струя, като 
натиснете бутона AUTO. Функцията за 
охлаждане също се включва автоматично.

Прецизно ръчно регулиране на 
разпределението на въздушната струя
Може да настроите дебита на въздушната 
струя при ръчно регулиране на разпреде-
лението.

За принципите на работа на iDrive, 
виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Завъртете контролера наляво, за да 
извикате “Climate”. 

3. Изберете “Air distribution” и натиснете 
контролера.

4. Изберете желаното поле. 

5. Завъртете контролера, за да регулирате 
разпределението на въздуха.

1 Въздушна струя към предното стъкло и 
страничните прозорци

2 Въздушна струя към горната част на 
тялото

3 Въздушна струя към зоната на краката

Температура
Задайте желаната температура 
отделно за страната на водача и 
за пътника до водача. 

Автоматичният климатик постига 
тази температура възможно най-

бързо, независимо от сезона, като използва 
максимална мощност за охлаждане или 
загряване, ако това е необходимо. След това 
температурата се поддържа.

Автоматичният климатик не разполага 
с достатъчно време, за да установи 

зададената температура, когато настройките 
на температурата се променят бързо и 
последователно.

Без оглед на външната температура, при най-
високата зададена температура, се подава 
максимално количество топлина.



К
л

и
м

ат
и

к

102

При най-ниската настройка, охлаждането не 
е постоянно.

Максимално охлаждане
При външна температура 
приблизително над 0°С/32° F и 
когато двигателят работи, ще 
получите максимален ефект на 

охлаждане възможно най-бързо. 

Автоматичният климатик превключва към 
режим на рециркулиране на въздуха при 
възможно най-ниската температура. Въз-
духът постъпва с най-висока скорост от 
отворите за зоната на горната част на тяло-
то. Следователно, трябва да отворите тези 
отвори за максимално охлаждане.

AUTO - Автоматична програма
Автоматичната програма регули-
ра разпределението на въздуха 
към предното стъкло и странич-

ните прозорци, към горната част на тялото и 
зоната на краката. Дебита на въздух и въве-
дените от Вас настройки за температура, ще 
бъдат адаптирани към външните условия 
според сезона, напр. слънчево време или 
запотяване на стъклата.

Функцията за охлаждане се включва авто-
матично в програмата AUTO.

Интензивност на автоматичната 
програма AUTO
Може да регулирате интензивността на 
автоматичната програма, като натиснете 
бутона AUTO няколко пъти последователно. 
Настоящата настройка се изписва за кратко 
на контролния дисплей, всеки път, когато 
натиснете бутона. 

Освен това, можете да настроите интензив-
ността на автоматичната програма с 
помощта на iDrive.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Завъртете контролера наляво, за да 
извикате “Climate”.

3. Изберете “Automatic programs” и натисне-
те контролера.

4. Изберете желаната интензивност и 
натиснете контролера.

 Включва се желаната интензивност на 
нивото на автоматичната програма.

Ръчна настройка на дебита на въздуха
Натиснете лявата страна на 
бутона, за да намалите дебита на 
въздух. Натиснете дясната 

страна на бутона, за да увеличите дебита. 

Отново можете да включите автоматичния 
контрол на дебита на въздушната струя, като 
натиснете бутона AUTO. 

Ако е необходимо, дебитът на въздух се 
намалява – до минимални стойности или 
нацяло се изключва, за да се предотврати 
изтощаването на акумулатора. Дисплеят 
остава непроменен.

Включване/Изключване на системата
Когато вентилаторът е на минимална настрой-
ка, настинете лявата страна на бутона, за да 
изключите автоматичния климатик. Всички 
индикаторни светлини изгасват, с изключение 
на тази за подгряването на задното стъкло, 
ако то е включено. 

Натиснете който и да е бутон, освен REST или 
бутонът за подгряване на задното стъкло, за 
да активирате отново автоматичния климатик.

Автоматичен контрол на 
циркулацията на въздуха AUC/режим 
на рециркулиран въздух

Активирайте режима на работа, 
който желаете, като натиснете 
неколкократно този бутон:
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Изключен светодиод: въздух отвън 
непрекъснато навлиза в автомобила. 

Включен ляв светодиод, режим AUC: 
сензор засича замърсителите във възду-
ха отвън. 

Ако е необходимо, системата блокира 
притока на въздух отвън и рециркулира 
въздуха, който се намира вътре в авто-
мобила. Веднага щом нивото на замърси-
телите във въздуха отвън намалее, 
системата автоматично превключва към 
външен приток на въздух.

Ако прозорците се запотяват в режим 
на рециркулация на въздуха, изклю-

чете го и ако е необходимо, увеличете дебита 
на въздух. 

Режимът за рециркулиран въздух не трябва 
да се използва дълго без прекъсване, тъй 
като в противен случай качеството на 
въздуха вътре в автомобила постепенно ще 
се влоши.

Чрез бутон* на волана
Може да превключвате бързо между режима 
за рециркулация на въздуха и предишния 
използван от Вас режим, чрез програмируем 
бутон на волана, виж стр. 9.

Остатъчна топлина
Топлината от двигателя се 
съхранява и използва за затоп-
ляне на вътрешността на авто-
мобила, например, когато чакате 
пред училище, за да вземете 

детето си. 

Може да включите функцията, когато са 
спазени следните условия:

Не са изминали повече от 15 минути след 
изключването на двигателя.

Двигателят е в работна температура.

Напрежението на акумулатора е в допус-
тимите граници.

Външната температура е под 25°С/77°F.
Светодиодът светва, когато включите 
функцията. 

В режим на радио готовност, Вие можете да 
регулирате вътрешната температура, дебита 
и разпределението на въздуха.

Размразяване на прозорците
Отстранява бързо леда и конден-
за от предното стъкло и от пред-
ните странични прозорци. За да 

направите това, включете също и функцията 
за охлаждане.

Включване/изключване на системата 
за охлаждане

Когато функцията за охлаждане 
е включена, въздухът се охлажда 
и изсушава, след което отново се 

загрява според настройките на температура-
та. Функцията е активна само, когато двигате-
лят работи. 
Функцията за охлаждане помага да се предот-
врати появата на конденз по прозорците и за 
бързото му отстраняване. 
В зависимост от климатичните условия, пред-
ното стъкло може моментално да се запоти, 
когато се стартира двигателят. 
Функцията за охлаждане се включва авто-
матично заедно с програмата AUTO.

Подгряване на задното стъкло
Подгряващото устройство за 
задното стъкло автоматично се 
изключва след известно време. 

В зависимост от версията на оборудването, 
горните реотани служат като антена и не са 
част от подгряващото устройство на задното 
стъкло.

Вентилация

1 Регулатори за отваряне и затваряне на 
вентилационните отвори

2 Лостове за промяна на посоката на 
въздушния поток

3 Регулатор за повече или по-малко хладен 
въздух, постъпващ чрез вентилационните 
отвори и насочен към горната част на 
тялото.
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Вентилация за охлаждане
Регулирайте отворите така, че охладеният 
въздух да се насочи към вас, например, ако 
във вътрешността на автомобила е станало 
горещо.

Вентилация без течение
Нагласете отворите така, че въздушната 
струя да преминава покрай пътниците, без 
директно да засяга телата им.

Вентилация в задната част

1 Регулатор за отваряне и затваряне на 
вентилационните отвори

2 Регулатор за температурата:

Завъртяно към синьо: по-хладно

Завъртяно към червено: по-топло

3 Лостове за промяна на посоката на 
въздушния поток

Микрофилтър/филтър с активен 
въглен
Микрофилтърът улавя праха и замърсителите 
в постъпващия въздух. Филтърът с активен 
въглен допълнително премахва замърсители-
те и не им позволява да влизат в автомобила. 
Този комбиниран филтър се подменя в Сервиз 
на BMW по време на рутинните работи по 
Сервизното обслужване.

Независима вентилационна/
отоплителна система*
Принцип
Независимата вентилационна система венти-
лира купето на автомобила и понижава темпе-
ратурата вътре при някои обстоятелства. 

Независимата отоплителна система загрява 
купето на автомобила; по този начин снегът и 
ледът могат да бъдат премахнати по-лесно. 

Могат да се задават предварително две 
различни времена за включване. Освен това, 
системите могат да се включват и изключват 
с помощта на дистанционното управление. Те 
остават включени в продължение на 30
минути. 

Поради високата консумация на енергия, не 
бива да включвате тези системи два пъти 
подред, без преди това да сте оставили 
акумулатора да се презареди, докато шофи-
рате автомобила. 

И двете системи се контролират чрез iDrive 
или дистанционно управление, виж стр 106. 

Независима вентилационна система
Независимата вентилационна система се 
включва или с помощта на дистанционното 
управление, или чрез предварително зада-
дено време на включване, при външни 
температури около 15°С/59°F. Ако управлява-
те директно независимата вентилационна 
система, тя може да се използва при всякакви 
външни температури, но не и когато шофи-
рате. Ако не е монтирана независима отопли-
телна система, независимата вентилационна 
система работи при всякаква външна темпера-
тура, с предварително зададено време на 
включване. 
От отворите, намиращи се върху контролното 
табло, се подава въздух за зоната на горната 
част на тялото. За да стане това е необходимо 
отворите да са отворени.

Независима отоплителна система
Независимата отоплителна система се 
включва или с помощта на дистанционното 
управление, или чрез предварително зададе-
но време на включване, при външни темпера-
тури под 15°С / 59°F. Ако управлявате директ-
но системата, тя може да се използва при 
всякакви външни температури, но не и когато 
управлявате автомобила.

Ако от няколко месеца не се използвали 
независимата отоплителна система, 

може да е необходимо да включите системата 
повторно след няколко минути, за да я 
стартирате.
Когато двигателят не е на контакт, загретият 
въздух автоматично се насочва към предното 
стъкло, страничните прозорци и зоната на 
краката. 
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В режим на радио готовност Вие можете да 
регулирате вътрешната температура, дебита и 
разпределението на въздуха. 
Независимата отоплителна система продъл-
жава да работи известно време след изключ-
ването й. 

 Символът на дисплея на автоматичния 
климатик изгасва.

Никога не използвайте независимата 
отоплителна система в затворени 

пространства, тъй като поглъщането на вредни 
газове може да доведе до загуба на съзнание и 
фатални последици. Изпусканият газ съдържа 
въглероден окис, който е безцветен и без 
мирис, но е изключително токсичен. Изключете 
независимата отоплителна система преди да 
заредите автомобила с гориво.

Независимата отоплителна система няма 
да се включи, ако в резервоара на авто-

мобила остава количество гориво по-малко от 
необходимото за изминаване на 50 км, прибл. 
30 мили. Независимата отоплителна система се 
изключва, ако ауспухът, под предната броня е 
запушен, напр., когато автомобилът навлиза в 
преспи сняг. Това може да доведе до образува-
нето на дим.

Директно включване/изключване
За принципите на работа на iDrive, виж стр. 14.
1. Извикайте началното меню.
2. Завъртете контролера наляво, за да изви-

кате “Climate”. 
3. Изберете “Independent mode” и натиснете 

контролера. 
4. Изберете “Direct operation” и натиснете 

контролера. 
5. Изберете “Independent heater” или 

“Independent ventilation” и натиснете 
контролера.

 Системата за независима вентилация/
отопление са включени.

 Символът на дисплея на автоматичния 
климатик премигва.

Предварително задаване на час за 
включване
За принципите на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Извикайте началното меню.

2. Завъртете контролера наляво, за да изви-
кате “Climate”. 

3. Изберете “Independent mode” и натиснете 
контролера. 

4. Изберете “Switch-on-times” и натиснете 
контролера. 

5. Придвижете контролера наляво или 
надясно, за да изберете “Timer 1” или 
“Timer 2”.

6. Изберете времето и натиснете контролера. 
Първата част на настройката за часа е 
избрана.

7. Завъртете контролера и направете 
настройката. 

8. Натиснете контролера, за да запаметите 
настройката. 
Следващата част на настройката е 
избрана. 

9. Довършете настройката. 
Часът се запаметява.
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Активиране на часа за включване
Придвижете контролера наляво или надяс-
но, за да изберете “Timer 1” или “Timer 2” 
и натиснете контролера.

 Времето за включване е активирано.
 Символът на дисплея на автоматичния 

климатик светва.

 Символът на дисплея на автоматичния 
климатик премигва, когато се включи систе-
мата.

Въпросната система ще бъде включена 
само през следващите 24 часа. След 

което трябва да бъде активирана отново.

Дистанционно управление*

1 Изключване

2 Включване

3 Светодиод

4 Антена

Средният обхват е приблизително 150 м, 
около 165 ярда.

Обхватът е най-голям, когато държите 
дистанционното управление възможно 

най-високо във въздуха, като антената сочи 
нагоре. Не пипайте антената, докато 
включвате и изключвате.

Включване
1. Натиснете бутон 2, докато светодиодът 3 

светне в зелено.

2. След около 3 секунди натиснете отново 
бутон 2. Светодиодът 3 премигва в зелено.

 Символът на дисплея на автоматичния 
климатик премигва.

Изключване
1. Натиснете бутон 1, докато светодиодът 3 

светне в червено.

2. След около 3 секунди натиснете отново 
бутон 1. Светодиодът 3 премигва в 
червено.

 Символът на дисплея на автоматичния 
климатик изгасва.

Смущения
Дистанционното управление може да не 
функционира правилно поради смущения от 
намиращи се в близост външни системи или 
устройства, които използват същата честота.

Смяна на батериите
Сменете батериите, ако светодиодът вече не 
свети, или започва да мига, когато системата 
на независимата вентилация или отоплител 
се включват и изключват.

1. Свалете капака на отделението за бате-
риите, виж стрелката.

2. Поставете батерии от същия тип. Правил-
ното разположение на батериите е посо-
чено на дъното на отделението за бате-
риите. 

3. Поставете капака.

Изхвърлете старите батерии само на 
определено за целта място, или ги 

предайте в Сервиза на BMW.
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Ново дистанционно управление
Можете да използвате две дистанционни 
управления за Вашия автомобил. 

Ако желаете ново дистанционно управление 
за резерва или за подмяна на изгубено старо, 
Сервизът на BMW ще бъде щастлив да 
активира новото дистанционно управление.
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Практично вътрешно оборудване

Интегрирано универсално 
дистанционно управление*

Принцип
Интегрираното универсално дистанционно 
управление замества до три различни ръчни 
предавателя за различни системи или 
устройства, които се активират чрез радио 
дистанционно управление, например врата на 
гараж, бариера или домашни алармени 
системи. Интегрираното универсално дистан-
ционно управление идентифицира и запаме-
тява сигналите, предавани от оригиналните 
ръчни предаватели. 

Сигналът от оригиналните ръчни предаватели 
може да бъде програмиран на един от трите 
бутони на паметта 1. След това, програ-
мираният по този начин бутон 1 ще се използ-
ва за управление на въпросната система. 
Предаването на сигнала се показва от 
светодиода 2.

Ако или когато решите да продадете автомо-
била си, в интерес на сигурността изчистете 
програмираните функции, виж стр. 109.

По време на програмирането и преди 
задействането на програмираната 

система чрез Интегрираното универсално 
дистанционно управление проверете, че в 
обсега на въртене или движение на въпрос-
ната система няма хора, животни или предме-
ти, в противен случай има опасност от нара-
няване или повреда. Също така спазвайте 
инструкциите за безопасност, предоставени 
заедно с оригиналното дистанционно.

Проверяване на съвместимостта
Ако този символ е даден на опаков-
ката или в инструкциите, предоста-
вени заедно с оригиналното дистан-
ционно, можете да смятате, че 

устройството на радио дистанционното управ-
ление ще бъде съвместимо с Интегрираното 
универсално дистанционно управление.

Списък със съвместимите ръчни предаватели 
може да откриете в интернет на адрес 
www.homelink.com.

Също така може да се обадите на безплат-
ната гореща линия HomeLink на +49 (0)6838 
907 277 или 0800 0466 35465 в Германия. 

HomeLink е регистрирана търговска марка на 
Johnson Controls, Inc.

Програмиране

1 Бутони на паметта

2 Светодиод

Дистанционно с фиксиран код
1. Включете на контакт, виж стр. 55.

2. Когато се използва за първи път: натис-
нете левия и десния бутон на паметта 1 за 
около 20 секунди, докато светодиодът 2 
започне бързо да мига. Запаметените 
функции на бутоните се изтриват. 

3. Насочете оригиналното дистанционно към 
бутон на паметта 1 от разстояние около 10 
до 30 см, приблизително 4 до 12 инча.

Необходимото разстояние между 
дистанционното и бутоните на 

паметта 1 зависи от системата, с която 
работи оригиналното дистанционно.

4. Натиснете едновременно бутоните на 
оригиналното дистанционно и желания 
бутон на паметта 1 на Интегрираното 
универсално дистанционно управление. 
Светодиодът 2 първоначално присветва 
бавно. Когато светодиодът 2 започне да 
мига бързо, пуснете и двата бутона. Ако 
светодиодът 2 не започне да мига бързо 
след около 15 секунди, променете разсто-
янието и повторете стъпката. 

5. За програмиране на допълнителни дистан-
ционни, повторете стъпки 3 и 4.
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Съответният бутон на паметта 1 сега е 
програмиран със същия сигнал като ориги-
налното дистанционно. 

Можете да използвате устройството, когато 
двигателят е включен на контакт.

Ако устройството не работи дори след 
неколкократно програмиране, 

проверете дали оригиналното дистанционно 
използва система с променлив код. За да 
установите това, или се консултирайте с 
инструкциите на оригиналното дистанционно 
или натиснете и задръжте програмирания 
бутон на паметта 1 на интегрираното универ-
сално дистанционно управление. Ако 
светодиодът 2 на Интегрираното универ-
сално дистанционно управление започне да 
мига бързо, а след това остава да свети за 
около две секунди, оригиналното дистан-
ционно използва система с променлив код. 
Ако това е така, програмирайте бутоните на 
паметта 1 според описанията в ръководст-
вото на използваната система, използващ 
система с променлив код.

Дистанционно, използващо система с 
променлив код
За да програмирате Интегрираното универ-
сално дистанционно управление се консул-
тирайте с инструкциите за работа на устрой-
ството. Инструкциите би трябвало да 
показват какви са възможностите за синхро-
низация. При програмиране на дистанционно 
управление, използващо променлив код, 
трябва да се обърне внимание на следните 
точки:

Програмирането ще бъде по-лесно, ако 
присъства и друго лице, за да Ви пома-

га.

1. Паркирайте автомобила си в рамките на 
обхвата на радио вълните на дистан-
ционното устройство.

2. Програмирайте Интегрираното универ-
сално дистанционно управление, както е 
описано по-горе в Ръчен предавател с 
фиксиран код. 

3. Намерете позицията на бутона на 
приемника на устройството, което ще 
работи. 

4. Натиснете бутона на приемника на 
устройството, което ще работи. След 
като извършите стъпка 4, стъпка 5 
трябва да бъде направена в рамките на 
около 30 секунди. 

5. Натиснете програмирания бутон на 
паметта 1 на Интегрираното универсално 
дистанционно управление три пъти.

Съответният бутон на паметта 1 сега е 
програмиран със същия сигнал като 
оригиналното дистанционно.

Ако имате запитвания, моля свържете 
се със Сервиза на BMW.

Изтриване на всички запаметени 
програми
Натиснете левия и десния бутон на паметта 
1 за около 20 секунди, докато светодиодът 2 
започне бързо да мига: всички запаметени 
програми се изтриват.

Запаметяване на отделни програми
1. Насочете оригиналното дистанционно 

към бутон на паметта 1 от разстояние 
около 10 до 30 см, приблизително 4 до 12 
инча.

Необходимото разстояние между 
дистанционното и бутоните на 

паметта 1 зависи от системата, с която 
работи оригиналното дистанционно.

2. Натиснете желания бутон на паметта 1 
на Интегрираното универсално дистан-
ционно управление. 

3. Ако светодиодът 2 мига бавно след 
около 20 секунди, натиснете командния 
бутон на оригиналното дистанционно. 
Когато светодиодът 2 започне да мига 
бързо, пуснете и двата бутона. Ако 
светодиодът 2 не започне да мига бързо 
след около 15 секунди, променете 
разстоянието и повторете стъпката.



П
р

ак
ти

чн
о

 в
ъ

тр
еш

н
о

 о
б

о
р

уд
в

ан
е

110

Дигитален компас*

1 Бутон за настройка

2 Дисплей

На дисплея се изписва основната или 
междинната посока, в която шофирате.

Работен принцип
Може да извикате различни функции чрез 
натискане на бутона за настройки с остър 
предмет, като напр. писалка или друг подобен 
предмет. Следните опции за настройка се 

появяват последователно, в зависимост от 
това, колко продължително натискате бутона 
за настройки:

Натиснете за кратко: 
Включване/Изключване на дисплея

3 до 6 секунди: 
Настройка на зоната на компаса

6 до 9 секунди: Калибрация на компаса

9 до 12 секунди: Настройка на ляво или 
дясно движение

12 до 15 секунди: Настройка за езика

Настройка на зоните на компаса
Определете в коя зона се намира Вашият 
автомобил, според географското му поло-
жение, за да може компаса да функционира 
правилно. Направете справка с картата на 
света отдолу, в която са посочени зоните на 
компаса.

За да промените зоната на компаса, натисне-
те бутона за настройка за около 3-4 секунди. 
На дисплея се показва номерът на зададена-
та зона на компаса. 

За да промените настройката на зоната, 
натиснете няколко пъти за кратко бутона за 
настройка, докато на дисплея се появи номе-

ра на зоната на компаса, която съответства 
на Вашата настояща позиция. 

Тогава компасът отново започва да 
функционира, след около 10 секунди.
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Калибриране на дигиталния компас
Дигиталният компас трябва да се калибрира 
в следните ситуации:

Показва се неправилна посока на 
компаса.

Показваната посока на компаса не се 
променя, въпреки че се променя посо-
ката на движение. 

Не се показват всички посоки на компаса.

Процедура
1. Уверете се, че няма големи метални 

предмети или електрически кабели 
около автомобила и че има достатъчно 
пространство, за да се движите в кръг.

2. Задайте правилната зона на компаса за 
позицията Ви в момента. 

3. Натиснете бутона за настройки за около 
6-7 секунди, за да извикате С. След това 
направете поне един пълен кръг със 
скорост не повече от 7 км/ч, или 4 мили/ч. 
Ако калибрацията е успешна, дисплеят 
се променя от C на някоя от посоките на 
компаса.

Настройка на ляво или дясно 
движение
Вашият дигитален компас е предварително 
настроен от производителя за ляво или 
дясно движение, в зависимост от 
разположението на волана.

Настройка на езика
Можете да настроите езика на дисплея: 

Натиснете бутона за настройки за около 
12-13 секунди. Натиснете за кратко бутона 
отново, за да превключите между английски 
”Е” и немски “О”. 

Настройката се запаметява автоматично 
след около 10 секунди.

Сенници*

Сенник за задното стъкло

Натиснете бутона, намиращ се на централната 
конзола, за да вдигнете или спуснете щората.

Сенници за задните странични 
прозорци
Издърпайте за дръжката щората и я зака-
чете за държача.

Не отваряйте прозореца, когато щора-
та е вдигната, тъй като съществува 

опасност от повреда при по-високи скорости, 
а в последствие и риск от наранявания.

Жабка
Отваряне

Издърпайте дръжката. 

Светлината в жабката се включва.

След използване на жабката, докато 
автомобилът е в движение, незабавно 

затворете капаците й, за да не причинят 
нараняване в случай на инцидент.

Затваряне
Вдигнете капака нагоре.
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Заключване
За да заключите жабката, използвайте инте-
грирания бутон на дистанционното управ-
ление, виж стр. 26.

Ръчна светодиодна лампа*
В лявата част на жабката, в специална 
поставка.

Поставяйте ръчната лампа в поставка-
та, като светещата част сочи към вът-

решността на автомобила, за да не я 
включите без да искате.

Среден подлакътник

Отделение за вещи
В зависимост от версията, в средния подла-
кътник между предните седалки има отде-
ление за вещи или капак за snap-in адаптер*. 
За повече информация относно инсталация-
та за мобилни телефони, виж отделните 
Инструкции за експлоатация.

Отваряне
Натиснете бутона по посока на стрелката.

Отделение за вещи с вентилация

Отделението за вещи в средния подлакът-
ник може да се вентилира: бутнете копчето 
назад. 

Температурата може да се настройва с 
помощта на регулатора, с който се контро-
лира температурата за задната част на авто-
мобила, виж стр. 104.

Връзка към външно аудио 
устройство
Може да свържете външно аудио устрой-
ство, като например CD или MP3 плейър и да 
пуснете музика през високоговорителите на 
автомобила:

AUX-In свързване, виж стр. 189

USB аудио интерфейс*, виж стр. 190

Отделения за вещи в купето
В зависимост от версията на оборудването 
във Вашия автомобил, отделенията за вещи 
са разположени до кормилния вал*, на 
предните врати и в средния подлакътник*. 

Отзад на облегалките на предните седалки 
са разположени мрежи*.

Закачалки за дрехи
На горните дръжки в зоната на задните 
седалки са поставени закачалки за дрехи.

Дрехите, които висят на закачалките, 
не трябва да пречат на видимостта на 

водача. Не закачвайте тежки дрехи, тъй като 
те могат да поставят пътниците в опасност, 
например в случай на рязко натискане на 
спирачки или внезапно отклоняване от посо-
ката на движение.
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Поставки за напитки*
Използвайте леки и нечупливи съдове 
и не поставяйте горещи напитки. 

В противен случай съществува риск от нара-
няване при инцидент. Не поставяйте прека-
лено големи контейнери в поставките за 
напитки, тъй като това може да доведе до 
повреди.

Предна част

Отваряне
Натиснете леко средата на капака.

Затваряне
Натиснете средата на капака и бутнете 
навътре поставката за напитки.

Преден пепелник*

Отваряне

Натиснете издадената част на капака.

Изхвърляне

Повдигнете и извадете пепелника.

Запалка

При работещ двигател или включен контакт, 
натиснете навътре запалката. 

Тя може да се издърпа, когато излезе 
обратно навън.

Хванете горещата запалка само за 
дръжката й, в противен случай може 

да се изгорите. Когато излизате от автомоби-
ла, винаги взимайте със себе си дистанцион-
ното управление, за да не могат децата да 
включат запалката и да се изгорят.
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Заден пепелник*

Отваряне

Натиснете издадената част на капака.

Изхвърляне
Повдигнете и извадете пепелника.

Свързване на електроуреди
Във Вашето BMW, при работещ двигател или 
включено запалване, може да използвате 
електроуреди като например ръчна лампа, 
прахосмукачка и др., с мощност до 200 вата 
при 12 волта напрежение, в случай, че поне 
един от следните контакти е свободен. 
Внимавайте да не повредите контакта, като 
се опитвате да поставяте неподходящи 
щепсели.

Гнездото на запалката*
Достъп до контакта: извадете запалката от 
гнездото.

Контакт в средния подлакътник
Външно аудио устройство, виж стр. 112.

Контакти в задната централна 
конзола*

Отстранете съответния капака.

Контакти в багажното отделение*

Седан

Туринг

Повдигнете капачето.
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Седан: 
При пълен товар*

Отваряне
1. Отворете заключващия механизъм за 

средния заден колан. За тази цел натис-
нете бутона, означен със стрелка и 
освободете езика на предпазния колан.

2. Поставете езика на колана в специално-
то гнездо, намиращо се в края на кората 
под задното стъкло.

3. Натиснете съответната облегалка за 
глава надолу до край, виж стр. 44.

4. За да освободите задната облегалка, 
дръпнете съответния лост в багажното 
отделение.

5. Освободената облегалка на задната 
седалка се придвижва леко напред. 
Сгънете облегалката напред, като натис-
нете облегалката за глава.

Закопчаване
1. Върнете обратно облегалката на задната 

седалка, така че да се намира в позиция 
за седене.

Когато връщате облегалката на 
задната седалка обратно в позиция 

за седене, се уверете, че заключващият 
механизъм на седалката е сработил. В 
противен случай, при рязко натискане на 
спирачките или резки движения, превоз-
ваният товар може да се размести и да 
застраши пътуващите в автомобила.

2. Освободете езика на предпазния колан 
от гнездото на полицата под задното 
стъкло и го върнете в закопчалката на 
средния заден колан. Трябва да се чуе 
как езикът на предпазния колан щраква.
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В багажното отделение има отвори, към които 
могат да се захванат мрежите в багажното 
отделение* или придържащите колани, когато 
трябва да се обезопасят товари, виж стр. 128.

Туринг: Багажно отделение

Ролетно покривало

Издърпайте ролетното покривало и го зака-
чете за държачите.

Не поставяйте тежки предмети върху 
покривалото, тъй като те могат да пос-

тавят пътниците в опасност, например в 
случай на рязко натискане на спирачки или 
внезапно отклоняване. 

Не позволявайте покривалото да се връща 
обратно по неконтролиран начин, тъй като 
това може да го повреди.

Ролетното покривало се вдига*, когато 
задното стъкло или вратата на багажни-

ка се отварят. Преди да затворите задното 
стъкло или вратата на багажника, натиснете 
ролетното покривало надолу, докато се върне 
на мястото си.

Разширяване на багажното отделение
Облегалката на задните седалки е разделена. 
Можете да сгъвате всяка част поотделно, за 
да разширите багажното отделение.

Поставете ръката си в нишата и издърпайте 
облегалката напред.

Когато връщате облегалката обратно 
назад, се уверете, че фиксиращото 

устройство е в правилна позиция. Когато 
фиксиращото устройство е в правилната пози-
ция, червената маркировка във вдлъбнатина-
та не се вижда. В противен случай, при рязко 
натискане на спирачките или резки движения, 
превозваният товар може да се размести и да 
застраши пътуващите в автомобила.

Спазвайте указанията отнасящи се до 
предпазните колани, дадени на стр. 41, 

или може да се появят по-големи рискове за 
личната Ви безопасност.

Преградна мрежа

Не позволявайте преградната мрежа да 
се връща обратно по неконтролиран 

начин, тъй като това може да доведе до нара-
нявания и повреди на мрежата.

Издърпайте преградната мрежа от рамката 
чрез скобата за колана. Хванете релсата в 
двата края и я поставете в държачите, виж 
стрелка 1. Това може да направите най-лесно 
от задната седалка. 

Когато преградната мрежа вече не Ви е необ-
ходима, хванете релсата в двата й края и я 
извадете от държачите, стрелка 2. Оставете 
преградната мрежа да се плъзне бавно, обрат-
но в рамката.
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При разширено багажно отделение
1. Сгънете и двете задни седалки, виж 

Разширяване на багажното отделение.
2. Използвайте бутоните за да освободите 

рамката и от двете страни, стрелка 1.

3. Издърпайте рамката назад, виж стрелка 
2, като внимавате да не я накланяте.

4. Вкарайте рамката в направляващите улеи 
от задната страна на облегалките. 

5. Внимателно издърпайте преградната 
мрежа и я поставете в предните държачи, 
виж Преградна мрежа, по-горе. Това може 
да направите най-лесно от предната 
седалка.

Следвайте същата процедура, но в обратен 
ред, за да върнете багажното отделение в 
първоначалното му положение. 
Накрая натиснете рамката напред, така че да 
се захване в държачите от двете страни. 
Дръпнете рамката, за да проверите дали се е 
захванала правилно.

Отделения за складиране в 
багажното отделение

Седан
В зависимост от версията на оборудването на 
Вашия автомобил, съществуват следните 
опции за складиране в багажното отделение:

Ляво багажно отделение, напр. за съхра-
нение на пакет салфетки или 12 CD 
обложки, в зависимост от оборудването 
на превозното средство

Мрежа* за складиране на дребни 
предмети, която може да бъде прикре-
пена към гнездата, намиращи се на 
подовия панел

Куки за закачване, напр. на пазарски 
чанти или големи женски чанти

Гумен колан за захващане на дребни 
предмети, напр. сгъваеми чадъри, 
намиращ се върху левия страничен панел.

Мрежа за дребни предмети, намираща се 
върху десния страничен панел в багаж-
ното отделение

Задържащи ленти в близост до отворите 
за прикрепяне, напр. за захващане на 
чадъри

Сгъваема, подвижна кутия* под подовия 
панел на багажното отделение, напр. за 
мокри или мръсни предмети

Отделение за съхранение под подовия 
панел

Подвижни разделящи плоскости* и вана 
за складиране под подовия панел на 
багажното отделение

Чекмедже за съхранение на дребни 
предмети. За да го отворите, издърпайте 
силно дръжката. Ако е необходимо, може 
да извадите напълно чекмеджето, 
виж по-долу.

Не шофирайте и не затваряйте капака 
на багажното отделение, когато 

чекмеджето е издърпано. 

Ако автомобилът е спрян под наклон, изва-
дете внимателно чекмеджето, тъй като в 
противен случай то може да се изплъзне 
внезапно и да Ви нарани. 

Не надвишавайте максималния товар от 5кг 
за чекмеджето, тъй като в противен случай би 
могло да се повреди.

Изваждане на чекмеджето
1. Вкарайте чекмеджето навътре до край.

2. Отвъртете до край намиращите се от 
ляво и дясно фиксиращи устройства.
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3. Извадете чекмеджето, издърпвайки го 
надолу и назад.

Обратно поставяне на чекмеджето
1. Поставете направляващите улеи на 

чекмеджето в жълтите места за закрепя-
не, намиращи се в долната част на багаж-
ното отделение.

2. Поставете фиксаторите в поставките, 
намиращи се в долната част на багажното 
отделение. 

3. Завъртете до край намиращите се от ляво 
и дясно фиксатори.

Туринг
Разполагате със следните опции за съхра-
нение в багажното отделение:

Поставка за чадъри под рамката, в която 
се съхранява преградната мрежа

Гумен колан за захващане на дребни 
предмети, напр. сгъваеми чадъри, нами-
ращ върху левия страничен панел
Куки за закачване напр. на пазарски или 
големи дамски чанти, намиращи се в лява-
та и дясната част на багажното отделение
Мрежа за дребни предмети, намираща се 
върху десния страничен панел в багажното 
отделение
Отделение за съхранение под подовия 
панел

В зависимост от версията на оборудването на 
Вашия автомобил, съществуват следните 
допълнителни опции за складиране в багажно-
то отделение: 

Мрежа* за захващане на дребни пред-
мети, която може да бъде прикрепена към 
гнездата, намиращи се на подовия панел
Мрежа*, намираща се върху левия стра-
ничен панел на багажното отделение, 
вместо гумен колан
Многофункционален повдигнат подов 
панел със защитен брезент* за багажното 
отделение 
Сгъваема, подвижна кутия* под подовия 
панел на багажното отделение, напр. за 
мокри или мръсни предмети
Подвижни разделители* и вана за склади-
ране под подовия панел на багажното отде-
ление.

Повдигане на подовия панел
Не надвишавайте максимално допусти-
мия товар от 25 кг или 55 lb за отделе-

нието за съхранение под подовия панел, тъй 
като това може да доведе до повреда.

Седан
Избутайте го нагоре до тавана на багажното 
отделение; специален задържащ механизъм 
захваща подовия панел. За да го свалите, 
издърпайте подовия панел от задържащия 
механизъм. 
Спецификация с чекмедже:
Извадете от държача придържащия колан от 
дясната страна на чекмеджето и с него 
захванете подовия панел.

Туринг

Сгънете нагоре подовия панел и го отстранете 
или го наклонете напред.
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Отвори за захващане
В багажното отделение има отвори за захва-
щане на мрежите или задържащите въжета, 
които се използват за захващане на товари, 
виж стр. 128.

Ски сак*
Ски сакът позволява транспортирането на 
до четири стандартни чифта ски или до два 
сноуборда и ги запазва чисти. 

С помощта на ски сака можете да приберете 
ски с дължина 2.10 м, приблизително 6 фута 
10 инча. Ако се превозват ски с тази дължи-
на, обаче, капацитетът на ски сака по 
дължина се намалява.

Натоварване
1. Спуснете средния подлакътник.

2. Натиснете бутона, и издърпайте надолу 
подвижния капак.

3. Разкопчейте самозалепващия придър-
жащ колан и разтворете ски сака между 
предните седалки, след което поставете 
ските или сноубордовете.
Закопчаващият механизъм с цип дава 
лесен достъп до ски сака. 

4. Поставете езика на придържащия колан 
за сака в централната тока.

Прибирайте само чисти ски в ски сака. Обви-
вайте защитен материал около острите ръбо-
ве, за да избегнете евентуални повреди.

Закрепване на товара

След като го натоварите, закрепете ски 
сака, заедно с неговото съдържание, като 
обтегнете придържащите колани.

Закрепете ски сака по описания начин, 
тъй като в случай на рязко натискане на 

спирачките или остър завой е възможно да 
бъдат застрашени пътниците в автомобила.

За да приберете ски сака, следвайте обрат-
ната процедура.

Отстраняване на ски сака
Може да отстраните ски сака, например, за 
да го подсушите набързо или ако желаете да 
използвате други аксесоари на мястото му.
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1. Сгънете надолу средния панел на обле-
галката на задните седалки.

2. Издърпайте дръжката, стрелка 1.

3. Извадете приставката, стрелка 2.

За повече информация относно налич-
ните аксесоари, свържете се със 

Сервиза на BMW.
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Съвети
Тук се съдържа разнообразна информация, която
може да Ви е необходима в конкретните ситуации

при шофиране или работни режими.

Съвети при шофиране
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Предпазни мерки при шофиране

Разработване
Движещите се части изискват известно време 
преди да започнат да си взаимодействат 
максимално ефективно. Моля, спазвайте 
следните инструкции, които да гарантират 
оптимален работен живот и икономичност на 
Вашият автомобил.

Двигател и разработване
Спазвайте националните ограничения на 
скоростта в страната, в която пътувате.

До 2000 км, приблизително 1200 мили
Шофирайте с различни предавки и скорости 
на двигателя, но не надвишавайте следните 
стойности:

Бензинов двигател
4500 оборота в минута или 160 км/ч, 
приблизително 100 мили/ч
Дизелов двигател
3500 оборота в минута или 150 км/ч, 
приблизително 90 мили/ч

Избягвайте пълно натоварване и не използ-
вайте рязко натискане на педала на газта при 
автомобили с автоматична трансмисия.

От 2000 км, приблизително 1250 мили, 
нататък
Оборотите на двигателя и скоростта на пътя 
могат да бъдат постепенно увеличавани.

Гуми
Новите гуми не постигат веднага пълната си 
стабилност на пътя по производствени причини. 
Следователно, трябва да шофирате с ограниче-
ния през първите 300 км, прибл. 200 мили.

Спирачки
Накладките и дисковете на спирачките не 
постигат оптималното си функциониране и 
контакт, докато автомобилът не измине около 
500 км, приблизително 300 мили. През този 
период шофирайте предпазливо.

Съединител
Съединителят има нужда от разработване 
през първите 500 км, прибл. 300 мили, преди 

да заработи максимално ефективно. Натис-
кайте внимателно съединителя, докато се 
разработи.

След монтиране на нови части
Трябва да се спазват същите предпазни 
мерки, ако някои от гореспоменатите компо-
ненти трябва да бъдат подменени по време на 
експлоатацията на автомобила.

Спестяване на гориво
Консумацията на гориво на Вашия автомобил 
зависи от различни фактори. Вашият начин на 
шофиране, редовната сервизна поддръжка, 
както и редица други мерки могат да повлияят 
на консумацията на гориво и влиянието върху 
околната среда.

Отстранете товари, които не са Ви 
необходими
По-голямото тегло води до по-голям разход на 
гориво.

Отстранявайте допълнителни части, 
след употреба
Когато не ги използвате, отстранявайте 
допълнителните огледала, багажника на тава-
на или багажниците, които се поставят в 
задната част на автомобила. Допълнително 
поставените части по автомобила засягат 
аеродинамичните качества на автомобила и 
увеличават разхода на гориво.

Затворете прозорците и шибедаха
Оставянето на отворен шибедах или прозорец 
също увеличава въздушното съпротивление и 
съответно разхода на гориво.

Редовно проверявайте налягането на 
въздуха в гумите
Проверявайте и коригирайте налягането в 
гумите поне два пъти месечно и преди да 
тръгнете на дълъг път. 

Прекалено ниското налягане в гумите засилва 
съпротивлението и по този начин увеличава 
разхода на гориво и ускорява износването на 
гумите.
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Незабавно потегляне
Не подгрявайте двигателя, когато автомобилът 
не е в движение; за предпочитане е да потегли-
те веднага, като шофирате с умерени обороти 
на двигателя. Така студеният двигател най-бър-
зо ще достигне своята работна температура.

Шофирайте предвидливо
Избягвайте ненужно подаване на газ или 
натискане на спирачките. Спазвайте разумна 
дистанция между Вашия и автомобила пред 
Вас. Предвидливото съобразяване с пътната 
ситуация и придобиването на спокоен стил на 
шофиране ще намали разхода на гориво.

Избягвайте високи обороти на 
двигателя
Използвайте само първа предавка при потег-
ляне. Използвайте втора или по-висока 
предавка за бързо ускоряване. Избягвайте 
високите обороти на двигателя и преминете 
по-рано на по-висока предавка. 

Когато достигнете желаната скорост, превклю-
чете на най-високата възможна предавка, 
поддържайте оборотите на двигателя възмож-
но най-ниски и поддържайте постоянна скорост.

Валидно е общоприетото правило, че шофи-
ране на по-ниски обороти води до по-малък 
разход на гориво и износване на автомобила. 

Дисплейят за Момента на смяна на предав-
ките* на Вашето BMW показва най-икономич-
ната предавка, виж стр. 75.

Възползвайте се от инерцията
При приближаване към червен светофар, 
отпуснете педала на газта и дайте възмож-
ност автомобилът да се движи по инерция, на 
колкото е възможно по-висока предавка. 

При спускане по наклон, отпуснете педала на 
газта и оставете автомобилът да се движи по 
инерция, като превключите на подходяща 
предавка. 

При движение по инерция спира подаването 
на гориво.

Изключвайте двигателя при 
по-продължителен престой
Изключвайте двигателя, когато спрете за по-
дълъг период от време, напр. на светофар, 
железопътен прелез или в задръстване. 

Ще спестите гориво, дори ако двигателят е 
изключен за не повече от 4 секунди. 

Автоматичната старт/стоп функция* на Вашето 
BMW изключва двигателя автоматично, когато 
спрете. За повече информация относно авто-
матичната старт/стоп функция, вижте стр. 57.

Изключете всички консуматори, които 
не са абсолютно необходими в момента
Консуматори като климатичната система, 
подгряването на седалките или задното 
стъкло изразходват голямо количество 
енергия, а съответно и гориво. Особено в усло-
вията на градски трафик и при шофиране, 
което налага постоянно спиране и потегляне, 
те оказват значително влияние. Поради тази 
причина е препоръчително да ги изключвате, 
освен ако не са наистина необходими.

Осигурете редовна поддръжка
Необходима е редовна сервизна поддръжка, за 
да постигнете оптимални икономичност и 
експлоатационен живот на автомобила. 
BMW препоръчва сервизната поддръжка да се 
осъществява от Сервиз на BMW. Вижте също 
Система за поддръжка на BMW, стр. 209.

Общи бележки за управление

Затваряне на капака на багажното 
отделение/вратата на багажника

Шофирайте само, когато капакът на 
багажното отделение/вратата на багаж-

ника и задното стъкло са затворени, в против-
ен случай е възможно отработените газове да 
навлязат в пътническото купе.

В случай, че не може да бъде избегнато шофи-
рането с отворен капак на багажното отде-
ление/вратата на багажника:

1. Затворете всички прозорци и панорамния 
стъклен покрив.

2. Увеличете значително дебита на въздуха 
от автоматичната климатична система, 
виж стр. 102.

Гореща ауспухова система
В ауспуховата система на всички авто-
мобили се достигат високи температури. 

Никога не сваляйте протекторите на ауспухо-
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вата система и не им поставяйте антикорозион-
но покритие. Уверете се, че когато автомобилът 
се управлява или паркира, или когато двига-
телят работи на празен ход, леснозапалими 
материали, като например слама, листа, трева и 
др. не влизат в контакт с ауспуха. Те могат да се 
запалят и да предизвикат пожар, което носи 
риск от силни наранявания или щети.

Не докосвайте ауспуха, в противен случай 
съществува риск от изгаряния.

Филтър за твърди частици*
Филтърът за твърди частици събира частици от 
сажди и ги изгаря периодично при висока 
температура. Тази процедура за почистване 
отнема няколко минути. При дадени обстоятел-
ства, Вие може да я забележите от факта, че 
двигателят временно работи по-грубо и изисква 
по-високи обороти за нормалното развиване на 
мощност. Освен това, ауспухът може да издава 
шум и да изпусне малко количество пушек, 
дори след като двигателят е угасен.

Предно стъкло с UV филтър*

Използвайте зоната, отбелязана на илюстра-
цията за отваряне на гаражни врати, електрон-
ни устройства при преминаване през пътни 
кабинки или подобни. Тази зона няма инфра-
червено отразяващо покритие и ясно се разли-
чава от вътрешната част на колата.

Аквапланинг
При шофиране на мокри или кални пъти-
ща, намалете скоростта, за да избегнете 

образуването на воден клин между гумата и 
пътя. Тази ситуация, известна като аквапла-
нинг, означава, че гумата всъщност може 
напълно да изгуби контакт с повърхността на 
пътя, като при това положение автомобилът 
не може нито да бъде управляван, нито да се 
използват нормално спирачките.

Рискът от аквапланинг се увеличава с нама-
ляването на дълбочината на протектора на 
гумите; виж също минимална дълбочина на 
протектора на стр. 201.

Преминаване през вода
Шофирайте през вода само до макси-
мална дълбочина от 30 см, приблизи-

телно 1 фут и не по-бързо от скоростта на 
ходене, в противен случай двигателят, 
електрическата система и предавателната 
кутия могат да се повредят.

При наклони използвайте ръчната 
спирачка

Никога не се опитвайте да спрете движе-
нието на колата назад по наклони, чрез 

приплъзване на съединителя за дълго; винаги 
използвайте ръчната спирачка. В противен 
случай съединителя ще се износи бързо.

При автомобили с 6 цилиндрови двигатели, 
съществува и функцията Помощ при потегля-
не, виж стр. 90.

Безопасно спиране
Вашето BMW е стандартно оборудвано с ABS. 
Натискането до край на спирачките е най-
ефективният начин за спиране, в ситуации, 
които изискват подобно действие. Тъй като 
автомобилът остава управляем, можете да 
избегнете препятствията като завъртите 
волана възможно най-плавно. 

Пулсиращото усещане в педала на спирачка-
та, заедно със звука от работещата хидрав-
лична система, показва включването на ABS.

Мокри пътища
При влажно време или силен дъжд, натискайте 
спирачките леко и за кратко на всеки няколко 
километра/мили. Когато правите това, уверете 
се, че не застрашавате другите участници в 
движението. Произвежданата топлина изсу-
шава дисковете и накладките на спирачките. 
Тогава спирачната сила ще бъде на разполо-
жение, когато е необходима.

Спускане по склонове
За да се избегне нарушаването на ефек-
тивността на спирачната система в резул-

тат на прегряване, по дълги или стръмни скло-
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нове шофирайте на предавка, която Ви 
позволява да използвате спирачките минимал-
но. В противен случай, дори лекото продължи-
телно натискане на спирачките може да доведе 
до прегряване, износване на накладките на 
спирачките и дори отказване на спирачната 
система.

Може да увеличите спирачния ефект върху 
двигателя чрез превключване на по-ниски 
предавки, а ако се налага дори чак до първа 
предавка. По този начин ще се избегне преко-
мерното натоварване на спирачките. За ръчно 
преминаване към по-ниска предавка при авто-
матична трансмисия, виж стр. 60.

Никога не шофирайте с натиснат съеди-
нител, при трансмисия в неутрално поло-

жение или при изключен двигател; няма да има 
спирачен ефект на двигателя, усилвателите на 
спирачките и волана няма да работят. 

Уверете се, че функциите на педала не са 
нарушени от стелките на пода, постелки или 
други предмети.

Корозия на спирачните дискове
Ако автомобилът се използва само на къси 
разстояния, ако е стоял паркиран за по-дълги 
периоди от време, или е подложен само на 
минимални товари, дисковете на спирачките 
ще бъдат особено изложени на корозия, а 
накладките на спирачките ще се замърсят; 
това се дължи на факта, че не е упражнен 
необходимият натиск върху спирачките, за да 
се самопочистят. 

Когато се натискат спирачките, корозиралите 
дискове започват да вибрират, като дори по-
продължително използване на спирачките не 
може напълно да отстрани този ефект.

Когато автомобилът е паркиран
В автоматичната климатична система се обра-
зува конденз, който се отделя под автомоби-
ла. Следователно, следи от вода на земята са 
нормални.

Преди влизане в автомивка
Обща информация относно грижите за Вашето 
BMW, може да откриете в книжката Грижа за 
Вашия автомобил.

Туринг: чистачка за задното стъкло
При почистване на автомобила в автоматични 
автомивки съществува риск от повреда на 

чистачката за задното стъкло. Ако е необхо-
димо, помолете оператора на автомивката да 
предприеме нужните предпазни мерки.

С Удобен достъп и автоматична 
предавателна кутия
Поставете дистанционното управление в 
гнездото на стартерния ключ. Двигателят 
може да бъде изключен, когато трансмисията 
е в позиция N. Вижте също стр. 35.

Правило на пътя
Когато влизате в държави, в които трафикът 
се движи в обратната страна на платното, 
спрямо тази в страната, в която е регистриран 
Вашият автомобил, трябва да се предприемат 
известни мерки, за да се избегне заслепяване-
то на шофьорите на идващите автомобили. 

Сервизът на BMW може да Ви осигури анти-
рефлекторно покритие. 

Моля, прочетете инструкциите за покритието, 
при нанасянето му.

Товари
Избягвайте претоварване на автомоби-
ла, тъй като това може да надвиши 

допустимото натоварване на гумите. При това 
положение гумите могат да прегреят и да 
претърпят вътрешни повреди. Това може да 
доведе до внезапна загуба на налягане.

Уверете се, че не изтичат течности в 
багажното отделение. В противен 

случай автомобилът може да се повреди.

Товарене
Поставете тежките предмети колкото е 
възможно по-ниско долу и по-навътре, 
най-добре точно зад гърба на задната 
седалка. 

Обвийте острите ъгли и ръбове с 
предпазен материал. 

Когато возите много тежки товари, без 
пътници на задната седалка, поставете и 
двата предпазни колана на външните 
седалки в противоположните им 
закопчалки.
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Седан

Туринг

Използвайте разделителната мрежа, за да 
предпазите пътниците, виж стр. 116. 
Уверете се, че предметите не стърчат през 
разделителната мрежа. 

Не подреждайте багаж по-високо от 
горния край на облегалките на седалката. 

Увийте с подходящ защитен материал 
предметите, които биха могли да се ударят 
в задното стъкло, докато автомобилът е в 
движение.

Захващане на товара

Малки и сравнително леки предмети могат 
да се застопорят чрез ремъци, мрежа за 
багажното отделение* или други подхо-
дящи каишки*. 

Сервизът на BMW може да осигури подхо-
дящи колани* за захващане на по-големи 

или по-тежки товари. За захващане на 
тези колани в багажното отделение има 
четири отвора. Два се намират от двете 
страни на багажното отделение 1, другите 
два са върху задния панел на багажното 
отделение 2.
Моля, спазвайте указанията посочени в 
инструкциите за коланите.

Винаги подреждайте и застопорявайте 
товара, както е показано по-горе, за да 

не може той да застраши пътниците в автомо-
била, например, ако се наложи внезапно 
натискане на спирачките или рязко завиване. 
Не надвишавайте позволеното брутно тегло 
на автомобила или ограниченията за нато-
варване на осите, виж стр. 228, в противен 
случай безопасността на автомобила може да 
бъде застрашена, а разпоредбите за конструк-
ция и употреба нарушени. 
Тежки или твърди предмети не трябва да се 
возят свободни в автомобила, тъй като може 
да се изместят, например от внезапно натис-
кане на спирачки, рязко завиване или подоб-
ни, като застрашат пътниците.

Багажник за покрива*
Като аксесоар за Вашето BMW се предлага 
специална багажна система за покрива. Моля, 
следвайте инструкциите за монтиране.

Точки за монтиране

Точките за монтиране са разположени върху 
покрива/на релсите върху покрива*.

Товарене на багажника за покрива
Натовареният багажник за покрива доста 
значително променя поведението на авто-
мобила на пътя и реакцията на управлението 
му, като измества центъра на тежестта му. 

При товарене на багажника на покрива се 
уверете, че определените ограничения за 
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товар на покрива, ограничението за брутното 
тегло на автомобила и натоварването на осите 
не са надвишени. 

Съответните цифри са посочени в раздела 
Маса на стр. 228.

Товарът на покрива трябва да бъде разпре-
делен равномерно и да не бъде прекалено 
обемист. Тежките предмети поставяйте вина-
ги най-отдолу. Уверете се, че има достатъчно 
пространство за вдигане на шибедаха и няма 
предмети, които да стърчат толкова назад, че 
да пречат на отварянето на вратата на багаж-
ника/капака на багажното отделение. 

Правилното, стабилно натоварване на багаж-
ника за покрива ще предотврати премества-
нето или падането на предмети по време на 
пътуването. 

Шофирайте плавно и избягвайте рязко уско-
ряване на скоростта, натискане на спирачки и 
завиване.

Теглене на ремарке
Допустимият товар на ремаркето е посочен на 
стр. 232.

Tеглич за ремарке с подвижна глава*
Автомобилите оборудвани при производството 
с теглич са с подсилено окачване на задната ос 
и в зависимост от модела на автомобила, с по-
мощна охладителна система на двигателя. 

Подвижната глава на теглича се намира отдо-
лу на автомобила. Тя може да се завърти 
навън или обратно навътре, когато двигателят 
на автомобила е изключен. Вижте също така и 
инструкциите за експлоатация, предоставени 
от производителя на системата.

Преди да потеглите със закачено ремар-
ке или допълнителен товар се уверете, 

че главата на теглича е застопорена, тъй като, 
ако не е, може да се стигне до нестабилност на 
управлението и/или пътно произшествие. 
Главата на теглича е правилно застопорена, 
когато светодиодът в бутона свети в зелено.

Завъртане навън на главата на теглича
1. Включете на контакт и отворете багаж-

ното отделение.

2. Отдръпнете се от зоната на разгъване на 
главата на теглича, намираща се в задната 
част на автомобила. 

3. Седан: Натиснете за кратко бутона от 
дясната страна на багажното оделение. 
Туринг: Натиснете за кратко бутона, нами-
ращ се зад левия панел на багажното 
отделение. Тегличът се завърта до 
средното си положение. Светодиодът в 
бутона мига в червено.

Седан:

Туринг:

4. Завъртете ръчно теглича навън, докато се 
чуе щракване, което означава, че е 
застопорен. За да не измърсите ръцете си, 
поставете ръкавиците, които сте получили 
в комплект с автомобила си. Главата на 
теглича е правилно застопорена, когато 
светодиодът в бутона свети в зелено.

Ако тегличът не е застопорен правилно, 
светодиодът в бутона мига в червено. 

Задръжте бутона натиснат в продължение на 
прибл. 5 секунди и отново завъртете навън 
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теглича. Ако светодиодът в бутона продължи 
да мига в червено, не използвайте теглича, 
тъй като е възможно управлението да е 
нестабилно и/или да се стигне до пътно 
произшествие.

Поради подсилването на шасито в задната 
част на автомобилите, снабдени с теглич, 
самовъзстановителната функция на задната 
броня е ограничена.

Неизправност
Предупредителната светлина 
светва в червено и на контролния 
дисплей се появява съобщение: 

Подвижната глава на теглича за ремаркето е 
повредена. Проверете системата възможно 
най-бързо.

В случай на такава повреда, дръжте 
затворено багажното отделение, тъй 

като тегличът с подвижна глава би могъл 
случайно да се освободи.

Завъртане навътре на главата на 
теглича
1. Откачете ремаркето, отстранете свързаните 

стабилизиращи устройства, извадете захран-
ващия кабел за ремаркето и ако е необходи-
мо, извадете адаптера от контакта.

2. Отстранете капака отстрани на багажното 
отделение, виж Завъртане навън на главата 
на теглича. 

3. Натиснете за кратко бутона, 
виж Завъртане навън. 

4. Хванете края на теглича и го завъртете, 
докато се застопори и се чуе звук. Главата 
на теглича е правилно застопорена, когато 
светодиодът в бутона свети в зелено.

Хванете края на теглича, когато го 
завъртате навътре, тъй като в против-

ен случай съществува риск от нараняване.

Куплунг за ремаркето

Куплунгът се намира на теглича за ремаркето. 
Отворете капачката надолу.

Преди пътуване

Тегло в предната част на ремаркето
Важно е да се гарантира, че теглото в предната 
част на ремаркето никога не е по-малко от 
минимума 25 кг или 55 фунта. Ограничението за 
теглото в предната част на ремаркето е посо-
чено на стр. 232. Теглото в предната част на 
ремаркето трябва да се поддържа близко до 
тези ограничения. 

Теглото на предната част на ремаркето влияе 
върху теглещия автомобил, като увеличава 
теглото му. Теглото на теглича и предната 
част на ремаркето намаляват максималния 
полезен товар на Вашето BMW. Уверете се, че 
това не води до надвишаване на брутното 
тегло на автомобила при теглене на ремарке.

Товар
При товарене на ремарке, разполагайте това-
ра възможно най-ниско и в близост до оста. 

Ниският център на тежест на ремаркето прави 
автомобила много по-стабилен и безопасен за 
управление. 

Не превишавайте нито позволеното брутно 
тегло на ремаркето, нито определения 
разрешен товар за автомобила. Съответната 
по-малка стойност е ограничението, към което 
трябва да се придържате.

Налягане на въздуха в гумите
Много внимателно проверете налягането на 
въздуха в гумите на автомобила и на ремар-
кето. За автомобила важи налягане на напомп-
ване на гумите за тежки товари, виж стр. 201. 
След всяко коригиране на налягането на гуми-
те пренастройвайте индикатора Run Flat, 
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виж стр. 90. За ремаркето, спазвайте специ-
фикациите на производителя.

Индикаторът Run Flat
При закачване или откачване на ремарке, 
пренастройвайте отново индикатора Run Flat, 
виж стр. 90.

Външни огледала
Две външни огледала, които дават в полезре-
нието Ви и двата задни ъгъла на ремаркето, се 
изискват от закона. Огледала от този тип 
могат да се получат от Сервиз на BMW като 
допълнителни аксесоари.

Електрически консуматори
При теглене на каравана, опитайте се да 
избягвате продължителната употреба на 
електрическо оборудване, за да се ограничи 
изтощаването на акумулатора на автомобила. 

Изходната мощност на задните светлини на 
ремаркето не трябва да надвишава следните 
стойности: 
Мигачи: 42 W от всяка страна
Габарити: 60 W от всяка страна
Стопове: 84 W общо
Задни светлини за мъгла: 42 W общо
Светлини за заден ход: 42 W общо

Преди да тръгнете на пътуване, прове-
рете дали задните светлини на ремар-

кето функционират правилно. Шофиране без 
работещи задни светлини може да изложи на 
риск другите участници в движението.

Теглене на ремарке
Не превишавайте скоростта от 80 км/ч, 
приблизително 50 мили/ч, в противен 

случай ремаркето може да загуби управляе-
мост, в зависимост от вида на товара.

В случай, че спукате гума и използвате run flat 
гуми, следвайте инструкциите на стр. 91.

Противодействие на загубата на 
управляемост на ремаркето
В случай, че ремаркето все пак започне да 
излиза от контрол, оборудването може да се 
стабилизира единствено чрез незабавно рязко 
натискане на спирачките. Опитайте се да 
овладеете ситуацията само, ако това е абсо-
лютно наложително, като извършвате всяка 
маневра възможно най-внимателно, без да 
застрашавате останалите участници в 
движението.

Контрол на стабилността на 
ремаркето*
Тази система Ви помага да неутрализирате 
загубата на управляемост на ремаркето. Тя 
засича загубата на управляемост и навреме 
активира спирачките на автомобила, за да 
може скоростта да е под критичната и да се 
стабилизира ремаркето. 

Системата е активна винаги, когато автомоби-
лът тегли ремарке, при свързан куплунг за 
ремаркето, при скорост поне около 65 км/ч, 
прибл. 40 мили/ч. 
Ако куплунгът за ремаркето е свързан, но не е 
прикачено ремарке, тъй като например, е 
поставена стойка за велосипеди със светлини, 
системата все още може да е активна при 
екстремни ситуации на шофиране. 
Системата не може да се намеси, ако ремар-
кето се отклони внезапно, напр. при хлъзгава 
или мека повърхност. Ремаркета с висок 
център на гравитацията могат да се обърнат 
преди системата да долови люлеещо дви-
жение. 

Системата не функционира, ако DSC е деак-
тивирана или не работи правилно, виж стр 87.

Склонове
В интерес на безопасността и за да се избегне 
задържане на останалия трафик, не се опит-
вайте да изкачвате склонове по-стръмни от 
12%, когато теглите ремарке. Ако сте полу-
чили допълнително разрешително за по-тежки 
товари на ремаркето, ограничението е 8%, 
виж стр. 232.

Спускане по склонове
При спускане по склонове трябва да се внима-
ва много, когато има вероятност ремаркето да 
излезе от контрол. Преди да започнете да се 
спускате, винаги превключвайте на следваща-
та по-ниска предавка, ако е необходимо дори 
до първа предавка, като шофирате бавно 
надолу по склона.





Навигация
Настоящата глава описва как можете да

въвеждате дестинации и да избирате
маршрута си, за да може Вашата

навигационна система надеждно да Ви води
в желаната от Вас посока.

Навигация
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Стартиране на навигационната система

Вашата навигационна система може да опре-
дели точно местоположението на автомоби-
ла чрез сателит и надеждно да Ви насочва 
към всяка зададена дестинация.

Навигационно DVD
Навигационната система изисква специално 
навигационно DVD. Навигационните DVD-та 
за навигационните системи Professional и 
Business са различни.  Съответната последна 
версия може да си набавите от Сервиза на 
BMW.

Навигационна система Professional*

Използвайте долното гнездо за навигацион-
ното DVD.

Навигационна система Business*

Може да използвате гнездото за 
навигационното DVD също и за аудио CD. 

Цялата необходима информация за всяко 
направление по маршрут се съхранява с 
паметта на навигационната система. Навига-
ционното DVD може да бъде извадено по 
време на направлението по маршрут. Това Ви 

дава възможност да слушате аудио CD по 
време на направление по маршрут. На 
контролния дисплей се появява съобщение, 
ако е нужна нова информация от DVD-то. 
Когато навигационното DVD е поставено в 
устройството, на дисплея може да се показва 
и режим с изглед на карта.

Поставяне на навигационното DVD
1. Поставете навигационното DVD с етикета 

нагоре. Навигационното DVD се прибира 
навътре автоматично.

2. Изчакайте няколко секунди, за да бъде 
прочетено съдържанието на диска.

Изваждане на навигационното DVD
1.  Натиснете бутон 1.

DVD-то се изважда наполовина от 
устройството.

2. Извадете DVD-то.

Ако дискът не излезе от устройството, то 
може да е блокирало. В такъв случай, на 
контролния дисплей се появява съобщение.

Дисплей на помощния 
прозорец
Навигационна система Professional: 

Маршрутът или настоящото местоположение 
на автомобила могат да се показват на 
помощния прозорец. 

Тази информация остава на дисплея, дори 
когато включите друго приложение.

1. Придвижете контролера надясно, за да 
превключите към помощния прозорец.

*
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2. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто. 

3. Изберете желания изглед на маршрута 
или “Vehicle position”.

4. Натиснете контролера.

Показване на стрелка в режим Изглед 
на карта*
Навигационна система Professional: 

Когато навигационната система предлага 
промяна на посоката, стрелката се появява 
за кратко.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се 
маркира "Settings" и натиснете контро-
лера. 

4. Завъртете контролера, докато изберете 
“Language/Units” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато изберете 
"Languages" и го натиснете. 

6. Изберете “Navigation arrow pop-up 
display” и натиснете контролера.

 Стрелката се показва в помощния 
прозорец.
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Въвеждане на дестинация

За въвеждане на дестинация трябва да избе-
рете от следните опции:

Ръчно въвеждане на дестинация, 
виж по-долу.

Въвеждане на дестинация чрез гласови 
команди*, виж стр. 140

Избор на дестинация чрез информация, 
виж стр. 143

Избор на дестинация от списък, 
виж Списък с дестинации на стр. 145

Избор на дестинация от адресната книга, 
стр. 146

Избор на домашен адрес, виж стр. 148.

След като сте избрали дестинация, Вие сте 
готови да започнете водене по маршрута, 
виж стр. 151.

Също така може да съхраните дадена 
дестинация за навигация чрез програмируе-
мите бутони за запаметяване, виж стр. 19.

Въвеждайте данни само, когато авто-
мобилът не е в движение и винаги 

спазвайте правилата за движение и пътните 
знаци, в случай на каквото и да е противоре-
чие между ситуацията на трафика и инструк-
циите, дадени от системата за навигация. 
В противен случай, рискувате да застрашите 
безопасността на пътниците във Вашия авто-
мобил и на другите участници в движе-
нието.

Извикване на менюто за 
навигация
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона .
Показва се началното меню.

2. Придвижете контролера надясно, за да 
извикате менюто “Navigation”.

3. Изберете “Navigation” и натиснете 
контролера.

На контролния дисплей се показва следното:

Режим Стрелка или Изглед на карта по 
време на воденето по маршрута.

Списъкът с дестинации, когато воденето 
по маршрута е изключено.

Ръчно въвеждане на 
дестинация
Принципът за съвпадение на думи, виж стр. 149, 
прави по-лесно въвеждането на имена на 
обекти или улици. Това прави възможно различ-
ното изписване на имена, като те се допълват 
автоматично, така че запаметените имена на 
обекти и улици, да могат да се извикват бързо.

1. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се появи “Navigation” 
и натиснете контролера.
Избира се “New destination”.
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2. Натиснете контролера.

3. Изберете “Address input” и натиснете 
контролера.

В допълнение, системата Ви подпомага със 
следните специални възможности:

Ако не въведете име на улица, ще бъдете 
насочени до центъра на града.

Можете пропуснете въвеждане името на 
държавата или града, ако искате да 
запазите предишните въвеждания.

Избор на държава
1. Изберете “Country”, или държавата, 

която е показана на дисплея и натиснете 
контролера.

Показва се списъкът с наличните 
държави.

2. Изберете държавата на Вашата 
дестинация и натиснете контролера.
С навигационна система Professional, 
също така може да избирате Европа.

Трябва да се въведе поне градът или 
неговият пощенски код, за да се стартира 
насочването на маршрута.

Въвеждане на дестинация по името 
на град
1. Изберете “City” или града, който е 

показан и натиснете контролера.

2. Изберете първата буква и натиснете 
контролера.
На контролния дисплей ще се покаже 
списък с всички обекти, чиито имена 
започват с тази буква.

3. Ако е необходимо, изтрийте букви:

За да изтриете отделни номера или 
букви:
Придвижете контролера надясно, за 
да изберете  и натиснете контро-
лера.

За да изтриете отделни номера или 
букви:
Придвижете контролера надясно, за 
да изберете  и натиснете и 
задръжте контролера.
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4. Въведете повече букви, ако е необходимо.
Списъкът постепенно намалява с всяка 
следваща буква, която въвеждате.

Ако е необходимо да се въведат 
интервали: 
Изберете символа  и натиснете 
контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до третото поле, считано отгоре. 
Завъртете контролера, докато се избере 
името на града в списъка и го натиснете.

Въвеждане на дестинация според 
пощенски код
1. Изберете “City” или “City/Postcode” и 

натиснете контролера.

2. Въведете пощенски код:
Изберете отделните цифри, като всеки 
път натискате контролера.

За въвеждане на интервали:
Изберете символа  и натиснете 
контролера.

За да изтриете отделни номера или 
букви: 
Придвижете контролера надясно, за 
да изберете  и натиснете контро-
лера.

За да изтриете всички номера или 
букви:
Придвижете контролера надясно, за 
да изберете  и натиснете и 
задръжте контролера.

3. Изберете пощенски код и натиснете 
контролера.
Показва се името на съответната дести-
нация. 

4. Придвижете маркера за избор до 
третото поле, считано отгоре. Завъртете 
контролера, докато се избере дестина-
цията и натиснете контролера.

Въвеждане на улица, номер и 
пресечка
След въвеждане на улицата, можете да 
добавите пресечка или номер.
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Въвеждане на пресечка и номер
1. Въведете “Street” или показваната улица 

и натиснете контролера.

2. Въведете улицата.
Улицата се въвежда по същия начин като 
града.

Въведете кръстовище по същия начин,
както улицата.

Въвеждане на улица, без да се 
посочва град
При навигационна система Professional: 

Можете да въведете улица, без да посочите 
град. В този случай се предлагат всички 
улици в посочената държава. Името на съот-
ветния град се посочва след името на 
улицата. 

Ако даден град вече е въведен, това въвеж-
дане може да бъде отменено. Това може да 
се окаже полезно в случаите, когато жела-
ната улица не може да бъде открита в посо-
чения град, тъй като например, се намира в 
различен квартал.

1. Придвижете маркера за избор към най-
горното поле. 
Избира се стрелката  .

2. Завъртете контролера надясно, докато 
се появи искане за въвеждане на улица в 
рамките на страната и натиснете контро-
лера.

3. Придвижете маркера за избор до 
второто поле, считано отгоре и изберете 
улицата.

Въвеждане на номер на сграда
Може да се въведат всички номера от съот-
ветната улица, които са съхранени в нави-
гационното DVD.

1. Изберете “Building number” и натиснете 
контролера.

2. За да се въведе номер:
Изберете отделните цифри, като всеки 
път натискате контролера. 

3. Придвижете маркера за избор до трето-
то поле, считано отгоре. Завъртете 
контролера, докато се избере номера и 
натиснете контролера.

Навигационна система Business: 
Ако не всички номера на сгради от дадена 
улица са запаметени в навигационното DVD, 
на дисплея се появява списък от числа, 
от които да изберете.
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Стартиране на водене по маршрута 
при ръчно въвеждане на дестинацията

Изберете “Start guidance” и натиснете 
контролера.
Направлението на маршрута се включва 
незабавно. 

Ако не желаете воденето по маршрут да 
започне веднага:
Изберете “Add to the destination list” 
и натиснете контролера.
Дестинацията се съхранява в списъка с 
дестинации, виж стр. 145.

Показване на информация за 
дестинацията
Навигационна система Business:

Изберете “Information” и натиснете контро-
лера. 
За повече подробности относно Информация, 
виж стр. 143.

Въвеждане на дестинации 
чрез гласови команди*
Можете да въведете желана дестинация 
чрез системата за гласово задаване. По 
време на въвеждането на дестинация, може 
по всяко време да преминете от режим на 
гласови команди, към задаване с помощта на 

iDrive; за тази цел включете повторно систе-
мата за гласови команди, ако това е необхо-
димо.

Чрез {Options} можете да чуете 
възможните команди.

1. Натиснете бутона  на волана или този 
върху централната конзола.

Избор на държава
1. Изчакайте системата да изиска държава.

Кажете името на държавата на езика, 
използван от гласовата система.

Въвеждане на дестинация
Дестинацията може да се произнесе буква 
по буква или да се въведе като цяла дума.

Изписване на дестинацията
За да въведете дестинация, произнесете я 
буква по буква по начина, по който тя се 
изписва в държавата дестинация. Произне-
сете буквите ясно и с нормална сила на гласа, 
като избягвате нетипични натъртвания и 
паузи.

Системата може да предложи до 20 
дестинации, които отговарят  на Вашите 
въвеждания. На контролния дисплей се 
показват до 6 реда едновременно.

2. {Address input}

2. Кажете името на държавата.

1. Произнесете името на града:
Кажете поне първите три букви на 
дестинацията. Колкото повече букви 
кажете, толкова по-прецизно систе-
мата ще разпознае града.
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Освен това, градът може да бъде избран от 
списъка чрез iDrive: 

Завъртете контролера, докато се избере 
дестинацията и натиснете контролера.

Въвеждане на дестинацията като 
цяла дума*
Имената на градове и улици, които се 
намират в район, в който се говори езика на 
системата за гласови команди, могат да 
бъдат въвеждани като цяла дума. 

Пример: За да въведете като цяла дума 
името на град на територията на Германия, 
езикът на системата трябва да бъде немски. 

Необходими са Ви: навигационна система 
Professional и подходящо навигационно DVD. 

Говорете ясно и с нормална сила на гласа, 
като избягвате нетипични натъртвания и 
паузи.

1. Изчакайте системата да изиска града.

Системата може да предложи до 6 
дестинации, които отговарят на Вашите 
въвеждания.

Освен това, градът може да бъде избран от 
списъка чрез iDrive: 
Завъртете контролера, докато се избере 
дестинацията и натиснете контролера.

Имената на градове, които звучат по 
един и същи начин и не могат да бъдат 

различавани от системата, се обобщават в 
отделен списък и се показват като имена на 
градове, следвани от три точки. Ако се нала-
га, изберете тази опция, като използвате 
{Yes}. След това изберете желания град от 
списъка.

Въвеждане на улица и номер
Улицата се въвежда по същия начин като 
града. 

За да се въведе номер:

Системата предлага град.

2. Изберете град:

За да изберете желания град: 
{Yes}

За да изберете друг град: {No}

За да изберете въвеждане,
например {Entry 3}

За да се покажат други въвежда-
ния в списъка: {Next page}

За да изпишете града отново: 
{Repeat}

2. Кажете името на града.

Системата  предлага град.

3. Изберете град:

За да изберете желания град: 
{Yes}

За да изберете друг град: {No}

За да изберете въвеждане, 
например {Entry 3}

За да въведете града отново: 
{Repeat}

За да въведете града буква по 
буква: {Spell}

1. {Building number}

2. Кажете номера на жилището.
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Стартиране на воденето по маршрута

Направлението на маршрута се включва 
незабавно.

Запаметяване на дестинация
Дестинацията се добавя към списъка или 
може да бъде съхранена в адресната книга.

Избор на дестинацията чрез 
карта
Ако знаете единствено къде се намира даде-
на дестинация или път, може да въведете 
дестинация с помощта на карта. Можете да 
изберете дестинацията върху картата като 
маркирате с кръстчета и след това да 
прехвърлите към направлението на 
маршрута. 

При навигационна система Business, се 
нуждаете от навигационно DVD, версия 
2007-1 или по-нова, за да избирате дести-
нация чрез карта.

1. Изберете “Navigation” и натиснете 
контролера.
Избира се “New destination”.

2. Натиснете контролера.

3. Изберете “Destination input map” и натис-
нете контролера.

На контролния дисплей се показва част 
от карта:

Около настоящата дестинация по 
време на воденето по маршрута

Около последната въведена 
дестинация, ако воденето по 
маршрута е изключено.

4. Изберете дестинацията с кръстчето.

За да смените мащаба: Завъртете 
контролера. 

За да придвижите картата: движете 
контролера в съответната посока. 
Контролерът може да се движи наля-
во, надясно, напред и назад.

5. За да въведете дестинацията като част 
от маршрута или да я запаметите, натис-
нете контролера. Показват се избраната 
дестинация и други части на менюто.

{Start guidance}

{Add to destination list} или
{Add to address book}
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6. Изберете желания елемент от менюто:

"Start route guidance" започва 
стартиране на водене по маршрута.

"Show vehicle position" поставя 
местоположението на Вашия автомо-
бил в центъра на картата.

"Show destination position" поставя 
текущата дестинация в центъра на 
картата.

"Proceed" връща обратно към 
"Destination input map".

Излезте от менюто  .

7. Натиснете контролера.

Картата за въвеждане на дестинация също 
може да бъде извикана в режим изглед на 
карта:
Изберете символа  и натиснете контро-
лера.

Избор на дестинация чрез 
Информация
Можете да извикате избрани дестинации, 
например хотели, туристически забележи-
телности или болници и ако желаете, да ги 
прехвърлите за направление по маршрута.

Навигационна система Professional
1. Изберете "Navigation" и натиснете 

контролера.

2. Изберете "Information" и натиснете 
контролера.

3. Изберете град или държава:

"On destination"

"On location"

"Other place"

4. Натиснете контролера. 

5. Направете своя избор, например "Hotels/
restaurants" и натиснете контролера. 

6. Въведете необходимите критерии за 
търсене, според напр. максималното 
разстояние от местоположението на 
автомобила.

7. Изберете "<Start search>" и натиснете 
контролера.
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Дестинациите се показват на дисплея на 
навигационна система Business.

8. Изберете дестинацията и натиснете 
контролера.

И информацията, и символите зави-
сят от навигационното DVD.

9. Изберете желания елемент от менюто:

За да прехвърлите адреса към 
списъка с дестинации и да стартирате 
водене по маршрута:
Изберете символа  и натиснете 
контролера.

За да установите телефонна връзка:
Изберете символа  и натиснете 
контролера.

За да се покажат други дестинации:
Изберете символа   и натиснете 
контролера.

За да започнете ново търсене:
Изберете символа  и натиснете 
контролера.

За да излезете от менюто: 

Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Навигационна система Business 
1. Изберете “Navigation” и натиснете 

контролера.

2. Изберете “Information” и натиснете 
контролера.

3. Изберете град:

"On destination"

"On location"

"Other place"

"On country"

4. Натиснете контролера. 

5. Направете своя избор, например „Hotels/
restaurants” и натиснете контролера.
На контролния дисплей се показват 
дестинациите. При "On destination", 
"Other place" и "On country", дестинации-
те се подреждат по азбучен ред; докато 
при "On location" се подреждат според 
отдалечеността им. 

6. Изберете буквите, които желаете и 
натиснете контролера.
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Списъкът постепенно намалява с всяка 
следваща буква, която въвеждате.

7. Изберете дестинацията и натиснете 
контролера.

8. Изберете функция от менюто:

За да прехвърлите адреса към спи-
съка с дестинации и да стартирате 
водене по маршрута: 
Изберете "Accept as destination" 
и натиснете контролера. 

За да установите телефонна връзка:
Изберете "Place call" и натиснете 
контролера. 

За да се изпишат адресът и телефон-
ният номер, изберете “Details” 
и натиснете контролера.

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Символи в режима Изглед на карта
Ако например сте избрали категорията 
“Hotels” (хотели) и сте започнали търсенето, 
хотелите се представят на картата чрез 
символи. 

За да се скрият символите от изгледа на 
картата:

1. Изберете символа  и натиснете контро-
лера.

2. Изберете “Hide icons” и натиснете контро-
лера.

Символите се скриват. 
За да се покажат символите:
Изберете “Show icons” и натиснете контролера. 
За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Списък с дестинации
В списъка с дестинации се показват послед-
ните 20 въведени дестинации. Вие можете да 
извикате тези дестинации и да ги включите в 
направлението по маршрута. 

Ако планирате по-дълго пътуване, например, 
можете предварително да запаметите в 
списъка с дестинации всички дестинации, до 
които желаете да шофирате, виж Ръчно 
въвеждане на дестинации на стр. 136.

Изберете “Navigation” и натиснете контролера.

Последно въведената дестинация е първа в 
списъка с дестинации.

 Този символ идентифицира настоящата 
дестинация по време на направлението по 
маршрута.
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За да се покажат други дестинации в спи-
съка с дестинации: завъртете контролера.

Включване на дестинация към 
воденето по маршрут
1. Изберете желаната дестинация от 

списъка и натиснете контролера.

2. Изберете “Start guidance” и натиснете 
контролера.

Редактиране на списъка с дестинации
1. Изберете желаната дестинация от 

списъка и натиснете контролера.

2. Избраната дестинация може да бъде 
редактирана:

За да запаметите въвеждане:
Изберете “Add to address book”. 

За показване на информация за 
дестинацията:
Изберете “Info on destination”. 

За да изтриете въвеждане: 
Изберете “Delete entry”. 

За да изтриете всички въвеждания: 
Изберете “Delete list”. Направлението 
по маршрута ще се изключи. 

За да промените въвеждане: 
Изберете “Change destination”. 
За Принцип на работа, 
виж Въвеждане на дестинация по 
името на града на стр. 137.

3. Натиснете контролера.

Адресна книга

Извикване на адресната книга
За принципа на работа на iDrive, виж стр. 14.

Изберете “Address book” и натиснете контро-
лера.

Запаметяване на дестинация в 
адресната книга
Можете да запаметите приблизително 100 
дестинации в адресната книга.

1. Изберете “Address book” и натиснете 
контролера.

2. Изберете “New address” и натиснете 
контролера.

3. Изберете “Enter address yourself” и натис-
нете контролера. 

4. Въведете име и адрес, виж също и Ръчно 
въвеждане на дестинация, стр. 136.

5. Изберете “Save address” и натиснете 
контролера.
Въведеното се запаметява в Адресната 
книга.

Можете също да запаметите и дестинация от 
списъка с дестинации в адресната книга, 
виж стр. 145.
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Запаметяване на настоящото 
местоположение*
Настоящото Ви местоположение може да 
бъде прехвърлено в адресната книга.

1. Изберете “Address book” и натиснете 
контролера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере “New address” 
и натиснете контролера.

3. Изберете “Use current location as address” 
и натиснете контролера. 
Даденото име може да бъде променяно. 
За принцип на работа, виж Ръчно въвеж-
дане на дестинация на стр. 136.

4. Изберете “Save address” и натиснете 
контролера.

Можете да прехвърлите настоящото 
местоположение на автомобила Ви в адрес-
ната книга, дори ако сте напуснали зоната, 
показана с цифри на диска за навигация. За 
да направите това, трябва да въведете име.

Избиране на дестинации от адресната 
книга
1. Изберете “Address book” и натиснете 

контролера.
На контролния дисплей се показват 
запаметените дестинации.

2. Изберете дадено въвеждане и натиснете 
контролера.

За да стартирате направление на маршрута: 
Изберете “Start guidance” и натиснете 
контролера.

Промяна на дестинации от адресната 
книга
1. Изберете “Address book” и натиснете 

контролера.

2. Изберете дадено въвеждане и натиснете 
контролера. 

3. Изберете “Edit” и натиснете контролера.

4. Променете въвеждането. 
За принципа на работа, виж Ръчно 
въвеждане на дестинация на стр. 136.

5. Изберете “Save address” и натиснете 
контролера.

Изтриване на отделни дестинации от 
адресната книга
1. Изберете “Address book” и натиснете 

контролера.

2. Изберете дадено въвеждане и натиснете 
контролера.
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3. Изберете “Delete” и натиснете контро-
лера.

Изтриване на всички дестинации от 
адресната книга
1. Извикайте началното меню. 

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера. 

4. Изберете “Vehicle” и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато се появи 
“Delete data” и натиснете контролера.

6. Изберете “Delete address book” и натис-
нете контролера. 

7. Изберете "Yes" и натиснете контролера.

Домашен адрес
Можете да запаметите настоящото Ви 
местоположение или дестинация като Вашия 
домашен адрес в адресната книга. Това 
въвеждане се появява на второ място в 
адресната книга.

Запаметяване на домашен адрес
1. Изберете “Address book” и натиснете 

контролера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере “Home address” 
и натиснете контролера.

3. Изберете “Use current location as address” 
или „Save current destination” и натиснете 
контролера. 

4. При навигационна система Professional: 
Изберете “Save address” и натиснете 
контролера.

Приемане на домашния адрес като 
дестинация
1. Изберете “Home address” и натиснете 

контролера. 

2. Изберете “Start guidance” и натиснете 
контролера.

Промяна на домашния адрес
1. Изберете “Home address” и натиснете 

контролера. 

2. Изберете “Edit” и натиснете контролера. 

3. За принципа на работа, виж Ръчно 
въвеждане на дестинация на стр. 136.

Избор на маршрут
Можете да повлияете на изчисления 
маршрут, на базата на различни критерии за 
маршрута. Можете да променяте критериите 
колкото често желаете, по време на въвеж-
дане на дестинацията или по време на воде-
нето по маршрута. 
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Маршрутът се планира в съответствие с 
фиксираните правила. Взема се предвид и 
видът на пътя, например магистрали или 
планински пътища. Информацията за видо-
вете пътища е запаметена на навигационно-
то DVD. По тази причина, маршрутът 
предлаган от системата, не винаги е този, 
който шофьорът очаква според своя опит.

Променяне на критериите за маршрут
1. Изберете “Navigation” и натиснете 

контролера.

2. Придвижете маркера за избор до трето-
то поле, считано отгоре. Завъртете 
контролера, докато се избере 
“Route criteria” и натиснете контролера.

На контролния дисплей се изброяват 
различните критерии.

3. Изберете критерий за маршрута:

“Use motorways”
Магистралите и първокласните пъти-
ща имат приоритет. 

“Exclude motorways”
Магистралите се избягват доколкото 
е възможно. 

“Fast route”
Бързият маршрут е комбинация от 
най-краткия възможен маршрут и най-
бързите пътища. 

“Short route”
Избира най-краткия маршрут, неза-
висимо колко бързо или колко бавно 
ще се стигне до желания адрес.

4. Натиснете контролера.

 Избира се критерият за маршрута.

5. Изберете допълнителни критерии за 
маршрута, както желаете, след което 
натиснете контролера:

“Dynamic route”
Автоматична промяна на маршрута в 
случай на възпрепятстване на 
трафика. В зависимост от вида на 
пътя и дължината на задръстването, 
маршрутът може да бъде изчислен по 
такъв начин, че да заобиколи или 
премине през задръстването. 

“Exclude toll roads”
Платени пътища се избягват, 
до колкото е възможно. 

“Exclude ferries”
Фериботите се избягват, до колкото е 
възможно.

За да излезете от менюто: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера. 

Също така, критериите за маршрута могат 
да бъдат променяни в режим Стрелка или 
Изгледа на карта.

1. Изберете символа на критерия за 
маршрута и натиснете контролера.

2. Изберете критерий за маршрута и нати-
снете контролера.

Ако са избрани критериите за 
маршрута “Exclude motorways”, 

“Exclude toll roads” или “Exclude ferries”, 
изчисляването на маршрута може да отнеме 
значително повече време.
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Принципът за съвпадение на 
думи
Принципът за съвпадение на думи прави 
по-лесно въвеждането на имена на обекти 
или улици. Той непрекъснато сравнява въве-
дените от Вас дестинации с данните, запа-
метени на навигационното DVD и реагира 
веднага. Това Ви дава следните предимства:

Може да въвеждате имената на обекти 
под форма, която се различава от 
официалната версия, при условие, че 
използвате форма, която е позната в 
друга държава или на друг език.
Пример:
Вместо английското “Munich” може да 
въведете немското “Munchen” или 
италианския вариант "Monaco". 

При въвеждането на имена на обекти и 
улици, системата автоматично завършва 
името, веднага след като то е идентифи-
цирано със сигурност. 

Системата позволява да избирате само 
от букви, с които започват имена, запа-
метени на навигационното DVD. По този 
начин става невъзможно въвеждането 
на неправилни имена или неизвестни 
адреси.
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Водене по маршрута

Стартиране на воденето по 
маршрута

Чрез iDrive
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се появи “Navigation” 
и натиснете контролера.

2. Изберете дестинация от списъка и натис-
нете контролера или въведете нова 
дестинация, виж стр. 136.

3. Изберете “Start guidance” и натиснете 
контролера.

Воденето по маршрута може да бъде 
стартирано и от режим със стрелка 
или изглед на карта: 
Изберете символа  и натиснете контро-
лера. 

По време на воденето по маршрута, по всяко 
време можете да настройвате и други части 
на оборудването чрез iDrive. Гласови съоб-
щения и показваните насочващи стрелки Ви 
уведомяват навреме за всички промени в 
посоката, които са необходими. 

Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони

 ...  Натиснете бутона, на който е 
запаметена желаната дестинация, 
виж също стр. 19.

Възобновяване/спиране на 
воденето по маршрута

В режим със стрелка или 
изображение на карта

Изберете символа  и натиснете контро-
лера.

В списъка с дестинации
 Този символ идентифицира настоящата 

дестинация.

1. Изберете настоящата дестинация и 
натиснете контролера.
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2. Изберете “Stop guidance” или "Start 
guidance" и натиснете контролера.

В случай, че не сте достигнали дестинацията 
си преди края на последното пътуване, при 
започване на следващото пътуване ще се 
появи следният въпрос: 
“Continue guidance?” 

След малко направлението по маршрута се 
включва автоматично. 

За да стартирате незабавно направлението 
по маршрута: 
Изберете "Yes" и натиснете контролера.

Показване на маршрута
В зависимост от версията на навигационната 
система, по време на воденето по маршрут 
има различни начини за показване на курса 
на маршрута.

От друго меню можете директно да 
превключите на последния показван 

екран, виж Удобно избиране на функции от 
менюто, стр. 15.

Показване чрез стрелката
1. Изберете “Navigation” и натиснете 

контролера.

2. Придвижете маркера за избор към 
четвъртото поле, считано от горе. 
Завъртете контролера, докато се избере 
“Arrow view” и натиснете контролера.

Показва се стрелката.

1 Включване/изключване на гласовите 
инструкции.

2 Ръчно извикване на информация за 
трафика*.

3 Избор на критерии за маршрут.
4 Стартиране/спиране на направлението на 

маршрута.
5 Стрелка до дестинацията по най-краткия 

маршрут.
6 Разстояние до следващата смяна на посо-

ката.
7 Настоящо местоположение.
8 Посока на пътуването

Очертание на стрелка:
Направление по маршрута според 
изчисленията.
Плътна стрелка:
Стрелката посочва изчисления най-
кратък маршрут, ако автомобилът се 
намира в зона, която не е записана на 
навигационния диск, например на 
многоетажен паркинг. 
Навигационна система Business: 
Стрелката посочва дестинацията по 
най-краткия маршрут, ако навигацион-
ното DVD е било извадено, а изчисля-
ването на маршрута е невъзможно.

В зависимост от версията на оборудването на 
Вашия автомобил, очакваното време на 
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пристигане и разстоянието до дестинацията 
ще се покажат в горния или долния ред на 
контролния дисплей.
Стрелките променят вида си преди промяна на 
посоката.

1 Име на улицата за промяна на посоката
2 Разстояние до смяната на посоката
3 Смяна на посоката
За да излезете от менюто: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Показване в режим: изображение на 
карта
Местоположението на Вашия автомобил може 
да се показва на карта. След стартиране на 
направлението по маршрута, планираният 
маршрут се показва на картата. 
С навигационна система Business режим с изгл-
ед на карта се показва на дисплея, когато нави-
гационното DVD е поставено в устройството.
1. Изберете “Navigation” и натиснете контро-

лера.
2. Придвижете маркера за избор към четвър-

тото поле, считано от горе. Завъртете 
контролера, докато се избере желаният 
изглед на картата:

“Map north-oriented”
“Map, indicating dir. оf travel”
Навигационна система Professional:
“Perspective”.

3. Натиснете контролера.

Навигационна система Professional

1 Включване/изключване на гласовите 
инструкции.

2 Стартиране/спиране на направлението на 
маршрута.

3 Избор на дестинацията чрез карта.

4 Показване на менюто, в което може да се 
покаже/скрие информацията, избрана 
последно, виж Избиране на дестинация 
чрез Информация на стр. 143.

5 Промяна на изгледа на картата

 "Map north-oriented"

 "Map, indicating dir. of travel"

 "Perspective".

6 Променяне на критериите за маршрут.

7 Ръчно извикване на информация за 
трафика*.

8 Стрелка до дестинацията посочваща най-
прекия път.

Очакваното време на пристигане и разсто-
янието до дестинацията ще се изпишат в 
долния ред на контролния дисплей. 

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера. 

Ако мащабът е по-малък от 500 км или 250 
мили, можете да изберете дали да насочите 
картата да сочи на север, към посоката на 
пътуването, или в перспектива. При мащаби 
по-големи от 500 км или 250 мили нагоре, 
картата винаги се показва, сочеща на север.
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Навигационна система Business

1 Включване/изключване на гласовите инст-
рукции.

2 Стартиране/спиране на направлението по 
маршрута.

3 Избор на дестинацията чрез карта.
4 Показване на менюто, в което може да се 

покаже/скрие информацията, избрана 
последно, виж Избиране на дестинация 
чрез Информация на стр. 143.

5 Промяна на изгледа на картата
 "Map north-oriented"

 "Map, indicating dir. of travel"
6 Променяне на критериите за маршрут.
7 Ръчно извикване на информация за 

трафика*.
8 Стрелка до дестинацията посочваща най-

прекия път.
Очакваното време на пристигане и разстоя-
нието до дестинацията ще се изпишат в 
долния ред на контролния дисплей. 
За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера. Ако мащабът е по-малък от 500 км или 
250 мили, можете да изберете дали да насо-
чите картата да сочи на север или към посо-
ката на пътуването. При мащаби по-големи от 
500 км или 250 мили нагоре, картата винаги се 
показва, като сочи на север.

Промяна на режим: изображение на 
карта

  
Изберете съответния символ и натиснете 
контролера. 
На дисплея ще се покаже следващия вид на 
карта.

Промяна на мащаба
Завъртете контролера, за да промените 
мащаба.

Показване на улици и обекти по 
дължината на маршрута
Можете да изберете по време на направле-
нието по маршрута да се показват улици и 
градове по продължението му. 

Разстоянията, които ще бъдат покрити по 
всяка част на маршрута, също се показват.

1. Изберете “Navigation” и натиснете контро-
лера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере “Route list” и натис-
нете контролера.

Предупреждения за задръствания също се 
изписват; при навигационна система 
Professional на дисплея се показват и насоч-
ващи стрелки. 

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  и натиснете контролера.

Водене по маршрута чрез 
гласови инструкции

Включване/изключване на гласовите 
инструкции

По време на воденето по маршрута гласовите 
инструкции могат да се включват и изключват 
в изглед стрелка или карта: 

Изберете символа  и натиснете контролера.
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За да включите или изключите гласовите 
инструкции във всеки един момент:

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се маркира 
"Settings" и натиснете контролера.

4. Завъртете контролера, докато изберете 
“Language/Units” и натиснете контролера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завърте-
те контролера, докато изберете 
"Languages" и го натиснете.

6. Изберете “Voice output of nav. system” и 
натиснете контролера.

 Изберете маркера, за да включите 
гласовите инструкции.

Повтаряне и отменяне на гласови 
инструкции
Освен това, можете да направите следните 
настройки с програмируемите бутони на вола-
на, виж стр. 48:

За да се повтори гласова инструкция: 
Натиснете бутона. 

За да включите/изключите гласовите 
инструкции: 
Натиснете и задръжте бутона. 

При навигационна система Business, за да 
изключите гласовите инструкции по време 
на съобщение:
Натиснете бутона.

Настройка на силата на гласовите 
инструкции
Силата на звука може да се регулира само, 
когато се издават гласови инструкции.

1. Ако е необходимо, последното гласово 
съобщение може да бъде повторено.

2. Завъртете копчето по време на гласовите 
инструкции, докато се получи желаната 
сила на звука.

Тази сила на звука не зависи от силата на 
аудио и видео източниците. 

Настройките се запаметяват за дистанцион-
ното управление, което използвате в момента.

Промяна на маршрута

Промяна на посоката на маршрута
Навигационна система Business: 
По време на водене по маршрут задайте до 
две точки, през които маршрутът трябва да 
преминава, напр. обекти или пътни възли. 
Тези точки се определят предварително от 
навигационната система и зависят от дължи-
ната на маршрута, както и от други фактори.
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Посочване на точка
1. Изберете “Navigation” и натиснете контро-

лера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере "Route via" и 
натиснете контролера.

3. Изберете точка, напр. Мюнхен и натисне-
те контролера. 

4. Изберете "Calculate" и натиснете контро-
лера.

Новият маршрут се изчислява. 

За да излезете от менюто: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Изтриване на зададените точки
1. Изберете “Navigation” и натиснете контро-

лера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере "Route via" и натис-
нете контролера

3. От второто поле считано отгоре изберете 
"Route via" и натиснете контролера.

4. Изберете "Calculate" и натиснете контро-
лера.

Определените за този маршрут точки са 
премахнати.

Избягване на участъци от маршрут
Можете да инструктирате навигационната 
система да заобиколи дадени части от 
маршрута по време на воденето по маршрута. 
Това става, като посочите след колко кило-
метра от първоначалния маршрут Вие жела-
ете да се върнете обратно към него.

1. Изберете “Navigation” и натиснете контро-
лера.

2. Придвижете маркера за избор до третото 
поле, считано отгоре. Завъртете контро-
лера, докато се избере “New route for” и 
натиснете контролера.

Определен участък от маршрута може да 
бъде избегнат:

При навигационна система Professional, 
за целия маршрут.

При навигационна система Business, 
най-много за 50 км или 50 мили.

3. Завъртете контролера, за да въведете 
желаната стойност, след това натиснете 
контролера.
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4. Навигационна система Business: 
Изберете "Calculate" и натиснете контро-
лера.

Маршрутът се преизчислява. 
За да излезете от менюто, без да променяте 
маршрута: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Информация за трафика*
Информацията за трафика може да бъде пока-
зана на дисплея чрез радиостанции, които 
излъчват Канал за съобщения за трафика 
(ТМС). Тази информация непрекъснато се акту-
ализира с помощта на данни от центрове за 
контрол на трафика и информация относно 
задръствания. 
По време на воденето по маршрута, информа-
цията за трафика, която има отношение към 
Вашия маршрут автоматично се появява на 
екрана и ако желаете може да се вземе предвид 
при планирането на маршрута. Освен това, 
можете ръчно да извикате информацията за 
трафика, като използвате iDrive. 
Информацията за трафика се показва в режим 
изглед на карта. 
Ако е включена функцията BMW Assist, можете 
да извикате информацията за трафика от traffic 
Info Plus. Вижте отделните инструкции за работа.

Включване/изключване на 
получаването на информация за 
трафика
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.
1. Натиснете бутона  .

Показва се началното меню.
2. Натиснете контролера, за да извикате 

менюто  .
3. Завъртете контролера, докато се маркира 

"Settings" и натиснете контролера.

4. Завъртете контролера, докато изберете 
"Traffic information settings" и го натиснете.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере “Traffic 
information” и натиснете контролера.

6. Изберете “ТМС” и натиснете контролера.

 Информацията за трафика може да се 
получава и показва.

Избор на ТМС станции
1. Натиснете бутона  .

Показва се началното меню. 

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се маркира 
"Settings" и натиснете контролера.
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4. Завъртете контролера, докато изберете 
"Traffic information settings" и го натиснете.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере „Traffic 
information” и натиснете контролера. 

6. Изберете „ТМС” и натиснете контролера.
“AUTO”: автоматично избиране на ТМС 
станцията с най-силно получавания 
сигнал.

Филтриране на информацията за 
трафика
Ако автомобилът Ви е оборудван с навигаци-
онна система Business, Вие може да филтри-
рате информацията, която системата пока-
зва:

1. Извикайте началното меню. 

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Изберете "Settings" и натиснете контро-
лера. 

4. Изберете “Traffic information settings” и 
натиснете контролера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере “Show / Hide 
info types” и натиснете контролера.

6. Изберете вида информация за трафика и 
натиснете контролера.
 Този тип информация се показва на 

дисплея.

Ръчно извикване на информацията за 
трафика

По време на направлението по 
маршрута
Информацията за трафика може да се извика 
в режим стрелка или изглед на карта по време 
на направлението по маршрута.

 Ако символът се появи очертан в червено, 
има налична информация за трафика за 
планирания маршрут.
Изберете символа  и натиснете контролера.

По време на направлението по маршрута, 
информацията за трафика по продължение на 
планирания маршрут ще бъде маркирана чрез 
триъгълник с червени очертания. 
Първо се показва информацията за трафика 
по продължение на планирания маршрут, 
сортирана според разстоянието от настоя-
щото местоположение на автомобила.

Докато е изключено направлението 
на маршрута
1. Извикайте началното меню.
2. Придвижете контролера надясно, за да 

извикате менюто “Navigation”.
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3. Изберете “Traffic information” и натиснете 
контролера

Първо се показва информацията за трафика 
по продължение на планирания маршрут, 
сортирана според разстоянието от настоя-
щото местоположение на автомобила.

Представяне на информацията за 
трафика в режим с изглед на карта
Символите за информацията за трафика се 
показват на картата при избор на мащаб по-
малък от 200 км или 100 мили. 

Означенията за участък от маршрута, за 
който се отнася дадено съобщение с инфор-
мация за трафика и символите за вида 
събитие, показани по-долу, се показват и 
скриват. Това зависи от избрания мащаб.

Показване на подробна информация 
за трафика
Изберете дадена точка от списъка с инфор-
мация за трафика и натиснете контролера.

За да излезете от менюто: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

От друго меню можете директно да 
превключите на последния показван 

екран, виж Удобно избиране на функции от 
менюто, стр. 15.

Символи на информацията за 
трафика

Ако Вашият автомобил е оборуд-
ван с навигационна система 
Professional: 
Проблем в трафика в мащаб на 
картата по-голям от 10 км или 5 
мили, стрелката сочи засегнатата 
посока на движение.

Налични са няколко различни 
проблема в трафика. Увеличете 
мащаба, за да видите всеки един 
от тях поотделно. 

Повреда на светофар

Ремонт на пътя

Проблем в трафика, непредвиден в 
другите знаци

Транспортиране на опасен товар

Двупосочно движение

Ограничение на височината

Паркирането забранено

Мъгла

Силен дъжд

Хлъзгав път

Силен страничен вятър

Смог

Затворен път

Опасност от задръствания
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Навигационна система Professional:

Навигационна система Business:

Информацията за трафика по време 
на направлението по маршрута
Системата може да реагира по различен 
начин, в зависимост от това, дали е избран 
или не "Dynamic route" (Динамичен маршрут), 
виж стр. 149.

Показване на препятствия на пътя
Ако навигационната система получи инфор-
мация за препятствие за трафика и не е 
избран “Динамичен маршрут”, на разстояние 
приблизително 100 км или 50 мили от препят-
ствието, ще Ви бъде осигурена конкретна 
информация за него, като например 
дължината му. 

Последната възможна отбивка ще Ви бъде 
показана, малко преди да я достигнете.

Навигационна система Professional: 
Изберете “Plan detour” и натиснете 
контролера. 
Навигационната система изчислява 
маршрута, в зависимост от вида на пътя, 
както и от характера и дължината на 
задръстването. Възможно е новият 
маршрут да преминава през задръст-
ването или да го заобикаля. 

Навигационна система Business: 
Изберете "Dynamic route planning" и 
натиснете контролера.  
Динамичният маршрут е активиран.

Тази информация се появява и ако сте изви-
кали друго приложение на контролния 
дисплей.

Планиране на динамичен маршрут
Ако сте избрали „Динамичен маршрут”, 
маршрутът автоматично се променя, ако има 
препятствия на пътя. Системата не посочва 
препятствията за трафика по първоначал-
ния маршрут. В зависимост от вида на пътя и 
дължината на задръстването, преизчисле-
ният маршрут може да заобиколи или 
премине през задръстването.

Трафикът спира и тръгва

Задръстване

Заледявания на пътя

Неравна повърхност

ПТП

Стеснен участък от пътя

Закъснение

Проверка на трафика

Бавно движещ се трафик

Трафикът спира и тръгва

Задръстване

Събитие на пътя и в двете посоки

(жълто) Бавно движещ се трафик

(жълто) Трафикът спира и тръгва

(червено) Задръстване

(червено) Опасност
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Показване на положението 
на автомобила*
Може да получите информация за настоящо-
то положение на автомобила, когато воде-
нето по маршрут бъде изключено.

1. Изберете “Navigation” и натиснете 
контролера.

2. Придвижете маркера за избор към 
четвъртото поле, считано от горе. Завър-
тете контролера, докато се избере 
“Vehicle position” и натиснете контролера.

Изписва се настоящето положение на 
автомобила.

Ако навигационната система не може да 
идентифицира име за настоящето Ви 
положение, се изписват географската 
дължина и ширина. 

За да излезете от менюто: 
Изберете стрелката  и натиснете контро-
лера.

Също така, може да видите настоящото 
положение на автомобила си, показано на 
карта, виж стр. 153.
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Какво да направим ако ...

Какво да направим ако ...

на контролния дисплей се изписва съоб-
щение да поставим навигационно DVD, 
въпреки, че то е в устройството?
Навигационното DVD може да не е 
правилното DVD за навигационната 
система. Проверете етикета му. 

извиквате настоящата позиция на авто-
мобила Ви, но намерената позиция не е 
точна?
Вие се намирате в район със слаб сигнал 
от спътниците или в район непокрит от 
навигационното DVD или системата все 
още изчислява Вашата позиция. Сигнал-
ът от спътниците обикновено е добър на 
открито. 

системата не възприема дестинацията за 
направление на маршрута? 
Информацията за въведената дести-
нация не е налична на навигационното 
DVD, което използвате. Изберете 
дестинация, намираща се възможно 
най-близо до желаната. 

дестинация без име на улица не е възпри-
ета от системата за направление на 
маршрута? 
Централната градска част не може да 
бъде определена на навигационното DVD 
за посочения обект. Въведете име на 
улица или специфичен адрес във въпрос-
ния град, напр. гарата, тогава следвайте 
напътствията. 

искате да въведете дестинация, но не 
можете да изберете правилните букви от 
азбуката? 
Информацията за въведената дестина-
ция не е налична на навигационното DVD, 
което използвате. В този случай, систе-
мата няма да Ви предложи букви, от 
които да избирате. Изберете дестина-
ция, намираща се възможно най-близо до 
желаната. 

спира оказването на посоката непосред-
ствено преди достигането до пътни въз-
ли по време на направление по 
маршрута? 
Шофирате в район, за който все още 
информацията в навигационното DVD е 
непълна. Вместо стрелка, указваща 
завой, ще видите стрелка, която показва 
общата посока на планирания маршрут. 
Или сте се отклонили от предложения 
маршрут и системата изисква няколко 
секунди, за да калкулира нов. 

Навигационната система не отговаря на 
Вашите въвеждания? 
Ако акумулаторът е бил разкачен, на 
системата ще са необходими около 10 
минути, преди да започне да 
функционира.
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Аудио-визуални
В този раздел ще научите как да работите с радиото,
CD-плейъра, телевизора и външни аудио устройства,

както и как да задавате настройките за тези системи

Аудио-визуални системи
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Включване/изключване и настройки

Следните аудио и видео източници използ-
ват едни и същи уреди за управление и 
настройки:

Радио

CD-плейър

CD-чейнджър* 

Телевизор, TV*

Управление
Аудио-визуалните източници могат да се 
управляват чрез:

Бутоните до CD-плейъра

iDrive

Бутоните върху волана, виж стр. 9

“Избрани”/програмируеми бутони, 
виж стр. 19

Бутони на CD-плейъра

Спецификация с единичен диск

1 Включване/изключване на звука от 
аудио-визуалните системи, сила на звука

Натиснете: за включване/изключване. 
Веднага след включването се зарежда 
радиостанцията или записа, които 
последно са звучали. 

Завъртете: за да настроите силата на 
звука.

2  Изваждане на CD

3 Място за поставяне на аудио CD и нави-
гационно DVD

4  Търсене на радиостанция/
номер на запис от диск

За да смените радиостанцията. 

За да изберете номер на запис за 
CD-плейъра и CD-чейнджъра.

Спецификация с два диска

1 Включване/изключване на звука от 
аудио-визуалните системи, сила на звука

Натиснете: 
за включване/изключване. 
Веднага след включването се зареж-
да радиостанцията или песента, които 
последно са звучали. 

Завъртете: за да настроите силата на 
звука.

2 Устройство за аудио CD

3  Изваждане на CD

4  Търсене на радиостанция/
номер на запис от диск

За да смените радиостанцята. 

За да изберете номер на запис за 
CD-плейъра и CD-чейнджъра. 

За да смените телевизионния канал.

5 Гнездо за навигационно DVD

Управление чрез iDrive
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.
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1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да изви-
кате "Entertainment".

Можете да избирате между:

"FM" и "AM": радиоприемник

DAB: радиоприемник на дигитални 
станции*

"CD": CD-плейър или чейнджър

"Audio AUX": AUX-In вход, USB аудио 
интерфейс

"TV": телевизионен приемник

"Set": в зависимост от избрания аудио 
източник, можете да направите допълни-
телни настройки, напр. за радиото: 
включване/изключване на съобщенията 
за състояние на трафика*, актуализиране 
на станциите с най-силен сигнал, запаз-
ване на станции, настройки за звука, 
примерни станции.

От друго меню можете директно да 
превключите на последния показван 

екран, виж Удобно избиране на функции от 
менюто, стр 15.

При радио готовност, избраният в момента 
аудио източник се запазва за дистанционното 
управление, което използвате в момента.

Включване/изключване
За да включите/изключите звука на 
аудио-визуалните системи: 
Натиснете бутон 1 на CD-плейъра.

 Този символ на контролния дисплей 
показва, че изходният звуков сигнал е бил 
изключен.

При автомобили с едно CD устройство, 
звуковият изход продължава да е в готовност 

приблизително 20 минути след изключване на 
запалването. 
Трябва просто отново да включите звука.

Настройване силата на 
звука
Завъртете копче 1 на CD-плейъра до пости-
гане на желаната сила на звука. 

Силата на звука може да се регулира и от 
бутоните върху волана, виж стр. 9.

При радио готовност, настройките се запаз-
ват за дистанционното управление, което 
използвате в момента.

Настройване силата на звука на 
съобщенията за трафика*
Завъртете копче 1, докато слушате съоб-
щения за състоянието на трафика, до пости-
гане желаната сила на звука. 

Така настроената сила на звука ще се 
използва за всички следващи съобщения за 
трафика. Ако другите аудио или видео източ-
ници са настроени да звучат по-силно от съоб-
щенията за трафика, силата на звука се 
увеличава съответно и тук.

Настройки на звуковите 
характеристики
Можете да изменяте различни настройки на 
звуковите характеристики, напр. високия и 
ниския диапазон или сила на звука, която да 
зависи от скоростта. 

Настройките на звуковите характеристики се 
прилагат за всички аудио източници. 

При радио готовност, настройките се запаз-
ват за дистанционното управление, което 
използвате в момента.

Промяна на настройките на 
звуковите характеристики
1. Натиснете бутона  .

Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .
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3. Завъртете контролера, докато се маркира 
"Settings" и натиснете контролера.

4. Изберете "Tone" и натиснете контролера.

Настройките на звуковите характеристики 
можете да изберете също, ако сте избрали 
"Entertainment" в началното меню: 
Изберете "Set", а след това "Tone" и нати-
снете контролера.

Високи и ниски
1. Изберете "Treble/Bass" и натиснете 

контролера.

2. Преместете контролера наляво или 
надясно, за да изберете "Treble" (високи) 
или "Bass" (ниски).

3. Завъртете контролера, докато постиг-
нете желаната настройка.

Баланс на звука 
ляво/дясно и отпред/отзад
Можете да настроите разпределението на 
силата на звука по същия начин като за 
"Treble/Bass".

"Balance": разпределяне на силата на 
звука лява/дясна колона.

"Fader": разпределяне на силата на 
звука предни/задни колони

Промяна на силата на звука в 
зависимост от скоростта
Тази функция автоматично увеличава сила-
та на звука с увеличаването на скоростта на 
автомобила. Можете да изберете различни 
степени за усилване на звука.

1. Изберете "Speed dependent volume" и 
натиснете контролера.

2. Завъртете контролера: 
Настройката е приета, можете да 
преминете към друг елемент от менюто.

Аудио система Professional LOGIC7*
Може да изберете пространствен акустичен 
ефект, който да подобри акустиката за 
целия звуков диапазон.
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1. Изберете "Surround Settings" и натиснете 
контролера.

2. Изберете “Concert hall” (Концертна зала) 
или “Theatre” (амфитеатрална акустика).

3. Натиснете контролера.

LOGIC7 room acoustics is switched on.

LOGIC7 пространствената акустика се 
включва. 

За да изключите пространствения акустичен 
ефект: 
Изберете “Off” и натиснете контролера. 

LOGIC7 и логото на LOGIC7 са регистрирани 
търговски марки на Lexicon, Inc., компания 
част от Harman International Group.

Самостоятелна аудио система от 
висок клас*
Можете да избирате между стерео и много-
канален звук или съраунд.

1. Изберете "Surround Settings" и натиснете 
контролера.

2. Изберете "Stereo" или "Surround".

Еквалайзер*
Можете да настроите индивидуални 
диапазони на аудио честотата.

1. Изберете "Equaliser" и натиснете контро-
лера.
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2. Преместете контролера наляво или 
надясно, за да изберете желания 
честотен диапазон.

3. Завъртете контролера, докато постиг-
нете желаната настройка.

Връщане на настройките на 
звуковите характеристики към 
фабрично зададени стойности
Можете да възстановите оригиналните 
фабрично зададени настройки на всички 
звукови характеристики.

1. Извикайте началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се 
маркира "Settings" и натиснете контро-
лера.

4. Изберете "Tone" и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завър-
тете контролера, докато се маркира  
"Reset" и натиснете  контролера.

6. Спецификация с два диска:
Изберете "Yes" и натиснете контролера.
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Радио

Вашето радио е предназначено да приема 
следните станции излъчвани на следните 
честоти:

FM: станции от VHF честотна лента

AM: станции на LW*, MW и SW* честотни 
ленти

DAB: цифрово предавани станции*, 
виж стр. 177.

Слушане на радиото

Натиснете копчето, ако изходният звуков 
сигнал е изключен. 

За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да изви-
кате "Entertainment. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Изберете 
"FM" или "AM".

4. Натиснете контролера.

Станциите се показват на контролния дис-
плей според различни критерии за подбор, 
напр. "All stations" (всички станции).

Ако автоматичното запазване на станции 
("Autostore") не показва станция в диапазона 
AM, или ако показаните на дисплея станции 
вече не могат да се приемат, актуализирайте 
станциите с най-силен сигнал, виж стр. 172.

Промяна на станции

Завъртете контролера.

Бутони на CD-плейъра
 Натиснете бутона  за съответната 

посока.
Така извиквате следващата показана в 
списъка станция.
Станциите може да сменяте и от бутоните на 
волана, виж стр. 9.

Промяна на критериите за избор
В допълнение към показаните в момента 
станции, имате възможност да запазите 
станции и по различни критерии за избор. 

Можете да изберете между следните 
критерии за избор:

"All stations": 
Станции, които в момента могат да се 
приемат на "FM" честота. 

"Autostore":
Станции с най-силен сигнал в "AM" обхват. 

"Memorised stations": 
Станции, които преди сте запаметили, 
виж стр. 173.

"Manual frequency selection": 
Включване на станции, които могат да се 
приемат в допълнение към тези, които 
вече са показани, виж Ръчна настройка на 
радиочестота, стр. 172.
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За да промените критерия за избор:

1. Придвижете маркера за избор до второто 
поле, считано от горе.

2. Изберете критерий и натиснете контро-
лера.

Прослушване на станции, търсене
Станциите на избраната в момента честотна 
лента автоматично се подреждат една след 
друга.

1. Изберете "FM" или "AM" и натиснете 
контролера.
Маркира се "Set".

2. Натиснете контролера. 
Показват се допълнителните елементи 
от менюто. 

3. Изберете "Scan" и натиснете контро-
лера.

Устройството търси станции. 

За да спрете процеса:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Scan" и натиснете контро-
лера.

Автоматичният подбор на станции спира и 
остава избраната в момента станция.

Бутони на CD-плейъра
 За да направите автоматичен 

подбор на станции, натиснете продължи-
телно бутона в съответната посока. 

За да спрете автоматичното търсене, натис-
нете повторно бутона.

Ръчна настройка на радиочестотата
Чрез "Manual frequency selection" можете да 
изберете станции, които да се приемат в 
допълнение към вече показаните.

1. Изберете "FM" или "AM" и натиснете 
контролера.

2. Придвижете маркера за избор до второ-
то поле, считано от горе. 

3. Изберете "Manual frequency selection" 
и натиснете контролера.

4. Завъртете контролера, за да изберете 
желаната честота.

Актуализиране на станциите с най-
добър сигнал
Ако по време на по-дълго пътуване излезете 
от обхвата за приемане на първоначално 
слушаните станции, можете да актуализи-
рате списъка на приеманите станции с най-
силен сигнал в честотния обхват AM.

1. Изберете "AM" и натиснете контролера.

2. Придвижете маркера за избор до второ-
то поле, считано от горе. 
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3. Изберете "Autostore" и натиснете контро-
лера. 
Маркира се "Set".

4. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто. 

5. Изберете "Autostore" и натиснете контро-
лера.

Актуализира се дисплеят със станции с 
най-добър сигнал. Показват се честотите на 
станциите.

Запаметяване на станции

Чрез iDrive
1. Изберете "FM" или "AM" и натиснете 

контролера.

2. Придвижете маркера за избор до второ-
то поле, считано от горе. Завъртете 
контролера, докато се маркира жела-
ният критерий за избор и натиснете 
контролера.

3. Изберете желаната честота или станция. 
Маркира се "Set".

4. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи от 
менюто. 

5. Изберете "Save" и натиснете контролера.

Показват се "Memorised stations" 
(запаметените станции).

6. Завъртете контролера, докато се 
маркира желаното място в паметта. 

7. Натиснете контролера.
Станцията е запаметена.

Станциите, запаметени според последния 
критерий за селекция се показват отново 
след известно време.

При радио готовност, станциите се запазват 
за дистанционното управление, което 
използвате в момента.
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Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони
Също така може да съхраните станция на 
някои от програмируемите бутони, 
виж стр. 19.

1. Изберете станцията.

2.  ...  Натиснете и задръжте 
бутона, който желаете.

Промяна на запаметено място
1. Изберете "Memorised stations" и 

натиснете контролера.

2. Изберете желаната станция.
Маркира се "Set". 

3. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто. 

4. Изберете "Save" и натиснете контро-
лера.

5. Завъртете контролера, докато се марки-
ра желаното място в паметта.
Номерът на запаметеното място се показ-
ва до името или честотата на станцията. 

6. Натиснете контролера.
Станцията е запаметена.

Система за радио данни RDS
RDS излъчва допълнителна информация на 
VHF/FM честоти. Затова RDS станциите 
предлагат следните характеристики:

Когато радиостанцията се излъчва на 
няколко различни честоти, апаратът 
автоматично превключва на честотата, 
която предлага най-добро приемане. 

Когато условията за приемане са добри, 
имената на станциите се показват на 
контролния дисплей. Когато приемането 
е с ниско качество или има смущения, 
може да се наложи да изчакате, докато 
имената на станциите се появят на 
дисплея.

Включване/изключване на RDS*
1. Изберете "FM" и натиснете контролера.

Маркира се "Set".

2. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто. 

3. Изберете "RDS" и натиснете контролера.

 RDS е включен.

Настройките се запаметяват за дистан-
ционното управление, което използвате в 
момента.

Регионални програми*
Някои станции излъчват регионални програ-
ми в късовълновия честотен обхват (FM). 
За да активирате приемането им:

1. Изберете "FM" и натиснете контролера. 
Маркира се "Set"..

2. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто.
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3. Изберете "REG" и натиснете контролера. 

 Включва се REG.

Настройките се запаметяват за дистан-
ционното управление, което използвате в 
момента.

Автоматично сортиране*
При критерия за подбор "All stations" имате 
възможност да програмирате дали най-често 
използваните станции да се показват 
най-отгоре.

1. Изберете "All stations" и натиснете 
контролера.
Маркира се "Set".

2. Изберете "Favourites" и натиснете контро-
лера.

 На първо място се показват най-често 
използваните станции.

Съобщения за трафика*
Можете да получавате съобщения за 
трафика* дори, когато в момента слушате 
CD или гледате TV програма. 

За целта трябва да е включена функцията TP 
(програма за трафика). 

Радиото получава Съобщения за трафика* 
дори, ако слушате станция, която не излъчва 
съобщения за трафика. На заден план можете 
същевременно да приемате втора станция, 
която излъчва съобщения за трафика.

На  контролния дисплей се показва следното, 
виж стр. 18:

"TP":
Приемането на информация за трафика е 
включено. 

"T":
Трафик Програмата е изключена, но 
може да се получават съобщения 
свързани с трафика. 

No display:
Не могат да се получават съобщения за 
трафика.

Гласовите указания на навигационната 
система не се прекъсват от съобщения за 
трафика.

Включване/изключване на  
съобщения за трафика
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Изберете 
"FM" или "AM" и натиснете контролера.
Маркира се "Set".

2. Натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи от 
менюто. 

3. Изберете "TP" и натиснете контролера.

 Включено е приемането на съобщения за 
трафика.

Настройка на силата на звука за съобщения 
за трафика, виж стр. 167.
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Избиране на станции за съобщения за 
трафика
1. Натиснете бутона  .

Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се марки-
ра "Settings" и натиснете контролера. 

4. Завъртете контролера, докато изберете 
"Traffic information settings" и го натиснете.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор към най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато изберете "TP", и го 
натиснете.

6. Изберете станция, която излъчва съоб-
щения за трафика и натиснете контро-
лера.
"TP AUTO": Aвтоматично избиране на 
ТМС станцията с най-силно получавания 
сигнал.

 Включено е приемането на съобщения за 
трафика.

Ако изберете станция със съобщения за 
трафика, излъчването на съобщенията за 
трафика се активира автоматично.
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Цифрово радио DAB

Цифровото радио дава възможност за 
допълнителни станции, които се предават с 
високо качество на звука. За да получавате 
цифрови станции, трябва да е налице цифро-
ва радио мрежа. 

Комбинират се няколко станции, които 
оформят един "ансамбъл". В рамките на 
един ансамбъл се предават до 15 станции. 

Всяка станция може да предава допълнител-
на информация, като метеорологични 
прогнози или името на музиканта, който 
изпълнява звучащия в момента запис. 

Някои станции предлагат допълнителни 
програми; спортните станции напр. могат да 
предават информация за различни спортни 
събития едновременно. По този начин имате 
възможност да изберете кое точно събитие 
да следите.

Слушане на цифрово радио
За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment”. 

3. Изберете "DAB" и натиснете контролера.

Ще чуете последно избраната станция.

На контролния дисплей се изписват 
станцията и различните ансамбли, ако има 
такива.

1 Ансамбли

2 Станции от избрания ансамбъл

3 << Станции с допълнителни програми

Промяна на станции
1. Ако е необходимо, преместете контро-

лера наляво, за да изберете ансамбъл. 
Изберете ансамбъл и натиснете контро-
лера.

2. Завъртете контролера.

За да смените станцията чрез бутоните на 
CD-плейъра:

 Натиснете бутона до CD-плейъра 
или бутона върху волан в съответната посока.

*
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Промяна на критериите за избор
В допълнение към показаните в момента 
станции, имате възможност да запазите 
станции и по различни критерии за избор.

"Memorised stations":
До 12 запаметени вече станции.
За “Запаметяване на станции”, 
виж стр. 179.

"Autostore":
До 12 автоматично запаметени ансамбли, 
виж Актуализиране на приеманите 
станции. За всеки ансамбъл се показват 
до 15 на брой станции. 

"Manual frequency selection":
Показват се ансамбъла и станциите в 
него.

1. Придвижете маркера за избор до второто 
поле, считано от горе.

2. Завъртете контролера, докато се маркира 
желаният критерий за избор и натиснете 
контролера.

Актуализиране на приеманите 
станции
Когато излезете от обхвата на до скоро 
приеманите станции, можете да актуализи-
рате станциите, които могат да се приемат.

1. Изберете "DAB" и натиснете контролера.

2. Изберете "Autostore" и натиснете контро-
лера.

3. Натиснете контролера. 

4. Изберете "Autostore" и натиснете контро-
лера.

Могат да се показват до 12 ансамбъла. 

Ако от лявата страна на контролния дисплей 
се появи текстът "No Signal", това означава, 
че в момента не може да се приема нито една 
станция. 

За да актуализирате станциите, когато отно-
во стане възможно приемането им:

Изберете "Autostore" в дясното прозорче и 
натиснете контролера.

Показване на допълнителна 
информация
Ако дадената станция го поддържа, на 
дисплея може да се изписва допълнителна 
информация, като метеорологични прогнози 
или името на музиканта, който изпълнява 
звучащия в момента запис.
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1. Изберете станция и натиснете контро-
лера.

2. Изберете "Details" и натиснете контро-
лера.

 Информацията се показва на дисплея.

Настройката се запаметява за дистанционно-
то управление, което в момента се  използва.

Прослушване на станции, търсене
Всички станции от избрания в момента ансам-
бъл автоматично се подреждат една след 
друга. 

Изберете "Manual frequency selection", за да 
прослушате станциите на всички ансамбли.

1. Изберете станция и натиснете контро-
лера.

2. Изберете "Scan" и натиснете контролера.

Устройството търси станции. 

За да спрете процеса:

1. Натиснете повторно контролера.

2. Изберете "Scan" и натиснете контролера.

Автоматичното търсене спира и остава избра-
ната в момента станция. 

Бутони на CD-плейъра:

 За да започнете, натиснете и 
задръжте бутона на CD-плейъра или бутона 
върху волана в съответната посока.

За да спрете автоматичното търсене, натис-
нете повторно бутона.

Ръчно търсене на станции
1. Изберете "DAB" и натиснете контролера.

2. Изберете "Manual frequency selection" и 
натиснете контролера.

3. Ако е необходимо, преместете контро-
лера наляво да изберете ансамбъл: 
Изберете "Next" или "Previous" и натис-
нете контролера. 

4. Изберете станцията.

Запаметяване на станции
Можете да запаметите 12 станции.

1. Изберете "DAB" и натиснете контролера.

2. Изберете "Autostore" или "Manual 
frequency selection" и натиснете контро-
лера

3. Ако е необходимо, преместете контро-
лера наляво, за да изберете ансамбъл. 

4. Изберете желаната станция и натиснете 
контролера. 

5. Изберете "Save" и натиснете контролера.

Показват се "Memorised stations" (запа-
метените станции)..
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6. Завъртете контролера, докато се 
маркира желаното място в паметта. 

7. Натиснете контролера.

Станцията е запаметена. 

Станциите се запаметяват за дистанционно-
то управление, което използвате в момента.

Промяна на запаметено място
1. Изберете "Memorised stations" и натис-

нете контролера.

2. Изберете желаната станция и натиснете 
контролера. 

3. Изберете "Save" и натиснете контро-
лера.

4. Завъртете контролера, докато се 
маркира желаното място в паметта. 

5. Натиснете контролера.

Станцията е запаметена.

Избор на честотна лента*
Някои цифрови станции се предават реги-
онално, а други и в национален мащаб. 

За повече информация относно честотните 
ленти се свържете със Сервиз на BMW.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Завъртете контролера, докато се марки-
ра "Settings" и натиснете контролера. 

4. Изберете "Tone" и натиснете контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато изберете "DAB" и го 
натиснете.

6. Изберете "Frequency selection" и натис-
нете контролера. 

7. За да изберете честотна лента:

"Band III + L" за регионални и 
национални станции

"Band L" за регионални станции

"Band III" за национални станции

8. Натиснете контролера.

Настройката се запаметява за дистанционно-
то управление, което в момента се  използва.

Автоматично превключване
Може да изберете дали радиото автоматично 
да превключва на аналогова честота на 
станцията, когато не е възможно цифровото 
й приемане.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .
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3. Завъртете контролера, докато се марки-
ра "Settings" и натиснете контролера. 

4. Изберете "Tone" и натиснете контролера.

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато изберете "DAB" и го 
натиснете.

6. Изберете "Automatic FM changeover" 
и натиснете контролера.

 Приемането автоматично превключва 
на аналоговата честота веднага щом стане 
невъзможно приемането на цифровата 
станция. Когато цифровата честота отново 
стане достъпна, радиото превключва към 
цифрово приемане. Не всички станции 
поддържат тази функция. 

Настройката се запаметява за дистан-
ционното управление, което в момента се  
използва. 

Ако няма аналогова честота за съответната 
цифрова станция, приемането й се изключва.

Слушане на допълнителни 
програми
<< Този символ се появява, ако избраната 
станция предлага допълнителни програми. 
Спортните станции, например, могат да 
предават информация за различни спортни 
събития едновременно. Така имате възмож-
ност да изберете кое точно събитие да 
следите.

1. Изберете станция и натиснете контро-
лера.

2. Изберете допълнителна програма "xyz" и 
натиснете контролера.

 Сега чувате избраната програма. 
Наименованието на програмата се изписва в 
реда статус. 

Когато програмата свърши, радиото 
превключва обратно на избраната станция.
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CD-плейър и CD-чейнджър

Слушане на CD

Спецификация с два диска:
Горното устройство е  предназначено за 
аудио CD.

Компресирани аудио файлове*
CD с компресирани аудио файлове, известни 
като MP3, могат да се възпроизвеждат от 
CD-плейъра или CD-чейнджъра.

Изваждане на навигационното DVD
Спецификация с единичен диск: 
Навигационното DVD може да бъде изва-
дено по време на направление по маршрут. 
Цялата необходима информация за даде-
ното направление по маршрут се съхранява в 
паметта на навигационната система. Това Ви 
дава възможност да слушате аудио CD по 
време на направление по маршрут. На 
контролния дисплей се появява съобщение, 
ако е нужна нова информация от DVD-то.

Бутон на CD-плейъра:

 За да извадите навигационното 
DVD, натиснете бутона. 
Навигационното DVD се показва от устрой-
ството.

Пускане на CD-плейъра
Поставете CD-то в устройството, като 
страната с надписите да е обърната нагоре. 
Устройството автоматично го прибира. 
Възпроизвеждането на музиката започва 
автоматично, ако е включен звукът. Когато 

поставяте компактдискове с компресирани 
аудио файлове, на CD-плейъра може да е 
необходима около 1 минута, за да прочете 
данните, в зависимост от структурата на 
директориите. 

За да пуснете компактдиск, ако той вече е в 
устройството: 

За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment”. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Изберете 
"CD" и натиснете контролера.

4. Ако е необходимо, преместете маркера 
за избор до второто поле отгоре надолу. 
При автомобили оборудвани със CD-
чейнджър, изберете "CD" и натиснете 
контролера, за да включите CD-плейъра.

Възпроизвеждането на музиката започва, 
ако е включен звукът.

*
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Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони
Може да запаметите функциите на 
CD-плейъра чрез програмиращите се бутони 
и да използвате тях за включване на 
CD-плейъра, виж стр. 19.

Пускане на CD-чейнджъра
Заредете и поставете касетата на CD-то, 
виж стр. 186.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment”. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Изберете 
"CD" и натиснете контролера. 

4. Ако е необходимо, преместете маркера 
за избор до второто поле отгоре надолу. 
Изберете желаното CD и натиснете 
контролера.

В края на последния запис от CD-то, се 
избира и започва да се възпроизвежда 
следващото CD в устройството. 

В случай, че дисковете в касетата са смене-
ни, възпроизвеждането на музика започва 
от CD-то намиращо се най-отдолу, 
напр. CD 1, запис 1.

Контролният дисплей показва колко CD-та 
има в касетата.

Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони
Може да запаметите определено отделение 
от CD-чейнджъра чрез програмиращите се 
бутони и да използвате тях за включване на 
CD-чейнджъра, виж стр. 19.

Избор на запис

Бутони на CD-плейъра
 Натиснете неколкократно бутона  

в съответната посока, докато стигнете до 
желания запис. Номерът на записа се показ-
ва на контролния дисплей. 
Може да сменяте песните и от бутоните 
върху волана, виж стр. 9.

Чрез iDrive

Завъртете контролера, за да изберете запис.

Компресирани аудио файлове*
1. Изберете директория, ако се налага и 

натиснете контролера.

2. Изберете запис и натиснете контролера.
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За да смените директорията:
Изберете директория и натиснете контро-
лера.

За да излезете от менюто:
Изберете стрелката  натиснете контро-
лера.

При автомобили с две CD устройства можете 
да запазите конкретен запис на програмиру-
емите бутони, виж стр. 19.

Показване на информация за записа*
При компресирани аудио файлове можете 
да видите цялата информация за текущия 
запис, напр. името на изпълнителя.

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Details" и натиснете контро-
лера.

Показва се информацията за възпроизвеж-
дания в момента запис.
Настройката се запаметява за дистанцион-
ното управление, което в момента се 
използва.

Прослушване на записи, 
търсене
Всички записи на поставения в момента 
компактдиск автоматично се прослушват 
една след друга.

1. Изберете "Set" и натиснете контролера.
Показват се допълнителните елементи 
от менюто.

2. Изберете "Scan" и натиснете контролера.

За да спрете процеса:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Scan" и натиснете контролера.

Автоматичното търсене на записи спира и 
остава избрания в момента запис.
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Компресирани аудио файлове*
1. Изберете настоящия запис и натиснете 

контролера.

2. Изберете желания елемент от менюто:

За да прослушате началото на всеки 
от записите в активната директория, 
изберете "Scan directory" и натиснете 
контролера. 

За да прослушате началото на всеки 
запис от CD-то, изберете "Scan all" 
и натиснете контролера.

За да спрете процеса:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Scan directory" или "Scan all" 
и натиснете контролера.

Автоматичното търсене на записи спира и 
остава избрания в момента запис.

Повторно възпроизвеждане 
на записи
1. Изберете "Set" и натиснете контролера.

Показват се допълнителните елементи 
от менюто.

2. Изберете "Repeat" и натиснете контро-
лера.

Възпроизвеждания в момента запис от 
CD-то тръгва повторно. 

За да спрете повторното възпроизвеждане 
на записа:

1. Натиснете повторно контролера.

2. Изберете "Repeat" и натиснете контро-
лера.

Компресирани аудио файлове*
1. Изберете настоящия запис и натиснете 

контролера.

2. Изберете желания елемент от менюто:

За да повторите избрания запис, избе-
рете "Repeat track" и натиснете 
контролера. 

За да възпроизведете отново всеки 
един от записите в активната дирек-
тория, изберете "Repeat directory" и 
натиснете контролера.

За да спрете повторното възпроизвеждане 
на записа

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Repeat track" или "Repeat 
directory" и натиснете контролера.
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Слушане на музика в 
автоматично подбран 
случаен ред
Записите на поставеното в момента CD се 
възпроизвеждат по веднъж в случайно 
подбран ред.

1. Изберете "Set" и натиснете контролера. 
Показват се допълнителните елементи 
от менюто.

2. Изберете "Random" и натиснете контро-
лера.

За да спрете прослушване на записи в авто-
матично подбран случаен ред:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Random" и натиснете контро-
лера.

Компресирани аудио файлове*
1. Изберете настоящия запис и натиснете 

контролера.

2. Изберете желания елемент от менюто:

За да възпроизведете записите в 
текущата директория в случайно 
подбран ред, изберете "Random 
directory" и натиснете контролера. 

За да възпроизведете всички записи 
от CD-то в случайно подбран ред, 
изберете "Random all" и  натиснете 
контролера.

За да спрете прослушване на записи в авто-
матично подбран случаен ред:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Random directory" или 
"Random all" и натиснете контролера.

Бързо превъртане напред/
назад
Бутони на CD-плейъра:

 Натиснете продължително буто-
на в подходящата посока. 

Записите се чуват, но възпроизвеждането 
им звучи изкривено.

CD касета

Седан

Туринг

CD-чейнджърът за шест диска се намира зад 
левия панел в багажното отделение.

Изваждане на CD касетата
За да я заредите или изпразните, извадете 
CD касетата от CD-чейнджъра:

1. Избутайте капака по посока на 
стрелката.

2. Натиснете бутона по посока на 
стрелката.
CD касетата се изважда.
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Зареждане/изпразване на CD 
касетата

При зареждане на CD-та или изваждането 
им от CD касетата, дръжте дисковете в края 
и не докосвайте отразяващата част, от която 
устройството разчита информацията на 
диска. 

За зареждане: 
Поставете CD-то в някое от отделенията, 
като страната с надписите трябва да е 
обърната нагоре. 

За изпразване: 
Издърпайте съответното отделение, по 
посока на стрелката и извадете диска

Поставяне на CD касетата

Поставете касетата до край, по посока на 
стрелка 1 и затворете капака по посока на 
стрелка 2.

CD-чейнджърът автоматично разчита 
дисковете и отново функционира.

Забележки
CD/DVD плейърите и чейнджърите на 
BMW  са официално маркирани като 

лазерни продукти “Клас 1”. Никога не ги 
използвайте, ако покритието им е повре-
дено, тъй като се излагате на риск от сериоз-
но увреждане на очите. Не използвайте 
дискове с етикети, които са били залепени 
по-късно (нефабрично), той като тези 
етикети могат да се отлепят, докато се нами-
рат в устройството, заради високите 
температури по време на работата му, при 
което системата да се повреди непоправимо. 
Използвайте само CD/DVD с кръгла форма и 
стандартен диаметър от 12 см и не използ-
вайте CD/DVD заедно с адаптери, напр. CD 
сингъли, тъй като в противен случай 
адаптерът може да се заклещи в устрой-
ството и да не може да бъде изваден. 

Не използвайте комбинирани CD/DVD, напр. 
DVDplus, в противен случай CD/DVD може да 
заседне и да не бъде възможно да се 
извади.

Често срещани неизправности
CD/DVD плейърите и чейнджърите на BMW 
са оптимизирани за работа в автомобили. 
В някои случаи те може да са по-чувствител-
ни към дефектни дискове, отколкото 
обикновените устройства. 

Ако едно CD/DVD не може да се възпроиз-
веде нормално, първо проверете дали е 
правилно поставено в устройството.

Влажност
Високата степен на влажност може да 
причини запотяване на лещата и невъзмож-
ност да прочете диска.

Неизправна работа с отделни 
дискове
Ако устройството работи неизправно само с 
отделни CD/DVD, причина за това може да 
се окаже един от долу изброените фактори.
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Домашно записвани CD/DVD
При използване на домашно записвани CD/
DVD, възможните причини за неизправна 
работа са напр. непоследователно запис-
ване на данните или процес за "запис" на 
диска, или ниско качество или празния 
CD/DVD е прекалено стар. 

Пишете единствено върху лицевата страна 
на дисковете, със специален маркер.

Предотвратяване на повреди
Избягвайте да оставяте отпечатъци по 
дисковете, пазете ги от прах, издраскване и 
влага. 

Съхранявайте CD/DVD в специален калъф. 

Не излагайте CD/DVD на температури  над  
50°C/120°F, висока влажност или пряка 
слънчева светлина.

CD/DVD със защита на авторските 
права
CD/DVD често са снабдени със защита на 
авторските права от производителя. Това 
може да доведе дотам, че да не е възможно 
да възпроизвеждате дисковете, или да има 
ограничение при възпроизвеждането на 
файлове върху тях.

Общи грижи
Винаги, когато е необходимо, използвайте 
предлаганите в търговската мрежа специал-
ни кърпи за почистване на четящата страна 
на CD/DVD, като избърсвате в права линия 
от центъра навън. За повече информация 
относно това как да се грижите за CD/DVD, 
направете справка с книжката "Грижи за 
автомобила”.
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AUX-IN вход

Може да свържете външно аудио устрой-
ство, например MP3 плейър и да пуснете 
музика през високоговорителите на автомо-
била. Можете да настроите звука й 
чрез iDrive.

Свързване
Вдигнете средния подлакътник.

Връзка за възпроизвеждане на аудио: 
Жак, 3.5 mm

За да слушате аудио записи от аудио систе-
мата на автомобила, свържете слушалката 
или изходния жак на външното устройство 
към AUX-In входа.

Пускане на звука
Аудио устройството трябва да е включено. 

За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment". 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле.

4. Изберете "AUX IN" и натиснете контро-
лера. 

5. Настройте силата на звука и звуковите 
характеристики, ако е необходимо.

Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони
Може да запаметите функцията "Audio AUX" 
чрез програмиращите се бутони и да ги 
използвате за пускане на звука на външно 
устройство, виж стр. 19.
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USB удио интерфейс

Можете да свържете аудио устройства към 
USB аудио интерфейс, напр. iPod или USB 
устройство (MP3 плейър, USB памет). 
Те могат да се контролират чрез iDrive. 

Могат да се възпроизвеждат най-широко 
разпространените аудио файлове, напр. 
MP3, WMA, WAV (PCM) и AAC, както и музи-
ка в M3U формат. 

Поради големия брой аудио устройства, 
които се предлагат на пазара, не може да се 
гарантира напълно, че системата в авто-
мобила ще може да работи с всяко от тях. 

Попитайте Сервиза на BMW кои аудио 
устройства са подходящи.

Свързване
Вдигнете средния подлакътник.

1 Връзка за възпроизвеждане на аудио: 
Жак, 3.5 mm

2 USB интерфейс

В зависимост от версията на оборуд-
ването, Вашият автомобил разполага 

със специално отделение за съхранение на 
аудио устройства. То се намира под средния 
подлакътник.

iPod
Използвайте кабелния адаптер на BMW, за 
да свържете iPod. За повече информация се 
свържете със Сервиза на BMW или напра-
вете справка в интернет: www.bmw.com

За възпроизвеждане на аудио през тонко-
лоните на автомобила, свържете iPod с 
връзки 1 и 2.
Структурата на менюто на iPod се поддържа 
от USB/аудио интерфейс.

USB устройство
За свързване използвайте наличния 
гъвкав адаптерен кабел. По този начин 

USB интерфейсът и Вашето USB устройство 
се предпазват от механично повреждане.

За възпроизвеждане на аудио през тонко-
лоните на автомобила, свържете USB 
устройството с връзка 2.

След първоначалното свързване, информа-
цията за всички записи (напр. изпълнител, 
музикален стил), както и списъците с музика 
от USB утройството се прехвърлят в авто-
мобила. Този процес може да отнеме извест-
но време. Колко време ще бъде нужно зависи 
от USB устройството и броя на записите. 

По време на прехвърлянето, може да изби-
рате записи чрез директориите и имената на 
файлове. 

След прехвърлянето можете да извиквате 
записите чрез информацията и списъка със 
записите. 

В автомобила може да се запази информация 
от до четири USB устройства, което е равно 
на приблизително 20 000 записа. 

Ако свържете пето USB устройство или ако е 
необходимо място в паметта за повече от 
20 000 записа, информацията за съществу-
ващите записи може да се изтрие.

Записи с интегриран Digital Rights 
Management (DRM) не могат да се 

възпроизвеждат.

*
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Пускане на звука

Чрез iDrive
Ако аудио устройството си има име, то се 
изписва на дисплея.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment”. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато изберете 
"Audio AUX" и натиснете контролера.

4. Изберете "USB audio" или името на аудио 
устройството и натиснете контролера.

Възпроизвеждането на аудиото започва от 
първия запис.

Чрез “Избрани”/програмируеми 
бутони
Може да запаметите функцията "USB audio" 
чрез програмиращите се бутони и да ги 
използвате за пускане на звука на външно 
устройство, виж стр. 19.

Избор на запис
Можете да извиквате записите чрез инфор-
мацията и списъка с записите. При USB 
устройства, можете също така да извикате 
записите чрез директорията. Записите се 
показват на дисплея само, ако заглавията 
им са на латиница.

1. Направете своя избор, напр. "Playlists" 
или "Artists" и натиснете контролера.

2. Изберете запис и натиснете контролера.

Показване на информация за записа
Можете да видите цялата информация за 
текущия запис, напр. името на изпълнителя. 
На дисплея се показва информацията за 
текущия запис.

1. Натиснете контролера, при включен 
телевизор.

2. Изберете "Details" и натиснете контро-
лера.

Показва се информацията за възпроизвеж-
дания в момента запис.
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Повторно възпроизвеждане 
на записи
1. Изберете настоящия запис и натиснете 

контролера.

2. Изберете "Repeat track" и натиснете 
контролера.

За да спрете повторното възпроизвеждане 
на записа:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Repeat track" и натиснете 
контролера.

Слушане на музика в 
автоматично подбран 
случаен ред
Можете да слушате музика от избрания в 
момента списък в автоматично подбран 
случаен ред, напр. всички записи на опре-
делен изпълнител.

1. Изберете настоящия запис и натиснете 
контролера.

2. Изберете "Random" и натиснете контро-
лера.

За да спрете прослушването на записи  в 
автоматично подбран случаен ред:

1. Натиснете контролера.

2. Изберете "Random" и натиснете контро-
лера.

Бързо превъртане напред/
назад
С бутони върху волана или на CD-плейъра:

 Натиснете продължително буто-
на в подходящата посока.

Забележки
Не излагайте аудио устройството на 
екстремни атмосферни условия, напр. 

много високи температури, виж ръковод-
ството за употреба на аудио устройството. 
В противен случай, аудио устройството може 
да се повреди, което да застраши безопас-
ността при шофиране.

В зависимост от конфигурацията на аудио 
файловете, напр. при скорост повече от 256 
Kbit/s, не може винаги да се гарантира 
безпроблемното им възпроизвеждане.

Информация относно свързване
USB аудио интерфейсът осигурява зах-
ранване за свързаните устройства, ако 
те поддържат тази функция. Следова-
телно не е необходимо да свързвате USB 
аудио устроството към източник на 
захранване в автомобила, докато то 
работи. 

Не поставяйте със сила свързващия 
кабел в USB интерфейса. 

Не свързвайте устройства като вентила-
тори или лампи към USB аудио 
интерфейса. 

Не свързвайте USB харддискове. 

Не използвайте USB аудио интерфейса 
за зареждане на външни устройства.
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Телевизор, TV

Пускане на телевизионен 
канал

Натиснете копчето, ако изходният звуков 
сигнал е изключен. 

За принцип на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment". 

3. Изберете "TV" и натиснете контролера.

Устройството избира последно гледания 
канал.

За Ваша собствена безопасност, теле-
визионната картина се вижда на 

дисплея само, когато автомобилът се движи 
със скорост по-малка от 3 км/ч, прибл. 2 мили 
в час. 

При версии, разработени за определени 
национални пазари, телевизионната картина 
се появява единствено, когато е задейства-
на ръчната спирачка.

За да преминете към друг аудио източник: 

Придвижете напред контролера, при 
включен телевизор.

Канали
Телевизионната система е снабдена с циф-
ров приемник*. Ако шофирате в район, къде-
то се приема едновременно аналогова и 
цифрова телевизия, могат да се приемат и 
двата вида. Можете да превключвате от 
единия вид канали към другия.

Смяна на канала
1. Натиснете контролера.

Програмите се показват от лявата 
страна на дисплея.

2. Изберете желаната програма и натисне-
те контролера.

Можете да смените канала и като завъртите 
контролера, докато програмата се излъчва в 
момента. Освен това, каналът може да се 
сменя и чрез бутоните върху волана, 
виж стр. 9.

*
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Актуализиране на приеманите 
програми*
Ако излезете от обхвата на някой от приема-
ните телевизионни канали, може да акту-
ализирате дисплея на каналите, които могат 
да се приемат.

1. Натиснете контролера, при включен 
телевизор.

2. Изберете "Autostore" и натиснете контро-
лера.

Актуализира се дисплеят с телевизионни 
канали с най-добър сигнал.

Настройка на картината*

Настройки на яркост и контраст
1. Натиснете бутона  .

Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Изберете 
"TV" и натиснете контролера, за да 
стартирате програмата. 

4. Докато програмата се излъчва, натисне-
те контролера два пъти. 

5. Изберете "Graphics settings" и натиснете 
контролера.

6. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато изберете "Video", и 
натиснете контролера.

7. Изберете "Brightness" или "Contrast" и 
натиснете контролера.

8. Завъртете контролера, докато постигне-
те желаната настройка.



 195

З
аб

ав
л

ен
и

я
П

р
ег

л
ед

Н
ас

тр
о

й
к

и
С

ъ
в

ет
и

Н
ав

и
га

ц
и

я
М

о
б

и
л

н
о

ст
Р

еф
ер

ен
ц

и
и

Възстановяване на първоначалните 
настройки

Изберете "Reset" и натиснете контролера.

Промяна на стандарта
Телевизионните стандарти са различни в 
различните държави. Можете обаче да 
настроите своя TV приемник така, че да 
приема всички широко използвани TV 
стандарти.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню.

2. Преместете контролера назад, за да 
извикате "Entertainment”. 

3. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Изберете 
"TV" и натиснете контролера, за да 
стартирате програмата. 

4. Докато програмата се излъчва, 
натиснете контролера два пъти. 

5. Изберете "Video" и натиснете контролера. 

6. Ако е необходимо, преместете маркера 
за избор до второто поле отгоре надолу. 
Изберете "TV standard" и натиснете 
контролера. 

7. Изберете държавата, в която се нами-
рате в момента, и натиснете контролера.

Системата се актуализира автоматично.





?????????
С цел да ви помогнем да поддържате

автомобила си винаги в готовност, в този
раздел сме включили важна информация за

необходимите течности, джанти и гуми,
поддръжка и малки ремонти

Мобилност
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Зареждане с гориво

Вратичка на резервоара

Отваряне

1. Отворете вратичката на резервоара. 
За целта натиснете леко задния край.

2. Завъртете капачката на резервоара в 
посока обратна на часовниковата 
стрелка. 

3. Поставете капачката на резервоара в 
специалната поставка на вратичката.

Затваряне
Поставете капачката на резервоара и завър-
тете по посока на часовниковата стрелка, 
докато се чуе ясно щракване.

Не повреждайте уплътнението на капач-
ката, в противен случай капачката не 

може да се постави правилно и е възможно 
изпускане на изпарения от гориво.

Ръчно освобождаване на вратичката 
на резервоара
В случай на повреда можете да освободите 
вратичката ръчно:

Седан

1. Свалете капака на десния страничен 
панел на багажното отделение.

2. Дръпнете жилото със символ на бензино-
ва колонка.
Капачката на резервоара се освобождав.

Туринг
1. Повдигнете подовия панел на багажното 

отделение.

2. Свалете капака на десния страничен 
панел на багажното отделение. За тази 
цел, отвийте болтовете (четвърт оборот е 
достатъчен), означени със стрелка 1 и 
издърпайте капака.
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3. Дръпнете жилото със символ на бензи-
нова колонка. Капачката на резервоара 
се освобождава.

Бележка за зареждане с гориво
При работа с гориво се съобразявайте 
с инструкциите за безопасност, изне-

сени на бензиностанциите, тъй като в 
противен случай съществува опасност от 
нараняване или причиняване на материални 
щети.

При зареждане, вкарайте напълно пистоле-
та за гориво. Избягвайте да  повдигате 
пистолета по време на зареждане, тъй като

достъпът на гориво ще се прекрати 
преждевременно

горивните пари ще се всмукват обратно 
по-неефективно.

Резервоарът е пълен, когато потокът на 
горивото от пистолета спре за първи път.

Капацитет на резервоара за гориво
Ако в резервоара има гориво доста-
тъчно за по-малко от 50 км, прибл. 30 

мили, презаредете автомобила, в противен 
случай рискувате да повредите двигателя и 
изпускателната система.

Бензинов двигател
Прибл. 63 литра, прибл. 13.9 галона, 
включително  резерв от прибл. 8 литра, 
прибл. 1,8 галона.

Дизелов двигател
Прибл. 61 литра, прибл. 13,4 галона, 
включително  резерв от прибл. 6,5 литра, 
прибл. 1,4 галона.

Качество на горивото

Бензинов двигател
Никога не използвайте гориво, съдър-
жащо олово, в противен случай ката-

лизаторът ще се повреди. 
Не пълнете резервоара с E85, т.е. гориво, 
което се състои от 85% етанол. В противен 
случай двигателят и горивната уредба ще се 
повредят.

За максимална икономия, бензинът трябва 
да не съдържа сяра. Тъй като двигателят 
има сензор за детонационно горене, може да 
се използват горива с различно октаново 
число.

Super Plus/premium plus бензин, с окта-
ново число 98 RON.
Зареждайте с гориво с октаново число 
98, за да постигнете оптимална работа на 
двигателя. 

Освен това можете да използвате:
Premium-grade безоловен бензин, окта-
ново число 95 RON.
Това гориво се продава също под 
следните означения:
DINEN228 или Eurosuper. 

Горивото с най-ниско допустимо 
качество е:
Regular-grade безоловен бензин, с окта-
ново число 91 RON.
335i: Premium-grade безоловен бензин, с 
октаново число 95 RON.

Не използвайте гориво с по-ниско 
качество от посоченото. В противен 

случай двигателят може да се повреди.

Определени национални 
модификации за оловен бензин*
При тази спецификация, в допълнение към 
споменатите по-горе класове гориво, можете 
да използвате също и оловен бензин. Мини-
малното допустимо октаново число е 91 RON.
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Дизелов двигател
Не използвайте метилов естер на масло 
от рапица RME,  биодизел или бензин. 

Ако е поставен неправилен вид гориво, не 
стартирайте двигателя, в противен случай 
рискувате да го повредите.

Свържете се със Сервиза на BMW, ако сте 
наляли в автомобила неправилен вид гориво.

Двигателят на Вашето BMW е предназ-
начен да работи с:
Дизелово гориво със стандарт до DIN EN 
590.

Входът на резервоара е предназначен 
да побере пистолетите на обикно-

вените помпи за дизелово гориво.

Зимен клас дизел
За да осигурите добрата работа на двигате-
ля през зимата, трябва да използвате зимни 
масла за дизелов двигател, които сервизите 
обикновено продават по това време на годи-
ната. Трябва да бъде инсталирано подгря-
ване на горивния филтър, за да се предот-
врати парафиниране на горивото.

Не използвайте никакви добавки, 
включително и бензин, тъй като те 

могат да повредят двигателя.
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Джанти и гуми

Налягане на въздуха в 
гумите

Информация за Вашата собствена 
безопасност
Състоянието на гумите и поддържането на 
правилното налягане на въздуха в тях не само 
влияят върху живота на гумата, но са и също 
решаващ фактор за безопасността и комфор-
та при шофиране.

Проверка на налягането
Редовно проверявайте налягането на 
гумите: поне два пъти месечно и преди 

дълги пътувания. Неподходящото налягане на 
гумите може да застраши поведението на 
автомобила и да повреди гумите, което може 
да доведе до инцидент.

Стойности за налягането на гумите

Наляганията на гумите за одобрените размер-
и гуми са показани на колонката на шофьор-
ската врата и се виждат при отворена врата. 

Ако не можете да намерите никъде посочено 
необходимото налягане за кода на Вашите 
гуми, спазвайте налягане на гумите, което е 
препоръчано за съответния размер, напр. 225/
45 R17.

AСлед корекция на налягането, 
пренастройте индикатора за гумите 

Run Flat, виж стр. 90.

Налягане на гумите при теглене на 
ремарке
При теглене на ремарке спазвайте налягане 
на гумите за по-голям товар, посочено в 
таблицата.

Размер на гумите
Наляганията на въздуха в гумите се отнасят за 
размери гуми, които са одобрени от BMW и за 
марки гуми, препоръчани от BMW; повече 
информация можете да получите в Сервиза на 
BMW.

Състояние на гумите
Проверявайте гумите редовно за повреди, 
наличие на чужди тела, необичайно износ-
ване и дълбочина на протектора.

Минимална дълбочина на протектора
Дълбочината на протектора не трябва никога 
да е под 3 mm (прибл. 1/8 инча). При дълбочи-
на под 3 mm (прибл. 1/8 инча) съществува риск 
от аквапланинг при шофиране по мокри пъти-
ща със сравнително висока скорост. 
При дълбочина на протектора под 4 mm 
(около 3/16 инча), зимните гуми осезаемо 
стават неподходящи за шофиране при зимни 
условия. В интерес на собствената Ви без-
опасност гумите трябва да се подменят.

Индикаторите за износване са разположени в 
основата на протектора по цялата обиколка 
на гумата; пред индикатора има означение 
TWI- Tread Wear Indicator - върху страните на 
гумата. Износване на гумата до нивото на 
индикатора означава, че гумата се е износила 
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до минималната дълбочина на протектора от 
1.6 mm (прибл. 1/16 инча).

Повреди в гумите
Необичайни вибрации при шофиране могат да 
означават повреда в гумите или друга повреда 
в автомобила Ви. 
Това може да бъде причинено, например, от 
преминаване върху висок бордюр и др. Същото 
се отнася и за друго неправилно поведение на 
пътя, като рязко завиване наляво или надясно.

В тези случаи незабавно намалете ско-
ростта и възможно най-скоро проверете 

гумите и колелата. Карайте внимателно до 
най-близкия Сервиз на BMW или специалист 
по гуми, който работи по изискванията на 
производителя на BMW и разполага с доста-
тъчно квалифициран персонал. Ако е необхо-
димо, дори организирайте изтегляне на авто-
мобила дотам. 
В противен случай, повредата в гумите може 
да създаде риск от сериозни наранявания за 
пътниците в автомобила или другите 
участници в движението.

Възраст на гумите
Поради множество различни причини, като 
например загубата на еластичност, BMW пре-
поръчва смяна на гумите след не повече от 6 
години, без значение от състоянието на 
протектора. 

Датата на производство на гумата е показана 
на стената й: 
DOT ... 0705 означава, че гумата е произве-
дена през 7-мата седмица на 2005.

Run-flat гуми

Символът, който показва, че гумите са "run-
flat" (букв. "каране със спукани гуми") е кръг с 

буквите RSC  на стената на гумата. Run-flat 
гумите могат да се карат при пълна загуба на 
налягане и са със специални ръбове. Допълни-
телно подсилените странични стени на гумите 
гарантират, че можете да продължите да ги 
ползвате при определени ограничения, дори 
ако гумата е спаднала. 

За информация относно шофирането със 
спукана гума, виж Индикатор за спукана гума, 
стр. 91.

Нови джанти и гуми
Монтирайте нови джанти и гуми 
единствено в Сервиз на BMW или при 

специализиран търговец на гуми, който рабо-
ти по изискванията на BMW и разполага с 
достатъчно квалифициран персонал. Непро-
фесионалното извършване на тези дейности 
може да доведе до последващи повреди и да 
създаде риск за безопасността Ви. Винаги 
правете баланс на новопоставени колела.

Регенерирани гуми
BMW не препоръчва използването на 
регенерирани гуми, тъй като те могат да 

излагат на риск безопасността. Техният ске-
лет може да се различава по конструкция или 
да имат намален експлоатационен живот.

Правилните джанти и гуми
Когато поставяте нови гуми или сменяте 
летните гуми със зимни и обратно, за Ваша 
собствена безопасност използвайте run-flat 
гуми. В случай, че спукате гума, не разпола-
гате с резервна. Сервизът на BMW с удовол-
ствие ще Ви даде съвет в тази насока.

По съображения, свързани с безопас-
ността, BMW препоръчва run-flat гумите 

да се подменят вместо да се регенерират. 
В противен случай не може да се изключи 
възможността за повреда.

BMW препоръчва поставянето само на 
джанти и гуми, които са одобрени за 

Вашия тип автомобил, в противен случай 
гумите може да се опират в купето, дори и 
номинално да са с точен размер; това може да 
доведе до сериозен инцидент. BMW не може 
да определи пригодността на гуми и джанти, 
които не са одобрени от компанията, и по тази 
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причина не може да гарантира безопасната 
им експлоатация.

Подробна информация за подходящите 
комбинации от джанти и гуми можете да полу-
чите от Сервиза на BMW. 
Правилната комбинация от гуми и джанти 
влияе върху работата на различни системи, 
които в противен случай може да дефекти-
рат, напр. ABS, DSC или RPA. 

За да осигурите добро поведение на пътя на 
автомобила, винаги слагайте гуми от една и 
съща марка и модел на всички джанти. В 
случай на повредена гума, възстановете 
предишната комбинацията от гуми, колкото е 
възможно по-скоро.

Препоръчителни марки гуми

BMW препоръчва определени марки гуми за 
всеки отделен размер. Те са маркирани с 
видим символ (звездичка) на страничната 
стена на гумата. 

Когато се използват правилно, тези гуми отго-
варят на най-високите стандарти по отноше-
ние на безопасност и експлоатация.

Специални характеристики на 
зимните гуми
За шофиране при зимни условия BMW препо-
ръчва поставянето на зимни гуми. Въпреки, 
че всесезонните гуми с маркировка M+S са 
по-добри през зимата от летните, те нямат 
същите характеристики като зимните гуми.

Вземете под внимание ограничението 
на скоростта за тези гуми

Никога не превишавайте максималната 
допустима скорост за зимните гуми, 

поставени на автомобила Ви. Неспазването 
на това правило може да доведе до повреда 
на гумите и инциденти.

Ако автомобилът е пригоден за скорости, 
по-високи от разрешените за зимните гуми, в 
зрителното поле на водача трябва да е поста-
вен стикер с максимално допустимата ско-
рост. Специализираните дилъри на гуми и 
Сервизът на BMW могат да осигурят такива 
стикери.

Съхраняване на гумите
Съхранявайте джантите и гумите на прохлад-
но, сухо, и за предпочитане тъмно място, кога-
то не са в употреба. Предпазвайте гумите от 
замърсяване с масло, грес и гориво.

Размяна на местата на гумите
Дори при еднакви по размер гуми, BMW 
препоръчва да не разменяте предните и 
задните джанти и гуми, като поставяте 
предните на задната ос и обратно, тъй като 
това може да повлияе на маневреността на 
автомобила. При гуми с различни размери, 
размяната на местата им е недопустима.

Вериги за сняг*
Само определени вериги за сняг са изпитвани 
и одобрени от BMW, и са класифицирани като 
безопасни. Сервизът на BMW може да Ви 
предостави информация за тях. 

Поставяйте винаги и двете вериги, и то само 
на задните колела. При монтаж следвайте 
инструкциите на производителя. Когато 
използвате вериги за сняг, не превишавайте 
скоростта от 50 км/ч, или 30 мили/час.

Не пренастройвайте Runflat индикатора 
след поставянето на веригите, тъй като 

инструментът може да покаже неверни данни. 
При шофиране с вериги се препоръчва 
временното изключване на DTC, 
виж стр. 88.
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Отделението на двигателя

Не ремонтирайте автомобила самосто-
ятелно, освен ако не притежавате съот-

ветните технически познания. Ако не сте 
запознати със законовите правила, оставете 
всякакви дейности върху автомобила да 
бъдат проведени в Сервиз на BMW или 
сервиз, който работи по изискванията на 
BMW и разполага с достатъчно квалифици-
ран персонал. Непрофесионалното извърш-
ване на тези дейности може да доведе до 
последващи повреди и да създаде риск за 
безопасността Ви.

Капак на двигателя

Освобождаване

Дръпнете лоста.

Отваряне

Уверете се, че чистачките са прибрани 
плътно към предното стъкло, преди да 

отворите капака на двигателя, за да не ги 
повредите.

Натиснете освобождаващия лост и отворете 
капака.

Затваряне

Затворете капака от височина от около 40 
см, прибл. 16 инча. Трябва да се чуе звук при 
заключването.

За да избегнете контузии при затваря-
не на капака, проверете дали нещо не 

пречи на предния капак при затварянето. 

Ако по време на пътуване забележите, че 
предният капак не е добре затворен, спрете 
автомобила възможно най-скоро и го затво-
рете напълно.
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Важни части в отделението на двигателя

1 Бензинов двигател: разширителен резер-
воар за охладителна течност, 
виж стр. 208
Дизелов двигател: разширителният резер-
воар е от другата страна

2 Индентификационен номер на автомобила
3 Място за наливане на течността за 

измиване на предното стъкло и фаровете, 
виж стр. 62

4 Клема за помощно стартиране 220
5 Капак на отвора за допълване на масло, 

виж Добавяне на масло
6 6 цилиндров дизелов двигател: 

Измервателна щека за моторното масло, 
вижте Ниво на моторното масло

Моторно масло
Разходът на моторно масло зависи от стила 
на шофиране и експлоатационните условия.

6 цилиндров дизелов двигател: 
Проверка на нивото на маслот
1. Паркирайте автомобила на равна повърх-

ност, при нормална работна температура 
на двигателя, с други думи след като сте 
шофирали без да спирате в продължение 
на 10 км, прибл. 6 милиs.

2. Изключете двигателя. 

3. След около 5 минути извадете измерва-
телната щека за маслото 4 и я подсушете 
с немъхест парцал, хартиена кърпа или 
друга подобна материя. 

4. Внимателно вкарайте измервателната 
щека до край в тръбичката, след което я 
извадете отново.
Нивото на маслото трябва да е между 
двете означения върху измервателната 
щека.
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Количеството масло между двете означения 
върху измервателната щека е прибл. 1 литър, 
прибл. 1.8 пинта.

Не доливайте масло така, че нивото му 
да превиши горното означение на 

измервателната щека. Добавянето на прека-
лено много масло ще повреди двигателя.

Бензинов двигател и 4 цилиндров 
дизелов двигател: Проверка на 
нивото на маслото
Вашият автомобил е снабден с електронен 
монитор за нивото на маслото. 

За да получите възможно най-точни данни за 
нивото на маслото, двигателят трябва да е с 
нормалната си работна температура, т.е. след 
непрекъснато шофиране в продължение на 10 
км или 6.5 мили. Може да извикате на дисплея 
данните за нивото на маслото, докато шофи-
рате или докато автомобилът е неподвижен 
върху равна повърхност, при включен двигател.

Дисплей на контролното табло

1. Бутнете бутон 1 на лоста за мигачите наго-
ре или надолу няколко пъти, докато на дис-
плея се появи съответния символ и надпис 
“OIL”.

2. Натиснете бутон 2, намиращ се на лоста за 
мигачите. 
Нивото на маслото се проверява и изписва 
на дисплея.

Символи, които може да видите

1 Oil level OK – нивото е нормално

2 Oil level is being checked - Нивото на 
маслото се проверява в момента. 
Това може да отнеме около 3 минути, ако 
автомобилът е неподвижен на равна 
повърхност, или 5 минути, когато автомо-
билът се движи. 

3 Oil level down to minimum:
Долейте масло при първа възможност, но 
не повече от 1 литър, прибл. 1.8 пинта, 
вижте също Доливане на моторно масло 
на стр. 207.

4 Oil level too high. – нивото на маслото е 
твърде високо.

Добавянето на прекалено много 
масло ще повреди двигателя. Авто-

мобилът трябва да бъде проверен 
възможно по-скоро в специализиран 
сервиз.

5 The oil level sensor is defective. – сензорът 
за нивото на маслото е повреден. 
Не доливайте моторно масло. Може да 
продължите Вашия път. Обърнете 
внимание на новоизчисления интервал за 
смяна на маслото, виж стр. 77. Проверете 
системата възможно по-скоро в специали-
зиран сервиз.
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Проверка чрез iDrive
За принципа на работа на iDrive, виж стр. 14.

1. Натиснете бутона  .
Показва се началното меню. 

2. Натиснете контролера, за да извикате 
менюто  .

3. Изберете "Info sources" и натиснете 
контролера.

4. Изберете "Service" и натиснете контро-
лера. 

5. Ако е необходимо, придвижете маркера 
за избор до най-горното поле. Завъртете 
контролера, докато се избере “Status” и 
натиснете контролера.

6. Ако е необходимо, преместете маркера 
за избор до второто поле отгоре надолу. 
Завъртете контролера, докато изберете 
"Engine oil level" и натиснете контролера. 
Показва се нивото на моторното масло.

Възможни съобщения
"Engine oil level OK"

"No measured value available: Update of 
engine oil level in process...": 
Нивото на маслото се измерва в момента. 
Това може да отнеме около 3 минути, ако 
автомобилът е неподвижен на равна 

повърхност, а двигателят работи, и около 
5 минути, когато автомобилът се движи. 

"Oil level at the minimum: Add 1 literengine 
oil.": 
Долейте масло при първа възможност, но 
не повече от 1 литър, прибл. 1.8 пинта, 
вижте също Доливане на моторно масло 
по-долу. 

"Engine oil level too high"

Добавянето на прекалено много мас-
ло ще повреди двигателя. Автомоби-

лът трябва да бъде проверен възможно 
по-скоро в специализиран сервиз.

"Please note: recalculated Service interval 
for engine oil":

Не доливайте моторно масло. Може да 
продължите Вашия път. Обърнете 
внимание на новоизчисления интервал 
за смяна на маслото, виж стр. 77. 
Проверете системата възможно по-скоро 
в специализиран сервиз.

Доливане на моторно масло

Долейте само 1 литър масло, прибл. 1.8 
пинта, когато получите съобщение за това на 
контролния дисплей, а при дизелови двига-
тели, когато нивото на маслото е малко над 
долната граница на измервателната щека, 
виж стр. 205.

Долейте масло в рамките на следващи-
те 200 км, прибл. 125 мили, в противен 

случай двигателят може да се повреди.

Съхранявайте всички масла, грес и т.н. 
на място недостъпно за деца и винаги 

четете и спазвайте инструкциите на опаков-
ката. В противен случай тези продукти могат 
да са опасни за здравето Ви.
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Смяна на моторно масло
Сменяйте маслото единствено в Сервиз на 
BMW или в специализиран сервиз, който 
разполага с квалифициран персонал и рабо-
ти според изискванията на BMW.

Одобрени моторни масла
Качеството на моторното масло е решаващ 
фактор за добрата работа и дългия живот на 
двигателя на Вашия автомобил. BMW е 
провежда регулярни щателни изпитвания, 
преди да одобри определени класове масла.

Сервизът на BMW може да осигури 
подробна информация за одобрените 

от производителя масла.

Не използвайте добавки за масло, тъй 
като те могат да повредят двигателя 

при определени обстоятелства.

Одобрени спецификации масла
Ако поради някаква причина, никое от 
одобрените масла не е в наличност, между 
смените Вие можете да добавите малко 
количество друго масло. Една от следните 
категории трябва да бъде отпечатана върху 
опаковката на маслото, което използвате:

Бензинови двигатели
Предпочитано: BMW Longlife-01, BMW 
Longlife-01 FE или BMW Longlife-04

Алтернативно: BMW Longlife-98 или ACEA 
A3

Дизелови двигатели
Предпочитано: BMW Longlife-04

Алтернативно: BMW Longlife-01, BMW 
Longlife-98 или ACEA A3/B4

Охлаждаща течност
Не доливайте охлаждаща течност, дока-
то двигателят е горещ, в противен слу-

чай може да получите изгаряне от парата.

Охлаждащата течност се състои от равни 
части вода и антифриз. Не всички предлага-
ни на пазара добавки са подходящи за Ваше-
то BMW. Сервизът на BMW може да осигури 
подходяща течност.

Използвайте само подходяща течност, 
в противен случай двигателят може да 

се повреди. Тъй като тези течности са 
опасни за здравето, спазвайте инструк-
циите, изписани на опаковката.

При изхвърляне на отработени охла-
дителни течности, съобразете със 

съответните закони за защита на околната 
среда.

Проверка на нивото на охлаждащата 
течност
1. Отваряйте капака на двигателя само 

след като двигателят да се е охладил.

2. Завъртете леко капачката на разшири-
телния съд в посока обратна на часов-
никовата стрелка, докато започне да се 
отваря, оставете парата да излезе преди 
да отворите напълно. 

3. Нивото на охладителната течност е в 
нормални граници, когато се намира 
между символите за минимум и макси-
мум, виж също диаграмата до отвора за 
пълнене.

4. При нужда, бавно долейте течност, не 
препълвайте. 

5. Поставете капачката и завъртете, дока-
то се чуе ясно щракване. 

6. Установете причината за загуба на охла-
дителна течност, колкото е възможно 
по-скоро.
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Обслужване

Система за обслужване на 
BMW

Системата за обслужване на BMW допри-
нася за поддържането на годността и 
надеждността на Вашия автомобил. Нейната 
цел е да оптимизира обслужването, като 
сведе до минимум разходите, които Вие 
правите, за да се грижите за автомобила си. 

Ако и когато решите да продадете своето 
BMW, подробната документация за обслуж-
ването ще се окаже от съществена полза.

CBS - Обслужване в зависимост от 
условията на експлоатация
Сензори и усъвършенствани алгоритми 
следят променящите се условия, при които 
се използва Вашето BMW. Системата 
Condition Based Service използва данните от 
тях, за да определи текущите и бъдещите 
изисквания за сервизно обслужване. 
Системата Ви позволява да съобразите 
работата по обслужването на автомобила 
към личните си стандарти, така че Вашето 
BMW винаги да е надеждно и годно за шофи-
ране. 

На контролния дисплей можете да виждате 
оставащия пробег и време до следващото 
сервизно обслужване, както и датите на 
всички изисквани по закон прегледи, 
виж стр. 77:

Моторно масло

Спирачни накладки: Отделно за предни и 
задни

Спирачна течност

Проверка на автомобила

Задължителни инспекции на автомоби-
ла, в зависимост от националните 
изисквания

Филтър за твърди частици*

Данни за сервизното обслужване в 
дистанционното управление
Докато шофирате автомобилът Ви непре-
къснато съхранява в дистанционното управ-
ление информация, отнасяща се до изисква-
нията за сервизно обслужване. Експертът за 
сервизно обслужване на BMW може да 
прочете тези данни от дистанционното 
управление и да Ви предложи  подход за 
оптимална поддръжка. Всеки път, когато 
откарате автомобила си в сервиза, трябва да 
предадете на специалиста по сервизно 
обслужване именно дистанционното, което 
последно сте използвали.

Уверете се, че датата винаги е правил-
но зададена, виж стр. 81, в противен 

случай ефективността на Condition Based 
Service CBS не може да се гарантира.

Сервизна книжка
Повече информация относно необходимото 
обслужване и поддръжка може да намерите 
в Сервизната книжка на автомобила.

BMW препоръчва всички операции по 
поддръжката бъдат извършени от 

Сервиз на BMW. 

Проверете дали работите, извършени по 
поддръжката, са отразени в Сервизната 
книжка. Тези вписвания са доказателство, 
че автомобилът Ви е бил обслужван редовно 
и коректно.
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Вход за бордова 
диагностика (OBD)

Компонентите, които имат решаващо значе-
ние за отделянето на отработени газове, 
могат да се диагностицират чрез входа за 
бордова диагностика с помощта на подхо-
дящо устройство. 

Този вход за бордова диагностика се намира 
от страната на шофьора, от долната страна 
на таблото вляво, под капак.

Отделяне на отработени газове
Предупредителната светлина мига:
Неизправност в двигателя може да 
доведе до повреда на катализатора. 

Автомобилът трябва да бъде проверен 
възможно по-скоро в специализиран сервиз. 
Ако светне предупредителната лампа: 
Нивото на токсичните компоненти в отрабо-
тените газове е над допустимото. Проверете 
системата, възможно по-скоро в специализи-
ран сервиз.

Рециклиране
Вашият автомобил е проектиран така, че 
начинът на производство и използваните 
материали да са подходящи за рециклиране. 

BMW препоръчва да предадете своя автомо-
бил, след края на експлоатационния му 
живот, в пункт за рециклиране одобрен от 
BMW Group. По този начин Вие допринасяте 
активно за опазването на околната среда и 
природните ресурси. Рециклирането на авто-
мобили се регулира от законодателството на 
всяка една държава. Допълнителна инфор-
мация може да намерите в Интернет, на 
адрес www.bmw.bg или от Сервиз на BMW.

Общи грижи
Полезни съвети за грижата за Вашето BMW 
можете да намерите в брошурата 
"Грижа за Вашия автомобил".
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Смяна на части

Комплект с инструменти

Седан

Комплектът с инструменти се намира в 
специално отделение в багажника, от 
дясната страна. Повдигнете капака.

Туринг

Комплектът с инструменти се намира в 
специално отделение в багажника, в ляво, 
под подовия панел.

Чистачки

1. Повдигнете рамото на чистачката.

2. Отстранете капачката. За тази цел 
натиснете и бутнете кукичката, нами-
раща се в основата на рамото, по посока 
на стрелката.

3. Завъртете нагоре перото на чистачката.

4. Издърпайте перото на чистачката в посо-
ка към предното стъкло, както е пока-
зано на илюстрацията.

Уверете се, че чистачките са прибрани 
плътно към предното стъкло, преди да 

отворите капака на двигателя, за да не ги 
повредите.
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Туринг: Смяна на задната чистачка

1. Повдигнете рамото на чистачката.

2. Издърпайте перото на чистачката по 
посока на стрелката. 

3. Поставете нова чистачка и я притиснете, 
докато се чуе звук, който показва, че се е 
захванала правилно.

Светлини и крушки
Светлините и крушките са важен фактор за 
безопасността на пътя. Затова трябва да им 
се отделят специални грижи и внимание. Ако 
не сте запознати с процедурите за смяна на 
крушки, BMW препоръчва да поверите тази 
задача на Сервиз на BMW.

Не пипайте с пръсти стъклото на нова 
крушка, защото дори и най-малките 

количества от замърсяване и мазнини ще 
изгорят върху крушката и това ще намали 
живота й. Използвайте чист парцал, хартия 
или нещо подобно, или дръжте крушката за 
основата.

Кутия с резервни крушки се предлага от 
Сервиза на BMW.

Сменяйте крушките само след като 
изстинат. В противен случай може да се 

изгорите.

Преди каквито и да са работи върху 
електрическата система изключете 

повредения елемент, тъй като в противен 
случай е възможно възникването на късо 
съединение. Следвайте инструкциите на 
производителя на крушката, за да избегнете 
контузии или повреди при смяната на 
крушки.

Вижте информацията в книжката "Грижа за 
Вашия автомобил" за бележки относно 
грижите за фаровете.

Ако в това ръководство не е описана 
процедурата за смяна на дадена круш-

ка, моля свържете се със Сервиз на BMW 
или друг сервиз, който работи според 
изискванията на BMW и разполага с 
достатъчно квалифициран персонал.

Светодиоди
Контролните уреди, дисплеите и други 
елементи от оборудването във Вашия авто-
мобил са снабдени със светодиоди, които, 
разположени зад съответните покрития, 
представляват за тях източник на освет-
ление. Тези светодиоди наподобяват 
конвенционалните лазери и по закон се 
класифицират като Клас 1 светодиоди.

Не отстранявайте покритията им и не 
излагайте очите си директно на нефил-

триран светлинен източник в продължение 
на часове, тъй като това може да причини 
раздразване на ретината.

Ксенонови фарове*
Експлоатационният живот на тези крушки е 
изключително дълъг и вероятността да се 
повредят е много малка. Ако все пак някои от 
ксеноновите фарове се повреди, включете 
предните светлини за мъгла и продължете 
пътуването си внимателно, в случай, че 
местното законодателство не го забранява.

Винаги преглеждайте и поддържайте 
ксеноновите светлини, включително и 

смяна на крушки, в Сервиз на BMW или 
сервиз, притежаващ обучен персонал и рабо-
тещ според изискванията на BMW. Ако 
ремонтните работи не се извършват правил-
но, съществува опасност за живота, поради 
високото напрежение.

Габаритни светлини и светлини за 
паркиране
В случай на повреда се обърнете към Сервиз 
на BMW или сервиз, притежаващ обучен 
според изискванията на BMW персонал.
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Халогенни предни светлини
H7 крушка, 55 вата

H7 крушките са под налягане, затова 
носете предпазни очила и ръкавици. В 

противен случай съществува риск от нара-
няване, ако крушката се повреди.

Вашият автомобил е оборудван с една от 
двете възможни версии на халогенните фаро-
ве. Те се различават основно по капаците си. 
Късите и дългите светлини имат отделни 
капаци.

Поставяйте внимателно капаците, тъй 
като може да възникнат течове, които 

да повредят фаровете.

Достъп до крушките, версия 1
Дългите светлини са достъпни през отде-
лението на двигателя, а късите през 
специален капак под калника.

1 Капак на дългите светлини

2 Капак на късите светлини

3 Фасунга на мигача

За да отстраните капаците:

1. Дръпнете придържащата скоба настрани 
по посока на стрелката.

2. Повдигнете нагоре капака и го извадете.

Следвайте същата процедура в обратен ред, 
за да поставите обратно капаците.

Достъп до крушките, версия 2
Дългите светлини са достъпни през отделе-
нието на двигателя, а късите през специален 
капак под калника.

1 Капак на дългите светлини

2 Капак на късите светлини

3 Фасунга на мигача

За да отстраните капаците:

Дълги светлини Натиснете скобата и 
избутайте капака по посока на стрелка 4. 

Къси светлини: Отвийте по посока на 
стрелка 5 и отстранете капака.

Следвайте същата процедура в обратен ред, 
за да поставите обратно капаците.

Достъп през калника
Само за къси светлини и мигачи:

1. Завъртете гумата навътре.

2. Отворете капака намиращ се под калника. 
За целта използвайте, например монета, 
и завъртете държача обратно на часовни-
ковата стрелка.

Смяна на късите и дългите светлини, 
версия 1
1. Отстранете съответния капак.

2. Издърпайте щифта.
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3. Избутайте настрани скобата по посока на 
стрелка 1 и прегънете надолу по посока 
на стрелка 2.

4. Извадете крушката.

5. Поставете новата крушка както е пока-
зано на илюстрацията.

6. Върнете обратно нагоре скобата и я 
захванете.

7. Поставете отново щифта.

8. Поставете отново капака.

Смяна на късите и дългите светлини, 
версия 2
1. Отстранете съответния капак.

2. Бутнете нагоре крушката, по посока на 
стрелката, като я държите за щифта, след 
което я издърпайте назад и я извадете.

3. Издърпайте щифта.

4. Поставете щифта на новата крушка.

5. Поставете крушката обратно в куплунга 
и я бутнете напред, докато се захване.

6. Поставете отново капака.

Габаритни светлини и светлини за 
паркиране
5 вата крушка, W5W

1. Отстранете капака за дългите светлини.

2. Издърпайте куплунга, означен със 
стрелка.

3. Издърпайте крушката и я сменете.

4. Поставете обратно куплунга.

5. Поставете отново капака.

Предни мигачи
21 вата крушка, PY21W или 
PY21W Silver Version

1. Отворете капака под калника, 
вижте Достъп през калника на стр. 213.

2. Завъртете куплунга на мигача 1 на ляво и 
го извадете.

3. Леко натиснете навътре долната крушка 
и завъртете наляво, след което я изваде-
те и сменете.

4. Поставете обратно куплунга на мигача 1.

5. Прикрепете обратно капака под калника.

Задни светлини

Седан
Задни светлини за мъгла:
H21W крушка, 21 вата

Други светлини:
P21W крушка, 21 вата
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Задните светлини са разделени на две части. 
Едната част се намира върху капака на 
багажника, а другата отстрани до него.

1 Стопове

2 Стопове/габарити

3 Мигачи

4 Светлини при заден ход

5 Задни светлини

6 Задни фарове за мъгла*

Туринг
Задни светлини за мъгла: 
H21W крушка, 21 вата

Други светлини:
P21W крушка, 21 вата

Задните светлини са разделени на две 
части. Едната част се намира върху капака 
на багажника, а другата отстрани до него.

1 Стопове

2 Стопове/габарити

3 Мигачи

4 Светлини при заден ход

5 Задни светлини

6 Задни фарове за мъгла*

Светлини върху корпуса на 
автомобила

Седан
1. С помощта на отвертка повдигнете 

капака откъм багажника или завъртете 
заключващия механизъм обратно на 
часовниковата стрелка и отстранете 
капака.

2. Освободете куплунга от скобата, както е 
посочено на илюстрацията и го издърпайте.

3. Леко натиснете навътре долната крушка 
и завъртете наляво, след което я изва-
дете и сменете. 

4. Поставете обратно куплунга на мястото 
му, като трябва да се чуе щракване, кога-
то се захване. 

5. Поставете отново капака в багажното 
отделение.

Туринг
1. Светлините отляво:

Отворете капака отляво в багажното 
отделение. 
Светлините отдясно: 
Повдигнете подовия панел на багажното 
отделение. Завъртете винтовете четвърт 
оборот, както е показано със стрелка 1 и 
извадете капака по посока на стрелка 2.
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2. Освободете куплунга от скобата, както е 
посочено на илюстрацията и го издър-
пайте.

3. Леко натиснете навътре долната крушка 
и завъртете наляво, след което я изва-
дете и сменете. 

4. Поставете обратно куплунга на мястото 
му, като трябва да се чуе щракване, кога-
то се захване. 

5. Поставете отново капака в багажното 
отделение.

Светлини върху капака/вратата на 
багажника

Седан

1. Извадете пластмасовите пластини от 
панела на капака на багажника с 
помощта на отвертка, след което отстра-
нете панела.

2. Освободете куплунга от скобата, както е 
посочено на илюстрацията и го издър-
пайте. 

3. Леко натиснете навътре долната крушка 
и завъртете наляво, след което я изва-
дете и сменете. 

4. Поставете обратно куплунга на мястото 
му, като трябва да се чуе щракване, 
когато се захване. 

5. Прикрепете отново панела на вратата на 
багажника.

Туринг
1. С помощта на отвертка повдигнете 

едната страна на капака, както е пока-
зано със стрелки на илюстрацията и го 
дръпнете надолу.

2. Издърпайте надолу изолацията. 

3. Освободете куплунга от скобата, както е 
посочено на илюстрацията и го издър-
пайте.

4. Леко натиснете навътре долната крушка 
и завъртете наляво, след което я изва-
дете и сменете. 

5. Поставете обратно куплунга на мястото 
му, като трябва да се чуе щракване, кога-
то се захване. 

6. Прикрепете отново панела на вратата на 
багажника.
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Светлини на регистрационната 
табела и централен стоп
Тези светлини използват светодиодна техно-
логия. В случай на повреда се обърнете към 
Сервиз на BMW или сервиз, притежаващ обу-
чен според изискванията на BMW персонал.

Смяна на гума
По стандарт Вашето BMW е оборудвано с 
run-flat гуми. Това означава, че не е необ-
ходимо незабавно да сменяте гумата, 
в случай че тя се спука. 

Ако трябва да продължите да шофирате с 
повредена гума, вижте Индикация за 
спукана гума на стр. 91.

Символът, който показва, че гумите са "run-
flat" (букв. "каране със спукани гуми") е кръг 
с буквите RSC  на стената на гумата, 
виж Runflat гуми, стр. 202.

Когато поставяте нови гуми или сменяте 
летните гуми със зимни и обратно, за Ваша 
собствена безопасност използвайте run-flat 
гуми. В случай, че спукате гума, не разпола-
гате с резервна. Сервизът на BMW с 
удоволствие ще Ви даде съвет в тази насока. 
Виж също така Нови джанти и гуми, стр. 202.

Инструментите за смяна на гуми се 
предлагат като допълнителни 

аксесоари в Сервизите на BMW.

Точки за поставяне на крика

Местата за поставяне на крика са показани 
на илюстрацията.

Секретни болтове за джанти*

1 Болт

2 Адаптер, в комплекта с инструменти

Демонтиране
1. Вземете адаптер 2 от комплекта с 

инструменти и го поставете в болта.

2. Развиийте болта 1.

След като завиете отново болта, извадете 
адаптера. 

Кодът е щампован върху горната част на 
адаптера. Моля, запишете този номер и 
пазете информацията на сигурно място, 
в случай, че изгубите адаптера.

Акумулатор

Поддръжка
Акумулаторът не се нуждае от поддръжка, 
което означава, че при умерен климат кисе-
лината е напълно достатъчна за целия му 
експлоатационен период. Във Вашия Сервиз 
на BMW с удоволствие ще Ви дадат 
информация за акумулатора.

Зареждане на акумулатора
Винаги зареждайте акумулатора в автомоби-
ла при неработещ двигател, използвайки 
клемите в отделението на двигателя. Клеми, 
виж Стартиране при изтощен акумулатор на 
стр. 220.

Изхвърляне
След смяна на акумулатора, отнесете 
стария в Сервиза на BMW или в 
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оторизиран пункт за вторични суровини. 
Акумулатори, съдържащи киселина, трябва 
да се транспортират и съхраняват в работно 
положение. Предпазвайте акумулаторите от 
падане при транспортиране.

Прекъсване на захранването
При временно прекъсване на захранването 
някои от уредите няма да работят нормално, 
докато не се пренастроят или пуснат отново. 
По същата причина могат да се изгубят инди-
видуални настройки, които трябва да се 
въведат отново:

Час и дата
Стойностите трябва да се сверят, 
виж стр. 80.

Радио
Може да се наложи да въведете отново 
станциите в паметта, виж стр. 173.

Навигационна система
Изчакайте стартирането на системата, 
виж стр. 134.

Шибедах
При определени обстоятелства, щибеда-
хът може единствено да се повдига. 
Тогава системата трябва да се пренас-
трои. Моля свържете се със Сервиз на 
BMW. 

Панорамен стъклен покрив
При определени обстоятелства, покри-
вът може единствено да се повдига. 
Тогава системата трябва да се пренас-
трои. Моля свържете се със Сервиз на 
BMW. 

Запаметяване на позицията на седалка-
та и огледалото
Позициите трябва да се запаметят отно-
во, виж стр. 45.

Вътрешно огледало с дигитален компас
Системата трябва да се калибрира, 
виж стр. 110.

Предпазители
Не ремонтирайте изгорели предпази-
тели и не ги подменяйте с предпази-

тели с друг цвят или ампераж, в противен 
случай може да се претоварят електричес-
ките кабели и да се предизвика пожар.

Отворете капака в жабката и го отстранете. 

Резервните предпазители и пинсетите са 
разположени в специални държачи. 

Вижте вътрешната страна на капака за 
информация относно разположението на 
предпазителите.



 219

З
аб

ав
л

ен
и

я
П

р
ег

л
ед

Н
ас

тр
о

й
к

и
С

ъ
в

ет
и

Н
ав

и
га

ц
и

я
М

о
б

и
л

н
о

ст
Р

еф
ер

ен
ц

и
и

Взаимна помощ

Аварийно обаждане*
Необходими условия за осъществяване на 
аварийно обаждане:

Автомобилът трябва да е оборудван с 
подготовка за мобилен телефон 
Business. Тази спецификация на оборуд-
ването Ви позволява да направите 
аварийно обаждане, дори и ако в авто-
мобила не е регистриран мобилен теле-
фон. 

Радио готовността е включена. 

Трябва да сте в обхват на мобилна 
телефонна мрежа. 

Системата за аварийно обаждане трябва 
да работи.

Въпреки, че номерът за аварийно обаждане 
може да е различен в различните държави, 
все пак е възможно да осъществите аварий-
но обаждане в повечето GSM мрежи с 
помощта на бутона. 

Злоупотребата със системата за аварийно 
обаждане е наказуемо деяние.

Осъществяване на аварийно 
обаждане
1. Натиснете капака, за да го отворите.

2. Натиснете SOS бутона в продължение на 
поне 2 секунди.

Светодиодът на бутона светва. В момента, 
в който се установи  телефонна връзка с 
националния център за спешни обаждания, 
светодиодът започва да мига.

Ако на контролния дисплей се появи въпрос 
дали искате да откажете обаждането, имате 
възможност да го направите в следващите 5 
секунди. 

Ако ситуацията позволява, останете в кола-
та, докато се установи гласов контакт. Така 
ще може да дадете подробна информация 
относно ситуацията. 

При автомобили, в които е активирана услу-
гата BMW Асист, телефонният контакт се 
установява с центъра за аварийни 
обаждания BMW Асист. Ако може да се опре-
дели настоящето местоположение на авто-
мобила, тази информация се прехвърля към 
центъра за спешни обаждания. 

Ако светодиодът свети, но не можете да 
чуете гласа на оператора от центъра за 
спешни обаждания през системата "hands-
free", то е възможно самата система да е 
повредена. Въпреки това, в центъра за 
спешни обаждания може би все пак могат да 
чуят Вашия глас. 

При определени обстоятелства, аварийното 
обаждане се осъществява автоматично след 
сериозен инцидент. Автоматичното аварий-
но обаждане няма да бъде прекъснато, ако 
натиснете бутона.

По технически причини може да не е 
възможно осъществяването на аварий-

но обаждане при крайно лоши атмосферни 
условия.

Прекратяване на аварийно обаждане
Натиснете бутона  върху волана, 
виж стр. 8.

Мобилно обслужване
BMW Group Mobile Service (Аварийно Обсл-
ужване) - е на Ваше разположение за помощ 
по всяко време в случай на повреда, включи-
телно и през уикендите и националните 
празници. 
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Телефонните номера за Mobile Service във 
Вашата страна са в Книжката за контакти. 

При автомобили, оборудвани с BMW Асист 
или TeleService, можете да се свържете с 
мобилното обслужване на BMW Group 
директно чрез iDrive, виж отделните
инструкции за експлоатация.

Комплект за първа помощ*
Някои от артикулите в комплекта за първа 
помощ имат определен срок на годност. 
Проверявайте сроковете на годност пери-
одично и подменяйте тези с изтекъл срок.

Седан

Комплектът за първа помощ се намира зад 
десния панел на багажното отделение.

Туринг

Комплектът за първа помощ се намира под 
капак в лявата част на багажното отделение.

Предупредителен триъгълник*

Седан

Предупредителният триъгълник се намира 
отляво в багажното отделение. Натиснете 
копчето и извадете триъгълника.

Туринг

Предупредителният триъгълник се намира 
отляво в багажното отделение, под капак. 
Натиснете копчето и извадете триъгълника.

Стартиране при изтощен 
акумулатор
Ако акумулаторът на автомобила е изтощен, 
двигателят на Вашето BMW може да бъде 
стартиран с помощта на захранване от друг 
автомобил. По същия начин Вие можете да 
помогнете за запалване на друг автомобил. 
Използвайте само добре изолирани кабели 
за стартиране.

Не докосвайте електрически части, 
докато двигателят работи, тъй като е 

възможно възникване на инцидент. Не се 
отклонявайте от описаната по-долу процеду-
ра, в противен случай може да се стигне до 
нараняване или повреда на единия или и 
двата автомобила.
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Подготовка
1. Проверете дали акумулаторът на другия 

автомобил е с номинално напрежение от 
12 волта и приблизително същия капаци-
тет в амперчаса Amp/h).
Тази информация е изписана на акумула-
тора.

2. Изключете двигателя на подаващия ток 
автомобил. 

3. Изключете всички електрически 
консуматори в двата автомобила.

Автомобилите не трябва да се допират, 
тъй като съществува риск от късо 

съединение.

Свързване на накрайниците
Винаги свързвайте кабелите в правил-
ния ред, за да не се получи искра, която 

може да причини нараняване.

Вашето BMW има извод за подаване на ток в 
двигателното отделение, която изпълнява 
функцията на положителен полюс, виж също 
преглед на отделението на двигателя на 
стр. 205. Капачката е маркирана с "+".

1. Отворете капачката на клемата, като 
дръпнете накрайника.

2. Свържете положителната (+) клема към 
положителния полюс на акумулатора или 
към извода за подаване на ток на пода-
ващия ток автомобил. 

3. Свържете втората положителна (+) 
клема с положителния полюс на акумула-
тора или към извода за подаване на ток 
на приемащия автомобил. 

4. Свържете клемата на отрицателния (-) 
край на кабела към отрицателния полюс 
на акумулатора или го заземете към 
двигателя или купето на подаващия авто-
мобил. 

Вашето BMW има специална гайка, която 
играе ролята на заземяващ или отрицате-
лен извод.

5. Свържете другата отрицателна клема на 
кабела към отрицателния полюс на аку-
мулатора или го заземете към двигателя 
или купето на приемащия автомобил.

Стартиране на двигателя
1. Стартирайте двигателя на подаващия ток 

автомобил и го оставете да поработи 
няколко минути на празен ход при 
по-високи обороти.

2. Стартирайте двигателя на приемащия 
автомобил по обичайния начин.
Ако не успеете от първия път, изчакайте 
няколко минути, докато изтощеният 
акумулатор се зареди малко повече. 

3. Оставете двигателя да поработи няколко 
минути. 

4. Откачете кабелите за стартиране в 
обратния на ред на този, с който сте ги 
свързали.

Ако е необходимо, проверете акумулатора и 
го презаредете.

Не използвайте предлаганите на паза-
ра помощни спрейове за стартиране.

Стартиране чрез теглене, 
изтегляне

Използване на ухото за теглене
Навиващото се ухо трябва винаги да се нами-
ра в автомобила. То може да се постави 
както отпред, така и отзад на автомобила. 
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Седан: То се съхранява в комплекта с инст-
рументи под капак в дясната част на багаж-
ното отделение, виж стр. 211.

Туринг: То се съхранява в комплекта с 
инструменти под капак в лявата част на 
багажното отделение, виж стр. 211.

Използвайте само ухото, доставено с 
автомобила, и проверявайте дали е 

поставено и завъртяно правилно. 
Използвайте ухото само за теглене по пъти-
ща. Избягвайте странични натоварвания на 
ухото за теглене, напр. не повдигайте авто-
мобила чрез ухото за теглене. В противен 
случай може да повредите самото ухо или 
автомобила.

Достъп до мястото за ухото
Правоъгълна капачка на бронята:
Натиснете горните краища на капака.

Отпред

Отзад

Изтегляне
Уверете се, че автомобилът е включен 
на контакт, виж стр. 55, в противен 

случай късите светлини, задните светлини, 
мигачите и чистачките няма да работят. 

Ако електрическите системи откажат, не 
опитвайте да стартирате чрез теглене или да 
теглите автомобила. Електрическото 
заключване на волана* не може да бъде 
изключено и автомобилът става неуправля-
ем. Стартиране при изтощен акумулатор, 
виж стр. 220.

Когато двигателят не работи, серво 
усилването на волана не функционира. 
Управлението и спирачките ще изискват 
по-голямо усилие. Активното кормилно 
управление не функционира и са необходими 
по-силни движения на волана.

Включете аварийните светлини, в зависи-
мост от това дали го изисква местното зако-
нодателство.

Механична предавателна кутия
Лостът на предавките е в неутрална позиция.

Автоматична трансмисия
Трансмисията е в позиция N.
За промяна на позициите на трансмисията, 
виж стр. 59.

Не превишавайте скорост при теглене 
от 70 км/ч (40 мили/ч) и разстояние на 

теглене повече от 150 км (90 мили), в против-
ен случай автоматичната трансмисия може 
да се повреди.

Начини на теглене
В някои държави е забранено тегленето на 
автомобил чрез твърда връзка или въже. 

Запознайте се със съответното местно зако-
нодателство.

С твърда връзка
Теглещият автомобил не трябва да е 
по-лек от тегления, в противен случай 

може да се окаже невъзможно да бъде 
управляван.

Ухото за теглене и на двата автомобила 
трябва да е от една и съща страна. Ако е 
невъзможно да се избегне поставянето на 
твърдата връзка под ъгъл, обърнете внима-
ние на следното:
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Луфтът на твърдата връзка може да е 
ограничен при завои. 

Твърдата връзка ще създава странична 
сила, ако е поставена под ъгъл.

Закрепете твърдата връзка само за 
ушите за теглене. Ако твърдата връзка 

е прикрепена към други части на автомоби-
ла, това може да доведе до повреда.

С въже за теглене
Въжето трябва да е опънато при потегляне 
на теглещия автомобил.

За теглене използвайте найлонови 
въжета, тъй като те по-добре компен-

сират натоварванията. Закрепете въжето за 
теглене само за ушите за теглене. Ако въже-
то е прикрепено към други части на авто-
мобила, това може да доведе до повреда.

С авариен автомобил: Автомобил без 
xDrive

Вашето BMW трябва да се транспортира от 
авариен автомобил с помощта на повдигаща 
рамка или да бъде качено върху повдигаща 
платформа.

Не вдигайте автомобила за ухото за 
теглене или за части от купето или 

окачването, защото можете да го повре-
дите.

С авариен автомобил: Автомобил с 
xDrive

Не теглете Вашето BMW с xDrive с 
повдигнат само преден или заден мост, 

в противен случай колелата може да блокират 
и да се повреди разпределителната кутия.

Транспортирайте автомобила само с 
помощта на повдигаща платформа.

Стартиране чрез теглене
Ако е възможно, използвайте кабели за 
стартиране на двигателя, вместо теглене, 
вижте стр. 243. При автомобили с катализа-
тор, стартирането чрез теглене се препоръч-
ва само при студен двигател, а при автомоби-
ли с автоматична трансмисия стартирането 
чрез теглене е невъзможно.

Ако електрическата система на авто-
мобила се повреди, не се опитвайте да 

стартирате двигателя чрез теглене, в против-
ен случай няма да може да отключите 
електрическото заключване на волана* и 
съответно няма да можете да управлявате 
автомобила.

1. Включете аварийните светлини, в зависи-
мост от това дали го изисква местното 
законодателство.

2. Включете на контакт, виж стр. 55.

3. Включете на 3-та предавка. 

4. Натиснете леко съединителя по време на 
запалване чрез теглене, след което 
постепенно го отпуснете. Натиснете 
съединителя до край веднага след като 
двигателя стартира. 

5. Спрете на подходящо място, отстранете 
твърдата връзка или въжето и изключете 
аварийните светлини. 

6. Проверете автомобила в специализиран 
сервиз.

С xDrive: Не активирайте Контролът за 
спускане по наклон HDC, когато 

стартирате автомобила чрез теглене, 
стр. 89.





Reference
Този раздел съдържа технически данни,

кратки гласови команди и индекс, които ще
Ви помогнат лесно да намирате

информацията, която Ви интересува.

Справки
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Технически данни

Размери

Седан

Всички размери са в милиметри (mm).  Най-малък диаметър при завиване: 11.0 м, 36 фута 
1 инч; с xDrive: 11.8 м, 38 фута 9 инча.
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Туринг

Всички размери са в милиметри (mm).  Най-малък диаметър при завиване: 11.0 м, 36 фута 
1 инч; с xDrive: 11.8 м, 38 фута 9 инча.
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Маса

Седан

318i 320i

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1435
(3164)

1435
(3164)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1465
(3230)

1465
(3230)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1880
(4145)

1880
(4145)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1910
(4211)

1910
(4211)

Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

895
(1973)

895
(1973)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1050
(2315)

1050
(2315)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA
литри
(cu ft)

460
(16.2)

460
(16.2)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1505
(3318)

1615
(3560)

1555
(3428)

1655
(3649)

1610
(3549)

1720
(3792)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1535
(3384)

1635
(3605)

1570
(3461)

1670
(3682)

1625
(3582)

1735
(3825)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1950
(4299)

2060
(4541)

2000
(4409)

2100
(4630)

2055
(4530)

2165
(4773)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1980
(4365)

2080
(4586)

2015
(4442)

2115
(4663)

2070
(4563)

2180
(4806)
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Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

935
(2061)

1020
(2249)

950
(2094)

1035
(2282)

995
(2194)

1090
(2403)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1080
(2381)

1095
(2414)

1100
(2425)

1110
(2447)

1110
(2447)

1135
(2502)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA
litres

(cu ft)
460

(16.2)
460

(16.2)
460

(16.2)
460

(16.2)
450

(15.9)
450

(15.9)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

318d 320d 325d 330d 330xd 335d

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1505
(3318)

1505
(3318)

1600
(3527)

1610
(3549)

1710
(3770)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1520
(3351)

1610
(3549)

1625
(3582)

1725
(3803)

1655
(3649)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1950
(4299)

1950
(4299)

2045
(4508)

2055
(4530)

2155
(4751)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1965
(4332)

2055
(4530)

2070
(4563)

2170
(4784)

2100
(4630)

Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

925
(2039)

925
(2039)

985
(2172)

995
(2194)

1085
(2392)

1015
(2238)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1080
(2381)

1080
(2381)

1105
(2436)

1110
(2447)

1125
(2480)

1120
(2469)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA litres
(cu ft)

460
(16.2)

460
(16.2)

460
(16.2)

460
(16.2)

460
(16.2)

450
(15.9)
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Туринг

318i 320i

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1505
(3318)

1505
(3318)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1535
(3384)

1535
(3384)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1970
(4343)

1970
(4343)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

2000
(4409)

2000
(4409)

Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

900
(1984)

900
(1984)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1135
(2502)

1135
(2502)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA litres

(cu ft)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1565
(3450)

1715
(3781)

1605
(3538)

1715
(3781)

1690
(3726)

1790
(3946)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1595
(3516)

1735
(3825)

1630
(3593)

1735
(3825)

1705
(3759)

1805
(3979)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2030
(4475)

2180
(4806)

2080
(4586)

2180
(4806)

2155
(4751)

2255
(4971)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

2060
(4541)

2200
(4850)

2095
(4619)

2200
(4850)

2170
(4784)

2270
(5004)
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Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

935
(2061)

1040
(2293)

955
(2105)

1045
(2304)

1005
(2216)

1090
(2403)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1160
(2557)

1180
(2601)

1175
(2590)

1190
(2623)

1190
(2623)

1200
(2646)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA litres

(cu ft)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

450
–1375

(15.9 –
48.5)

450
–1375

(15.9 –
48.5)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

318d 320d 325d 330d 330xd 335d

Експлоатационна маса, автомобил готов за път, със  75 кг (165 lb) товар, гориво 90 %, 
без допълнителни екстри

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1580
(3483)

1580
(3483)

1665
(3671)

1675
(3693)

1775
(3913)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1595
(3516)

1675
(3693)

1690
(3726)

1790
(3946)

1720
(3792)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2045
(4508)

2045
(4508)

2130
(4696)

2140
(4718)

2240
(4938)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 2060
(4541)

2140
(4718)

2155
(4751)

2255
(4971)

2185
(4817)

Допустимо натоварване преден мост кг
(lb)

940
(2072)

940
(2072)

990
(2183)

1000
(2205)

1085
(2392)

1020
(2249)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1160
(2557)

1160
(2557)

1190
(2623)

1200
(2646)

1200
(2646)

1200
(2646)

Товар на покрива кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Обем на багажника според  VDA litres

(cu ft)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460
–1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

460 –
1385

(16.2 –
48.9)

450
–1375

(15.9 –
48.5)
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Теглене на ремарке

Седан

318i 320i

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните 
стойности за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за 
евентуални увеличения на стойностите.

Без спирачки кг
(lb)

695
(1532)

695
(1532)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1250
(2756)

1400
(3086)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1400
(3086)

1500
(3307)

Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1165
(2568)

1165
(2568)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1955
(4310)

1955
(4310)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1985
(4376)

1985
(4376)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните 
стойности за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за 
евентуални увеличения на стойностите.

Без спирачки кг
(lb)

745
(1642)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1700
(3748)

1700
(3748)

1800
(3968)

1700
(3748)

1800
(3968)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1600
(3527)

1700
(3748)

1700
(3748)

1800
(3968)

1700
(3748)

1800
(3968)
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Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1195
(2634)

1210
(2668)

1215
(2679)

1225
(2701)

1225
(2701)

1250
(2756)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2025
(4464)

2135
(4707)

2075
(4575)

2175
(4795)

2130
(4696)

2240
(4938)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

2055
(4530)

2155
(4751)

2090
(4608)

2190
(4828)

2145
(4729)

2255
(4971)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

318d 320d 325d 330d 330xd 335d

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните стойно-
сти за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за евентуални 
увеличения на стойностите.

Без спирачки кг
(lb)

745
(1642)

745
(1642)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1600
(3527)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1195
(2634)

1195
(2634)

1220
(2690)

1225
(2701)

1240
(2734)

1255
(2767)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2025
(4464)

2025
(4464)

2120
(4674)

2130
(4696)

2230
(4916)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 2040
(4497)

2130
(4696)

2145
(4729)

2245
(4949)

2175
(4795)
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Туринг

318i 320i

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните 
стойности за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за 
евентуални увеличения на стойностите. 

Без спирачки кг
(lb)

735
(1620)

750
(1653)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1250
(2756)

1400
(3086)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1400
(3086)

1500
(3307)

Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1250
(2756)

1250
(2756)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2045
(4508)

2045
(4508)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

2075
(4575)

2075
(4575)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните 
стойности за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за 
евентуални увеличения на стойностите.

Без спирачки кг
(lb)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1700
(3748)

1700
(3748)

1800
(3968)

1700
(3748)

1800
(3968)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1600
(3527)

1700
(3748)

1700
(3748)

1800
(3968)

1700
(3748)

1800
(3968)
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Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1275
(2811)

1295
(2855)

1290
(2844)

1305
(2877)

1305
(2877)

1315
(2899)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2105
(4640)

2255
(4971)

2155
(4751)

2255
(4971)

2230
(4916)

2330
(5137)

Автоматична трансмисия кг
(lb)

2135
(4707)

2275
(5015)

2170
(4784)

2275
(5015)

2245
(4949)

2345
(5170)

325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi

318d 320d 325d 330d 330xd 335d

Товарите за теглене са според разрешените от ЕС. Съобразявайте се с различните 
стойности за определени държави. Сервизът на BMW разполага с  информация за 
евентуални увеличения на стойностите. 

Без спирачки кг
(lb)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

Със спирачки по наклон до 12%

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1600
(3527)

1600
(3527)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1600
(3527)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Със спирачки по наклон до 8 %

Механична предавателна кутия кг
(lb)

1700
(3748)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

1800
(3968)

Тегло на носа на ремаркето кг
(lb)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

75
(165)

Допустимо натоварване заден мост кг
(lb)

1275
(2811)

1275
(2811)

1305
(2877)

1315
(2899)

1315
(2899)

1315
(2899)

Допустима брутна маса

Механична предавателна кутия кг
(lb)

2120
(4674)

2120
(4674)

2205
(4861)

2215
(4883)

2315
(5104)

–

Автоматична трансмисия кг
(lb)

– 2135
(4707)

2215
(4883)

2230
(4916)

2330
(5137)

2260
(4982)
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Капацитет на резервоарите

Литра (Imp. units) Бележки

Резервоар за гориво Качество на горивото: стр. 199

Бензинов двигател прибл. 63 (13.9 gal)

Дизелов двигател прибл. 61 (13.4 gal)

вкл. резерв от

Бензинов двигател прибл. 8 (1.8 gal)

Дизелов двигател прибл. 6.5 (1.4 gal)

Системи за измиване на стъклата Допълнителна информация: стр. 63

включ. за измиване на фаровете прибл. 6 (10.6 pt)
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Кратки команди на системата за гласово 
управление

Кратките команди Ви дават възможност да 
избирате определени елементи от менюто 
директно, независимо от това кой параграф 

от менюто е избрано. В този раздел ще 
откриете основните кратки команди за 
системата за гласово управление.

Помощен прозорец

Комуникация

*

Функция Команда

Извикване на помощен прозорец 18 {Assistance window}

Избор на дисплей в помощен прозорец  19 {Assistance window map north orientated},
{Assistance window map direction of travel},
{Assistance window arrow view},
{Assistance window perspective},
{Assistance window vehicle position},
{Assistance window journey computer} или
{Assistance window computer}

Промяна на мащаба на помощния прозорец 154 {Assistance window scale ... kilometres} или
{Assistance window scale ... metres}

Функция Команда

За допълнителна информация, виж отделните инструкции за експлоатация.

Извикване на BMW Assist {BMW Assist}

"Извикване на “Сервиз на BMW” {BMW Service}

Извикване на "BMW контакт" {BMW Contact}

Извикване на "Номера за контакт с BMW" {BMW Contact Numbers}

Извикване на Information Plus {Info Service}

Извикване на 
"Най-близко представителство на BMW"

{Nearest BMW dealer}

Извикване на My Info {My Info}

Извикване на BMW Online {BMW Online}

Извикване на телефона {Telephone}

Набиране на телефонен номер {Dial number}

Показване на телефонен бележник {A to Z}

Набиране на номер от телефонен бележник {Call ...} или
{Dial name}

Показване на "Top 8" {Top 8}

Повторно набиране на номер {Last number redial}

Показване на "Приети обаждания" {Calls accepted}
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Навигация

Бордова информация

Показване на "Неприети обаждания" {Calls not accepted}

Показване на "Bluetooth" {Bluetooth}

Извикване на "BMW Мобилен Сервиз" {BMW Mobile Service}

Функция Команда

Функция Команда

Извикване на навигация 136 {Navigation}

Показване на настоящото местоположение {Vehicle position}

Извикване на "Въвеждане на адрес" {Address input}

Извикване на "Нова дестинация" {New destination}

Показване на "Карта с въведени дестинации" {Destination input map}

Показване на адресна книга {From address book}

Показване на списък с дестинации {Destination list}

Включване на водене по маршрут {Start guidance}

Изключване на водене по маршрут {Guidance off}

Показване на критерии за маршрута {Route criteria}

Включване на гласовите указания {Navigation info on}

Изключване на гласовите указания {Navigation info off}

Повтаряне на гласови указания {Repeat navigation info}

Показване на изглед със стрелки {Arrow view}

Извикване на маршрут {Map},
{Map north oriented},
{Map indicating direction of travel} или
{Perspective}

Извикване на маршрут {Route menu}

Извикване на "Нов маршрут за" {New route for}

Промяна на мащаба {Scale ... kilometres} или
{Scale ... metres}

Показване на улици или обекти по дължината на 
маршрута

{Route list}

Извикване на информация   за трафика {Traffic information}

Извикване на "TMC" {TMC}

Функция Команда

Извикване на "Бордова информация"  73 {On-board info}

Показване на компютъра 73 {Computer}

Показване на  компютъра при пътуване 74 {Journey computer}
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Аудио-видео системи

Извикване на ограничение за скоростта 84 {Limit}

Извикване на хронометър 84 {Stopwatch}

Активиране на ограничение за скоростта 84 {Limit on}

Деактивиране на ограничение за скоростта 84 {Limit off}

Функция Команда

Функция Команда

Настройки на звуковите характеристики 167 {Tone}

Включване на радио  171 {Radio on} или 
{FM} или 
{AM}

Извикване на "FM" 171 {FM menu}

Извикване на "AM" 171 {AM menu}

Извикване на "Всички станции" 171 {FM all stations}

Избор на радиостанции  171 {Station...} e.g. {Station BBC} или
{Select station}

Извикване на "Запаметени станции"  171 {FM memorised stations},
{SW memorised},
{MW memorised} или
{LW memorised}

Избор на запаметена радиостанция 173 {Memorised station ...} 
e.g. {Memorised station 1}

Извикване на „Ръчен избор на честота” 172 {FM manual frequency selection},
{SW manual},
{MW manual},
{LW manual} или
{Select frequency} или
{Frequency ... Megahertz}

Извикване на станции с най-добър сигнал 179 {SW autostore},
{MW autostore} или
{LW autostore}

Включване на дигитално радио  177 {Digital radio}

Извикване на менюто за дигитално радио 177 {Digital radio menu}

Извикване на „Запаметени станции” 
за дигитално радио 178

{Digital radio memorised stations}

Извикване на „Ръчен избор на честота” 
за дигитално радио 179

{Digital radio manual frequency selection}

Извикване на „Автоматично запаметяване” 
за дигитално радио 178

{Digital radio Autostore}

Извикване на "TP" 175 {TP}

Включване на съобщения за трафика 175 {Traffic reports on}
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Климатик

 меню

Изключване на съобщенията за трафика 175 {Traffic reports off}

Извикване на CD-плейър  182 {CD menu}

Включване на CD-плейър  182 {CD}

Извикване на  CD-чейнджър 182 {CD changer menu}

Включване на CD-чейнджъра 182 {CD changer}

Избор на CD от CD-чейнджъра 182 {CD 1...6}

Избор на запис 183 {CD track ...}

Избор на CD и запис от CD-чейнджъра 183 {CD 1...6 track ...}

Извикване на DVD 182 {DVD drive menu}

Включване на DVD 182 {DVD drive}

Избор на DVD запис {DVD drive track ...}

Избор на запис 183 {Track ...}

Извикване на TV 193 {Television Menu}

Включване на телевизора 193 {Television}

Настройка на картината  194 {Picture}

Пускане на звука от външно аудио 
устройство 189

{Audio Aux}

Функция Команда

Функция Команда

Извикване на "Разпределение на въздуха" 101 {Air distribution}

Извикване на "Автоматични програми"   102 {Automatic programmes}

Функция Команда

Извикване на  меню {Settings menu}

"Изключване на дисплея"  19 {Display off}

Извикване на "Информационни източници" {Info sources}

Извикване на "Заключване на вратите" 27, 30 {Door locks}

Извикване на "Настройки" {Settings}

Извикване на "Бутони върху волана"  48 {Steering wheel buttons}

Извикване на "Осветление"  61, 95 {Light}

Извикване на "Сервиз"  77 {BMW Service}

Извикване на 
"Изисквания  за сервизно обслужване"  78

{Service requirements}

Показване на "Съобщения за проверка на 
контролни уреди" 83

{Check Control messages}
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Настройване на яркостта на контролния 
дисплей 85

{Brightness}

Извикване на "Единици"  76 {Units}

Извикване на "Език"  85, 154 {Languages}

Извикване на "Часовник" 80 {Clock}

Извикване на "Дата"  81 {Date}

Извикване на "Монитор за спукана гума"  90 {RPA}

Извикване на "PDC"  87 {PDC}

Извикване на 
"Настройки за информация за трафика"   158

{Traffic information settings}

Функция Команда
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От А до Я

Индекс

А

Аварийни светлини 12
Аварийно обаждане 219
Аварийно обслужване, виж 

Мобилно обслужване 219
Аварийно освобождаване 
– отвътре на капака на 

багажника 32
Автоматичен климатик  100 
– автоматично 

разпределение на 
въздушната струя 102  

– настройване чрез iDrive 101
Автоматична програма за 

автоматичния климатик 
102 

Автоматична трансмисия 59 
– блокиране на смяна на 

предавките, виж Смяна на 
позициите на скоростния 
лост

– заключване 59 
– премахване блокирането на 

скоростния лост 60 
Автоматична функция спри/

потегли 57
Автоматични 
– включване и изключване на 

светлините при шофиране 
94 

– запаметяване на канали 
194 

– запаметяване на станции 
172

– контрол на дебита на 
въздух 102 

– круиз контрол 63, 64, 66 
– разпределение на 

въздушната струя 102  
Автоматични светлини 
– автоматично включване и 

изключване на светлините 
при шофиране 94 

– автоматични дълги 
светлини 97 

– габаритни светлини /къси 
светлини 94

Автоматично търсене на 
станции 172, 179

Автомивки 127 
– виж книжката Грижа за 

Вашия автомобил 
– с удобен достъп 35
Автомобил 
– акумулатор 217 
– връщане, виж рециклиране 

210 
– грижа, виж книжката грижа 

за вашия автомобил 
– идентификационен номер, 

виж отделение на 
двигателя 205 

– измиване, виж книжката 
грижа за вашия автомобил 

– маса 228 
– мерки, виж размери 226 
– разработване 124
– спиране 56 
– товари 127 
Авторско право 2
Адрес за навигация 
– въвеждане 136, 146 
– запаметяване 146
– запаметяване на 

настоящото 
местоположение 146

– избор 147 
– изтриване 147 
Адрес на дестинацията 
– въвеждане 136, 140
– изтриване 147 
Аквапланинг 126
Аксесоари, виж Вашият 

индивидуален автомобил 5
Активен Круиз контрол 66 
– индикаторни светлини 68 
– неизправност 69 
– избор на дистанция 67
– сензор 69

Активно кормилно 
управление 92

– предупредителна светлина 
92

Акумулатор 217 
– временно прекъсване на 

захранването 217
– зареждане 217 
– изхвърляне 36, 217 
– стартиране при изтощен 

акумулатор 220 
Алармена система 33 
– детектор за вътрешно 

движение  34 
– избягване на фалшиво 

задействане на алармата 
34 

– изключване на алармата 33 
– сензор за накланяне 34
Алуминиеви джанти, грижа, 

виж Грижа за Вашия 
автомобил

Анти-блокираща спирачна 
система ABS 87

Антифриз 
– Охлаждаща течност 208 
– течност за измиване 62
Асист, виж отделните 

Инструкции за 
експлоатация

Аудио 166 
– включване/изключване 166 
– контролни бутони 166 
– настройки на звуковите 

характеристики 167 
– сила на звука 167
Аудио устройство, външно 

112
Ауспухова система, виж 

Гореща ауспухова система 
125
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Б

Багажник за покрива 128
Багажник, виж Багажник за 

покрива 128
Багажно отделение 116 
– капацитет 228 
– осветление, виж Вътрешно 

осветление 99 
– отваряне отвън 31 
– повдигане на подовия 

панел 118 
– преградна мрежа 116 
– ролетно покривало 116
– удобен достъп 35 
Баланс в предната/задната 

част, настройки на 
звуковите характеристики 
168

Баланс, настройки на 
звуковите характеристики 
168

Батерия 
– изхвърляне 36, 217 
– дистанционно управление 

26 
Безопасна позиция за сядане 

41 
– с въздушни възглавници 41 
– с облегалка за главата 41 
– с предпазен колан 41
Безопасно превозване на 

деца 50
Бензин, виж Октаново число 

199
Биодизел, виж Дизелов 

двигател 199
Блокиране на трансмисия 
– виж Смяна на позициите на 

скоростния лост 59 
– виж P Паркиране 59
Блокиране, виж Заключване 

28
Блокиране, виж Изваждане 

на дистанционното 
управление 59

Бордови компютър, виж 
Компютър 73

Брутна маса, виж Маса 228
Бутон MENU 14
Бутон за заключване на 

задните прозорци 37

Бутон за изваждане, вижте 
Бутони на CD-плейъра 166

Бутон за стартиране на 
двигателя, виж Start/Stop 
бутон 55

Бутони за безопасно 
заключване на врати, виж 
Заключване 30

Бутони на волана 9
Бързо превъртане назад 
– CD-чейнджър 186 
– CD-плейър 186
Бързо превъртане напред 
– CD-чейнджър 186 
– CD-плейър 186

В

Вентилатор, виж Контрол на 
дебита на въздуха 102

Вентилация 103 
– без течение 104 
– в задната част на 

автомобила 104
– при паркиран автомобил 

104
– виж Климатик 100
Вериги за сняг 203
Вещи, виж Отделения за 

вещи 112
Височина, виж Размери 226
Включване 
– аудио 166 
– CD-чейнджър 166 
– CD-плейър 166 
– радио 166 
– телевизор 193
Включване и изключване на 

светлините при шофиране, 
автоматично 94

Включване на сигнала за 
кръгъл час 81

Включване/изключване 
звука на аудио-визуалните 
системи 167

Включване/изключване на 
охлаждащата функция 103

Вода на пътя, виж 
Преминаване през вода 126

Водене по маршрут 151 
– гласови инструкции 154 

– избягване на участъци от 
маршрута 156 

– отказване на гласови 
инструкции 49 

– показване на маршрута 152 
– промяна на посоката на 

маршрута 155 
– промяна на 

спецификациите за 
маршрута 148 

– разстояние и време на 
пристигане 151 

– сила на звука за гласовите 
инструкции 155

– спиране/възобновяване 151 
– стартиране 151 
Волан 48 
– бутони на волана 9 
– гнездо за стартерния ключ 

55 
– заключване с удобен 

достъп 34 
– заключване, виж 

Електрическо заключване 
на волана 48 

– програмируеми бутони 48
– регулиране 48 
Врата на багажника 31 
– дистанционно управление 

28
– отваряне в случай на 

авария, виж Ръчно 
отваряне 31 

– отваряне отвън 31 
– ръчно отваряне 31 
– удобен достъп 35 
Врати, отключване и 

заключване 
– отвън 27
– отвътре 30 
– ръчно отключване 30
– сигнали за потвърждение 

29 
Време на пристигане, 
– виж Компютър 73
– виж Стартиране на водене 

по маршрут 151
Връщане на излезли от 

употреба автомобили, виж 
Рециклиране 210
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Връщане на настройките, 
виж Възстановяване на 
първоначалните настройки 
на звуковите 
характеристики 169

Всесезонни гуми, виж Зимни 
гуми 203

Вход, бордова диагностика 
OBD 209

Въвеждане 
– на дестинация 137
– на държавата на 

дестинация 137
– на номер на адрес или на 

пътен възел 139
– на пътен възел 138
– на улица 138
Въже за теглене, виж 

Стартиране чрез теглене и 
изтегляне 223

Въздушна струя 
– автоматичен климатик  101 
– вентилация 103
Въздушни възглавници 92 
– активиране отново 50
– безопасна позиция за 

сядане 41
– Деактивиране 50 
– индикаторна светлина за 

деактивирана въздушна 
възглавница за седалката 
на пътника до водача 51 

– индикаторна/
предупредителна светлина 
93 

Въздушни възглавници за 
главата 92

Въздушни отвори 100
Външни огледала 
– автоматично затъмняване 

48 
– автоматично подгряване 47 
– регулиране 47 
– сгъване на огледалата 

навътре и навън 47 
– теглене на ремарке 131
Външно аудио устройство 

112
– AUX-IN порт 189
Вътрешно осветление 99 
– дистанционно управление 

28

Вътрешно огледало 47, 48 
– автоматично затъмняване 

48 
– компас 110

Г

Габаритни светлини/ къси 
светлини 94 

– смяна на крушките 214, 215
Гаечен ключ/отвертка, виж 

Комплект с инструменти 
211

Главен ключ, виж 
Дистанционно управление с 
интегриран ключ 26

Гласови инструкции от 
навигационната система 
154 

– включване/изключване 154 
– контролиране на силата на 

звука 155
– повтаряне 49, 155 
– спиране на звука 49, 155 
Гласово въвеждане на 

команди 
– преглед 21 
– кратки команди 237
Гнездо за навигационния 

диск, разположение 134
Гнездо за стартерния ключ 

55
Годишен технически преглед, 

виж Индикатор за 
следващото сервизно 
обслужване 77

Гореща ауспухова система 
125

Гориво 199 
– виж Среден разход на 

гориво 73 
– датчик 72 
– добавки 200 
– зареждане 198
– капацитет на резервоара, 

виж Капацитет на 
резервоарите 236

– октаново число 199 
– оловен 199 
– среден разход 73 
Град при въвеждането на 

дестинация 137

Грижа за автомобила, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Грижа за боята, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Грижа за кожата, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Грижа за постелките, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Гумени части, виж книжката 
Грижа за Вашия автомобил

Гуми 
– Run-flat 202 
– възраст 202 
– зимни гуми 203
– индикатори за износване, 

виж Минимална дълбочина 
на протектора 201 

– комбинация на джанти и 
гуми, виж Правилните 
джанти и гуми 202 

– минимална дълбочина на 
протектора 201 

– налягане 201 
– нови джанти и гуми 202 
– повреда 201 
– подновяване 202 
– протектор 201 
– разработване 124 
– следене на налягането, виж 

Run Flat индикатор 90 
– смяна, виж Смяна на гума 

216 
– спукване 91 
– състояние 201 
– съхранение 203 

Д

Данни за сервизното 
обслужване  в 
дистанционното 
управление 209

Данни, технически 
– размери 226 
– капацитет на резервоарите 

236 
– маса 228
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Дата 
– настройване 81 
– настройване на формат 82
Двигател 
– прегряване, виж 

Температура на 
охлаждащата течност 72 

– разработване 124 
– стартиране 56 
– стартиране, удобен достъп 

34 
– спиране 56
Двустепенни стоп-светлини 

92
Дестинация при навигация 
– въвеждане 136 
– домашен адрес 148 
– Запаметяване 146 
– избиране от адресна книга 

147 
– избиране от карта 142 
– избиране чрез език 140
– избиране чрез Информация 

143 
– ръчно въвеждане 136, 140 
– списък с дестинации 145 
Детектор за вътрешно 

движение  34
Джанти и гуми 201
Джанти, нови 202
Джойстик, виж iDrive 14
Диаметър при завиване, виж 

Размери 226
Дигитален компас 110
Дигитален часовник 71
Дизелово гориво 199
Динамичен контрол на 

спирачките DBC 87
Динамичен контрол на 

стабилността DSC 88 
– индикаторна/

предупредителна светлина 
88

Динамичен контрол на 
сцеплението DTC 88 

– индикаторна/
предупредителна светлина 
89

Директория при навигация, 
виж Адресна книга 146

Дискове на спирачките 127 
– спирачки 124 
– разработване 124
Дисплеи и контролни уреди 8
Дисплеи, виж Контролно 

табло 10
Дисплей за момента за смяна 

на предавките 75
Дисплей за температурата 
– външна температура 71 
– предупреждение за 

външната температура 71 
– настройване на 

измерителните единици 76
Дисплей, виж iDrive 
контролни бутони 14
Дистанционно управление 26 
– врата на багажника 28
– данни за сервизното 

обслужване 209 
– изваждане от гнездото за 

стартерния ключ 55 
– капак на багажното 

отделение 28 
– повреди 29, 35 
– смяна на батерия 35 
– удобен достъп 34 
– устройство за отваряне на 

вратата на гараж 108 
Дистанционно управление за 

независимата 
вентилационна/
отоплителна система 106 

– смяна на батерия 106 
– ново дистанционно 

управление 107
Дистанционно, виж 

Дистанционно управление 
за независимата 
вентилационна/
отоплителна система 107

Дневни светлини 95
Добавки 
– Охлаждаща течност 208
– Масло за двигателя 207
Домашен адрес 148
Допустимо натоварване на 

осите, виж Маса 228
Дълбочина на протектора, 

виж Минимална дълбочина 
на протектора 201

Дълги и къси светлини, 
автоматични, виж 
Автоматични дълги 
светлини 97

Дълги светлини 96 
– смяна на крушките 212 
– светлинен клаксон 96 
– индикаторна светлина 11
Дължина, виж Размери 226
Дървена облицовка, виж 

книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Дясно движение 127

Е

Език, смяна на контролния 
дисплей 85

Еквалайзер, виж Настройки 
на звуковите 
характеристики 169

Екосъобразно шофиране, 
виж Контрол на разхода на 
гориво 72

Екран, виж iDrive 
– контролни бутони 14
Експлоатационна маса, виж 

Маса 228
Електрическа повреда
– вратата на водача 30 
– капак/ врата на багажното 

отделение 31 
– капачка на резервоара 198 
– Ключалка на вратата 30 
– панорамен стъклен покрив 

39
– шибедах38 
Електрически прозорци, виж 

Прозорци 36
Електрическо заключване на 

волана 55
– с удобен достъп 34
Електронна проверка на 

нивото на масло 206
Електронна програма за 

стабилизиране ESP, виж 
Динамичен контрол на 
стабилността DSC 88

Електронно разпределение 
на спирачната сила  87
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Ж

Жабка 111 
– Ръчна светодиодна лампа 

112

З

За Вашата безопасност 5
Забавяне изключването на 

предните светлини при 
паркиране на автомобила 
95

Завиващи предни светлини 
96

Завиващи светлини, виж 
Завиващи предни светлини 
96

Задаване на време, виж 
Предварително задаване 
на време за включване 105

Задаване на настройки, виж 
Персонален профил 26

Задна предавка 
– Автоматична трансмисия 59 
– механична предавателна 

кутия 59
Задни мигачи 
– смяна на крушките 215
Задни светлини 214 
– смяна на крушките 215, 216
Задни светлини за мъгла 98 
– смяна на крушките 216 
– Индикаторна светлина 11
Задни седалки 
– регулиране на облегалките 

за главата 44 
– сгъване 116 
– сгъване на облегалките 

115, 116 
Задно стъкло 
– почистване 62 
– отваряне 32
Задръстване 
– избягване 160 
– показване на информация 

за трафика 157
– съобщения за трафика 175
Закачалки за дрехи 112
Закачалки за чанти 117, 118

Заключване 
– без дистанционно 

управление, виж Удобен 
достъп 34

– настройване на сигналите 
за потвърждение 29 

– отвън 27, 28 
– отвътре 30 
Заключване и отключване 

без ключ, виж Удобен 
достъп 34

Заключващи се болтове за 
джантите, виж Секретни 
болтове за джанти 217

Закопчаване на предпазните 
колани, виж Предпазни 
колани 46

Закрепване на товара 119, 
128

Заледени пътища, виж 
Предупреждение за 
външната температура 71

Запалка 113
– свързване на електроуреди 

114
Запаметяване на настоящото 

местоположение 146
Запаметяване на отделни 

програми 5 
– настройки, виж Персонален 

профил 26
Запаметяване на позицията 

на седалката и огледалото 
45

Запаметяване на 
програмируемите бутони 19

Запаметяване на радио 
станции 173

Запаметяване позициите на 
седалките, виж Памет за 
седалките и огледалата 45

Записване на изминатото 
разстояние 71

Записи 
– прослушване на записи в 

автоматично подбран 
случаен ред 185 

– търсене 184
Затваряне на прозорците 36 
– бутон за безопасно 

затваряне 37

Защита от замръзване 
– охлаждаща течност 208 
– течност за измиване 62
Защита от затискане 
– панорамен стъклен покрив 

39 
– прозорци 36
– шибедах, електрически 37 
Защита от кражба 
– на болтовете за джантите, 

виж Секретни болтове за 
джанти 217

Звукова сигнализация, виж 
Клаксон 8, 9

Звукови характеристики за 
аудио режим 

– средни настройки 169 
– настройки 167
Зимен клас дизел 199
Зимни гуми 203 
– ограничение на скоростта 

84 
– съхранение 203
Зона за товари, виж Багажно 

отделение 116
Зона на водача 8

И

Избиране на аудио източник 
166

Избиране на дистанция за 
Активния Круиз Контрол 67

Избиране на функции от 
менюто 17

Избор на държава при 
навигация 137

Избрани бутони 19
Избрани, виж Сортиране на 

станции за радиото 175
Избягване на задръстване 

160
Избягване на магистрали при 

навигация 149
Избягване на фалшиво 

задействане на алармата 
34

Извикване на и-мейли, виж 
BMW Онлайн, отделните 
инструкции за 
експлоатация
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Изглед със стрелки при 
навигация 152

Изключване на двигателя 
– start/stop бутон 55
Измервателна щека, моторно 

масло 205
Измерителни единици 
– среден разход на гориво 76 
– температура 76
Измиване на автомобила, 

виж книжката Грижа за 
Вашия автомобил

Изтегляне 221, 222
– автомобили с автоматична 

трансмисия 221 
– начини 222
Изхвърляне 
– акумулатор 217 
– батерия за дистанционното 

управление 36 
– дистанционно управление 

за независимата 
вентилационна/
отоплителна система 106

– охлаждаща течност 208 
Имитация на кожа, виж 

книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Индивидуално 
програмируеми бутони на 
волана 48

Индивидуално 
разпределение на 
въздушната струя 101

Индикатор за интервала 
между сервизни 
обслужвания, виж 
Обслужване в зависимост 
от условията на 
експлоатация CBS 209

Индикатор за предавката, 
автоматична трансмисия 59

Индикатор за следващото 
сервизно обслужване 77

Индикатори за износване на 
гумите, виж Минимална 
дълбочина на протектора 
201

Индикаторни и 
предупредителни светлини 
11

Инсталация за телефон или 
мобилен телефон 

– виж Snap-in адаптер в 
отделението за вещи в 
средния подлакътник 112

Инструкции за маршрута, 
виж Водене по маршрута 
чрез гласови инструкции 
154

Инструкции за посока, виж 
Гласови инструкции 154

Инструкции от 
навигационната система, 
виж Гласови съобщения 
154

Интегриран ключ 26
Интегрирано универсално 

дистанционно управление 
108

Интересни дестинации при 
навигация 143

Интернет базирани услуги, 
виж BMW Онлайн, отделни 
Инструкции за 
експлоатация

Интернет сайт, BMW 4
Информационно меню, виж i 

меню 15
Информация 
– за дестинация 143
– за друго място 143 
– за държава 143 
– за настоящо 

местоположение 143 
– за статуса, изписана на 

контролния дисплей 18
Информация за трафика при 

навигация 
– включване/изключване 157 
– избор на станции 157 
– извикване 158 
– по време на водене по 

маршрута 160 
– представяне върху картата 

на маршрута 159 
– символи 159
– филтриране 158 
Инцидент, виж Аварийно 

обаждане 219

К

Капак на багажника 31 
– дистанционно управление 

28
– отваряне в случай на 

авария, виж Ръчно 
отваряне 31 

– отваряне отвън 31 
– ръчно отваряне 31 
– удобен достъп 35 
– устройство за аварийно 

освобождаване 32 
Капак на двигателя 204
Капацитет 
– багажно отделение, виж 

Маса 228
– резервоар за гориво, виж 

Капацитет на резервоарите 
236 

Капацитет на резервоарите 
236

Капачка на резервоара 198 
– отключване при 

електрическа повреда 198
Каравана 
– теглене, виж Теглене на 

ремарке 129
Карта 
– промяна на мащаба 154 
– въвеждане на 

дестинацията 142
Карта с ориентация на север 

153
Катализатор, виж Гореща 

ауспухова система 125
Километраж 
– записване на изминатото 

разстояние 71
Клаксон 8, 9
Ключ за автомобила, виж 

Интегриран ключ/
дистанционно управление 
26

Ключ за вратата, виж 
Дистанционно управление с 
интегриран ключ 26

Ключ за въздушните 
възглавници, виж Ключ за 
предните въздушни 
възглавници за седалката 
на пътника до водача 50

Ключ за запалване в позиция 
1, виж Радио готовност 55
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Ключ за запалване в позиция 
2, виж Включване на 
контакт 55

Ключ за запалване, виж 
Дистанционно управление с 
интегриран ключ 26

Ключ за предните въздушни 
възглавници за седалките 
на пътника до водача 50

Ключ за светлините 94
Ключ за управление на 

радиото, виж Дистанционно 
управление с интегриран 
ключ 26

Ключ, виж Интегриран ключ/
дистанционно управление 
26

Ключалка на вратата 29
Колани, виж Захващане на 

товара 128
Колани, виж Предпазни 

колани 46
Комбинация на джанти и 

гуми, виж Правилните 
джанти и гуми 202

Компакт диск, виж 
– CD-чейнджър 182 
– CD-плейър 182
Компас 110
Комплект за първа помощ 

220
Комплект с инструменти 211
Компонент на Runflat 

системата RSC , виж Run-
flat гуми 202

Компютър 
– показания на контролния 

дисплей 73 
– сигнал за кръгъл час 81
Компютър при пътуване 74 
Компютър, виж iDrive 14, 73
Конденз, виж Когато 

автомобилът е паркиран 
127

Контакт, виж Свързване на 
електроуреди 114

Контрол на автоматичната 
рециркулация AUC 102

Контрол на дистанцията при 
паркиране PDC 86

Контрол на дистанцията, виж 
Активен Круиз контрол 66

Контрол на разхода на гориво 
72

Контрол на стабилността на 
ремаркето 131

Контрол на стабилността, 
виж Контролни системи за 
стабилност на 
управлението 87

Контрол при спускане HDC 89
– Контролен дисплей 
– яркост 85 
– смяна на езика 85 
– включване/изключване 19
Контролен дисплей, виж 

iDrive 14
Контролен център, виж iDrive 

14
Контролер, виж iDrive 14
Контролни системи за 

стабилност на 
управлението 87

Контролни уреди и дисплеи 8
Контролно табло, виж Зона 

на водача 8
Контур на облегалката, виж 

Лумбална опора 43
Кратки команди за системата 

за гласово въвеждане на 
команди 237

Крачна спирачка, виж 
Безопасно натискане на 
спирачки 126

Крик точки за поставяне 217
Круиз контрол 
– 4-цилиндрови двигатели 63 
– активен 66 
– неизправност 66 
– със спирачна функция за 6-

цилиндрови двигатели 64
Кръстче при навигация 142
Ксенонови фарове 96 
– автоматична настройка на 

фаровете 96 
– ляво/дясно движение 127
– смяна на крушките 212 
Къси светлини 94 
– автоматични 94 
– настройка на фаровете 96
– смяна на крушките 212 

Л

Летни гуми, виж Джанти и 
гуми 201

Лост за предавките 
– Автоматична трансмисия 59 
– механична предавателна 

кутия 58
Лумбална опора 43

М

Магистрали, виж Критерии за 
маршрута 149

Максимален охлаждащ 
ефект 102

Максимална скорост 
– с ремарке 131 
– със зимни гуми 203
Маршрут 148 
– дисплеи 152 
– избор 148 
– избор на критерии 148
– избягване на участъци 156 
– показване на градове 154 
– показване на изглед с карта 

153 
– показване на изглед със 

стрелки 152 
– показване на улици и 

градове 154 
– промяна 155 
– списък 154 
Маршрут, виж Показване на 

маршрута 152
Маса 228
Маса на носа на ремаркето 

130, 232
Масла Longlife 
– одобрени спецификации 

масла 208 
Масло, виж Моторно масло 

205
Меню с настройки, виж i 

меню 15
Менюта 
– контролен дисплей 15
– виж iDrive 14
Мерки, виж Размери 226
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Местоположение  
– място за поставяне на 

навигационното DVD и 
аудио CD 134

Местоположение на 
автомобила

– показване 160 
– запаметяване, виж 

Запаметяване на 
настоящото 
местоположение 146

Метилов естер от масло на 
рапица RME 199

Мигачи 
– троен сигнал за завиване 61
– смяна на крушките 214
Микрофилтър/филтър с 

активен въглен 
– Система за обслужване на 

BMW 209 
– за Автоматичния климатик  

104
Микрофон 
– телефон 12 
– гласово въвеждане на 

команди 12
Мобилен телефон 
– виж отделните инструкции 

за експлоатация
– разположение, виж Среден 

подлакътник 112 
Мобилно обслужване 219
Модификации, технически, 

виж За Вашата 
безопасност 5

Монитор, виж iDrive 
– контролни бутони 14
Монтиране на седалки за 

деца, ISOFIX 51
Моторно масло 
– добавки, виж Одобрени 

моторни масла 207 
– доливане 207 
– измервателна щека 205 
– интервали между смените, 

виж Индикатор за 
следващото сервизно 
обслужване 77

– капацитет на резервоара 
236 

– одобрени моторни масла 
207 

– одобрени спецификации 
масла 208 

– проверка на нивото 205 
– система за обслужване на 

BMW 209 
Мрежа за багажното 

отделение, виж Преградна 
мрежа 116

Мрежи за съхранение 117
Мрежи, виж Отделения за 

вещи 112
Музикални записи, виж 

Записи 183
Мултимедиен екран, виж 

iDrive 14
Мултифункционален волан, 

виж Бутони на волана 9
Мултифункционален лост 
– виж Мигачи/светлинен 

клаксон 61
Мултифункционален 

превключвател 
– виж Чистачки 61
Място за поставяне на 

дистанционното 
управление, виж Гнездо на 
стартерния ключ 55

Място за ухото за теглене 
222

Н

На контакт 55 
– изключен 56 
– включен 55
Навигационна система 134 
– адресна книга 146 
– водене по маршрут в 

помощния прозорец 134 
– въвеждане на 

дестинацията 136 
– възобновяване/спиране на 

воденето по маршрута 151 
– гласови инструкции 154
– избиране на дестинация 

чрез Информация 143 
– избиране на дестинация 

чрез картата 142 
– избор на критерии за 

маршрут 148 
– избягване на участъци от 

маршрута 156 

– извикване 136 
– изключване, виж спиране/

продължаване на воденето 
по маршрут 151 

– навигационно DVD 134 
– показване на маршрута 152 
– показване на настоящото 

местоположение 160 
– последни дестинации 145 
– промяна на маршрута 155 
– регулиране силата на звука 

155 
– ръчно въвеждане на 

дестинация 136, 140 
– списък с дестинации 145 
– списък с маршрути 154 
– стартиране на водене по 

маршрута 151 
– търсене на определена 

дестинация 143 
Навигационни съобщения, 

виж Включване/
изключване на гласовите 
инструкции 154

Навигационно DVD 134
Наводнения, виж 

Преминаване през вода 126
Най-бързият маршрут при 

навигация 148
Най-кратък маршрут при 

навигация, виж Избор на 
маршрут 148

Найлоново въже, виж Въже 
за теглене 223

Накланяне надолу на 
огледалото от страната на 
пътника до водача 47

Налягане на въздуха в гумите 
130, 201

– загуба 91
Напомняне за предпазните 

колани, виж Напомняне 
"Закопчай коланите" 46

Насочване на въздушната 
струя 

– автоматично 102 
– индивидуално 101
Настоящо местоположение 
– показване 160 
– въвеждане 146 
– запаметяване 146
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Настройване на 
измерителните единици за 
контролния дисплей 76

Настройка на фаровете 96 
– автоматична, ксенонови 

фарове 96
Настройка на фаровете, виж 

Правило на пътя 127
Настройка на честотата, 

ръчна 172
Настройки 
– промяна за контролния 

дисплей 85 
– формат на датата 82  
– език 85
– часовник, 12/24 часов 

режим 81 
Настройки и информация 76
Натоварване на твърдата 

връзка, виж Тегло на носа 
на ремаркето 130

Начално меню 15
Независима вентилационна/

отоплителна система 104 
– активиране на часа за 

включване 106 
– дистанционно управление 

106 
– директно включване и 

изключване 105
– предварително задаване на 

време за включване 105 
Ниво на горивото 72
Ниво на маслото 205
Ниски, виж Високи и ниски 

168
Ниско ниво на горивото, виж 

Датчик за гориво 72
Нови гуми 202
Ново дистанционно за 

независимата 
вентилационна/
отоплителна система 107

Ново дистанционно 
управление за 
независимата 
вентилационна/
отоплителна система 107

Номер на шасито, виж 
Отделение на двигателя 
205

О

Обезопасяващи системи 
– за деца 50 
– виж Предпазни колани 46
Облегалка на задните 

седалки, сгъване 116
Облегалки за врата, виж 

Облегалки за главата 43
Облегалки за главата 43 
– предни, сваляне 44 
– задни, сваляне 44 
– безопасна позиция за 

сядане 41
Облегалки, виж Регулиране 

на седалките 42
Оборотомер 71
Оборудване за закрепяне на 

товара, виж Закрепване на 
товара 128

Обсег 73
Обслужване в зависимост от 

условията на експлоатация 
CBS 209

Обслужване при повреда, 
виж Мобилно обслужване 
219

Обслужване, виж Мобилно 
обслужване 219

Обтягащи ремъци, виж 
Захващане на товара 128

Общи бележки за управление 
125

Огледала 47 
– автоматично затъмняване 

48
– външни огледала 47
– вътрешно огледало 48 
– на вратите 47
– памет за огледалата, виж 

Памет за седалките и 
огледалата 45 

– подгряване 47 
Огледало за обратно 

виждане, виж Огледала 47
Ограничение на скоростта 84
Одобрени моторни масла 207
Означение 
– Run-flat гуми 202
Октаново число 199
Оловен бензин 199

Онлайн, виж отделните 
Инструкции за 
експлоатация

Осветление 
– автомобил, виж Светлини 94 
– табло 98 
светлини и крушки 212
Осветление в зоната на 

краката, виж Вътрешно 
осветление 99

Осветление на дисплея, виж 
Осветяване на 
контролното табло 98

Осветление на контролното 
табло, виж Осветяване на 
инструменталното табло 98

Осветление при отваряне на 
вратата, виж Вътрешно 
осветление 99

Осветяване на контролното 
табло 98

Освобождаване 
– капака на двигателя 204
Оставащо разстояние, виж 

Пробег с оставащото 
гориво 73

Остатъчна топлина 103
Осъществяване на 

обаждане, виж 
Ръководство за телефона

Отваряне и затваряне 
– отвън 27 
– отвътре 30 
– удобен достъп 34 
– чрез дистанционното 

управление 27
– чрез ключалката на 

вратата 29 
Отваряне, виж Отключване 

34
Отвори, виж Вентилация 103
Отделение на двигателя 205
Отделения за вещи 112
Отключване 
– без дистанционно 

управление, виж Удобен 
достъп 34

– врата на багажника 35 
– капак на багажното 

отделение 35 
– отвън 27 
– отвътре 30 
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Отпадъци, виж Пепелник 113
Отпечатване 2
Отразяващо 

инфрачервеното лъчение 
предно стъкло, Предно 
стъкло с UV филтър 126

Отчитане на времето, виж 
Хронометър 84

Охладителна система, виж 
Охлаждаща течност 208

Охлаждане, максимално 102
Охлаждаща течност 208 
– проверка на нивото 208
Охлаждаща течност за 

двигателя, виж Охлаждаща 
течност 208

П

Пакет за пушачи, виж 
Пепелник 113

Памет на ключа, виж 
Персонален профил 26

Памет, виж Памет за 
седалките и огледалата 45

Панорамен стъклен покрив 
38 

– дистанционно управление 
28 

– затваряне след 
електрическа повреда 39 

– защита от затискане 39
– отваряне, затваряне 39 
– повдигане 38 
– прекъсване на 

захранването 39 
– пренастройване 39 
– удобна позиция 39 
– удобно управление 28 
Пепелник 
– отпред 113 
– отзад 114
Персонален профил 26
Пестене на гориво 124
– виж Контрол на разхода на 

гориво 72
Пистолети 100
Пластмаса, грижа, виж 

книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Повдигане на подовия панел 
118

Повреда 
– Автоматична трансмисия 60 
– гуми 91
– Капак/врата на багажното 

отделение 31 
– капачка на резервоара 198 
– Ключалка на вратата 30 
– Панорамен стъклен покрив 

39 
– шибедах 38 
Повреда на електрически 

уред 218
Подвижна глава на теглича, 

виж Теглич с подвижна 
глава 129

Подгряване 
– огледала 47 
– задно стъкло 103 
– остатъчна топлина 103 
– седалки 45
Подгряване и вентилация, 

виж Климатик 100
Подгряване на задното 

стъкло 103
Подгряване на седалките 45
Подгряване, когато 

автомобилът не е в 
движение, виж Използване 
на остатъчна топлина 103

Поддръжка, виж Сервизна 
книжка за системата за 
обслужване 209

Подлакътник, виж Среден 
подлакътник 112

Подмяна на дистанционно 
управление 26

Подмяна на предпазители, 
виж Резервни 
предпазители 218

Позиции на скоростния лост 
– Автоматична трансмисия 59
Показване на количеството 

гориво, виж Датчик за 
гориво 72

Показване на разхода 
– среден разход 73 
– Контрол на разхода на 

гориво 72
Помощ при паркиране, виж 

Контрол на дистанцията 
при паркиране PDC 86

Помощ при потегляне 90

Помощ при спиране , 
Динамичен контрол на 
спирачките DBC 87

Помощен прозорец 18 
– виж iDrive 18
Помощни системи, виж 

Контролни системи за 
стабилност на 
управлението 87

Последни дестинации, виж 
Списък с дестинации 145

Поставки за напитки 113
Поставки за чаши, виж 

Поставки за напитки 113
Поставяне на 

дистанционното 
управление 55

Постелки за пода, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Почистване на прозорците 61 
– дюзи за измиване 62
– задно стъкло 62 
– капацитет, резервоар 236 
– резервоар за течността за 

измиване 63 
– течност за измиване 63 
Почистване на фаровете 62 
– течност за измиване 63
Почистване, виж книжката 

Грижа за Вашия автомобил
Пощенски код, въвеждане на 

дестинация 138
Правилни гуми 202
Правило на пътя, настройка 

на фаровете 127
Превключватели, виж Зона 

на водача 8
Превозване на деца 50
Преградна мрежа 116
Прегряване на двигателя, 

виж Температура на 
охлаждащата течност 72

Предварително загряване, 
виж Автомобили с дизелов 
двигател 56

Предварително загряване, 
виж Независима 
отоплителна система 104
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Предварително задаване на 
време за включване за 
независимата 
вентилационна/
отоплителна система 105

Предни въздушни 
възглавници 92

Предни въздушни 
възглавници за седалката 
на предния пасажер 

– деактивиране 50 
– активиране отново 50
Предно стъкло 
– почистване 62
Предно стъкло с UV филтър 

126
Предно стъкло, отразяващо 

инфрачервеното лъчение, 
виж Предно стъкло с UV 
филтър 126

Предпазители 218
Предпазни колани 46 
– безопасна позиция за 

сядане 41
– индикаторна/

предупредителна светлина 
46 

– напомняне „Закопчай 
коланите” 46 

– повреда 47 
Предпазни колани, грижа, 

виж книжката Грижа за 
Вашия автомобил

Предупредителен 
триъгълник 220

Предупредителна светлина 
за ниско ниво на горивото 
72

Предупредителни и 
индикаторни светлини 11

Предупреждаващи 
съобщения, виж Чек 
контрол 82

Предупреждение за 
външната температура 71

Предупреждение за 
заледяване, виж 
Предупреждение за 
външната температура 71

Предупреждение за 
разстоянието, виж Контрол 
на дистанцията при 
паркиране PDC 86

Прекъсване на захранването 
217

Премахване блокирането на 
скоростния лост 60

Преминаване през вода 126 
Пренастройване 
– Run Flat Индикатор RPA 90
– активно кормилно 

управление 92 
– компас, виж Калибриране 

110 
– панорамен стъклен покрив 

39 
– след прекъсване на 

захранването 217 
– шибедах 37 
Препоръчителни моторни 

масла, виж Одобрени 
моторни масла 207

Прибиране на огледалата, 
преди влизане в автомивка 
47

Приемане, Телевизионни 
канали 194

Примигване при заключване/
отключване 29

Принцип за съвпадение на 
думите за навигационната 
система 149

Принцип на работа, iDrive 14
Приток на въздух отвън, виж 

Режим на рециркулация на 
въздуха 102

Проблеми със стартирането 
– стартиране при изтощен 

акумулатор 220
Програма, стартиране 193
Програмируеми бутони на 

волана 9
Продукти за грижа, виж 

книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Прозорци 36 
– бутон за безопасно 

затваряне 37 
– задно стъкло 32 
– защита от затискане 36
– отваряне, затваряне 36 

– удобно управление 28 
Прозорци, показания на 

контролния дисплей 14
Промяна на държавата за 

телевизора 194
Промяна на мащаба в 

навигационната система 
154

Промяна на телевизионния 
стандарт 194

Промяна силата на звука в 
зависимост от скоростта 
168

Прослушване на записи в 
автоматично подбран 
случаен ред 185 

– CD-чейнджър 185 
– CD-плейър 185
Дюзи за измиване на 

предното стъкло, виж 
Почистване на предното 
стъкло и фаровете 62

Пълен товар 115
– виж Разширяване на 

багажното отделение 116
Пътна карта 153

Р

Работа в отделението на 
двигателя 204

Работа на чистачките с 
прекъсване 61

Работа при авария 
– автоматична трансмисия, 

виж Премахване на 
блокирането на скоростния 
лост 60

– капачка на резервоара, 
ръчно освобождаване 198

– ключалка на вратата 30
– панорамен стъклен покрив 

39
– шибедах 38 
Радио 
– автоматично запаметяване 

172 
– включване/изключване 166 
– запаметяване на станции 

173 
– избиране на честотна лента 

166, 171 
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– контролни бутони 166 
– настройки на звуковите 

характеристики 167 
– прослушване на станции 

172, 179 
– ръчно избиране на честота 

172 
– сила на звука 167
– слушане на станции 171 
– станции с най-добър сигнал 

172 
– съобщения за трафика 175 
– търсене на станции 172, 179 
Радио готовност 55 
– изключена 56 
– включена 55
Радио позиция, виж Радио 

готовност 55
Разделящи се облегалки на 

задните седалки, виж 
Разширяване на багажното 
отделение 116

Размери 226
Разположение 
– CD-чейнджър 186 
– телефон 112
Разпределение на звука за 

аудио режим 
– отпред/отзад 168 
– в ляво/дясно 168
Разработване 124
Разработване на 

диференциала, виж 
Двигател и разработване 
124

Разстояние, оставащо до 
следващото сервизно 
обслужване, виж 
Индикатор за следващото 
сервизно обслужване 77

Разход на гориво в момента, 
виж Контрол на разхода на 
гориво 72

Разход на масло 205
Разход, виж Среден разход 

на гориво 73
Разширяване на багажното 

отделение 116
Регионални програми за 

радиото 174
Регулиране на височината 
– волан 48

– предпазни колани 46
– седалки 42 
Регулиране на 

електрическите седалки 42
Регулиране на звуковите 

характеристики в аудио 
режим, виж Настройки на 
звуковите характеристики 
167

Регулиране на опората за 
бедрата 42

Регулиране на седалките 
– електрическо 42 
– механично 42
Регулиране на 

температурата в 
автомобила, виж 
Автоматичен климатик 101

Регулиране широчината на 
облегалката 43

Режим на автоматична 
циркулация на въздуха 102

Режим с външен въздух 
– Автоматичен климатик  102
Режими на климатика 
– Автоматичен климатик  101 
– вентилация 103
Резервни предпазители 218
Резервоар за течността за 

измиване 63
Рециклиране на автомобила, 

виж Рециклиране 210
Рециркулация на въздуха, 

виж Режим на 
рециркулация на въздуха 
102

Решетки 100
Ролетен сенник 111
Ръчна лампа, виж Ръчна 

светодиодна лампа 112
Механична предавателна 

кутия 58
Ръчна спирачка 58 
– индикаторна светлина 58
Ръчно отваряне 
– блокиране на 

предавателната кутия, 
автоматична трансмисия 60 

– вратата на водача 30 
– капак/ врата на багажното 

отделение 31 
– капачка на резервоара 198 

– ключалка на вратата 30 
– панорамен стъклен покрив 

39
– шибедах38 
Ръчно управление, 

автоматична трансмисия 60

С

Светлина за четене 99
Светлина на 

регистрационната табела, 
смяна на крушката 216

Светлинен клаксон 61 
– индикаторна светлина 9, 11
Светлини за посрещане 94 
Светлини и крушки, смяна на 

крушките 212
Светлини при заден ход 
– смяна на крушките 215, 216
Светлини при паркиране 96 
– смяна на крушките 214
Светлини при шофиране, виж 

Габарити/къси светлини 94
Светодиоди 212
Светодиодна ръчна лампа 

112
Свързване на 

прахосмукачка, виж 
Свързване на 
електроуреди 114

Свързване, виж Стартиране 
при изтощен акумулатор 
220

Сгъване на облегалката на 
задната седалка 116

Сгъващи се седалки, виж 
Облегалка 42

Седалки 42 
– регулиране 42 
– електрическо регулиране 

42 
– подгряване 45 
– запаметяване на 

позицията, виж Памет за 
седалките и огледалата 45 
памет, виж Памет за 
седалките и огледалата 45 

– безопасна позиция за 
сядане 41
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Седалки за деца, виж 
Безопасно превозване на 
деца 50

Секретни болтове за джанти 
217

Сензор за детонационно 
горене 199

Сензор за дъжд 62
Сензор за накланяне 34
Сенник за задното стъкло, 

виж Ролетен сенник  111
Сенници за страничните 

прозорци, виж Ролетен 
сенник  111

Сервизен автомобил, виж 
Мобилно обслужване 219

Сервизна книжка 209
Сигнали за потвърждение 

при заключване/
отключване на автомобила 
29

Сигнализация при завиване 
– индикаторна/

предупредителна светлина 
10

Сигурност на автомобила 
– отвътре 30 
– отвън 27
Сила на звука 166 
– аудио източници 166 
– регулиране в зависимост от 

скоростта 168 
– съобщения за трафика 167 
– Телевизор 166 
– гласови инструкции 155
Символи 4 
– навигационна система 159 
– информация за трафика в 

навигационната система 
157

Система за задвижване на 
четирите колела, виж 
xDrive 89

Система за обезопасяване за 
деца 50

Система за обслужване на 
BMW 209

Система против кражби, виж 
Алармена система 33

Системи за безопасност 
– въздушни възглавници 92 

– Анти-блокираща спирачна 
система ABS 87 

– спирачна система 87 
– контролни системи за 

стабилност на 
управлението 87 

– Динамичен контрол на 
стабилността DSC 88 

– предпазни колани 46
Ски сак 119
Скорост 
– Run-flat гуми 91 
– при теглене на ремарке 131 
– със зимни гуми 203
Скоростен лост 
– Автоматична трансмисия 59
Скоростомер 10
Следене на налягането в 

гумите, виж Run Flat 
индикатор 90

Смяна на батериите 
– дистанционно управление 

за автомобила 35
– дистанционно управление 

за независимата 
вентилационна/
отоплителна система 106

Смяна на гума 216
– виж Нови джанти и гуми 202
Смяна на крушки, виж 

Светлини и крушки 212
Смяна на предавките 
– автоматична трансмисия 59 
– механична предавателна 

кутия 58
Спестяване на гориво 
– автоматична функция спри/

потегли 57 
– дисплей за момента за 

смяна на предавките 75 
– пестене на гориво 124
Специални масла, виж 

Одобрени моторни масла 
207

Спиране 
– автомобил 56 
– двигател 56
Спирачка за паркиране, виж 

Ръчна спирачка 58
Спирачки 124 
– ABS 87  

– идикатор за следващото 
сервизно обслужване 77 

– ръчна спирачка 58 
– система за обслужване на 

BMW 209 
– разработване 124
Спирачки, виж Безопасно 

натискане на спирачки 126
Спирачна система 
– система за обслужване на 

BMW 209 
– дискови спирачки 127 
– разработване 124
Спирачна течност, виж 

Индикатор за следващото 
сервизно обслужване 77

Спирачни накладки 124 
– разработване 124
Списък с дестинации за 

навигационната система 
145

Списък с последно 
посетените дестинации 145

Списък със съобщения, 
информация за трафика 
158

Спомагателен отоплител, 
виж Независима 
отоплителна система 104

Спортна програма 
– Автоматична трансмисия 60
Спукана гума, 
– виж Run Flat Индикатор 91
– виж Състояние на гумите 

201
– Run-flat гуми 202
Спускане по наклон 126
Среден подлакътник 112
Среден разход на гориво 73 
– настройване на 

измерителните единици 76
Средна скорост 73
Станция 
– виж Радио 171 
– виж Телевизор 193
Стари батерии, виж 

Изхвърляне 217
Стартиране без ключ, виж 

Удобен достъп 34
Стартиране на двигателя 56
– start/stop бутон 55
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Стартиране при изкачване на 
склон, виж Помощ при 
потегляне 90

Стартиране при изтощен 
акумулатор 220

Стартиране при студен 
двигател, виж Стартиране 
на двигателя 56

Стартиране чрез теглене 221, 
223

Статут по време на 
отпечатване 5

Стоп светлини 
– смяна на крушките 215 
– двустепенни 92
Странични въздушни 

възглавници 92
Странични прозорци, виж 

Прозорци 36
Странично осветление на 

пътя, виж Вътрешно 
осветление 99

Сух въздух, виж Охлаждаща 
функция 103

Съвети при шофиране 124
Съединител, разработване 

124
Съобщения за грешки, виж 

Чек контрол 82
Съобщения за повреда, виж 

Чек контрол 82
Съобщения за трафика 175 
– TMC станции 157 
– включване/изключване 175 
– сила на звука 167
– трафик програма 175 
Съхранение на гумите 203

Т

Таймер, виж Предварително 
задаване на време за 
включване 105

Твърда връзка, виж Начини 
на теглене 222

Теглене на ремарке 129
– теглене на товари и брутна 

маса 232
– теглич 129
Тежки товари, виж Товарене 

127

Телевизия, виж Телевизор 
193

Телевизор 193 
– включване/изключване 166 
– контролни бутони 166 
– Настройки на звуковите 

характеристики 167 
– настройки на картината 194 
– приемани канали 194 
– промяна на стандарта 194 
– сила на звука 166
– смяна на канала 193 
Телефон 
– виж отделните инструкции 

за експлоатация
– разположение, виж Среден 

подлакътник 112 
Телефон в автомобила 
– виж отделните инструкции 

за експлоатация
– разположение, виж Среден 

подлакътник 112 
Телефонен бележник с 

гласово управление, виж 
отделните инструкции за 
експлоатация

Температура 
– автоматичен климатик  101 
– охлаждаща течност, виж 

Температура на 
охлаждащата течност 72

– смяна на измерителните 
единици 76 

Температура на 
охлаждащата течност 72

Технически данни 226
Технически модификации, 

виж За Вашата 
безопасност 5

Течност за измиване 62
– капацитет на резервоара 63
Товар на покрива 228
Товари 
– автомобил 127 
– закрепване 128 
– ремарке 130
– товарене 127 
Точки за поставяне на крика 

217
Трансмисия 
– Автоматична трансмисия 59 

– механична предавателна 
кутия 58 

– премахване на блокирането 
на автоматична трансмисия 
60

Транспортиране, оборудване 
за закрепяне на товара, 
виж Закрепване на товара 
128

Трафик инфо + (TI+) 18
Трета стоп светлина, виж 

Централен стоп 216
Троен сигнал за завиване 61
Търсене 
– CD-чейнджър 184 
– CD-плейър 184 
– радио 172 
– телевизионни канали 194
Търсене на запис, виж 

Прослушване на записи 184

У

Удобен достъп 34 
– смяна на батерия 35 
– в автоматична автомивка 

35
Удобни операции 
– шибедах28 
– прозорци 28
Удобство, виж Около 

централната конзола 12
Универсална система за 

мобилен телефон, виж 
отделните Инструкции за 
експлоатация

Универсално дистанционно 
управление 108

Универсално устройство за 
отваряне на вратата на 
гараж, виж Интегрирано 
универсално дистанционно 
управление 108

Управление с варираща 
корекция, виж Активно 
кормилно управление 92

Ускорение 59 
– Автоматична трансмисия 59
Устройство за контрол, виж 

iDrive 14
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Устройство за обтягане на 
коланите, виж Предпазни 
колани 46

Устройство за отваряне на 
вратата на гараж, виж 
Интегрирано универсално 
дистанционно управление 
108

Уши 
– за прикрепяне на товари 

128 
– за стартиране чрез теглене 

и изтегляне 221
Уши за теглене 221 
– място за ухото 222
Уши за теглене за стартиране 

чрез теглене и изтегляне 
221

Ф

Фалшиво задействане на 
алармата 

– избягване на фалшиво 
задействане на алармата 
34 

– изключване на алармата 33
Фарове 
– смяна на крушките 212 
– грижа, виж книжката Грижа 

за Вашия автомобил
Фарове за мъгла 98 
– индикаторна светлина 11, 

98
Фенерче, виж Ръчна 

светодиодна лампа 112
– Филтър 
виж Микрофилтър/Филтър с 

активен въглен за 
автоматичния климатик 
104

Филтър за твърди частици 
126

Филтър с активен въглен за 
автоматичния климатик 
104

Функции при паркиране 47

Х

Халогенни предни светлини 
– смяна на крушките 212 
– ляво/дясно движение 127 
– ръчна настройка на 

фаровете 96
Хидравлика за помощ при 

спиране, виж Динамичен 
контрол на спирачките DBC 
87

Хромирани части, грижа, виж 
книжката Грижа за Вашия 
автомобил

Хронометър 84 

Ц

Цветен прашец 
– виж Микрофилтър/Филтър 

с активен въглен за 
автоматичния климатик 
104

Централен заден стоп 
– смяна на крушките 216
Централна конзола, виж 

Около централната 
конзола 12

Централно заключване 27 
– отвън 27
– отвътре 30 
– удобен достъп 34 

Ч

Часовник 71  
– 12/24 часов режим 81 
– настройка на часа 80
Части и аксесоари, виж 

Вашият автомобил 5
Чек контрол 82
Честотна лента за радиото 

171
Чистачки 61
– грижа, виж книжката Грижа 

за Вашия автомобил
– за задното стъкло 62 
– подмяна 211
– смяна на перото на 

чистачката 212

Ш

Шибедах, електрически 37 
– дистанционно управление 

28 
– затваряне след 

електрическа повреда 38 
– защита от затискане 37
– отваряне, затваряне 37 
– повдигане 37 
– прекъсване на 

захранването 37 
– пренастройване 37 
– удобно управление 28, 30 
Широчина, виж Размери 226
Шофиране с ефективен 

разход на гориво, виж 
Контрол на разхода на 
гориво 72

Я

Яркост на контролния 
дисплей 85
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От А до Z

"..." Показва текстове на 
контролния монитор за 
избиране на функции и 
препраща към страниците, 
където може да откриете 
съответния текст.

"Accept as destination" 144, 
145 

"Accept current speed" 84 
"Add to destination list" 140, 

142 
"Address book" при навигация 

146 
"Address input" 137
"Air circulation on / off" 49
"Air distribution" 101 
"Arrow view" при навигация 

152 
"Audio AUX" 167, 189, 190  
"Automatic FM changeover" 

181 
"Automatic off" 46 
"Automatic programs" за 

автоматичния климатик 
102 

"Autostore", дигитално радио 
178 

"Autostore": 
– за радиото 173 
– за телевизора 194
"Band III + L" 180 
"Band III" 180 
"Band L" 180 
"Brightness" за контролния 

дисплей 85 
"Brightness" за телевизора 

194 
"Building number" при 

въвеждане на дестинация 
139 

"CD" 167, 182 
"Central locking" 28
"Check Control messages" 84 
"City" при въвеждане на 

дестинация 137 
"Climate" 101 
"Clock / Date" 80, 81, 82 

"Clock" 81 
"Computer" 74 
"Concert hall", настройки на 

звуковите характеристики 
169 

"Continue guidance?" 152 
"Contrast" за телевизора 194 
"Country" при въвеждане на 

дестинация 137 
"DAB", дигитално радио 177, 

179
"Date format" 82 
"Date" 82 
"Daytime running lights" 95, 98 
"Delete address book" при 

навигация 148 
"Delete data" при навигация 

148 
"Destination input map" 142 
"Details" за аудио режим 191
"Direct operation" 105 
"Display off" 19 
"Display on / off" 49 
"Distance to dest." 74 
"Door locks" 28, 29, 30, 78 
"Dynamic route planning" при 

навигация 160
"Dynamic route" при 

навигация 149
"Engine oil level" 207
"Entertainment" 167 
"Equaliser", виж Настройки на 

звуковите характеристики 
169

"Exclude ferries" при 
навигация 149 

"Exclude motorways" при 
навигация 149 

"Exclude toll roads" при 
навигация 149 

"Fast route" при навигация 
149

"Favourites" показване за 
радиото 175 

"FM", честотна лента 167, 
171

"Frequency selection" 180 
"Home address" при 

навигация 148 
"Home lights" 95 
"Hour memo" 81 
"Independent heater" 105 

"Independent mode" 105 
"Independent ventilation" 105 
"Info on destination" 146 
"Info sources" 78 
"Information" при навигация 

144 
"Interm. time" 85 
"Journey computer" 74 
"Language / Units" 76 
"Language / Units" при 

навигация 135, 155 
"Language" за контролния 

дисплей 85
"Languages" при навигация 

135, 155
"Last seat pos." 46 
"Light" 61 
"Limit" 84
"Lock button" 28 
"Manual frequency selection", 

дигитално радио 178 
"Manual frequency selection", 

за радиото 172 
"Map north-oriented" 153 
"Map, indicating dir. of travel" 

153 
"Memorised stations" 

показване за радиото 171
"Memorised stations", 

дигитално радио 178 
"Mute on / off" 49 
"Navigation" 136, 143
"New address” при навигация 

146 
"New destination" 136, 142 
"New route for" 156 
"Next entertainment source" 49 
"No Signal" 178 
"On destination" 143, 144 
"On location" 143, 144 
"On-board Info" 73 
"Other place" при навигация 

143, 144 
"PDC" 87
"Perspective" 153 
"Plan detour" при навигация 

160 
"Random all" за аудио режим 

186
"Random directory" за аудио 

режим 186



О
т 

А
 д

о
 Я

258

"Random", виж Прослушване 
на записи в автоматично 
подбран случаен ред 186 

"RDS" Система за радио 
данни 174, 175 

"Repeat directory" за аудио 
режим 185

"Repeat track" за аудио 
режим 185

"Repeat" за аудио режим 185
"Reset" за звуковите 

характеристики 170 
"Reset" за хронометъра 85 
"Roomsound", виж Настройки 

на звуковите 
характеристики 169

"Save address" при навигация 
146 

"Save" за радиото 173
"Scan all" за аудио режим 185
"Scan directory" за аудио 

режим 185
"Scan" 
прослушване на радио 

станции 172 
прослушване на записи от CD 

184
"Service requirements" 78, 207 
"Service" 78, 207 
"Set date" 82 
"Set time" 81 
"Set tyre pressure" 91 
"Set" за аудио режим 167
"Settings" за отключване 27
"Short route" при навигация 

149
"Show / Hide info types" 158 
"Show destination position" 143 
"Show vehicle position" 143 
"Speed dependent volume", 

виж Настройки на 
звуковите характеристики 
168

"Start guidance" 140 
"Status" 78
"Steering wheel buttons" 49
"Stopwatch" 84 
"Street" при въвеждане на 

дестинация 139 
"Surround Settings", виж 

Настройки на звуковите 
характеристики 169

"Switch-on times" 105 
"Telephone list" 49 
"Text language" 85 
"Theatre", настройки на 

звуковите характеристики 
169 

"TI+" 18
"Time format" 81 
"Timer 1" за независимата 

вентилационна/
отоплителна система 105 

"Timer 2" за независимата 
вентилационна/
отоплителна система 105 

"TMC" 18 
"Tone" 168, 170 
"Tone", виж Настройки на 

звуковите характеристики 
168 

"TP AUTO" 176 
"TP" 18, 175 
"Traffic information settings" 

157 
"Triple turn signal activation" 61 
"TV" 167 
"Units" 76 
"USB audio" за аудио режим 

189, 191
"Use motorways" при 

навигация 149 
"Vehicle / Tyres" за 

отключване 28 
"Vehicle position" 160 
"Video" 194 
"Voice output of nav. system" 

135 
"Voice output of nav. system" 

чрез бутоните на волана 49
"WB" 167 
"Welcome light" 95 
“All stations” показване за 

радиото 171
“AM” честотна лента 167, 

171, 178
“T" 18

ABS Анти-блокираща 
спирачна система  87

ACC, виж Активен Круиз 
контрол 66

AHL, виж Завиващи предни 
светлини 96

AUC Контрол на 
автоматичната 
рециркулация 102

AUX-IN  
порт 189
USB ayдио интерфейс 190
Bass (ниски), виж Настройки 

на звуковите 
характеристики 168

Bluetooth, виж отделните 
Инструкции за 
експлоатация

BMW Асист, виж отделните 
Инструкции за 
експлоатация

BMW интернет страница 4
BMW Онлайн, виж отделните 

Инструкции за 
експлоатация

CBS Обслужване в 
зависимост от условията на 
експлоатация 209

CD-плейър 182 
– бързо превъртане напред, 

назад 186 
– включване/изключване 166 
– избор на запис 183 
– компресирани аудио 

файлове 182 
– контролни бутони 166 
– настройки на звуковите 

характеристики 167 
– повторно възпроизвеждане 

на запис 185 
– прослушване на записи 184 
– прослушване на записи в 

автоматично подбран 
случаен ред 185 

– сила на звука 167
CD-чейнджър 182 
– бързо превъртане напред, 

назад 186 
– включване/изключване 166 
– избиране на cd 183 
– избор на запис 183 
– компресирани аудио 

файлове 182 
– контролни бутони 166 
– настройки на звуковите 

характеристики 167 
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– повторно възпроизвеждане 
на запис 185 

– прослушване на записи 184 
– прослушване на записи в 

автоматично подбран 
случаен ред 185 

– разположение 186 
– сила на звука 167
DBC Динамичен контрол на 

спирачките 87
DSC Динамичен контрол на 

стабилността 88
DTC Динамичен контрол на 

сцеплението 88 
– индикаторна/

предупредителна светлина 
88

DVD за навигация 134
EBV Електронно 

разпределение на 
спирачната сила 87

ESP Електронна програма за 
стабилизиране, виж 
Динамичен контрол на 
стабилността DSC 88

GPS навигация, виж 
Навигационна система 134

Hands-free устройство 12
HDC Контрол при спускане 89
i меню 15
ID3 таг, виж Информация за 

записа 184
iDrive 14 
– автоматичен климатик  101 
– дисплеи, менюта 15 
– избор на функция от 

менюто 17 
– информация за статуса 18 
– контролни бутони 14 
– насоки за менюто 15 
– настройване на яркостта 85 
– начално меню 15 
– Помощен прозорец 18 
– потвърждение на избор или 

въвеждане 17 
– превключване между 

страници в менюто 17 
– преглед 14 
– принцип на работа 14 
– промяна на измерителните 

единици 76 
– промяна на часа и датата 80 

– символи 16
– смяна на езика 85 
ISOFIX монтиране на седалки 

за деца 51
LW честотна лента 171
M+S гуми, виж Зимни гуми 

203
MP3, виж Компресирани 

аудио файлове 182
MW честотна лента 171
OBD вход, виж Вход за 

бордова диагностика 209
PDC Контрол на дистанцията 

при паркиране 86
RME Метилов естер от масло 

на рапица 199
RON, виж Октаново число 

199
RPA, виж Run Flat Индикатор 

90
RSC Компонент на Runflat 

системата, виж Run-flat 
гуми 202

Run Flat Индикатор RPA 90 
– вериги за сняг 90 
– индикаторна/

предупредителна светлина 
91 

– индикация за спукана гума 
91 

– неизправност 92 
– ограничения на системата 

90
– пренастройване на 

системата 90 
Run-flat гуми 202 
– Run Flat индикатор 91 
– зимни гуми 203 
– налягане на въздуха в 

гумите 201 
– нови гуми 202 
– продължаване на 

пътуването въпреки 
повредената гума 91 

– смяна 202 
– спукана гума 91 
Snap-in адаптер, виж 

Отделение за вещи в 
средния подлакътник 112

SOS, виж Аварийно 
обаждане 219

Start/stop бутон 55 

– изключване на двигателя 
56

– стартиране на двигателя 56 
SW честотна лента 171
TeleService, виж отделните 

Инструкции за 
експлоатация 18

TMC станции, виж 
Информация за трафика 
157 

TP Трафик програма 175
Treble (високи), виж 

Настройки на звуковите 
характеристики 168

USB ayдио интерфейс 190
VHF честотна лента 171
xDrive 89
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