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OHTLIK
OHTLIK juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb raskete või surmavate kehavigastustega.

HOIATUS
HOIATUS juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib
lõppeda raskete või surmavate kehavigastustega.

ETTEVAATUST
ETTEVAATUST juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada kergemaid või keskmise raskusega kehavigastusi.
NB!

NB! juhib tähelepanu olukorrale, mille eiramine võib kahjustada
teie autot.
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Eessõna

EESSÕNA
Õnnitleme ja täname teid, et olete valinud HYUNDAI sõiduki. Meil on hea meel
öelda teile tere tulemast kõigi nende hulka, kes sõitu HYUNDAIga hinnata oskavad.
Eesrindlikud tehnilised lahendused ja erakordselt kvaliteetne teostus, mis iseloomustavad iga meie valmistatud autot, lasevad meil HYUNDAI üle tõelist uhkust
tunda.
See “Omaniku käsiraamat” tutvustab teile teie uue HYUNDAI omadusi ja selle
kasutamist. Oma uue HYUNDAIga tutvumiseks lugege see käsiraamat enne esimest sõidukorda tähelepanelikult läbi, et saaksite oma uuest autost täielikult rõõmu
tunda.
See käsiraamat sisaldab tähtsat ohutusalast teavet ning juhiseid auto juhtimisseadmete ja ohutusfunktsioonide kasutamiseks, et saaksite enda sõidukit ohutult kasutada.
See käsiraamat sisaldab ka hooldusalast teavet, mis on mõeldud auto ohutu kasutamise edendamiseks. Kõik auto hooldus- ja remonttööd on soovitatav läbi viia volitatud HYUNDAI teeninduses. Ametlikud HYUNDAI teenindused on ette valmistatud
tipptasemel teeninduse, kvaliteetse hoolduse ja igasuguse muu vajaliku abi osutamiseks.
See “Omaniku käsiraamat” peaks kuuluma alaliselt teie auto juurde, seda tuleks
hoida autos, et saaksite seda igal ajal kasutada. Kui müüte oma auto uuele omanikule, tuleb see käsiraamat autosse jätta, et ka järgmine omanik saaks tähtsa ohutusalase info ning auto kasutamist ja hooldamist puudutava teabega tutvuda.

HYUNDAI MOTOR COMPANY
ETTEVAATUST
HYUNDAI tehnilistele nõuetele mittevastavate madala kvaliteediga kütuste ja
määrdeainete kasutamine võib lõppeda mootori ja käigukasti tõsiste kahjustustega. Kasutage alati vaid kõrge kvaliteediga kütuseid ja määrdeaineid,
mille tehnilised näitajad vastavad käsiraamatu osas “Sõiduki tehnilised andmed” (lk 2-14) toodud andmetele.
Autoriõigused 2020 HYUNDAI Motor Company. Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle
väljaande osa ei tohi ilma HYUNDAI Motor Company eelneva kirjaliku loata mis
tahes kujul ega mis tahes meetodiga reprodutseerida, taasesituseks salvestada
ega edastada.
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KUIDAS SEDA KÄSIRAAMATUT KASUTADA
Soovime, et saavutaksite oma sõidukiga suurima sõidumõnu. See “Omaniku käsiraamat” saab teile seejuures mitmeti abiks olla. Soovitame käsiraamatu kindlasti
tervenisti läbi lugeda. Lugege kindlasti läbi käsiraamatu need lõigud, mis on tähistatud pealkirjadega “OHTLIK”, “HOIATUS” ja “ETTEVAATUST”, et oskaksite vältida
tõsiseid või surmavaid kehavigastusi.
Teksti täiendavad rohked illustratsioonid, et võimalikult täpselt selgitada, kuidas
enda autost rõõmu tunda. Käsiraamatut lugedes leiate infot auto funktsioonide,
tähtsate ohutusnõuete kohta ning auto juhtimise näpunäiteid erinevates teeoludes.
Käsiraamatu ülesehitus on ära toodud sisukorras. Mingi kindla teema kiireks leidmiseks kasutage registrit – siin on tähestikulises järjekorras loetelu kogu käsiraamatus olevast informatsioonist.
Peatükid: selles käsiraamatus on kaheksa peatükki ja register. Iga jaotis algab lühikese sisuloendiga, nii et saate kohe aru, kas see jaotis sisaldab soovitud teavet.

OHUTUSTEATED
Teie ja kõigi teiste ohutus on väga tähtis. See “Omaniku käsiraamat” sisaldab mitmeid kasulikke ohutusnõudeid ja ettevaatusabinõusid. Nendega juhitakse teie
tähelepanu võimalikele ohtudele, mille tõttu teie ise või teised inimesed võivad viga
saada või teie auto kahjustuda.
Autosse kinnitatud hoiatuskleebised ja selles käsiraamatus toodud ohutusteated
kirjeldavad selliseid ohte ning annavad nõu, kuidas neid vältida ja riske vähendada.
Kõik hoiatused ja juhtnöörid, mida see käsiraamat sisaldab, on mõeldud teie igakülgse ohutuse tagamiseks. Ohutusnõuete ja ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda raskete või surmavate kehavigastustega.
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Selles käsiraamatus kasutatakse läbivalt pealkirju “OHTLIK”, “HOIATUS”,
“ETTEVAATUST”, “NB!” ja HOIATUSSÜMBOLIT.
See on hoiatussümbol. Seda kasutatakse teie hoiatamiseks ohtude eest,
mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused. Vigastuste või surma vältimiseks järgige kõiki sellele sümbolile järgnevaid ohutusnõudeid ja juhiseid
väga hoolikalt. Hoiatussümbol eelneb alati ka pealkirjadele “OHTLIK”,
“HOIATUS” ja “ETTEVAATUST”.

OHTLIK
OHTLIK juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb raskete
või surmavate kehavigastustega.

HOIATUS
HOIATUS juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib lõppeda
raskete või surmavate kehavigastustega.

ETTEVAATUST
ETTEVAATUST juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib
põhjustada kergemaid või keskmise raskusega kehavigastusi.
NB!
NB! juhib tähelepanu olukorrale, mille eiramine võib kahjustada teie autot.
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NÕUDED KÜTUSELE
Bensiinimootor
Pliivaba
Euroopas
Parimate sõiduomaduste tagamiseks soovitame kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) vähemalt 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91. Kasutada
võite ka pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 91–94 või detonatsiooniindeksiga
(AKI) 87–90, kuid see võib auto funktsioonivõimet veidi vähendada. (Ärge kasutage
metanooli sisaldavaid kütuseid.)

Väljaspool Euroopat
Teie uus auto on loodud kasutama ainult pliivaba oktaaniarvuga (RON) 91 või vähemalt detonatsiooniindeksiga (AKI) 87 kütust. (Ärge kasutage metanooli sisaldavaid
kütuseid.)
Oleme loonud teie auto nii, et see saavutab maksimaalse jõudluse PLIIVABA
KÜTUSEGA, samuti vähendab see heitgaaside teket ja süüteküünalde määrdumist.

ETTEVAATUST
ÄRGE KASUTAGE KUNAGI PLIID SISALDAVAT KÜTUST. Pliid sisaldava kütuse kasutamine mõjub kahjulikult katalüüsmuundurile, kahjustab mootori
juhtsüsteemi hapnikuandurit ja tekitab häireid heitgaaside kontrollsüsteemi
töös.
Ärge lisage kütusepaaki kunagi selliseid kütusesüsteemi puhastusaineid,
mis pole spetsiaalselt teie autole ette nähtud (soovitame küsida täpsemat teavet volitatud HYUNDAI teenindusest).

HOIATUS
 bUJHMlWNDNHWDQNLPLVWSlUDVWWDQNHSVWROLDXWRPDDWVHWYlOMDOOLWXPLVW
 .RQWUROOLJHDODWLNDVNWXVHSDDJLNRUNRQWXJHYDOWNLQQLNHHUDWXGHWNWXV
ei saaks õnnetuse korral paagist välja voolata.
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Pliibensiin (kui on varustuses)
Teatud riikidele mõeldud mudelid on ette nähtud töötama pliibensiiniga. Kui kavatsete kasutada pliibensiini, küsige ametlikust HYUNDAI esindusest üle, kas pliibensiini võib teie autos kasutada või mitte.
Nõutav oktaanarv on pliibensiini puhul sama kui pliivabal bensiinil.

Etanooli ja metanooli sisaldav bensiin
Bensiini ja etanooli (teraviljapiirituse) segu ning metanooli (puupiiritust) sisaldavat
bensiini või bensiini ja etanooli segu turustatakse mitmetes riikides pliivaba või pliid
sisaldava bensiini asemel või nendega paralleelselt.
Ärge kasutage kütust, milles on üle 10% etanooli, ega metanoolisisaldusega kütust.
Need võivad põhjustada probleeme juhitavusega ja kahjustada kütusesüsteemi,
mootori kontrollsüsteemi ja heitgaaside kontrollsüsteemi.
Auto juhitavusega seotud probleemide tekkimisel lõpetage etanooli- ja metanoolisisaldusega kütuse kasutamine.
Tootjapoolne garantii ei pruugi katta kahjustusi või juhitavusega seotud probleemide kõrvaldamist, mille on põhjustanud järgmiste kütuste kasutamine:
1. Enam kui 10% etanoolisisaldusega kütusesegu kasutamine.
2. Metanooli sisaldava bensiini või kütusesegu kasutamine.
3. Pliibensiini või pliiga kütusesegu kasutamine.

ETTEVAATUST
Ärge kunagi kasutage metanooli sisaldavat bensiini-etanoolisegu. Lõpetage
igasuguse etanooli sisaldava kütuse kasutamine, kui see halvendab juhitavust.

Muud kütused
Kui kasutate kütuselisandeid, näiteks
- ränisisaldusega kütuselisandit,
- MMT (mangaan, Mn) sisaldusega kütuselisandit,
- ferrotseeni (FE) sisaldusega kütuselisandit,
- muid metallilisi lisandeid sisaldavat kütuselisandit,
võib see põhjustada tõrkeid silindri töös, halba kiirendust, mootori seiskumist, katalüsaatori kahjustusi või ebaharilikku korrosiooni, samuti võib kahjustada mootorit,
mis võib vähendada kogu jõuseadme kasutusiga.
NB!
Teie uue auto piiratud garantii ei pruugi katta kütusesüsteemi kahjustusi ega
töötamisega seotud probleeme, kui nende põhjuseks on mõni eelnevalt kirjeldatud kütustest.
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MTBE-sisaldusega kütuse kasutamine
HYUNDAI soovitab mitte kasutada oma autos kütuseid, mis sisaldavad üle 15
mahuprotsendi MTBE-d (metüültertsiaarbutüüleetrit) (hapnikusisaldusega 2,7 massiprotsenti).
Kütus, mis sisaldab üle 15 mahuprotsendi MTBE-d (hapnikusisaldus 2,7% kaalust)
võib vähendada sõiduki jõudlust ja põhjustavad gaasimulle või rasket käivitumist.

ETTEVAATUST
Teie uue auto piiratud garantii ei pruugi katta kütusesüsteemi kahjustusi ega
sõiduki töötamisega seotud probleeme, kui nende põhjuseks on kasutatud
kütus, mis sisaldab metanooli või üle 15 mahuprotsendi MTBE-d (metüültertsiaarbutüüleetrit) (hapnikusisaldusega 2,7 massiprotsenti).

Ärge kasutage metanooli.
Teie autos ei tohi kasutada kütuseid, mis sisaldavad metanooli (puupiiritust). Sellist
tüüpi kütus võib vähendada sõiduki suutlikkust ja kahjustada kütusesüsteemi osi,
mootori kontrollsüsteemi ja heitgaaside kontrollsüsteemi.

Kütuselisandid
HYUNDAI soovitab teil kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) vähemalt
95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91 (Euroopas) või oktaaniarvuga
vähemalt (RON) 91 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 87 (väljaspool
Euroopat).
Klientidele, kes ei kasuta hea kvaliteediga kütust või kütuselisandeid regulaarselt,
ning kelle sõidukil tekivad käivitusraskused või selle mootor ei tööta sujuvalt, soovitatakse lisada pudel kütuselisandit vastavalt hooldusgraafikule (vt peatükki 8 osa
“Hooldusgraafik tavatingimustes”).
Kütuselisandeid saate osta volitatud HYUNDAI esindustest, kust teile antakse ka
täpsed juhtnöörid nende kasutamiseks. Ärge segage neid teiste lisanditega.

Auto kasutamine välisriigis
Kui plaanite sõita oma autoga välismaale, kontrollige:
 PLOOLVHGQ}XGHGNHKWLYDGWHLVHVULLJLVDXWRUHJLVWUHHULPLVHOHMDNLQGOXVWXVHOH
 NDVVLKWULLJLVRQVDDGDYDMDOLNNXWSLNWXVW
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SÕIDUKI MUUTMINE
 6HGDV}LGXNLWHLWRKLPEHUHKLWDGD7HLHDXWRHKLWXVHPXXWPLQHY}LEYlKHQGDGD
selle töövõimet, ohutust ja vastupidavust ning auto ei pruugi seejärel enam vastata riiklikele ohutust ja heitgaase puudutavatele normatiividele.
Lisaks ei pruugi ka garantii katta mis tahes ümberehitusest tulenevaid kahjustusi
või töötamise probleeme.
 .XL NDVXWDWH DXWRV WRRWMD SRROW KHDNV NLLWPDWD HOHNWURRQLNDVHDGPHLG Y}LE VHH
põhjustada häireid auto töös, aku kiiremat tühjenemist, kahjustada elektrisüsteemi, mille tulemusel võib süttida tulekahju. Teie ohutuse tagamiseks ärge kasutage
oma autos lubamatuid elektroonikaseadmeid.

SÕIDUKI SISSESÕITMISE PROTSESS
Järgides esimese 1000 km (600 miili) jooksul paari lihtsat ettevaatusabinõud,
parandate auto töövõimet, ökonoomsust ja pikendate selle tööiga.
 bUJHODVNHPRRWRULON}UJHWHOS||UHWHOW||WDGD
 +RLGNHPRRWRULS||UGHGV}LGXDMDOYDKHPLNXVSPLQNXQLSPLQ
 bUJHV}LWNHSLNNDDHJDMlUMHVWKHVXJXVH²YlLNHVHY}LVXXUH²NLLUXVHJD0RRWRUL
sissetöötamiseks on vaja erinevaid pöörlemissagedusi.
 9lOWLJH MlUVNH SLGXUGXVL YD KlGDROXNRUUDV  HW Y}LPDOGDGD SLGXULWHO NRUUDOLNXOW
paika minna.
 bUJHYHGDJHHVLPHVHNP PLLOL MRRNVXOKDDJLVW

KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE TAGASTAMINE
ǣEUROOPASǤ
HYUNDAI edendab romusõidukite keskkonnasõbralikku käitlemist ning on valmis
vastu võtma teie kasutuselt kõrvaldatud Hyundai auto vastavalt Euroopa Liidus
kehtivale direktiivile kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta.
Täpsemat teavet saate oma kohalikult HYUNDAI kodulehelt.

1-8

2. Sõiduki tehnilised andmed
Välimine ülevaade (I) .......................................................................................... 2-2
Välimine ülevaade (II) .........................................................................................2-4
Salongi ülevaade (II) ...........................................................................................2-8
Salongi ülevaade (II) ...........................................................................................2-9
Armatuurlaua ülevaade (I)................................................................................ 2-10
Armatuurlaua ülevaade (II) ............................................................................... 2-11
Mootoriruum ......................................................................................................2-12
Mõõtmed ............................................................................................................2-15
Mootori tehnilised andmed.............................................................................. 2-15
Pirnide võimsused ............................................................................................ 2-16
Rehvid ja veljed ..................................................................................................2-17
Kliimaseade ....................................................................................................... 2-18
Rehvide lubatud koormus ja kiirus .................................................................. 2-18
Sõiduki täismass ............................................................................................... 2-19
Pakiruumi maht................................................................................................. 2-19
Soovituslikud määrdeained ja nende kogused ..............................................2-20
Soovituslikud SAE-viskoossusklassid............................................................2-21
Sõiduki tehasetähis (VIN) ................................................................................. 2-22
Sõiduki andmesilt ............................................................................................. 2-22
Rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt .................................................... 2-23
Mootori number ................................................................................................ 2-23
Konditsioneeri kompressori silt ....................................................................... 2-24
Kütusesilt ........................................................................................................... 2-24
Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................... 2-25

2

Sõiduki tehnilised andmed

VÄLIMINE ÜLEVAADE ǣIǤ
 Eestvaade
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Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.
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5. Tagaklaasipuhasti* ...............................................................................................8-39
6. Tagaluuk ...............................................................................................................5-32
7. Tahavaatekaamera* .............................................................................................5-49
8. Numbrimärgi tuli ...................................................................................................8-80
9. Tagumised ultraheliandurid* .................................................................................5-50
10. Tagatuli ...............................................................................................................8-78
11. Tagumine udutuli ................................................................................................8-80
12. Tagurdustuli ........................................................................................................8-80
*: kui on varustuses
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 Tagantvaade
1/LQH YDVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

OAC3N010002R

1. Antenn ..................................................................................................................5-91
2. Uksed ...................................................................................................................5-13
3. Tankeluuk .............................................................................................................5-34
/LVDSLGXULWXOL .........................................................................................................8-80
5. Tagaklaasipuhasti* ...............................................................................................8-39
6. Tagaluuk ...............................................................................................................5-32
7. Tahavaatekaamera* .............................................................................................5-49
8. Numbrimärgi tuli ...................................................................................................8-80
9. Tagumised ultraheliandurid* .................................................................................5-50
10. Tagatuli ...............................................................................................................8-78
11. Tagumine udutuli ................................................................................................8-80
12. Tagurdustuli ........................................................................................................8-80
*: kui on varustuses
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02
 Tagantvaade
1/LQH SDUHPSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

OAC3N010002TU

1. Antenn ..................................................................................................................5-91
2. Uksed ...................................................................................................................5-13
3. Tankeluuk .............................................................................................................5-34
/LVDSLGXULWXOL .........................................................................................................8-80
5. Tagaklaasipuhasti* ...............................................................................................8-39
6. Tagaluuk ...............................................................................................................5-32
7. Tahavaatekaamera* .............................................................................................5-49
8. Numbrimärgi tuli ...................................................................................................8-80
9. Tagumised ultraheliandurid* .................................................................................5-50
10. Tagatuli ...............................................................................................................8-78
11. Tagumine udutuli ................................................................................................8-80
12. Tagurdustuli ........................................................................................................8-80
*: kui on varustuses
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SALONGI ÜLEVAADE ǣIǤ
 9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.
OAC3019003TU

1. Ukse käepide........................................................................................................5-15
2. Küljepeeglite juhtlüliti ............................................................................................5-25
3. Elektriliste akende lülitid ......................................................................................5-26
4. Elektriliste akende lukustuslüliti............................................................................5-30
6}LGXUHDWXUYDOLVXVHOOLWL ....................................................................................6-62
5HKYLU}KXNRQWUROOVVWHHPL 7306 OOLWL  ...........................................................7-10
(OHNWURRQLOLQHVWDELLOVXVNRQWUROOLVVWHHP (6& ..................................................6-37
(VLWXOHGHN}UJXVHUHJXODDWRU ...............................................................................5-44
9. Kaitsmete karp .....................................................................................................8-53
9}WPHJDNHHUDWDYVWHOXNN ................................................................................6-7
Y}L(1*,1(67$576723 PRRWRULVWDUWVWRSS OOLWL ....................................... 6-10
11. Rool ....................................................................................................................5-20
12. Kapoti avamishoob .............................................................................................5-31
13. Tankeluugi avamislüliti........................................................................................5-34
,VWPHG...................................................................................................................3-4
*: kui on varustuses
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02
SALONGI ÜLEVAADE ǣIIǤ
 3DUHPSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.
OAC3019003R

1. Ukse käepide........................................................................................................5-15
2. Küljepeeglite juhtlüliti ............................................................................................5-25
3. Elektriliste akende lülitid ......................................................................................5-26
4. Elektriliste akende lukustuslüliti............................................................................5-30
6}LGXUHDWXUYDOLVXVHOOLWL ....................................................................................6-62
5HKYLU}KXNRQWUROOVVWHHPL 7306 OOLWL  ...........................................................7-10
(OHNWURRQLOLQHVWDELLOVXVNRQWUROOLVVWHHP (6& ..................................................6-37
(VLWXOHGHN}UJXVHUHJXODDWRU ...............................................................................5-44
9. Kaitsmete karp .....................................................................................................8-53
9}WPHJDNHHUDWDYVWHOXNN ................................................................................6-7
Y}L(1*,1(67$576723 PRRWRULVWDUWVWRSS OOLWL ....................................... 6-10
11. Rool ....................................................................................................................5-20
12. Kapoti avamishoob .............................................................................................5-31
13. Tankeluugi avamislüliti........................................................................................5-34
,VWPHG...................................................................................................................3-4
*: kui on varustuses
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ARMATUURLAUA ÜLEVAADE ǣIǤ
 9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.
OAC3019004TU

7XOHGHVHDGLVWXVVXXQDWXOHG ................................................................................5-37
2. Klaasipuhastid ja -pesurid ....................................................................................5-47
3. Näidikuplokk ...........................................................................................................4-2
4. Signaal .................................................................................................................5-22
5. Helisüsteemi lülitid roolil* .....................................................................................5-92
6. Kiirushoidik*..........................................................................................................6-83
Kiiruspiiriku lüliti* ..................................................................................................6-69
7. Juhi turvapadi .......................................................................................................3-43
8. Teabe- ja meelelahutussüsteem* .........................................................................5-91
9. Ohutulede lüliti........................................................................................................7-3
10. Uste kesklukustuslüliti ........................................................................................5-15
11. Kliimaseadme süsteem* ............................................................................5-54, 5-63
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02
ARMATUURLAUA ÜLEVAADE ǣIIǤ
 3DUHPSRROVHURROLJDV}LGXN

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.
OAC3019004R

12. Voolupesa* .........................................................................................................5-83
Sigarisüütaja* .....................................................................................................5-80
0RELLOWHOHIRQLMXKWPHYDEDODDGLPLVVVWHHP .....................................................5-84
14. USB-laadija* .......................................................................................................5-84
,VWPHVRRMHQGXV .................................................................................................3-18
16. Roolisoojenduse lüliti* ........................................................................................5-22
0RRWRULDXWRPDDWVHVHLVNDPLVMDNlLYLWDPLVIXQNWVLRRQL ,6* OOLWL .................6-45
18. Parkimisohutuse lüliti* ........................................................................................5-52
19. Käigukang .................................................................................................6-15, 6-18
.}UYDOLVWXMDHHVPLQHWXUYDSDGL .........................................................................3-43
21. Kindalaegas........................................................................................................5-79
*: kui on varustuses
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MOOTORIRUUM
 6PDUWVWUHDP*
9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

- Parempoolse URROLJDV}LGXN

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
2$&782$&5

0RRWRULMDKXWXVYHGHOLNXPDKXWL............................................................................8-28
0RRWRUL}OLWlLWHDYDNRUN ........................................................................................8-26
3LGXULVLGXULYHGHOLNX PDKXWL ...............................................................................8-30
¯KXÀOWHU ................................................................................................................8-33
5. Kaitsmete karp .....................................................................................................8-54
6. Aku .......................................................................................................................8-40
7. Klaasipesuvedeliku mahuti ...................................................................................8-32
8. Radiaatorikork ......................................................................................................8-28
0RRWRUL}OLP}}WHYDUUDV .........................................................................................8-25
*: kui on varustuses
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02
 6PDUWVWUHDP*7*'L
9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

- Parempoolse URROLJDV}LGXN

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
2$&1782$&15

0RRWRULMDKXWXVYHGHOLNXPDKXWL............................................................................8-28
0RRWRUL}OLWlLWHDYDNRUN ........................................................................................8-26
3LGXULVLGXULYHGHOLNX PDKXWL ...............................................................................8-30
¯KXÀOWHU ................................................................................................................8-33
5. Kaitsmete karp .....................................................................................................8-54
6. Aku .......................................................................................................................8-40
7. Klaasipesuvedeliku mahuti ...................................................................................8-32
8. Radiaatorikork ......................................................................................................8-28
0RRWRUL}OLP}}WHYDUUDV .........................................................................................8-25
*: kui on varustuses
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 6PDUWVWUHDP*
- 9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

- Parempoolse URROLJDV}LGXN

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
2$&782$&5

0RRWRULMDKXWXVYHGHOLNXPDKXWL............................................................................8-28
0RRWRUL}OLWlLWHDYDNRUN ........................................................................................8-26
3LGXULVLGXULYHGHOLNX PDKXWL ...............................................................................8-30
¯KXÀOWHU ................................................................................................................8-34
5. Kaitsmete karp .....................................................................................................8-54
6. Aku .......................................................................................................................8-40
7. Klaasipesuvedeliku mahuti ...................................................................................8-32
8. Radiaatorikork ......................................................................................................8-28
0RRWRUL}OLP}}WHYDUUDV .........................................................................................8-25
*: kui on varustuses
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MÕÕTMED
mm
5-ukseline

N Line

Kogupikkus

3 670

3 675

Kogulaius

1 680

1 680

.RJXN}UJXV

1 480

1 483

5

1 479

-

5

1 467

-

5

1 467

1 467

5

1 490

-

5

1 478

-

5

1 478

1 478

2 425

2 425

Esemed

Rehvimustri
sügavus ees

Rehvimustri
sügavus taga

Telgede pikivahe

MOOTORI TEHNILINE KIRJELDUS
Smartstream
G1.0

Smartstream
G1.2

Smartstream
G1.0 T-GDi

 

 

 

[
[

[
[

[
[

Tööjärjestus

1-2-3

1-3-4-2

1-2-3

Silindrite arv

3

4

3

Ese
Nihe
FP NXXSWROOL 
/lELP}}W[NROYLNlLN
mm
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PIRNIDE VÕIMSUS
Pirni tüüp

Võimsus
(W)

H19



PY21W

21

(VLWXOL .DXJWXOLOlKLWXOL

HB3

60

6WDDWLOLQHNXUYLWXOL OlKLWXOL 

+//

55

Lambipirn
Tüüp A

Tüüp B
Ees

(VLWXOL .DXJWXOLOlKLWXOL
Suunatuli

Suunatuli
Udutuli*
Ääretulelatern&
SlHYDWXOL '5/ 

Tüüp A
Tüüp B

.OMHVXXQDWXOL NOMHSHHJOLO
Küljesuunatuli*
Tüüp A
Tüüp B

Taga- ja pidurituli
Tagatuli
Pidurituli

Suunatuli
Taga

Helkur

51

3://



/('

/('

/('

/('

WY5W

5

3://



/('

/('

P21W

21

PY21W

21

-

-

:://

16

Udutuli

3://

21

/('

/('

:://

10

Numbrimärgi tuli
Kaardituli

)(67221

8

Pakiruumi valgustus

)(67221

10

*: Kui on varustuses
7S$0LWPHIRRNXVHOLQH 0)5 HVLWXOL
7S%.DKHIXQNWVLRRQLJDHVLWXOL
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21

51W

Tagurdustuli
/LVDSLGXULWXOL

Salong

PY21W

7'

NB!

 

 

 

Ees

 

 

 

Ees

 

 

 

 

Taga

 

 

 

Taga

Täiskoormus

Rehvirõhk, bar (kPa, psi)
Tavakoormus*1

11~13
a
a

Rattamutrite
pingutusmoment kgf·m
OEIÃIW1P

Rehvide vahetamisel paigaldage kõigile ratastele originaalrehvidega sama mõõtu rehvid.
Teistsuguste rehvide kasutamine võib seotud osi kahjustada või takistada nende tööd.

ETTEVAATUST

 6WDQGDUGVHOHUHKYLU}KXOHRQOXEDWXGRQOLVDGDN3D SVL NXLRQWHDGDHWLOPDGPXXWXYDGNOmemaks. Rehvide rõhk väheneb tavaliselt iga 7°C langusega 7 kPa (1 psi). Kui on oodata suuri
temperatuurikõikumisi, kontrollige oma rehvide rõhku ja hoidke see korrektne.
 6XXUHPDWHON}UJXVWHOPHUHSLQQDVW}KXU}KNYlKHQHE6HHW}WWXNRQWUROOLJHUHKYLU}KNXHQQHNXLSODDQLWH
merepinnast kõrgemates piirkondades sõita.
Vajadusel pumbake rehvid korrektse rõhuni (rõhk kõrguse kohta: +10 kPa/1 km (+2,4 psi/1 miil)).

3.5JX15

6.5JX16

5

5.5JX14
6.0JX15

5

5

*1: Tavakoormus: kuni 3 inimest

Ajutine
varuratas

1RUPDDOP}}GXV
ratas

Ese

Velje
mõõt

Rehvi mõõt

02

REHVID JA VELJED
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KLIIMASEADE
Mahukaal

Klassifikatsioon

 

R-134a
5\I

 

3$*

Ese
Jahutusaine
J R]
Kompressori määrdeaine
J R]

/LVDWHDEHVDDPLVHNVVRRYLWDPHS||UGXGD+<81'$,YROLWDWXGPJLHVLQGDMDSRROH

REHVIDE LUBATUD KOORMUS JA KIIRUS
Ese

NormaalP}}GXVUDWDV

Ajutine
varuratas

Rehvi mõõt

Lubatud
koormus
LI *1
kg

Lubatud kiirus
SS *2

km/h

5

5.5JX14

86

530

T

190

5

6.0JX15

86

530

H

210

84

500

H

210

5

6.5JX16
84

500

V

240

90

600

0

130

7'

*1/,.225086,1'(.6
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Velje
mõõt

2

3.5JX15

66.,,586,1'(.6

02
SÕIDUKI TÄISMASS
NJ OEV

4-istmeline
Smartstream
G1.0

Smartstream
G1.0 T-GDi

Smartstream
G1.2

$07

07

07 (&2

07

$07

07

1340


1340


1310


1380


1350


1350


5-istmeline
Smartstream
G1.0

Smartstream
G1.0 T-GDi

Smartstream
G1.2

$07

07

07

$07

07

1410


1410


1470


1430


1430


PAKIRUUMI MAHT
Esemed
0,1
3DNLUXXPLPDKW 9'$
l FXIW 0$;

Bensiinimootor
 
 

0LQ7DJDLVWPHWDJDQWNXQLLVWPHODVHUYDQL
0D[(VLLVWPHWDJDQWNXQLODHQL
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SOOVITUSLIKUD MÄÄRDEAINED JA NENDE KOGUSED
0RRWRUL MD M}XVVWHHPL SDULPD W||NRUUD MD YDVWXSLGDYXVH WDJDPLVHNV NDVXWDJH
ainult ettenähtud kvaliteetseid määrdeaineid. Õige määrdeaine aitab parandada ka
mootori kasutegurit, mille tulemuseks on väiksem kütusekulu.
Soovitame kasutada järgmisi määrdeaineid ja vedelikke.
Määrdeaine
0RRWRUL}OL 1 *2
}OLYDKHWXV

0DQXDDO
käigukasti
vedelik

Kogus

Smartstream
*

3,1 l 86TW

Smartstream
*

3,4 l 86TW

Smartstream
*7*'L

3,6 l 86TW

5-ukseline

l
a86TW

1/LQH

l
a86TW

Poolautomaatse käigukasti vedelik

Smartstream
*

Jahutusvedelik

$07

5,51 l 86
TW

07

5,53 l 86
TW

Smartstream
*

5,89 l 86
TW

Smartstream
*7*'L

6,02 l 86
TW

3LGXULVLGXULYHGHOLN
Kütus

l
a86TW

0,7~0,8 l
a86TW
36 l 86JDO

Klassifikatsioon

6$(:$3,613/86
63Y}L,/6$&*)

$3,*/6$(:
6.+.6<107):
+.6+(//63,5$;6
*+0(:07)
*6&$/7(;*607)+'
70W
$3,*/6$(:
6.+.6<107):
+.6+(//63,5$;6
*+0(:07)
*6&$/7(;*607)+'
70W

$QWLIULLVLMDYHH6(*8
HWOHHQJONRROLS}KLQHMDKXtusaine alumiiniumradiaatoriWHOH

)0966'27
-

*1: Vt soovituslikke SAE-viskoossusklasse järgmisel leheküljel.
*2 .XL ODOPDLQLWXG VSHWVLILNDWVLRRQLGHOH YDVWDYDW }OL HL ROH VDDGDYDO Y}LE NDVXWDGD VQWHHWLOLVW }OL 6$(
viskoossusklassiga 0W-20.
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02
Soovituslik SAE-viskoossusklass
ETTEVAATUST
Puhastage alati enne mis tahes määrdeaine kontrollimist või väljalaskmist vastava täite- või tühjendusava korgi või mõõtevarda ümbrus. See
on eriti tähtis tolmustes ja liivastes piirkondades ning juhul, kui sõidetakse kõvakatteta teedel. Korkide ja mõõtevarda piirkonna puhastamine väldib mustuse ja liiva sattumist mootorisse ja teistesse mehhanismidesse,
mis võivad kahjustuda.
0RRWRUL}OLYLVNRRVVXVP}MXWDENWXVHNXOXQLQJPRRWRULNlLYLWDWDYXVWMD}OLYRRODYXVW
NOPDLOPDJD9lLNVHPDYLVNRRVVXVHJD}OLGRQNWXVHVllVWOLNXPDGQLQJWRLPLYDG
NOPDLOPDJDSDUHPLQLNXLGSDODYDLOPDJDYDMDEPRRWRUUDKXOGDYD}OLWXVHWDJDPLVHNVVXXUHPDYLVNRRVVXVHJD}OL0LWWHVRRYLWDWDYDYLVNRRVVXVHJD}OLY}LEPRRWRULW
kahjustada.
/lKWXJH}OLYDOLPLVHOWHPSHUDWXXULYDKHPLNXVWPLGDRQRRGDWDHQQHMlUJPLVW}OLYDhetust.
9DOLJHWDEHOLVWVRRYLWXVOLN}OLYLVNRRVVXV

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud
Temperatuur

°C -30
-20
-10
0
10
20
)
-10
0
20
40
60

Bensiinimootori
PRRWRUL}OL 1

30
80

40
100

50
120

0W-20

*1.XLNDVXWDWDNVHPLQHUDDOY}LSRROVQWHHWLOLVW}OLVLLVRQVHOOHYDKHWDPLQHYlJDW}VLQHDXWRKRROGXVHWLQJLPXV

.XLPRRWRUL}OLORQVHH$PHULFDQ3HWUROHXP,QVWLWXWHҋL $3, VHUWLILNDDGLWlKLVVLLVYDVWDEVHHNDUDKYXVYDKHOLVHPllUGHDLQHWH VSHWVLILNDWVLRRQL Q}XDQGHNRPLWHH ,/6$&  Q}XHWHOH
6RRYLWDPH NDVXWDGD DLQXOW $3, VHUWLILWVHHULPLVPlUJLVHJD
PRRWRUL}OLVLG
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SÕIDUKI TEHASETÄHIS
ǣVINǤ

SÕIDUKI ANDMESILT

 Kerenumber

OAC3019022TU
OAC3019021TU

7HKDVHWlKLVW 9,1NRRGL  NDVXWDWDNVH
WHLH DXWR UHJLVWUHHULPLVHO RPDQGL}LJXVH W}HQGDPLVHNV QLQJ N}LJLV PXXGHV
WHLHDXWRJDVHRWXG}LJXVWRLPLQJXWHV
1XPEHU RQ VWDQWVLWXG NDDVV}LWMD LVWPH
alla. Numbri vaatamiseks avage kate.
 9,1VLOW NXLRQYDUXVWXVHV

2$,

9,1DVXENDDUPDWXXUODXDODRVDNOJH
kinnitatud plaadil. Plaadil olevat numbULW QlHE K}OSVDVWL ND YlOMDVWSRROW OlEL
tuuleklaasi.

2-22

9DVDN Y}L SDUHPSRROVHO XNVHSRVWLO
DVXYDO DQGPHVLOGLO RQ QlLGDWXG 9,1
kood ja muud tehaseandmed.

02
REHVIDE TEHNILISTE
ANDMETE JA RÕHKUDE SILT

MOOTORI NUMBER

OAC3019024TU
OAC3019023TU

Teie uuele autole paigaldatud rehvid
Y}LPDOGDYDGWDYDV}LGXOSDULPDWVRRritust.

0RRWRULQXPEHURQNLUMDVPRRWRULSORNLO
joonisel näidatud kohas.

Vasakul keskpiilaril asuval rehvisildil on
QlLGDWXGWHLHDXWRVRRYLWDWDYDGUHKYLU}hud.
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KONDITSIONEERI
KOMPRESSORI SILT

KÜTUSESILT ǣKUI ON
VARUSTUSESǤ
Kütusesilt asub tankeluugi küljes.

OHC081001

Kompressori sildil on kirjas andmed
teie auto varustusse kuuluva konditsioneeri kompressori tüübi kohta: mudel,
tarnija tootekood, tootmisnumber, külPDDLQH  MD}OL  
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270/

A. Pliivaba bensiini oktaanarv
 52152=8XULPLVPHHWRGLOPllratud oktaanarv
  50 $.,$QWL.QRFN,QGH[
%%HQVLLQWSLNWXVWHLGHQWLILNDDWRULG
Ú
See sümbol tähistab kasutusN}OEOLNNX NWXVW bUJH NDVXWDJH
ühtegi muud kütust.
&/LVDWHDEH VDDPLVHNV YDDGDNH VLVVHMXKDWXVHRVDࡐ1}XGHGNWXVHOH´

02
VASTAVUSDEKLARATSIOON
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ

CE0678

.}LN DXWR RVDG PLV NDVXWDYDG RPD
töös erinevaid raadiosagedusi, vastaYDGGLUHNWLLYL(hQ}XHWHOHMDVHOlest tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
Täiendav teave, sh tootja vastavusdeklaratsioon, on kättesaadav Hyundai
veebilehel:
KWWSVHUYLFHK\XQGDLPRWRUFRP
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3. Ohutussüsteem
Olulised ohutusabinõud ..................................................................................... 3-2
Kinnitage alati turvavöö .................................................................................. 3-2
Kinnitage kõik lapsed autos oma kohale ....................................................... 3-2
Turvapatjadega seonduvad ohud................................................................... 3-2
Juhi tähelepanu hajumine .............................................................................. 3-2
Jälgige oma sõidukiirust .................................................................................3-3
Hoidke oma auto ohutus seisukorras ............................................................3-3
Istmed ..................................................................................................................3-4
Ohutusabinõud ................................................................................................3-6
Esiistmed.......................................................................................................... 3-7
Tagaistmed...................................................................................................... 3-11
Peatugi ........................................................................................................... 3-13
Istmesoojendus ..............................................................................................3-17
Turvavööd .......................................................................................................... 3-19
Turvavööde ohutusnõuded........................................................................... 3-19
Turvavöö hoiatustuli ......................................................................................3-20
Turvavööde süsteem ..................................................................................... 3-22
Eelpingutiga turvavööd .................................................................................3-24
Täiendavad turvavööde kasutamise ohutusabinõud .................................. 3-27
Turvavööde hooldus ......................................................................................3-29
Lapse turvavarustus .........................................................................................3-30
Meie soovitus: lapsed olgu alati tagaistmel ................................................3-30
Lapse turvavarustuse valimine ......................................................................3-31
Lapse turvavarustuse paigaldamine ............................................................3-32
Turvapadi – lisakaitsesüsteem ......................................................................... 3-41
Kus asuvad turvapadjad? ..............................................................................3-43
Kuidas töötab turvapadjasüsteem? ............................................................ 3-48
Mis järgneb turvapatjade vallandumisele? .................................................. 3-51
Miks minu turvapadi kokkupõrkes ei avanenud? ........................................3-53
Lapse turvavarustuse hooldus..................................................................... 3-58
Täiendavad ohutusabinõud ..........................................................................3-59
Turvapatjade hoiatussildid ............................................................................3-59

3

Ohutussüsteem

OLULISED OHUTUSABINÕUD
Sellest jaotisest ja kogu juhendist leiate
palju ohutusabinõusid ja soovitusi.
Selle jaotise ohutusabinõud on kõige
olulisemad.

Kandke alati turvavööd
Turvavöö on teie parim kaitse igasuguste õnnetuste korral. Turvapatjade
eesmärk on turvavöösid täiendada,
mitte asendada. Hoolimata sellest, et
teie auto on varustatud turvapatjadega,
kontrollige ALATI üle, et teie ja kõikide
kaassõitjate turvavööd oleksid kinnitatud ja õiges asendis.

Kinnitage kõik lapsed autos
oma kohale
Kõik alla 13-aastased lapsed peavad
sõitma auto tagaistmel, kasutades
nõuetekohast turvavarustust. Imikud ja
väikelapsed tuleb autos kohale kinnitada vanusele ja kasvule vastava turvaseadmega. Suuremad lapsed peavad
kasutama auto turvavööd ja istmekõrgendust seni, kuni nende kasv võimaldab kasutada auto turvavöid õiges
asendis ilma istmekõrgenduseta.

Turvapatjadega seonduvad
ohud
Kuigi turvapadjad võivad päästa elusid,
võivad need tekitada ka raskeid ja isegi
surmavaid kehavigastusi, kui sõitja
istub neile liiga lähedal või ei ole end
korralikult
kohale
kinnitanud.
Turvapadja vallandumisest põhjustatud
vigastused ohustavad kõige enam imikuid, väikelapsi ja lühikest kasvu täiskasvanuid. Järgige kõiki selles käsiraamatus toodud juhiseid ja hoiatusi.
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Juhi tähelepanu hajumine
Kui juht kaotab tähelepanu, võivad sellel olla väga tõsised ja koguni surmaga
lõppevad tagajärjed, eriti juhul, kui roolis on kogenematu autojuht. Ohutus
peab roolis olles olema esikohal ja
autojuhid peavad olema teadlikud mitmesugustest asjaoludest, mis võivad
tähelepanu hajutada, nagu unisus, kõrvaliste esemete kättevõtmine, söömine, enese sättimine, kaasreisijad ja
mobiiltelefoni kasutamine.
Autojuht võib tähelepanu kaotada, kui
ta pöörab oma pilgu teelt ära või tõstab
käed roolilt, et tegeleda auto juhtimise
asemel millegi muuga. Tähelepanu
kaotamise ja õnnetuste vältimiseks:
 Seadistage oma kaasaskantavad
seadmed (nt MP3-mängijaid, telefonid, navigatsiooniseadmed vms)
ALATI siis, kui auto on pargitud või
ohutus kohas peatatud;
 Kasutage oma kaasaskantavaid
seadmeid AINULT siis, kui seadus
seda lubab, ning tingimustes, milles
nende kasutamine on ohutu.
 Ärge kirjutage tekstisõnumeid ega
e-kirju KUNAGI sõidu ajal. Enamikus
riikides on see seadusega keelatud.
Mõnes riigis ja linnas on juhil keelatud ka telefoni sõidu ajal käes hoida.
 Ärge laske end KUNAGI ühegi kaasaskantava seadme kasutamisest
häirida. Teil on kohustus nii oma
kaassõitjate kui ka teiste liiklejate ees
sõita alati ohutult, hoides oma käed
roolil ja pilgu teel ning keskendudes
täielikult vaid auto juhtimisele.

03
Jälgige oma sõidukiirust
Liigne kiirus on üks peamisi kehavigastuste ja surmaga lõppevate avariide
põhjusi. Üldjuhul kehtib reegel: mida
suurem kiirus, seda suurem vigastuste
oht, kuid raskeid kehavigastusi võib
esineda ka väikestel kiirustel. Ärge ületage kunagi ohutut sõidukiirust, lähtudes kiiruse valikul hetke sõiduoludest,
mitte suurimast lubatud sõidukiirusest.

Hoidke oma auto ohutus seisukorras
Rehvi purunemine või mõni ootamatu
mehaaniline rike võib olla äärmiselt ohtlik. Selliste ohtude vältimiseks kontrollige regulaarselt ja piisavalt sageli rehvide rõhku ja seisundit ning viige läbi kõik
auto graafikujärgsed hooldused.
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ISTMED
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Juhipool

 Kaassõitja pool

 Tagaiste

Teie auto funktsioonid võivad joonisel näidatust erineda.
OAC3039001TU

Esiistmed
1. Istme nihutamine ette- või tahapoole
2. Istme seljatoe kaldenurk
3. Istmepadja kõrguse reguleerimine*
4. Peatugi
5. Istmesoojenduse lüliti*
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Tagaistmed
6. Peatugi (äärtes ja/või keskel*)
7. Seljatoe kokkuklappimine
*: kui on varustuses

03
 Parempoolse rooliga sõiduk

 Kaassõitja pool

 Juhipool

 Tagaiste

Teie auto funktsioonid võivad joonisel näidatust erineda.
OAC3039001R

Esiistmed
1. Istme nihutamine ette- või tahapoole
2. Istme seljatoe kaldenurk
3. Istmepadja kõrguse reguleerimine*
4. Peatugi
5. Istmesoojenduse lüliti*

Tagaistmed
6. Peatugi (äärtes ja/või keskel*)
7. Seljatoe kokkuklappimine
*: kui on varustuses
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Ohutusabinõud

Turvapadjad

Õigesti reguleeritud esiistmed, mis
tagavad turvalise ja mugava istumisasendi, mängivad koos turvavööde ja
turvapatjadega väga tähtsat rolli juhi ja
kaassõitja kaitsmisel liiklusõnnetuse
korral.

Täituva turvapadja poolt põhjustatud
vigastuste riski on teil endal võimalik
edukalt vähendada. Risk turvapatjade
täitumise korral viga saada kasvab
märgatavalt, kui istute turvapadjale liiga
lähedal. Nihutage iste esiturvapadjast
võimalikult kaugele, säilitades siiski
mugava juhtimisasendi.

HOIATUS
Autos ei tohiks istuda padjal, mis
vähendab inimese ja istme vahelist
hõõrdetakistust. Nii võivad istuja
puusad õnnetuses või järsul pidurdusel turvavöö puusarihma alt läbi
libiseda. See võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi, sest turvavöö ei saa
korralikult toimida.
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HOIATUS
Täituva turvapadja poolt tekitatavate
raskete ja eluohtlike vigastuste riski
vähendamiseks järgige järgmiseid
ohutusabinõusid:
 Nihutage juhiiste nii taha kui võimalik, jälgides, et te suudaksite
siiski autot täielikult juhtida.
 Nihutage ka kaassõitja esiiste võimalikult kaugele taha.
 Käte kaitsmiseks võimalike vigastuste eest hoidke roolirattast kinni
alati väljastpoolt, paigutades oma
käed roolil kella üheksale ja kolmele vastavasse asendisse.
 Ärge pange KUNAGI midagi ega
kedagi iseenda ja turvapadja vahele.
 Võimalike jalavigastuste vältimiseks ärge lubage esiistmel istuval
kaassõitjal kunagi oma jalgu armatuurlaual hoida.

03
Turvavööd

Esiistmed

Kinnitage enne sõidu alustamist alati
oma turvavöö.
Kõik kaassõitjad peavad alati istuma
püstise seljatoega istmel ning kinnitama korralikult oma turvavöö. Imikud ja
väikelapsed tuleb autos kohale kinnitada vanusele ja kasvule vastava turvahälli või -tooliga. Lapsed, kes on istmekõrgenduse kasutamiseks juba liiga
suured, peavad kasutama enda kinnitamiseks auto turvavöid.

Esiistet on võimalik reguleerida istmepadja välisküljel asuva hoova või nupuga. Seadke juhiiste enne sõidu alustamist õigesse asendisse, et rool,
pedaalid ja muud juhtimisseadmed
oleksid mugavas kauguses.

HOIATUS
Järgige turvavöö asendi reguleerimisel järgmiseid ohutusabinõusid:
 Ärge kasutage KUNAGI ühte turvavööd mitme inimese kinnitamiseks.
 Sõitke alati püstise seljatoega, nii
et turvavöö puusarihm kulgeb
tihedalt ja võimalikult madalalt üle
puusade.
 Ärge lubage kaassõitjatel imikuid
või väikelapsi KUNAGI sõidu ajal
süles hoida.
 Ärge pange turvavööd kunagi üle
oma kaela ega üle teravate servadega esemete, samuti ärge a paigutage turvavöö õlarihma enda
kehast eemale.
 Hoolitsege selle eest, et turvavöö
ei jääks millegi taha või vahele
kinni.

HOIATUS
Järgige istme asendi reguleerimisel
järgmiseid ohutusabinõusid:
 Ärge KUNAGI reguleerige istet
sõidu ajal. Iste võib ootamatult liikuda ning see võib põhjustada
auto üle kontrolli kaotamise ning
avarii.
 Ärge asetage midagi esiistmete
alla. Juhi jalaruumis olevad lahtised esemed võivad pedaalide
vajutamist takistada, põhjustades
õnnetuse.
 Veenduge, et miski ei takistaks seljatoe hoidmist õiges asendis.
 Ärge pange põrandale ega istmetele tulemasinaid. Istme asendi
muutmisel võib gaas välgumihklist
välja pääseda ja põlema süttida.
 Olge istme taha või vahele ja keskkonsooli kinnijäänud väikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik.
Istmemehhanismi
teravad
ääred võivad käsi vigastada.
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 Kui tagaistmetel on sõitjad, olge
esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
 Pärast reguleerimist veenduge, et
iste oleks oma kohale lukustunud.
Vastasel juhul võib iste ootamatult
liikuda ja õnnetuse põhjustada.

Ette- ja tahapoole reguleerimine

ETTEVAATUST
Vigastuse ennetamiseks:
 Ärge kunagi reguleerige istet, kui
turvavöö on kinnitatud. Istme
ettelükkamisel võib see põhjustada alakõhule suure surve.
 Olge istmete liigutamisel ettevaatlik, et käed ega sõrmed istme mehhanismide vahele ei jääks.
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OAC3039002TU

Istet saate edasi ja tagasi reguleerida
järgmiselt:
1. Tõmmake üles istmepadja esiserva
all asuv hoob.
2. Lükake iste sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et iste
on asendisse lukustunud. Liigutage
istet edasi ja tagasi ilma hooba kasutamata. Kui iste liigub, ei ole see korralikult lukustunud.

03
Istme seljatoe kaldenurk

Tahakallutatud seljatugi
Sõidu ajal on ohtlik istuda istmel, mille
seljatugi on taha kallutatud. Hoolimata
sellest, et olete kinnitanud oma turvavöö, väheneb auto turvasüsteemide
(turvavööde ja turvapatjade) poolt
pakutav kaitse märgatavalt, kui istme
seljatugi on taha kallutatud.

HOIATUS
OAC3039003TU

Seljatoe taha kallutamiseks tehke järgmist.
1. Nõjatuge kergelt ettepoole ja tõmmake seljatoe kalde reguleerimishoob üles.
2. Nõjatuge ettevaatlikult istme seljatoele ja seadke seljatugi enda jaoks
sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et seljatugi on asendisse lukustunud.
(Seljatoe lukustumiseks PEAB hoob
pöörduma tagasi algasendisse.)

Ärge sõitke KUNAGI tahakallutatud
seljatoega istmel.
Sõitmine tahakallutatud seljatoega
istmel suurendab avarii või äkkpidurdamise korral raskete või surmavate kehavigastuste võimalust.
Juht ja kõik kaassõitjad peavad istuma alati nii, et selg oleks vastu seljatuge, turvavöö korralikult kinni ja
seljatugi püstiasendis.
Turvavööde korralikuks töötamiseks
peavad need olema tihedalt ümber istuja puusade ja rindkere. Kui iste on taha
kallutatud, ei saa õlarihm teid korralikult
kaitsta, sest see ei ole tihedalt vastu
teie rindkere. Selle asemel on see lõdvalt teie ees.
Avarii korral võite paiskuda suure
hooga vastu turvavööd, mille tagajärjeks võivad olla kaelavigastused ja
muud ohtlikud traumad.
Mida suurem on seljatoe kalle, seda
suurem on võimalus, et istuja puusad
libisevad turvavöö vöörihma alt välja
või istuja kael saab löögi turvavöö õlarihmalt.
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Istmepadja kõrgus
(juhiistmel, kui on varustuses)

Käetugi
(juhiistmel, kui on varustuses)

OAC3039004TU

Istmepadja kõrgust saate muuta järgmiselt:
 Istmepadja langetamiseks vajutage
hooba mitu korda allapoole.
 Istmepadja tõstmiseks tõmmake
hooba mitu korda ülespoole.

OAC3039005TU

Käetoe kasutamiseks tõmmake see
alla.

Seljatoe tasku
(kui on varustuses)

OAI3039033

Seljatoe tasku asub esiistme seljatoe
tagaküljel.

ETTEVAATUST
Ärge pange seljatugede taskutesse
raskeid ega teravaid esemeid. Avarii
korral võivad need taskust välja lennata ja vigastada kaassõitjaid.
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Tagaistmed (kui on varustuses)
Tagaistme seljatugesid saab pikkade
esemete vedamiseks või pagasiruumi
suurendamiseks alla lasta.

HOIATUS
 Ärge kunagi lubage kellelgi kokkuklapitud seljatoel reisida. Nii
pole võimalik õiges asendis istuda
ega turvavööd kasutada. See võib
õnnetuses või järsul pidurdusel
üliraskeid vigastusi põhjustada.
 Kokkuklapitud tagaistmetel transporditavad esemed ei tohi ulatuda
esiistmete seljatugedest kõrgemale. Vastasel juhul võib pagas järsul
pidurdamisel ettepoole paiskuda
ning esiistmetel istujaid ja autot
vigastada.

1. Seadke eesmine seljatugi püstisesse asendisse ja liigutage istet vajaduse korral ettepoole.
2. Seadke tagaistme peatoed kõige
alumisse asendisse (kui reguleeritavad peatoed on varustuses).

OAI3039010

3. Pange tagumise kolmepunktivöö
pannal küljel asuvasse hoidikusse.
Nii ei jää kolmepunktivöö ette, kui
seljatuge kokku klapite.
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HOIATUS

OAC3039006TU

OAC3039007TU

4. Tõmmake seljatoe vabastushooba
ülespoole ja keerake seljatugi ettepoole maha.
Kui soovite tagaistmel taas istuda, tõstke seljatugi üles ja lükake tagasi taha.
Lükake seljatuge tugevalt, kuni see
kohale lukustub. Kontrollige, et seljatugi oleks lukustatud.
Tagumiste seljatugede üles tõstmisel
tooge tagumised turvavööd nende
nõuetekohastele asenditele.
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Kui tõstate tagaistme seljatoe pärast
kokkuklappimist jälle üles:
Ärge kahjustage turvavöö rihma ega
pannalt. Ärge laske turvavöö rihmal
ega pandlal tagaistme vahele kinni
jääda. Veenduge, et tagaistme seljatugi oleks täielikult püstisesse asendisse lukustunud, surudes seljatoe
ülaosale. Vastasel juhul võib õnnetuse või äkkipidurdamise korral iste
alla kukkuda ja pagas siseneda sõitjateruumi, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
NB!
 Tagumiste seljatugede üles tõstmisel tooge tagumised turvavööd
nende nõuetekohastele asenditele.
 Turvavöö rihma suunamine läbi
tagaistme turvavöö juhiku aitab
hoida turvavöid istmete taha või
alla takerdumast.

03
HOIATUS
Pagas
Pagas tuleb alati kinnitada, et vältida
kokkupõrke korral selle sõidukis
ringi paiskumist ja sõitjate vigastamist. Ärge pange ühtegi eset tagaistmele, kuna neid pole võimalik seal
korralikult kohale kinnitada ja avarii
korral võivad need eesistujaid tabada.

HOIATUS
Pagasi laadimine
Veenduge pagasi peale- või mahalaadimisel, et mootor seisab, seisupidur on rakendatud, automatiseeritud manuaalkäigukast on asendis N
või manuaalkäigukastil on rakendatud tagurduskäik või esimene käik.
Kui käigukang liigub kogemata teise
asendisse, võib mainitud nõuete
mittetäitmise tõttu sõiduk liikuda.

Peatugi
Auto esiistmed ja tagaiste on varustatud
reguleeritavate
peatugedega.
Peatoed teevad autosõidu mugavamaks, kuid ennekõike on need ette
nähtud sõitjate kaitsmiseks avarii korral
kaela- ja lülisambavigastuste eest, eriti
juhul, kui auto saab löögi tagant.

HOIATUS
Raskete ja eluohtlike vigastuste riski
vähendamiseks avarii korral järgige
peatugede reguleerimisel järgmiseid
ohutusabinõusid:
 Reguleerige kõikide sõitjate peatoed õigesse asendisse alati ENNE
sõidu alustamist.
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Esiistmete peatoed

ODN8039067L

Reguleerige peatoed asendisse,
milles nende keskkoht on samal
kõrgusel istuja silmadega.
 Ärge KUNAGI reguleerige juhiistme peatoe asendit sõidu ajal.
 Reguleerige peatugi asendisse,
milles see on istuja peale võimalikult lähedal. Ärge kasutage mingeid täiendavaid istmepatju, mis
keha seljatoest eemal hoiavad.
 Veenduge, et pärast peatoe asendi
reguleerimist oleks see sellesse
asendisse korralikult fikseeritud.
NB!
Vigastuste vältimiseks ärge KUNAGI
peatugesid lööge ega tõmmake.

ETTEVAATUST
Kui tagaistmetel ei ole sõitjad, seadke peatugi kõige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi võib tahavaadet segada.
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ODN8039068L

Juhi ja kaassõitja istmed on varustatud
turvalisuse ning mugavuse eesmärgil
reguleeritavate peatugedega.

OGB034007

Ette- ja tahapoole reguleerimine
Peatuge saab reguleerida 3 erinevasse
asendisse, tõmmates peatuge ettepoole kuni soovitud asendini. Peatoe kõige
tagumisse asendisse seadmiseks tõmmake see täiesti ette ja laske siis lahti.
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OAC3039039TU

OAC3039041TU

Kõrguse reguleerimine

Eemaldamine / uuesti paigaldamine

Tõstke peatuge järgmiselt:
1. Tõmmake seda ülespoole soovitud
asendisse (1).

Peatoe eemaldamine.
1. Reguleerige seljatoe (2) kallet reguleerimishoova või -lülitiga (1).
2. Tõstke peatugi nii kõrgele kui võimalik.
3. Vajutage peatoe vabastusnuppu (3),
samal ajal kui peatuge üles tõmbate
(4).

Langetage peatuge järgmiselt:
1. Vajutage ja hoidke all peatoe vabastusnuppu (2).
2. Langetage peatugi soovitud asendisse (3).

HOIATUS
Ärge KUNAGI sõitke ilma peatugedeta.

NB!

OHI038136

Kallutades tõstetud peatoe ja istmepadjaga istme seljatuge ettepoole,
võib peatugi puutuda vastu päikesesirmi või auto teisi osasid.
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Tagaistmete peatoed

OAC3039040TU

Peatoe saate uuesti paigaldada järgmiselt:
1. Laske seljatugi tagasi.
2. Sisestage peatoe jalad (2) aukudesse, vajutades samal ajal vabastusnupule (1).
3. Reguleerige peatugi sobivale kõrgusele.
4. Reguleerige seljatoe (4) kallet reguleerimishoova või -lülitiga (3).

OAI3039007

*: 5-istmeline

Tagaistme kõigil istekohtadel on reisijate turvalisuse ja mugavuse tagamiseks
peatoed.

HOIATUS
Veenduge alati, et peatugi oleks
pärast selle asendi reguleerimist või
tagasi paigaldamist enda asendisse
korralikult fikseeritud.
OAI3039008

Kõrguse reguleerimine
Tõstke peatuge järgmiselt:
1. Tõmmake seda ülespoole soovitud
asendisse (1).
Langetage peatuge järgmiselt:
1. Vajutage ja hoidke all peatoe vabastusnuppu (2).
2. Langetage peatugi soovitud asendisse (3).
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Istmesoojendus
(kui on varustuses)
Istmete soojendused on mõeldud istmete soojendamiseks külma ilmaga.

HOIATUS

OAI3039009

Eemaldamine ja paigaldamine
Eemaldage peatugi järgmiselt:
1. Tõstke peatugi nii kõrgele kui võimalik.
2. Vajutage vabastusnuppu (1), tõmmates peatuge üles (2).
Peatoe saate uuesti paigaldada järgmiselt:
1. Sisestage peatoe jalad (3) aukudesse, vajutades samal ajal vabastusnupule (1).
2. Reguleerige peatugi sobivale kõrgusele.

Istmesoojendus
võib
tekitada
TÕSISEID PÕLETUSI – seda isegi
madalatel
temperatuuridel,
eriti
juhul, kui seda kasutatakse pikka
aega järjest.
Sõitja peab olema võimeline liigset
temperatuuri tajuma ja vajaduse korral istmesoojenduse välja lülitama.
Eriti ettevaatlikud peavad olema inimesed, kes ei taju temperatuurimuutusi või kelle nahk ei tunne valu, sh
järgnevat tüüpi kaassõitjad:
 Imikud, lapsed, vanurid ning puudega või haiged inimesed;
 Tundliku nahaga inimesed, kel
tekivad põletused väga kergesti;
 Väsinud inimesed;
 Joobeseisundis inimesed;
 Inimesed, kes on võtnud uimasust
ja unisust tekitavaid ravimeid.
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HOIATUS
Kui istmesoojendus on sisse lülitatud, ärge pange istme peale KUNAGI
mingeid soojust isoleerivaid esemeid, nt tekke või lisaistmekatteid.
See võib põhjustada istmesoojenduse ülekuumenemise, mille tulemusel
iste võib kahjustuda või koguni põlema süttida.
OAC3039008TU

NB!
Istmete ja istmesoojenduse kahjustamise vältimiseks toimige järgmiselt:
 Ärge kasutage istmete puhastamiseks kunagi lahusteid, sh värvivedeldit, benseeni, alkoholi ega bensiini.
 Ärge asetage soojendusega istmetele raskeid ega teravaid esemeid.
 Ärge vahetage ise istmekatteid.
See võib kahjustada istmesoojendust või ventilatsioonisüsteemi.
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Kui mootor töötab, vajutage juhi või
kaassõitja esiistme soojendamiseks
vastavat istmesoojenduse lülitit.
Kui istmesoojendust pole vaja kasutada (nt soojema ilma korral), siis lülitage
need välja (asendisse OFF).
 Iga lülitivajutusega muutub istme
temperatuuriseadistus järgmiselt:
VÄLJASJKÕRGE(

)JKESKMINE(

)JMADAL (

)

K

 Istmesoojendid lülituvad süüte sisselülitamisel vaikimisi välja.
 Kui istmesoojendus on sees ja hoiate
lülitit all üle 1,5 sekundi, lülitub istmesoojendus välja.

03
TURVAVÖÖD
Selles osas antakse ülevaade turvavööde õigest kasutamisest. Siin kirjeldatakse ka seda, mida turvavööde
kasutamisel ei tohiks teha.

Turvavööde ohutusnõuded
Kinnitage enne sõidu alustamist alati
oma turvavöö ning kontrollige, et seda
teeksid ka kõik kaassõitjad. Turvapadjad
(kui on varustuses) on täiendava kaitsevahendina välja töötatud turvavööde
täiendamiseks, mitte nende asendamiseks. Enamikus riikides on turvavööde
kasutamine kõigile autos viibijatele
kohustuslik.

HOIATUS
Alati, kui auto liigub, peavad KÕIK
kaassõitjad kasutama oma turvavöid. Järgige turvavöö kandmisel
ja asendi reguleerimisel alltoodud
ohutusabinõusid:
 Pange alla 13-aastased lapsed
nõuetekohast turvavarustust kasutades ALATI istuma tagaistmele.
 Ärge laske lastel KUNAGI sõita
eesmise kaassõitja istmel. Kui
panete 13-aastase või vanema
lapse esiistmele istuma, nihutage
iste lõpuni taha ja kinnitage laps
nõuetekohast turvavarustust kasutades korralikult kohale.
 Ärge lubage autos sõitjatel imikuid
või lapsi KUNAGI sõidu ajal süles
hoida.
 Ärge sõitke KUNAGI tahakallutatud seljatoega istmel.
 Ärge lubage lastel mitmekesi ühel
istmel istuda ega üht turvavööd
kasutada.
 Ärge kunagi hoidke turvavöö õlarihma kaenla all või selja taga.

 Ärge kunagi kinnitage turvavööga
õrnu esemeid. Need võivad äkilise
pidurdamisel või kokkupõrkel viga
saada.
 Ärge kunagi kasutage keerdus turvavööd. Kui juhtub avarii, ei suuda
keerdus turvavöö teid korralikult
kaitsta.
 Ärge kinnitage turvavööd, kui selle
rihm või kinnitusdetailid on vigastatud.
 Ärge kinnitage turvavööd mõne
teise istekoha jaoks mõeldud
pandlasse.
 Ärge tehke turvavööd KUNAGI
sõidu ajal lahti. Nii võite auto üle
kontrolli kaotada ja õnnetusse sattuda.
 Kontrollige, et lukku ei oleks sattunud mingeid pandla kinnitamist
segavaid võõrkehi. Vastasel juhul
ei lähe turvavöö korralikult kinni.
 Kasutaja ei tohiks teha turvavöödele muutusi või täiendusi, mistõttu ei tõmbu turvavöö enam korralikult pingule ega püsi pingul.

HOIATUS
Kui turvavööd või nende kinnitusdetailid on viga saanud, ei tööta need
enam korralikult. Asendage alati
uutega kõik
 kulunud, määrdunud või kahjustatud rihmad;
 kahjustatud kinnitusdetailid;
 turvavööde täiskomplektid, kui
turvavöö on avarii ajal kasutusel
olnud, isegi juhul, kui nähtavaid
vigastusi pole märgata.
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Esiistmel istuva kaassõitja
turvavöö (kui on varustuses)

Turvavööde hoiatustuli
Juhi turvavöö
 Näidikuplokk

1GQA2083

Juhi turvavöö hoiatustuli süttib pärast
iga süüteluku SISSE lülitamist umbes 6
sekundiks, hoolimata sellest, kas juhi
turvavöö on kinnitatud. Kui juhi turvavöö ei ole kinnitatud, kõlab umbes 6
sekundi pikkune turvavöö hoiatussignaal ja turvavöö hoiatustuli põleb seni,
kuni juhi turvavöö kinnitatakse.
Kui alustate sõitu turvavööd kinnitamata ja sõidate kiirusega alla 20 km/h, süttib turvavöö hoiatustuli.
Kui kiirus on 20 km/h ja rohkem, hakkab hoiatustuli vilkuma ja hoiatussignaal kõlab ligikaudu 100 sekundit.
Kui turvavöö tehakse sõidu ajal lahti,
süttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 20
km/h. Kui kiirus on 20 km/h ja rohkem,
hakkab hoiatustuli vilkuma ja hoiatussignaal kõlab ligikaudu 100 sekundit.
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Hoiatustuli süttib pärast iga süüteluku
SISSE lülitamist umbes 6 sekundiks,
hoolimata sellest, kas esiistmel istuva
kaassõitja turvavöö on kinnitatud. Kui
kaassõitja turvavöö ei ole kinnitatud,
põleb turvavöö hoiatustuli põleb seni,
kuni kaassõitja turvavöö kinnitatakse.
Kui alustate sõitu ja kaassõitja turvavöö
on kinnitamata ning sõidate kiirusega
alla 20 km/h, süttib turvavöö hoiatustuli.
Kui kiirus on 20 km/h ja rohkem, hakkab hoiatustuli vilkuma ja hoiatussignaal kõlab ligikaudu 100 sekundit.
Kui kaassõitja turvavöö tehakse sõidu
ajal lahti, süttib hoiatustuli, kui kiirus on
alla 20 km/h. Kui kiirus on 20 km/h ja
rohkem, hakkab hoiatustuli vilkuma ja
hoiatussignaal kõlab ligikaudu 100
sekundit.

HOIATUS
Vales asendis sõitmine võib halvasti
mõjuda kaassõitja turvavöö meeletuletuse süsteemile. Juht peab alati
juhendama kaassõitjat antud käsiraamatus äratoodud õige sõiduasendi osas.

03
i

Kasulik teave

 Turvavöö hoiatustuli põleb või vilgub 6 sekundit isegi siis, kui kaassõitja istmel ei istu kedagi. Kui kaassõitja väljub autost samal ajal, kui
tuli aktiveerub, võib hoiatustuli süttida ja jääda 6 sekundiks põlema ka
pärast kaassõitja autost väljumist.
 7XUYDY|| KRLDWXV Y}LE KDNDWD W||OH
ka juhul, kui kaassõitja esiistmele on
pandud pagas, sülearvuti või muu
elektroonikaseade.

Tagaistmel istujate turvavööde
hoiatused (kui on varustuses)

OAC3039043TU

Tagumine vasak-(1) ja parempoolne
(3) istekoht
Tagaistuja turvavöö hoiatustuli süttib
LJDO VWHOXNX DVHQGL Y}L UHçLLPL 21
valimisel umbes 6 sekundiks, et tuletada meelde turvavööde kinnitamist, hoolimata sellest, kas kaassõitja turvavöö
on kinnitatud.
Kui turvavöö ei ole kinnitatud hetkel, kui
süütelukk lülitatakse asendisse ON,
põleb vastav hoiatustuli seni, kuni turvavöö kinnitatakse.
Kui hakkate kinnitamata turvavööga
sõitma või teete vöö lahti kiiruse juures
alla 20 km/h, põleb vastav turvavöö
hoiatustuli seni, kuni turvavöö kinnitatakse.
Kui turvavöö on endiselt kinnitamata
või teete vöö lahti kiirusel üle 20 km/h,
kõlab kuni umbes 35-sekundine helisignaal ning vastav hoiatustuli jääb vilkuma.
Kui turvavöö tehakse sõidu ajal lahti,
süttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 20
km/h.
Kui kiirus on 20 km/h ja rohkem, hakkab hoiatustuli vilkuma ja hoiatussignaal kõlab ligikaudu 35 sekundit.
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Tagumine keskmine istekoht (2)
(kui on 5-ukselise mudeli
varustuses)
Tagaistuja turvavöö hoiatustuli süttib
LJDO VWHOXNX DVHQGL Y}L UHçLLPL 21
valimisel umbes 6 sekundiks, et tuletada meelde turvavööde kinnitamist, hoolimata sellest, kas kaassõitja turvavöö
on kinnitatud.
Sõltumata sellest, kas istekohal istub
sõitja või mitte:
Kui turvavööd ei kinnitata süüteluku
asendisse ON lülitamisel, põleb turvavöö märgutuli ligikaudu 70 sekundit.
Kui alustate sõitmist ilma turvavööd kinnitamata, jääb vastav hoiatusuli umbes
70 sekundiks auto kiirusest sõltumata
põlema.
Vabastades turvavöö sõiduki kiirusel
kuni 20 km/h, jääb vastava turvavöö
hoiatustuli umbes 70 sekundiks põlema. Kui teete turvavöö lahti kiirusel üle
20 km/h, kõlab umbes 35-sekundine
hoiatussignaal ning vastav hoiatustuli
hakkab vilkuma.
Kui alla 20 km/h sõites avatakse
tagauks, ei hakka ei hoiatustuli ega
-signaal tööle isegi siis, kui sõiduki kiirus ületab 20 km/h.

HOIATUS
Vales asendis sõitmine võib halvasti
mõjuda tagaistmel istujate turvavöö
meeletuletuse süsteemile. Juht peab
alati juhendama kaassõitjat antud
käsiraamatus äratoodud õige sõiduasendi osas.
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 7XUYDY|| KRLDWXVWXOL S}OHE Y}L YLOgub 6 sekundit isegi siis, kui tagumisel paremal või vasakul istekohal ei
istu kedagi.
 7XUYDY|| KRLDWXV Y}LE KDNDWD W||OH
ka juhul, kui tagumisele paremale
või vasakule istmele on pandud
pagas, sülearvuti või muu elektroonikaseade.

Turvavööde süsteem
Vöö- ja õlarihm

OHI038140

Turvavöö kinnitamine
Tõmmake turvavöö tagasitõmbemehhanismist välja ja sisestage selle keeleplaat (1) pandlasse (2). Klambri pandlasse lukustumisel kostub kuuldav
"klõps".

03
HOIATUS

OHI038137

Peate paigaldama puusarihma (1) osa
üle oma puusade ja õlarihma (2) üle
oma rinna.
Pärast seda, kui olete turvavöö puusarihma käsitsi pingutanud, nii et see kulgeb tihedalt üle puusade, reguleerib
turvavöö oma pikkust automaatselt.
Aeglasel ettepoole kummardumisel turvavöö pikeneb, lastes teil vabalt liikuda.
Äkilise pidurdamise või kokkupõrke
korral turvavöö aga lukustub. Turvavöö
võib lukustuda ka liiga kiirel ettepoole
kummardumisel.
NB!
Kui teil ei õnnestu turvavööd piisavas pikkuses sujuvalt välja tõmmata,
tõmmake vööd korraks tugevalt ja
laske see siis tagasi sisse kerida.
Seejärel tõmmake see sujuvalt välja.

OHI038182L

Valesti paiknev turvavöö võib õnnetuses raskeid vigastusi põhjustada.
Järgige turvavöö asendi reguleerimisel alltoodud ohutusabinõusid:
 Paigutage turvavöö vöörihm võimalikult madalalt üle puusade,
mitte üle vöökoha, ja reguleerige
korralikult pingule. See võimaldab
tugeval vaagnaluul kokkupõrke
korral suurema osa löögijõust
enda peale võtta ning vähendada
sisemiste kehavigastuste riski.
 Üks käsivars peab asuma õlarihma
all ja teine selle peal, nagu näha
juuresoleval joonisel.
 Veenduge, et turvavöö ülemine
kinnitus oleks õigel kõrgusel ja
lukustatud.
 Ärge kunagi laske turvavööl kaelale või näole toetuda.
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Eelpingutiga turvavöö
(kui on varustuses)

OHI038142

Turvavöö vabastamine
Vajutage pandlal olevat avamisnuppu
(1).
Turvavöö peaks automaatselt tagasi
tõmbuma. Kui turvavöö ei tõmbu automaatselt tagasi, siis veenduge, et see
ei oleks keerdus, ning proovige uuesti.

Tagaistme keskmine turvavöö
(kui on varustusel)

OAC3039044TU

Kasutage keskmisel istekohal turvavööd, mille pannal on tähistatud kirjaga “CENTER“.

i

Kasulik teave

Kui teil ei õnnestu turvavööd välja
tõmmata, tõmmake vööd korraks
tugevalt ja laske see siis tagasi sisse
kerida. Seejärel tõmmake see sujuvalt
välja.
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OHI038143L

Teie auto varustusse kuuluvad esiistmete ja tagaistme äärmiste istekohtade
eelpingutiga turvavööd (tõmburi eelpinguti ja EFD (turvavöö avariifiksaator)).
Eelpinguti ülesandeks on tõmmata turvavöö teatud tüüpi laup- ja külgkokkupõrgete korral tihedalt vastu istuja
keha. Eelpingutid võivad aktiveeruda
koos turvapadjaga tõsise laup- või külgkokkupõrke korral.
Järsul pidurdusel või liiga kiirel ettepoole kummardumisel turvavöö lukustub.

03
Teatud laupkokkupõrgetel rakendub ka
eelpinguti, mis tõmbab turvavöö tugevamalt vastu istuja keha.
- Tõmburi eelpinguti
Tõmburi eelpinguti ülesandeks on
tõmmata turvavöö õlarihm teatud
tüüpi laup- ja külgkokkupõrgete korral
tihedalt vastu istuja ülakeha.
- EFD (turvavöö avariifiksaator)
Turvavöö avariifiksaatori ülesandeks
on tõmmata turvavöö vööihm teatud
tüüpi laup- ja külgkokkupõrgete korral
tihedalt vastu istuja alakeha. (Ainult
juhil, kui on varustuses)
Kui süsteem tuvastab eelpingutite töölerakendumisel liigse surve juhi või
kaassõitja turvavööle, annab eelpingutisisene koormuse piiraja surve vähendamiseks vastavat turvavööd pisut
järele.

ETTEVAATUST
Ümberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on küljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid
ka külglöögi või ümberpaiskumise
korral.

ETTEVAATUST
Ilma ümberpaiskumisandurita
Kui autol on küljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid
ka külglöögi korral.

HOIATUS
 Kinnitage alati turvavöö ja istuge
oma istmel korralikult.
 Ärge kunagi kasutage keerdus või
lõtva turvavööd. Kui juhtub avarii,
ei suuda lõtv või keerdus turvavöö
teid korralikult kaitsta.
 Ärge pange kinnituspandla lähedale mingeid esemeid. Need võivad pannalt kahjustada ja selle
töökorrale halvasti mõjuda.
 Asendage eelpingutid pärast tööle
rakendumist või liiklusõnnetust
alati uutega.
 Ärge kontrollige, hooldage, parandage ega asendage eelpinguteid
KUNAGI ise. Seda võib teha ainult
HYUNDAI volitatud teenindus.
 Ärge lööge ega põrutage turvavööde mehhanisme.

HOIATUS
Ärge puudutage turvavööde eelpingutite mehhanisme pärast nende
tööle rakendumist enne, kui need on
jõudnud mõne minuti jahtuda. Kui
eelpingutid kokkupõrkel tööle rakenduvad, võivad nad kuumeneda ja
teid põletada.

ETTEVAATUST
Auto esiosa kallal teostatavad keretööd võivad eelpingutitega turvavööde süsteemi kahjustada. Seega soovitame teil lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses hooldada.
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 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Taga

1KMB3311A

OAC3039042TU

 Parempoolse rooliga sõiduk

(5) Tagaistmete eelpinguti komplekt
(kui on varustuses)

8KMB3311/H

Eelpingutiga
turvavööde
süsteem
koosneb järgnevalt loetletud põhikomponentidest. Nende osade asukohad
on näha ülaltoodud joonisel.
(1) Turvapadja hoiatustuli
(2) Esiistmete eelpinguti komplekt (kui
on varustuses)
(3) Lisakaitsesüsteemi juhtmoodul
(4) Turvavöö avariifiksaator (EFD)
(ainult juhil, kui on varustuses)
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NB!
Andur, mis aktiveerib turvapadjad,
on ühendatud eelpingutite süsteemiga. Näidikuplokis asuv turvapatjade
hoiatustuli süttib pärast süüte sisse
lülitamist (asendisse ON) umbes 6
sekundiks ning peaks seejärel kustuma.
Kui eelpingutid ei tööta korralikult,
süttib hoiatustuli ka juhul, kui viga ei
ole turvapatjade süsteemis. Kui turvapadja hoiatustuli pärast süüte sisselülitamist ei sütti või jääb põlema
või põleb sõidu ajal, laske eelpingutiga turvavööd ja/või turvapadjad
esimesel
võimalusel
volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

03
NB!
 Eelpingutiga turvavööd võivad
teatud laup- või külgkokkupõrgete
või
(ümberpaiskumisanduriga
autodel) ümberpaiskumise korral
aktiveeruda.
 Eelpinguti rakendumisel võite
kuulda tugevat müra (pauku) ja
näha salongis peenikest tolmu,
mis võib tunduda suitsuna. See on
täiesti normaalne ega kujuta
endast ohtu.
 Kuigi eelpinguti rakendumisel lenduv tolm ei ole mürgine, võib see
nahka ärritada ning seda ei tohiks
ka kaua sisse hingata. Pärast
õnnetust, mis on põhjustanud eelpingutite rakendumise, peske
kogu katmata nahk korralikult puhtaks.

Täiendavad turvavööde
kasutamise ohutusnõuded
Turvavöö kasutamine raseduse
ajal
Lapseootel naistele on turvavöö kasutamine samuti kohustuslik. Parim viis
oma sündimata lapse kaitsmiseks on
kaitsta iseennast, kinnitades alati enda
turvavöö.
Rasedad naised peavad kasutama alati
vöö- ja õlarihmast koosnevat turvavööd. Paigutage turvavöö õlarihm
kaelast eemale üle õla keskkoha ja
suunake oma rindade vahelt läbi üle
rindkere. Vöörihm pange kõhu alt läbi,
nii et see jookseks kõhu alt üle vaagnaluu ja oleks TIHEDALT vastu puusi.

HOIATUS
Oma sündimata lapse kaitsmiseks
raskete või surmavate kehavigastuste eest liiklusõnnetuse korral ei tohi
lapseootel naised paigutada turvavöö vöörihma KUNAGI kõhu ülaosale ega üle alakeha selle piirkonna, kus asub loode.

3-27

Ohutussüsteem

Lapsed ja turvavöö kasutamine
Imikud ja väikelapsed
Enamikus riikides nõuavad kehtivad
seadused laste sõidutamisel autos
spetsiaalse turvaseadme (sh istmekõrgenduse) kasutamist. Vanus, millal on
lubatud hakata laste turvavarustuse
asemel kasutama auto turvavöid, on eri
riikides erinev, seega viige end kurssi
oma riigis kehtivate erinõuetega, teistesse riikidesse reisimisel aga ka sihtriikide nõuetega. Imikute ja väikelaste
turvaseade tuleb paigaldada tagaistmele ja seal õigesti kohale kinnitada.
Lisateavet leiate selle peatüki osast
“Lapse turvavarustus”.

HOIATUS
Kinnitage imikud ja väikelapsed
ALATI korralikult lapse kasvule ja
kaalule vastavasse turvaseadmesse.
Laste ja teiste kaassõitjate raskete
või surmavate kehavigastuste riski
vähendamiseks ärge hoidke KUNAGI
liikuvas autos last oma süles ega
käes. Laps pääseb õnnetuse hetkel
avalduva tohutu jõu mõjul käte
vahelt lahti ja paiskub vastu sõiduki
sisustust.
Väikelapsed on õnnetusjuhtumi korral
vigastuste eest kõige paremini kaitstud
tagaistmele nõuetekohaselt kinnitatud
turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutusstandardi nõuetele. Veenduge enne
mis tahes turvatooli ostmist, et sellel on
etikett, mis tõendab selle vastavust teie
riigi ohutusnõuetele. Turvatool peab
sobima teie lapse pikkuse ja kaaluga.
Selle teabe saamiseks kontrollige lapse
turvaistme etiketti. Lisateavet leiate
selle peatüki osast “Lapse turvavarustus”.
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Suuremad lapsed
Alla 13-aastased lapsed, kes on oma
kasvult istmekõrgenduse kasutamiseks
juba liiga suured, peavad istuma alati
tagaistmel ja kasutama auto kolmepunktiturvavöid. Turvavöö vöörihm
peab jooksma üle reite ülaosa, õlarihm
tihedalt üle õla ja rindkere, et laps oleks
turvaliselt oma kohale kinnitatud.
Kontrollige aeg-ajalt, kas turvavöö paikneb õigesti. Turvavöö võib lapse nihelemise tagajärjel paigast nihkuda. Lastele
on õnnetuse korral kõige turvalisem,
kui nad on kinnitatud sobiva turvasüsteemi ja/või turvavöödega tagumisele
istmele.
Kui olete sunnitud üle 13-aastase lapse
kaassõitja istmele paigutama, peab ta
kasutama turvavööd ning iste tuleks
nihutada kõige tagumisse asendisse.
Kui turvavöö õlarihm riivab lapse kaela
või nägu, siis püüdke last auto keskjoone suunas nihutada. Kui sellest pole
kasu, peaks laps veel mõnda aega istmekõrgendusel istuma.

HOIATUS
 Kontrollige alati üle, et suuremate
laste turvavööd oleks parajaks
reguleeritud ja kinnitatud.
 Ärge laske turvavöö õlarihmal
KUNAGI vastu lapse kaela või
nägu puutuda.
 Ärge lubage lastel mitmekesi üht
turvavööd kasutada.

03
Turvavöö kasutamine,
kui inimene on vigastatud

Turvavööde hooldus

Vigastatud inimese transportimisel
tuleks alati kasutada turvavööd.
Vajadusel küsige nõu ja täpsemaid
soovitusi raviarstilt.

Turvavööde süsteemi ei tohiks kunagi
lahti võtta ega muuta. Lisaks peab jälgima, et istmete liigutatavad osad, uksed
jms turvavöid ning nende osi ei kahjustaks.

Üks inimene – üks turvavöö

Regulaarne kontroll

Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end
kunagi kinnitada ühe turvavööga. Avarii
korral võib see kehavigastusi raskendada.

Kõigilt turvavöödelt tuleks regulaarselt
kulumisjälgi ja vigastusi otsida. Kõik
kahjustatud osad tuleks esimesel võimalusel välja vahetada.

Ärge heitke pikali

Hoidke vööd puhtad ja kuivad

Sõidu ajal on ohtlik istuda istmel, mille
seljatugi on taha kallutatud. Hoolimata
sellest, et olete kinnitanud oma turvavöö, väheneb auto turvasüsteemide
(turvavööde ja turvapatjade) poolt
pakutav kaitse märgatavalt, kui istme
seljatugi on taha kallutatud.
Turvavööde korralikuks töötamiseks
peavad need olema tihedalt ümber istuja puusade ja rindkere. Avarii korral
võite paiskuda suure hooga vastu turvavööd, mille tagajärjeks võivad olla
kaelavigastused ja muud ohtlikud traumad.
Mida suurem on seljatoe kalle, seda
suurem on võimalus, et istuja puusad
libisevad turvavöö vöörihma alt välja
või istuja kael saab löögi turvavöö õlarihmalt.

Turvavööd tuleb hoida puhta ja kuivana. Määrdunud turvavöid saab puhastada pehme seebi ja sooja vee lahusega.
Valgendajaid,
värvaineid
ja
tugevatoimelisi puhastusvahendeid ei
tohiks kasutada, sest need võivad turvavööde kangast nõrgestada.

Turvavööde vahetamine
Kui autoga on juhtunud avarii, peab
kogu turvavöö komplekti või komplektid
uutega asendama. Seda peab tegema
ka juhul, kui vigastusi pole silmaga
näha. Soovitame selleks pöörduda volitatud HYUNDAI teeninduse poole.

HOIATUS
 Ärge sõitke KUNAGI tahakallutatud seljatoega istmel.
 Sõitmine tahakallutatud seljatoega
istmel suurendab avarii või äkkpidurdamise korral raskete või surmavate kehavigastuste võimalust.
 Juht ja kõik kaassõitjad peavad
istuma alati nii, et selg oleks vastu
seljatuge, turvavöö korralikult
kinni ja seljatugi püstiasendis.
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LAPSE TURVAVARUSTUS
Meie soovitus:
lapsed olgu alati tagaistmel
HOIATUS
Kinnitage lapsed nõuetekohase turvavarustusega alati sõiduki tagaistmele või kaassõitja esiistmele, juhul
kui selle turvapadi on välja lülitatud.
Igas vanuses lapsele on kõige turvalisem, kui ta on kinnitatud tagaistmele. Kaasõitja esiistmel sõitev laps
võib saada vallanduvalt turvapadjalt
tugeva löögi, mille tagajärjeks võib
olla TÕSINE VIGASTUS või SURM.
Autos reisivad alla 13-aastase lapsed
peavad alati istuma tagaistmel ja olema
alati korralikult kohale kinnitatud, et
vähendada äkkpidurdamisel, järsul
manöövril või avariis saadavate vigastuste riski. Liiklusõnnetuste statistika
kohaselt on lapsed paremini kaitstud,
kui nad on korralikult tagaistme, mitte
esiistme külge kinnitatud. Lapsed, kes
on turvaseadme kasutamiseks juba
liiga suured, peavad kasutama auto turvavöid.
Enamikus riikides nõuavad kehtivad
seadused laste sõidutamisel autos
spetsiaalsete heaks kiidetud turvaseadmete kasutamist. Vanus või pikkus
ja kaal, mille ületamisel on lubatud
hakata laste turvatoolide või -istmete
asemel kasutama auto turvavöid, on eri
riikide seadustes erinev, seega viige
end kurssi oma riigis kehtivate erinõuetega, teistesse riikidesse reisimisel aga
ka sihtriikide nõuetega.
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Lapse turvaseade tuleb paigaldada
tagaistmele ja seal õigesti kohale kinnitada. Kasutage kindlasti kaubandusvõrgus saadaolevat turvavarustust, mis
vastab teie riigi ohutusnõuetele.
Turvaseadmed on kinnitatakse üldiselt
auto külge turvavööga (kahe- või kolmepunktivööga) või tagaistmele ülemise kinnitusrihma ja/või ISOFIX-kinnituste abil.

Lapse turvavarustus alati
tagaistmele
Imikud ja väikelapsed tuleb kinnitada
sõidu ajaks näoga või seljaga sõidusuunas paigaldatud sobivat tüüpi turvaVHDGPHVVH PLV RQ HHOQHYDOW Q}XHWHkohaselt auto tagaistmele kinnitatud.
Lugege ja järgige alati turvaseadme
valmistaja kasutusjuhiseid.

HOIATUS
 Järgige alati turvatooli tootja juhiseid.
 Kinnitage laps alati turvaseadmesse.
 Ärge kunagi kasutage turvahälli
või -tooli, mis kinnitub konksu abil
seljatoe külge. See ei kaitse last
õnnetuses piisavalt.
 Soovitame pärast avariid lasta
HYUNDAI volitatud esindajal turvaseadet, turvavöösid, ISOFIXkinnitusi ja ülemisi kinnitusrihmasid kontrollida.

03
Lapse turvavarustuse valimine
Lapse turvaseadet valides pidage silmas järgmiseid punkte.
 Kontrollige üle, kas turvaseadmel on
etikett, mis kinnitab vastavust teie riigis kehtivatele ohutusstandarditele.
 Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule vastavat turvaseadet. Selle kindlaks tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti või kasutusjuhiseid.
 Kontrollige, kas see sobib teie autos
istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata.
 Lugege ja järgige alati turvaseadme
valmistaja juhiseid ja hoiatusi.

Lapse turvavarustuse liigid
Turvavarustust on kolme peamist liiki:
seljaga sõidusuunda paigaldatavad istmed, näoga sõidusuunda paigaldatavad istmed ja istmekõrgendused. Need
on klassifitseeritud lapse vanuse, kasvu
ja kaalu järgi.

CRS09

Seljaga sõidusuunas lapse
turvasüsteem
Seljaga sõidusuunas lapse turvasüsteem hoiab lapse seljatoe vastu istumispinda. Rakmete süsteem hoiab
lapse paigal ja hoiab avarii korral lapse
turvatoolis ning vähendab pinget lapse
õrnale kaelalae ja selgroole.
Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati
sõidutama seljaga sõidusuunas paiknevas turvaseadmes. Seljaga sõidusuunas kasutatavaid laste turvaseadmeid on mitut eri tüüpi, imikutele
mõeldud turvahälle tohib kasutada
ainult seljaga sõidusuunas. Muudetavatel ja kolm-ühes lapse turvasüsteemidel on seljaga sõidusuunas asendile
harilikult suuremad kõrguse- ja kaalupiirangud, mis võimaldab sõidutada last
seljaga sõidusuunas pikema aja jooksul.
Sõidutage last seljaga sõidusuunas
lapse turvasüsteemis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud seda
lubavad.
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Lapse turvavarustuse
paigaldamine
HOIATUS

OIB034017

Näoga sõidusuunas paigaldatav
lapse turvasüsteem
Näoga sõidusuunas paiknev lapse turvasüsteem tagab lapse keha kaitsmise
rihmade abil. Sõidutage last näoga sõidusuunas olevas rihmadega lapse turvasüsteemis seni, kuni tootjapoolsed
pikkuse ja kaalupiirangud seda lubavad.
Kui laps on turvatoolist väljakasvanud,
kasutage turvavööpatja.

Istmekõrgendused
Istmekõrgendus on lapse turvaseade,
mis aitab kaasa turvavöö õigele kinnitamisele. Istmekõrgendus võimaldab kinnitada turvavöö selliselt, et see kulgeb
üle lapse keha tugevamate kohtade.
Kastutage istmekõrgendust senikaua,
kuni auto turvavöö jääb ümber lapse
õigesse asendisse ka ilma selleta.
Turvavöö on õiges asendis siis, kui
vöörihm on tihedalt vastu reite ülaosa,
mitte vastu kõhtu. Turvavöö õlarihm
peab jooksma üle õla ja rindkere, mitte
üle kaela või näo. Autos reisivad alla
13-aastase lapsed peavad olema alati
korralikult kohale kinnitatud, et vähendada äkkpidurdamisel, järsul manöövril
või avariis saadavate vigastuste riski.
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Enne lapse turvaseadme paigaldamist
lugege ja järgige alati turvaseadme
valmistaja kasutusjuhiseid.
Ohutusabinõude
eiramine
võib
kaasa tuua TÕSISEID või ISEGI
SURMAGA LÕPPEVAID VIGASTUSI.

HOIATUS
Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava
peatoe asendit muutma või selle
eemaldama.
Kui olete korrektse lapse turvaseadme
välja valinud ja kontrollinud, et see
sobitub õigesti auto tagaistmele, saate
lapse turvaseadme paigaldada tootjapoolsete paigaldus- ja kasutusjuhiste
järgi. Kolm peamist sammu lapse turvavarustuse korrektseks paigaldamiseks:
 Kinnitage lapse turvasüsteem
kindlalt sõiduki külge. Lapse turvaseadme peab autoistmele kinnitama
turvavöö (kahe- või kolmepunktivöö)
või ISOFIX-i ülemise kinnitusrihma ja/
või ISOFIX-kinnituspunktidega.

03
 Veenduge, et lapse turvasüsteem
on tugevalt kinnitatud. Turvaseadme korrektse kinnituse kontrollimiseks liigutage seadet pärast autosse
paigaldamist edasi-tagasi ja külgsuunas. Turvavööga kinnitatud turvaseade peab olema paigaldatud nii kindlalt kui võimalik. See võib siiski natuke
külgsuundades liikuda.
Turvaseadme paigaldamisel reguleerige istme asendit (üles-alla, ette-taha) selliselt, et lapse saab turvatooli
mugaval viisil kinnitada.
 Kinnitage laps turvaseadmesse.
Jälgige, et laps oleks lapse turvasüsteemi rihmadega vastavalt tootja
juhistele korrektselt kinnitatud.

ISOFIX-kinnitused on autosse sisseehitatud metallvardad. Auto igal
ISOFIX-istekohal on kaks alumist kinnituspunkti, mille külge saab paigaldada
ühe ISOFIX-kinnitustega varustatud
turvaseadme.
ISOFIX-süsteemi kasutamiseks peate
kasutama ka ISOFIX-turvaseadet.
(Lapse ISOFIX-turvaseadme tohib paigaldada ainult siis, kui see vastab üldistele või autole kehtestatud nõuetele
ECE-R44 või ECE-R129.)
Turvatooli tootja annab turvatoolile
kaasa juhendi ISOFIX-kinnituste kasutamiseks.

ETTEVAATUST
Suletud autos olev turvaseade võib
muutuda väga kuumaks. Põletuste
vältimiseks veenduge enne lapse
turvaseadmesse asetamist, et turvavöö pandlad ega seadme pealispind poleks liiga kuumad.
ODN8039075L

Laste kinnitamine ISOFIXkinnituste ja ülemise kinnitusrihmaga (ISOFIX-kinnitussüsteem)
ISOFIX-süsteem hoiab turvaseadet
sõitmisel ja avarii korral paigal. See
süsteem muudab turvatooli paigaldamise lihtsamaks ja vähendab valesti paigaldamise võimalust. ISOFIX-süsteem
koosneb autos asuvatest kinnituspunktidest ja lapse turvaseadme küljes olevatest kinnitustest. Tänu ISOFIXsüsteemile
pole
auto
turvavöid
turvaseadme tagaistmele kinnitamiseks enam vaja kasutada.

ISOFIX-kinnituspunktid asuvad tagumisel vasak- ja parempoolsel välimisel
istmel. Nende asukohad on näha joonisel. Tagumisel keskmisel istekohal puuduvad ISOFIX-kinnituspunktid.
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Tüüp B

HOIATUS
Ärge püüdke kinnitada lapse turvasüsteemi ISOFIX-kinnituspunktidega
tagumisele keskmisele istekohale.
Sellel istekohal puuduvad ISOFIXkinnituspunktid. Kui kasutate lapse
turvaseadme tagaistme keskmisele
istekohale kinnitamiseks tagaistme
äärmiste
istekohtade
ISOFIXkinnituspunkte, võite neid kahjustada.

OAC3030009TU

Tüüp A

OAC3030010TU
OAC3039009TU

OAC3039010TU
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[A]: ISOFIX-kinnituspunktide asukoha tähis,
[B]: ISOFIX-kinnituspunkt

Tagaistme mõlema äärmise istekoha
seljatoes on ISOFIX-sümbolid, mis näitavad ISOFIX-kinnituspunktide asukohti teie sõidukis (vt nooli joonisel).
Mõlema äärmise istekoha jaoks on
kaks ISOFIX-kinnitust ja lisaks asuvad
nende istmete seljatoe tagaküljel ülemise kinnitusrihma jaoks ette nähtud kinnitushaagid.
(Üldistele nõuetele ECE-R44 või ECER129 vastavad laste turvaseadmed
tuleb fikseerida ka tagaistme seljatoe
taha kinnitatud ülemiste kinnitusrihmadega.)
ISOFIX-kinnituspunktid asuvad tagaistme äärmiste istekohtade seljatoe ja istmepadja vahel.
ISOFIX-kinnituspunktide kasutamiseks
vajutage nende katete ülaosa.

03
Turvaseadme paigaldamine
ISOFIX-kinnitussüsteemiga
ISOFIX-kinnitusega lapse turvaseadme
paigaldamine kummalegi tagumisele
äärmisele istmele.
1. Liigutage turvavöö pannal ISOFIXkinnitusest võimalikult kaugele.
2. Eemaldage kinnituspunktide lähedusest kõik esemed, mis võiksid turvaseadme ISOFIX-kinnitusega paigaldamist takistada.
3. Asetage lapse turvaseade auto
tagaistmele ning ühendage turvaiste
siis vastavalt selle tootja juhistele
auto ISOFIX-kinnituspunktidega.
4. Lapse turvaseadme ja auto ISOFIXkinnituspunktide vahelise ühenduse
korralikuks pingutamiseks ja reguleerimiseks järgige turvaseadmega
kaasasolevaid juhiseid.

HOIATUS
Järgige
ISOFIX-kinnitussüsteemi
kasutamisel järgmiseid ohutusabinõusid:
 Järgige turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
 Kõik tagaistme turvavööd, mida
parajasti ei kasutata, tuleb pandlasse kinnitada ja turvavöö rihmad
lapse turvaistme taha kokku kerida, et laps sisse kerimata turvavöödest kinni ei saaks haarata.
Lapsed võivad turvavöö ümber
kaela panna ja turvavöö võib pingule tõmbununa lapse lämmatada.
 Ärge kinnitage ühe kinnituspunkti
külge KUNAGI mitu turvaseadet.
ISOFIX-kinnitused võivad puruneda ning turvaseade võib lahti pääseda.
 Laske ISOFIX-süsteem peale avariid teeninduses üle kontrollida.
Avarii võib ISOFIX-süsteemi vigastada ja takistada turvaseadme korrektset kinnitamist.
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Turvaseadme paigaldamine
ülemise kinnitusrihma abil

OAC3039011TU

Turvaseadme ülemise kinnitusrihma
jaoks mõeldud kinnituspunktid asuvad
tagaistme seljatoe tagaküljel.

OAC3039012TU

1. Tõmmake turvaseadme ülemine kinnitusrihm üle istme seljatoe.
Peatoe olemasolul juhtige rihm selle
jalgade vahelt läbi. Peatoe puudumisel juhtige rihm lihtsalt üle seljatoe.
2. Kinnitage
rihma
kinnitushaak
ISOFIX-kinnituspunkti külge ning
reguleerige rihm turvaseadme tootja
juhiste järgi pingule nii, et turvaiste
kindlalt oma kohal püsiks.
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HOIATUS
Järgige kinnitusrihma paigaldamisel
alltoodud ohutusabinõusid.
 Järgige turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
 Ärge kinnitage ülemise kinnitusrihma jaoks mõeldud kinnituspunkti
KUNAGI
mitut
turvaseadet.
Kinnituspunkt võib puruneda ning
kinnitusrihm võib lahti pääseda.
 Kinnitage ülemine kinnitusrihm
üksnes vastava istekoha seljatoe
tagaküljel asuva õige kinnituspunkti külge. Vastasel juhul ei
pruugi kinnitusrihm õigesti töötada.
 Kinnituspunktid taluvad ainult
õigesti paigaldatud turvaseadme
koormust.
Ärge mingil juhul kasutage neid
täiskasvanute turvavööde või kinnitusrihmade ega muude esemete
või varustuse kinnitamiseks.

-

Turvahäll (ISOFIX küljeISOFIX-standard:
ga sõidusuunas olev
L1 L2
lapse turvasüsteem)

ISOFIX-turvahäll
(st turvaseade imikule)

Istmekõrgendus
– täislaiuses

Istmekõrgendus
– vähendatud laiusega

ISOFIX väikelapse turvasüsteem
– väike
ISOFIX väikelapse turvasüsteem – suur (*:
mitte istmekõrgendused)

-

i-Size turvaseade

ISO-standard: B3

-

-

-

ISOFIX-standard:
F3, R3

ISO-standard: B2

-

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R2, R2X

ISOFIX-standard:
R1

-

1

Universaalne turvavööga kinnitatav
turvaseade 1)

Turvaseadme kategooriad

*: 5 istmega mudelil (kui on varustuses)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Turvapadi
ON (SEES)

3

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

-

-

-

Jah 3)
N, S
Jah

-

-

Jah 3)
V
Jah 3)
N, S

-

Ei

-

Jah
N, S

Ei

Jah 4)
N, S

Jah
N, S

Jah 2)
N, S

5*

4

Turvapadi
OFF
(VÄLJAS)

Istekohad

Jah

Jah

Jah 3)
N, S

Jah 3)
N, S

Jah 3)
V

Ei

Jah
N, S

Jah
N, S

6
N: Näoga sõidusuunas
S: Seljaga sõidusuunas
Turvaseadme suurusstandard
(1, 2, 3)
Näiteks:
- F2: vähendatud suurusega
näoga sõidusuunas paigaldatav turvaseade eelkooliealisele (6–7 a)
- F3: täissuuruses näoga sõidusuunas paigaldatav turvaseade lapsele (7–10 a)
- R1: väike seljaga sõidusuunas
paigaldatav turvaseade imikule (0–1 a)
- R2: keskmise suurusega seljaga sõidusuunas paigaldatav
turvaseade väikelapsele (2–4
a)
- R3: täismõõdus seljaga sõidusuunas paigaldatav turvaseade väikelapsele (4–5 a)

Märkused

Selle aluseks on R-16.06 LISA17-Lisa3

 Jah: sobib vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
 Ei: ei sobi määratud kategooria lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
 "-": ei ole kohaldatav
 Tabeli aluseks on võetud vasakpoolse rooliga sõiduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga sõidukile, erandiks on vaid
esiistmel kaassõitja asukoht. Parempoolse rooliga sõiduki esiistmel kaassõitjale vastab istekoht nr 3.

Auto erinevate istekohtade sobivus turvavööga kinnitatavate ja ISOFIX-turvaseadmete paigaldamiseks
vastavalt ÜRO Euroopa eeskirjadele (info sõiduki kasutajatele ja turvaseadmete tootjatele)

03
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Märkus 1): Universaalsed rihmaga lapse turvaseadmed sobivad kõikidele kaalurühmadele.
Märkus 2): Istekoht ei sobi lapse turvaseadmele, kui kõrvalistuja eesmine turvapadi on sisse
lülitatud.
Märkus 3): ISOFIX-kinnitusega lapse turvaseadme kinnitamine
- Juhiiste: liigutage juhiiste keskmisele kaugusele ja kõige kõrgemasse asendisse ja
peatugi 9° kalde alla.
- Kaassõitja esiiste: liigutage iste võimalikult ette ja peatugi 9° kalde alla.
Märkus4) : See istekoht (nr 5) ei sobi tugijalaga turvaseadmele.
K Ärge kasutage näoga sõidusuunas paigaldatavat lapse turvaseadet ühelgi istmel, kui laps
kaalub vähem kui 13 kg.
K ISOFIX- või turvavöökinnitusega pooluniversaalsete või kindlale sõidukile vastavate turvaseadmete kohta leiate infot vastava turvaseadme käsiraamatust (autode nimekirjast).
Iste Number

Asend sõidukis

1

Ees vasakul

2

Ees keskel

3

Ees paremal

4

Teises istmereas vasakul

5*

Teises istmereas keskel

6

Teises istmereas paremal

OAH2038035L

*: 5 istmega mudelil (kui on varustuses)
* Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava peatoe asendit
muutma või selle eemaldama.

Soovitatud laste turvaseadmed (Euroopas)
Kaalurühm

Nimi

Tooja

Kinnituse tüüp

ECE-R44/R129
kinnituse nr

Rühm 0+

Cabriofix &
Familyfix

Maxi Cosi

ISOFIX

E4 04443907

I rühm

Duo Plus

Britax Römer

ISOFIX ja ülemine kinnitusrihm

E1 04301133

II rühm

KidFix III S

Britax Römer

Näoga sõidusuunas ISOFIXkinnituse ja turvavööga

E1 04301381

III rühm

Junior III

Graco

Näoga sõidusuunas ja turvavööga

E11 03.44.164
E11 03.44.165

Turvaseadmete valmistajate kodulehed
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com
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HOIATUS
 Ärge kunagi paigaldage lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele,
kui turvapadi ei ole välja lülitatud.
 ISOFIX- või turvavöökinnitusega
pooluniversaalsete või kindlale
sõidukile vastavate turvaseadmete
kohta leiate infot vastava turvaseadme käsiraamatust (autode
nimekirjast).
 Kui turvaseade on peatoe tõttu
ebastabiilne, on soovitatav peatugi eemaldada.

Turvaseadme paigaldamine
kolmepunktivööga
Kui ISOFIX-süsteemi ei kasutata, tuleb
kõik lapse turvasüsteemid kinnitada
tagaistmele kolmepunktivöö süleosaga.

OHI038145

Lapse turvasüsteemi paigaldamine
kolmepunktivööga
Lapse turvasüsteemi tagaistmele paigaldamine
1. Asetage turvaseade soovitud kohale
tagaistmel ning pange kolmepunktivöö ümber turvaseadme või läbi
selle kinnituskohtade, järgides seadme tootja kasutusjuhendit. Veenduge, et turvavöö poleks keerdus.

i

Kasulik teave

Kui kasutate tagaistme keskmist turvavööd, vaadake ka selle peatüki osa
“Tagaistme keskmine turvavöö“.
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OHI038146

2. Lükake turvavöö keeleplaat pandlasse. Pannal lukustub klõpsatusega.

i

Kasulik teave

Pange pandla avamisnupp asendisse,
milles sellele hädaolukorras kiiresti
ligi pääseb.

OHI038183L

3. Tõmmake turvavöö võimalikult pingule, juhtides selle eelpingutisse
tagasi.
4. Veenduge, et turvaseade oleks tugevalt paigas, seda edasi-tagasi liigutades.
Kui teie turvaseadme tootja käsib või
soovitab kasutada koos turvavööga ka
ülemist kinnitusrihma, vaadake lk 3-36.
Turvaseadme eemaldamiseks vajutage
turvavöö vabastusnupule, tõmmake
seejärel turvavöö turvaseadmest välja
ja laske turvavööl lõpuni sisse kerida.
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TURVAPADI Ǚ LISAKAITSESÜSTEEM

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.
OAC3039013TU

1. Juhi esiturvapadi
2. Kõrvalistuja eesmine turvapadi*
3. Külgmine turvapadi*
4. Turvakardinad*
5. Eesmise kaasreisija turvapadja SISSE/VÄLJA lüliti*
*: kui on varustuses
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Auto on varustatud mõlema esiistme
jaoks mõeldud turvapatjade süsteemiga
Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad on
välja töötatud kolmepunkti turvavööde
abil pakutava kaitse täiendamiseks.
Need turvapadjad kaitsevad istujaid
vaid juhul, kui nende turvavööd on
sõidu ajal korralikult kinni.
Kui te pole oma turvavööd kinnitanud,
võite avarii korral raskelt või surmavalt
viga saada. Turvapatjade eesmärk on
turvavöösid täiendada, mitte neid asendada. Lisaks ei ole turvapadjad mõeldud iga kokkupõrke korral vallanduma.
Mõningate liiklusõnnetuste korral on
turvavöö ainus vahend, mis teid kaitseb.
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HOIATUS
TURVAPATJADE OHUTUSABINÕUD
Kasutage ALATI turvavöid ja lapse
turvaseadmeid – igal reisil, iga kord,
igaüks! Kuigi autos on olemas turvapadjad, võite te avariis sellegipoolest raskelt või surmavalt viga saada,
kui te pole turvapatjade täitumise
hetkel turvavööga kinnitatud või
olete oma turvavöö kinnitanud
valesti.
Ärge asetage KUNAGI last üheski
turvatoolis ega istmekõrgendusel
esiistmele. Täituv turvapadi võib
anda imikule või lapsele väga tugeva
löögi, mille tulemusena võib ta raskelt või surmavalt viga saada.
Pange alla 13-aastased lapsed nõuetekohast turvavarustust kasutades
alati istuma tagaistmele. Tagaiste on
igas vanuses laste jaoks kõige turvalisem koht. Kui olete sunnitud
13-aastast või vanemat last sõidutama esiistmel, peab ta õigesti turvavööd kasutama ning iste tuleks
võimalikult taha nihutada.
Kõik sõitjad peaksid istuma istmepadja keskel, toetuma püstisesse
asendisse seatud seljatoele, kasutama turvavööd ja hoidma jalgu põrandal, kuni auto on pargitud ja mootor
välja lülitatud. Kui sõitja pole avarii
hetkel õiges asendis, võib kiiresti
vallanduv turvapadi teda tugevalt
tõugata, tekitades talle raskeid või
surmavaid vigastusi.
Ükski autos sõitja ei tohiks kunagi
istuda turvapatjadele liiga lähedal
ega nende poole kummarduda või
ukse või keskkonsooli vastu nõjatuda.
Nihutage iste esiturvapadjast võimalikult kaugele, säilitades siiski mugava juhtimisasendi.

03
Kus asuvad turvapadjad?
Juhi ja esiistmel kaassõitja
turvapadjad (kui on varustuses)
 Juhi esiturvapadi

OAC3039036TU

 Kaasreisija eesmine turvapadi

OAC3039037TU

Teie auto mõlemad esiistmed on varustatud lisakaitsesüsteemi ning õlaja vöörihmast koosnevate turvavöödega.
Turvapadjad on paigaldatud rooliratta
keskele ja kindalaeka kohale armatuurlauda kaassõitja poolel. Turvapatjade
asukohad on tähistatud nende kattesse
pressitud kirjaga “AIR BAG“.
Esiturvapatjade eesmärk on pakkuda
juhile ja kaassõitjale piisavalt tugeva
eestlöögi korral lisakaitset (lisaks turvavöödele).

HOIATUS
Täituva esiturvapadja poolt tekitatavate raskete ja eluohtlike vigastuste
riski vähendamiseks järgige alltoodud ohutusabinõusid.
 Kõik autos sõitjad peavad alati kinnitama oma turvavöö, sest see
aitab neid avarii korral õiges asendis hoida.
 Nihutage iste esiturvapadjast võimalikult kaugele, säilitades siiski
mugava juhtimisasendi.
 Ärge toetuge kunagi vastu ust või
keskkonsooli.
 Arge lubage esiistmel istuval kaassõitjal kunagi oma jalgu armatuurlaual hoida.
 Rooli turvapatjade, näidikuploki,
esiklaasi ja kindalaeka kohale
armatuurlauale turvapatjade moodulite peale või lähedale ei tohi
panna ühtegi eset (nt lisakatteid,
topsi- või telefonihoidikuid, lõhnastajaid või kleebiseid) Sellised
esemed võivad auto turvapatjade
vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada.
 Ärge kinnitage tuuleklaasile ega
tahavaatepeeglile ühtegi eset.
 Käte kaitsmiseks võimalike vigastuste eest paigutage oma käed
roolil kella üheksale ja kolmele
vastavatesse kohtadesse.
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 Tüüp A

OAC3039015TU

OAC3039014TU

Kaassõitja eesmise turvapadja sisseja väljalülituse lüliti (kui on varustuses)

 Tüüp B

See lüliti on ette nähtud kaassõitjapoolse esiturvapadja väljalülitamiseks, et
esiistmel saaks transportida sõitjaid,
kellel on oma vanuse, kasvu või tervisliku seisundi tõttu on suurem oht turvapadja täitumisel viga saada.
OAC3039017TU

Lülitage kaassõitja esiturvapadi välja
järgmiselt.
Pistke võti või mõni muu sarnase kujuga kõva ese kaassõitja esiturvapadja
lülitisse ja keerake asendisse OFF.
Kaassõitja esiturvapadja väljalülituse
indikaatortuli ( ) süttib ja põleb seni,
kuni turvapadi tagasi sisse lülitatakse.
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 Tüüp A

HOIATUS

OAC3039016TU

 Tüüp B

Järgmised tunnused võivad viidata
sellele, et kaassõitja esiturvapadja
lüliti ei tööta korralikult:
 Näidikuplokis süttib turvapatjade
hoiatustuli ( ).
 Kaassõitja esiturvapadja väljalülituse indikaatortuli ( ) ei sütti
ning
sisselülituse i n d i k a a tortuli ( ) süttib ja kustub siis
u m b e s 60 sekundi möödudes.
Sellisel juhul täitub kaassõitja esiturvapadi esikokkupõrke korral
isegi siis, kui kaassõitja esiturvapadja lüliti on asendis OFF.
 Kui esineb mõni kirjeldatud tunnustest, soovitame teil lasta kaassõitja esiturvapadja lüliti ja turvapatjade
süsteemi
esimesel
võimalusel volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

OAC3039018TU

Lülitage kaassõitja esiturvapadi tagasi
sisse järgmiselt.
Pistke võti või mõni muu sarnase kujuga kõva ese kaassõitja esiturvapadja
lülitisse ja keerake asendisse ON.
Kaassõitja esiturvapadja sisselülituse
indikaatortuli ( ) süttib ja põleb umbes
60 sekundit.

HOIATUS
Kui kaassõitja esiturvapadja väljalülituse indikaatortuli põleb, ärge lubage ühelgi täiskasvanul kaassõitja
esiistmel sõita. Kui see indikaatortuli põleb, siis kokkupõrke korral esiturvapadi ei täitu. Lülitage kaassõitja
esiturvapadi tagasi sisse või laske
oma kaassõitjal tagaistmele istuda.
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Külgturvapadjad
(kui on varustuses)

HOIATUS

OAC3039019TU

OAC3039020TU

Teie auto mõlemas esiistmes on külgmine turvapadi.
Turvapadja eesmärk on pakkuda juhile
ja eesmisele kaassõitjale täiendavat
kaitset lisaks turvavööle.
Külgmised turvapadjad vallanduvad
vaid teatava külglöögi korral, olenedes
löögi tugevusest.
Kui autol on ümberminekuandur, võivad mõlema poole küljeturvapadjad ja/
või turvakardinad ja eelpingutid vallanduda, kui andur tuvastab ümbermineku
või ümberminekuvõimaluse.
Turvapadjad ei vallandu iga külglöögi
ega ümbermineku korral.
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Täituva külgmise turvapadja poolt
tekitatavate raskete ja eluohtlike
vigastuste riski vähendamiseks järgige alltoodud ohutusabinõusid.
 Kõik autos sõitjad peavad alati kinnitama oma turvavöö, sest see
aitab neid avarii korral õiges asendis hoida.
 Ärge lubage reisijatel uksele toetuda, käsi uksel või aknast väljas
hoida ega esemeid enda ja ukse
vahel hoida.
 Ärge
kasutage
istmekatteid.
Istmekatted võivad küljeturvapadjad ebatõhusaks muuta.
 Ärge pange turvapatjadele ega
enda ja turvapadja vahele ühtegi
eset. Samuti ärge paigaldage ühtegi eset turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel, esi- või
taga uksepaneelidel.
 Ärge pange ühtegi eset ukse ja
istme vahele. Sellised esemed võivad külgmise turvapadja täitumisel kohalt paiskuda.
 Ärge paigaldage küljele või külgmiste turvapatjade lähedusse lisavarustust.

03
 Ärge pange esemeid külgmiste
turvapatjade asukohatähiste ja istmepadja vahele. See võib tekitada
kahju, kui sõiduk satub piisavalt
tugevasse avariisse turvapatjade
vallandumiseks.
 Ärge lööge ust, kui süütelukk on
asendis ON, kuna see võib põhjustada külgmiste turvapatjade vallandumise.
 Kui iste või istmekate on viga saanud, laske auto volitatud HYUNDAI
teeninduses üle kontrollida ja
vigastused ära parandada.

Turvakardinad
(kui on varustuses)

OAC3039021TU

OAC3039022TU

Turvakardinad asuvad laeservades,
esi- ja tagauste kohal.
Turvakardinad kaitsevad teatava külglöögi korral eesistujate ja tagaistme
välimistel istekohtadel istujate pead.
Turvakardinad vallanduvad vaid teatava külglöögi korral, olenedes löögi
tugevusest.
Kui autol on ümberminekuanduri, võivad mõlema poole küljeturvapadjad ja/
või turvakardinad vallanduda, kui andur
tuvastab ümbermineku või ümberminekuvõimaluse.
Turvakardinad ei vallandu iga külglöögi
ega ümbermineku korral.
Ohutuse mõttes arge riputage raskeid
esemeid riidekonksudele.
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HOIATUS
Täituva turvakardina tekitatavate
raskete ja eluohtlike vigastuste riski
vähendamiseks järgige järgmiseid
ohutusabinõusid:
 Kõik autos sõitjad peavad alati kinnitama oma turvavöö, sest see
aitab neid õiges asendis hoida.
 Paigutage lapse turvaseade uksest
võimalikult kaugele ja kinnitage
korralikult ettenähtud kohale.
 Ärge paigaldage ühtegi eset turvapadja kohale Samuti ärge paigaldage ühtegi eset turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel,
esi- või tagaukse paneelidel, laeservadel.
 Riputage riidenagidele ainult riideid, kindlasti ei tohi sinna riputada kõvasid või purunevaid esemeid. Vastasel juhul võivad muud
rippuvad esemed autot ja inimesi
vigastada.
 Ärge lubage reisijatel uksele toetuda, käsi uksel või aknast väljas
hoida ega esemeid enda ja ukse
vahel hoida.
 Ärge avage ega remontige turvakardinaid kunagi ise.

Kuidas töötab
turvapadjasüsteem?

OAC3039023TU

Lisakaitsesüsteemi osad:
(1) Juhi esiturvapadja moodul
(2) Kaassõitja esiturvapadja moodul*
(3) Küljeturvapatjade moodulid*
(4) Turvakardinate moodulid*
(5) Eelpinguti komplektid*
(6) Turvapatjade hoiatustuli
(7) Lisakaitsesüsteemi
juhtmoodul/
Ümberminekuandur*
(8) Eesmised löögiandurid
(9) Külgmised löögiandurid*
(10) Külgmised surveandurid*
(11) Esiistmel kaassõitja esiturvapadja
väljalülituse indikaatortuli*
(12) Eesmise kaassõitja esiturvapadja
SISSE/VÄLJA lüliti*
*: kui on varustuses
Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse
ON), jälgib lisakaitsesüsteemi juhtmoodul pidevalt kõiki süsteemi elemente, et
teha kindlaks, kas kokkupõrkes saadud
löök on piisavalt tugev turvapatjade vallandamiseks või eelpingutite tööle
rakendamiseks.
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Lisakaitsesüsteemi
hoiatustuli

Lisakaitsesüsteemi turvapatjade hoiatustuli kujutab juuresoleval joonisel näidatud turvapadja sümbolit. Süsteem
kontrollib pidevalt turvapatjade elektrisüsteemi töökorda. Hoiatustuli näitab
hoiatab potentsiaalse probleemi eest
turvapatjade süsteemis, sh seoses
külgmiste patjade ja/või ümberminekul
vallanduvate turvakardinatega (kui
ümberminekuandur on varustuses).

HOIATUS
Kui lisakaitsesüsteemi töös on tekkinud häire, ei pruugi turvapadjad avarii korral normaalselt täituda, suurendades raskete või surmavate
kehavigastuste riski.
Kui esineb mõni järgnevalt loetletud
tunnustest, annab see märku häirest
lisakaitsesüsteemi töös.
 Hoiatustuli ei sütti ega jää pärast
süüte sisselülitamist (asendisse
ON) umbes kuueks sekundiks
põlema.
 Hoiatustuli jääb pärast umbes 6
sekundi möödumist põlema.
 Hoiatustuli süttib sõidu ajal.
 Tuli vilgub, kui mootor töötab.
Kui esineb mõni nimetatud tunnustest, soovitame lasta lisakaitsesüsteemi esimesel võimalusel volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

Esikokkupõrke korral tuvastavad andurid sõidukiiruse järsu vähenemise. Kui
liikumine aeglustub piisavalt kiiresti,
paneb juhtmoodul esiturvapadjad õigel
hetkel vajaliku jõuga täituma.
Esiturvapadjad aitavad kaitsta juhti ja
juhi kõrval istuvat kaassõitjat eest saadavate tugevate löökide korral, mille
puhul turvavööd üksi ei suudaks piisavat kaitset tagada. Kui löök tabab autot
küljelt või auto paiskub ümber, kaitsevad sõitjaid vajadusel ka külgmised turvapadjad, toestades ülakeha väliskülgi.
 Turvapadjad vallanduvad ainult siis,
kui süütelukk on asendis ON.
 Turvapadjad täituvad teatud tüüpi
esi- või külgkokkupõrke korral, et
kaitsta sõitjaid raskete kehavigastuste eest.
 Üldiselt vallanduvad turvapadjad olenevalt löögi tugevusest ja suunast
jne. Need kaks tegurit määravad
kindlaks, kas andurid saadavad
elektroonilise avamis- ja täitmissignaali või mitte.
 Esiturvapadjad täituvad ja tühjenevad silmapilkselt. Turvapatjade vallandumist on praktiliselt võimatu
õnnetuse hetkel märgata. Tõenäoliselt näete tühjenenud turvapatju
pärast kokkupõrget oma kohtadel
lebamas.
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 Ümberminekuanduritega varustatud
autodel vallanduvad külgmised turvapadjad ja/või -kardinad lisaks külgkokkupõrgetele ka juhul, kui andur
tuvastab auto ümbermineku.
Kui autol on ümberminekuandur, siis
ümbermineku tuvastamisel jäävad
turvakardinad pikemaks ajaks täis, et
pakkuda sõitjatele kaitset autost väljapaiskumise eest. Lisakaitse toimib,
kui kasutatakse ka turvavöid.
 Turvapadjad peavad kiiresti vallanduma, et sõitjaid kaitsta. Turvapadja täitumise suur kiirus on tingitud äärmiselt lühikesest ajast, mille jooksul
kokkupõrge aset leiab, ning vajadusest luua pehmendus sõitja ja auto
sisustuse vahele enne, kui sõitja
vastu sisustust paiskub. Selline turvapatjade vallandumise kiirus vähendab tugeval kokkupõrkel eluohtlike
vigastuste tõenäosust ning on seega
hädavajalik.
Sellegipoolest võib ka täituv turvapadi ise tekitada vigastusi (nt näomarrastusi, verevalumeid ja luumurde),
sest suure vallandumiskiirusega
kaasneb ka tohutu jõud.
 Tuleb ette olukordi, kus kokkupuude
vallanduva juhi esiturvapadjaga võib
põhjustada üliraskeid vigastusi, eriti
kui juht on roolile liiga lähedal.
Täituva turvapadja poolt põhjustatud
vigastuste riski on teil endal võimalik
edukalt vähendada. Oht on kõige suurem, kui istute turvapadjale liiga lähedal. Turvapadi vajab täitumiseks ruumi.
Juhil on soovitatav istuda roolist võimalikult kaugel, et rooli keskkoha ja rindkere vahele jääks piisavalt suur vahe,
ent säiliks siiski mugav juhtimisasend.
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 Juhi eesmine turvapadi (1)

ODN8039077L

Kui lisakaitsesüsteemi juhtmoodul
tuvastab piisavalt tugeva eestlöögi, vallanduvad automaatselt mõlemad esiturvapadjad.
 Juhi eesmine turvapadi (2)

ODN8039078L

Turvapadjakatete liitekohad purunevad
turvapatjade täitumisest tingitud surve
mõjul. Kui katted on avanenud, saavad
turvapadjad lõpuni täituda.
Täielikult vallandunud turvapadjad aeglustavad koos õigesti kinnitatud turvavöödega juhi ja kaassõitja ettepoole
paiskumist, leevendades nende pea- ja
rindkerevigastusi.

03
Mis järgneb turvapatjade
vallandumisele

 Juhi eesmine turvapadi (3)

Kui esi- või külgturvapadi on täitunud,
tühjeneb see taas väga kiiresti. Turvapadi ei takista juhil läbi esiklaasi välja
vaadata või rooli keerata. Seevastu turvakardinad võivad ka veidi aega pärast
täitumist osaliselt täis püsida.

ODN8039079L

 Kaassõitja esiturvapadi

ODN8039080L

Turvapadjad hakkavad kohe pärast täitumist tühjenema, et mitte piirata juhi
vaatevälja või juhtimisvõimet.

HOIATUS
Kaassõitja esiturvapadja täitumisel
võivad autos olevad esemed kohalt
paiskuda ja tekitada sõitjatele raskeid kehavigastusi. Selle vältimiseks:
 Ärge kinnitage ega asetage ühtegi
eset (topsi- või CD-hoidikuid, kleebiseid jms) kindalaeka kohale
armatuurlauale, kus asub kaassõitja esiturvapadi;
 Ärge kinnitage vedelikuga täidetud
õhuvärskendajaid
näidikuploki
lähedale ega armatuurlaua peale.

HOIATUS
Pärast turvapatjade täitumist järgige
järgmiseid ohutusabinõusid.
 Avage pärast kokkupõrget esimesel võimalusel uksed ja aknad, et
hoiduda pikemaaegsest viibimisest suitsu ja turvapadja täitumisel
õhku paiskunud pulbri sees.
 Ärge puudutage turvapadja paigalduskoha siseosasid vahetult peale
turvapadja vallandumist. Osad,
mis on täituva turvapadjaga kokku
puutunud, võivad olla väga kuumad.
 Peske rõivastega katmata nahapiirkonnad kindlasti hoolikalt külma vee ja õrnatoimelise seebiga
puhtaks.
 Laske turvapadjad pärast vallandumist esimesel võimalusel volitatud HYUNDAI teeninduses uutega
asendada. Turvapadjad on konstrueeritud töötama vaid üks kord.
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Turvapadja täitumisest põhjustatud müra ja suits
Turvapadja vallandumisel kostab tugev
müra (pauk) ning sõidukisse võib paiskuda suitsu ja pulbrit. See on tingitud
turvapadja vallandajas sisalduva aine
süttimisest ega anna põhjust muretsemiseks. Pärast turvapadja vallandumist
võite kogeda hingamisraskusi, sest teie
rind on kokku puutunud turvavöö ja turvapadjaga ning te olete sisse hinganud
suitsu ja pulbrit. Lenduv pulber võib
osadel inimestel kutsuda esile astmahooge. Kui teil tekivad pärast turvapatjade täitumist hingamisprobleemid,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Kuigi suits ja pulber ei ole mürgised,
võivad need põhjustada ärritusi nt
nahal, silmades, ninas ja kurgus jm.
Sellisel juhul peske ärritunud kohad
otsekohe külma veega puhtaks ning
pöörduge, sümptomite püsides, arsti
poole.
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Ärge paigaldage lapse turvavarustust juhi kõrvale esiistmele

OHI038169L

Ärge pange kunagi lapse turvavarustust
eesmise kaassõitja istmele. Täituv turvapadi võib anda imikule või lapsele väga
tugeva löögi, mille tulemusena võib ta
raskelt või surmavalt viga saada.

HOIATUS
 Eriti ohtlik! Ärge pange seljaga
sõidusuunas paigaldatavat lapse
turvasüsteemi istmele, mille ees
on turvapadi!
 Ärge kasutage KUNAGI seljaga
sõidusuunas paigaldatavat lapse
turvasüsteemi istmel, mille ees on
AKTIIVNE TURVAPADI. Võib kaasneda LAPSE SURM või RASKED
VIGASTUSED.
 Ärge pange kunagi lapse turvasüsteemi eesmise kaassõitja istmele.
Eesmise kaassõitja turvapadja täitumine põhjustab raskeid või surmavaid vigastusi.

03
Miks minu turvapadi kokkupõrkes ei avanenud?
On mitut liiki õnnetusi, mille korral turvapadjad ei paku lisakaitset. Nende
hulka kuuluvad tagantlöögid, sama
õnnetuse käigus autot tabavad korduvad löögid ning nõrgad löögid. Sõidukile
tekitatud kahjustused peegeldavad löögienergia neeldumist ega näita seda,
kas turvapadi oleks pidanud täituma või
mitte.

Lisakaitsesüsteemi andurid

HOIATUS
Vältige turvapadja ootamatu täitumise riski ja sellest põhjustatud raskeid või surmavaid vigastusi järgmiselt.
 Ärge lööge ega põrutage kohti,
kus asuvad turvapadjad või löögija surveandurid.
 Ärge püüdke turvapadjade andureid ega nende ümbrust ise hooldada. Kui andurite asukohta või
asendit mingilgi moel muudetakse, võivad turvapadjad täituda siis,
kui selleks vajadust pole, või mitte
täituda, kui selleks vajadus tekib.
 Ärge paigaldage kaitseraudadele
täiendavat kaitsevarustust ega
asendage kaitseraudu ühegi originaalist erineva osaga. See võib
kokkupõrke korral turvapatjade
vallandumist mõjutada.
 Kui lasete oma autot pukseerida,
lülitage süüde turvapatjade soovimatu täitumise vältimiseks kindlasti välja (asendisse LOCK/OFF
või ACC).
 Soovitame lasta kõik turvapatjade
remondi- ja hooldustööd läbi viia
volitatud HYUNDAI teeninduses.
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Ohutussüsteem

OAC3039024TU/OAI3039024L/OAC3039025TU/OAC3039038TU/OAC3039026TU

1. Lisakaitsesüsteemi juhtmoodul / Ümberminekuandur*
2. Eesmise kokkupõrke andur
3. Külgsurveandur*
4. Külgmise kokkupõrke andur*
*: kui on varustuses
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03
Olukorrad, kus turvapadjad
täituvad

OAC3039028TU

OAC3039027TU

Esiturvapadjad
Esiturvapadjad vallanduvad laupkokkupõrkel, olenevalt löögi tugevusest.

OAC3039029TU

Külgturvapadjad ja turvakardinad
Külgmised turvapadjad ja turvakardinad vallanduvad, kui külgmised löögiandurid tuvastavad piisavalt tugeva
külje pealt tuleva löögi. Kuigi esiturvapadjad on mõeldud vallanduma vaid
laupkokkupõrkel, võivad need täituda
ka muudel juhtudel, kui eesmised löögiandurid tuvastavad piisavalt tugeva
löögi. Külgturvapadjad ja turvakardinad
on mõeldud täituma ainult külgmiste
kokkupõrgete korral või ümberminekul
(ümberpaiskumisanduriga mudelitel),
kuid need võivad vallanduda ka muudes kokkupõrgetes, kui külgmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava
mõju. Juhul, kui auto šassii saab halvas
seisundis teekattel löögi üle ebatasasuste või lahtiste esemete sõites, võivad turvapadjad täituda. Seega sõitke soovimatu turvapatjade täitumise vältimiseks
viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole
sõidukitele liiklemiseks ette nähtud, väga
ettevaatlikult.
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Ohutussüsteem

Olukorrad, kus turvapadjad ei
täitu

OAC3039032TU

OAC3039030TU

Teatud väikestel kiirustel toimuvate
kokkupõrgete puhul turvapadjad ei
täitu. Turvapadjad ei pruugi sellistes
olukordades vallanduda, sest sõitjate
kaitsmiseks piisab turvavöödest ja turvapadjad ei pakuks lisakaitset.

Esiturvapadjad ei pruugi vallanduda
külglöögi korral, sest sõitjad liiguvad
kokkupõrke suunas ning esiturvapadjad ei paku sel juhul lisakaitset.
Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad siiski täituda, sõltudes löögi
tugevusest.

OBH038060
OAC3039031TU

Esiturvapadjad ei vallandu tagantlöögi
korral, sest sõitjad liiguvad löögi toimel
tahapoole. Sel juhul pole turvapatjadest
kasu.
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Viltuse löögi korral võivad sõitjad liikuda kohta, kus turvapadjad ei paku lisakaitset, seega ei pruugi ükski turvapadi
vallanduda.

03
i

OAC3039033TU

Juhid pidurdavad sageli tugevalt vahetult enne kokkupõrget. Selle käigus
vajub auto esiosa madalamale ning
võib suurema kliirensiga sõiduki alla
tungida. Sel juhul ei pruugi turvapadjad
vallanduda, sest anduritega tuvastatav
aeglustus võib olla liiga väike.

Kasulik teave

 hPEHUPLQHNXDQGXULJDDXWRG
Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad vallanduda auto
ümberminekul, kui ümberminekuandur selle tuvastab.
 hPEHUPLQHNXDQGXULWDDXWRG
Külgmised turvapadjad ja turvakardinad, kui need on auto varustuses,
võivad siiski vallanduda kui auto
paiskub ümber külgkokkupõrke
tõttu.

OAC3039034TU

OHI038166

Turvapadjad ei pruugi vallanduda vastu
esemeid, nt vastu puud või posti, sõites, kui löök tabab vaid ühte punkti ning
selle kogumõju ei jõua anduriteni.

Esiturvapadjad ei pruugi vallanduda
auto ümberminekul, sest sel juhul ei
paku need sõitjatele lisakaitset.
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Ohutussüsteem

Täiendava turvasüsteemi
hooldus
Lisakaitsesüsteem on praktiliselt hooldusvaba ega sisalda osi, mida kasutaja
saaks ise ohutult hooldada. Kui turvapatjade hoiatustuli ei sütti, kui süütelukk
on sisse lülitatud (asendis ON), või jääb
põlema, siis soovitame lasta autot viivitamata HYUNDAI volitatud teenindusel
kontrollida.
Soovitame kõik lisakaitsesüsteemiga
seotud tööd, näiteks selle osade eemaldamine, paigaldamine või remont, ning
igasugused rooli, armatuurlaua, esiistmete ja lae servapolstriga seotud tööd
jätta volitatud HYUNDAI teeninduse
hooleks. Lisakaitsesüsteemi väär käsitsemine võib lõppeda raskete kehavigastustega.
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HOIATUS
Raskete ja eluohtlike vigastuste riski
vähendamiseks järgige alltoodud
ohutusabinõusid.
 Ärge proovige lisakaitsesüsteemi
osi või juhtmestikku muuta ega
lahti ühendada, samuti ärge kinnitage turvapatjade katetele mingeid
märke või kleebiseid ega tehke
muudatusi auto kerestruktuuris.
 Roolile ja kindalaeka kohale armatuurlauale turvapatjade moodulite
peale või lähedale ei tohi panna
mingeid esemeid.
 Puhastage turvapatjade kattepolstrit puhtas vees niisutatud pehme
lapiga. Lahustid ja puhastusvahendid võivad turvapadjakatteid
kahjustada ja seeläbi turvapatjade
vallandumist takistada.
 Kui turvapadjad on vallandunud,
soovitame lasta need uutega asendada volitatud HYUNDAI teeninduses.
 Turvapadjasüsteemi osade või
kogu auto kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida teatavaid ohutusabinõusid.
Küsige vajalikke juhiseid ametlikult
HYUNDAI
edasimüüjalt.
Ohutusabinõude eiramine võib
kaasa tuua vigastusi.

03
Täiendavad ohutusabinõud
Sõitjad ei tohi liikuvas sõidukis istekohti vahetada. Turvavööga kinnitamata reisija võib õnnetuses või hädapidurdusel vastu sisustust, vastu teisi
sõitjaid või autost välja paiskuda.
Ärge kasutage turvavöödel lisatarvikuid. Seadmed, mis lubavad sõitjate
mugavuse täiustamist või turvavöö
ümberpaigutamist, võivad vähendada
turvavöö pakutavat kaitset ja suurendada avarii korral tõsiste vigastuste tõenäosust.
Ärge muutke esiistmeid.
Esiistmete muutmine võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite või külgturvapatjade toimimist.
Ärge asetage esemeid esiistmete
alla. Esemete asetamine esiistmete
alla võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite ja juhtmestiku tööd.
Vältige lööke vastu uksi. Löök vastu
ust, kui süütelukk on asendis ON, võib
põhjustada turvapatjade vallandumise.

Lisavarustuse paigaldamine või
turvapatjadega varustatud auto
ümberehitamine
Muutes oma auto konstruktsiooni, esikaitserauda, esi- või küljepaneele või
kliirensit (kere kõrgust maast), võite
mõjutada turvapadjasüsteemi toimimist.

Turvapadja hoiatussilt
(kui on varustuses)
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

OAC3039035TU

 Parempoolse rooliga sõiduk

OAC3039035R

Turvapadja hoiatussiltide eesmärk on
teavitada juhti ja sõitjaid turvapadjasüsteemi võimalikest ohtudest.
Lugege kindlasti läbi kogu selles käsiraamatus toodud teave teie autosse
paigaldatud turvapatjade kohta.
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Näidikuplokk

NÄIDIKUPLOKK

OAC3049001TU

1. Tahhomeeter
2. Spidomeeter
3. Mootori jahutusvedeliku temperatuuri näidik
4. Kütusenäidik
5. Hoiatus- ja indikaatortuled
6. LCD-ekraan (sh teekonna kompuuter)
Teie auto näidikuplokk võib joonisel näidatust erineda.
Lisateavet leiate selle peatüki osast "Mõõturid ja arvestid”.
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04
Näidikuploki kasutamine

Tahhomeeter

HOIATUS
Ärge kunagi reguleerige näidikuplokki sõidu ajal. Nii võite kaotada
kontrolli auto üle ja põhjustada avarii, mis lõppeb raskete või surmavate
kehavigastuste või autokahjustustega.

Mõõturid ja arvestid
Spidomeeter
 km/h

 MPH, km/h

OAC3049004TU

Tahhomeeter näitab ligikaudset mootori
pöörete arvu minutis (p/min).
Kasutage õigete käiguvahetushetkede
valimiseks tahhomeetrit ja vältige mootori jõnksutamist.
NB!
Ärge käitage mootorit PUNASES
TSOONIS oleva tahhomeetriga. See
võib mootorit tõsiselt kahjustada.

OAC3049002TU/OAC3049003TU

Spidomeeter näitab auto sõidukiirust
ning on kalibreeritud kilomeetritele tunnis (km/h) ja/või miilidele tunnis (MPH).
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Näidikuplokk

Mootori jahutusvedeliku
temperatuuri näidik

Kütusenäidik

OJS048105L
OJS048104L

See näidik näitab süütelukk asendis või
UHçLLPLV 21 VHHV  PRRWRUL MDKXWXVYHdeliku temperatuuri.
NB!
Kui näidiku osuti on märgi “130/H”
lähedal, on mootor ülekuumenud ja
võib viga saada.
Ärge jätkake ülekuumenenud mootoriga sõitmist. Mootori ülekuumenemisel vaadake teemat "Mootori
ülekuumenemine" peatükis 7.

HOIATUS
Ärge kunagi eemaldage radiaatorivõi mahutikorki kuuma mootoriga.
Mootori jahutusvedelik on surve all
ja võib tõsiselt põletada. Enne jahutusvedeliku
mahutisse
lisamist
oodake, kuni mootor on jahtunud.
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Kütusenäidik näitab ligikaudset kütusepaagis olevat kütusekogust.

i

Kasulik teave

 $QGPHGNWXVHSDDJLPDKXNRKWDRQ
WRRGXGSHDWNLV
 .WXVHQlLGLNXW WlLHQGDE PDGDOD
NWXVHWDVHPHKRLDWXVWXOLPLVVWWLE
NXLNWXVHSDDNRQSHDDHJXWKL
 .WXVHQlLGLNX QlLW Y}LE NDOGSLQQDO
Y}L NXUYLV NWXVH ORNVXPLVH W}WWX
N}LNXGDQLQJNWXVHWDVHPHKRLDWXVWXOLY}LEVWWLGDYDUHPNXLWDYDOLVHOW

04
HOIATUS

Temperatuuriühiku °C või °F valimiseks.

Kütuse lõppemine võib autos viibijad ohtu seada.
Pärast hoiatustule süttimist või kui
mõõturi näidik läheneb tasemele
"0", peate võimalikult kiiresti peatuma ja tankima.
NB!
Vältige peaaegu tühja kütusepaagiga sõitmist. Kütuse lõppemine võib
põhjustada mootoris vahelejättu,
see võib aga kahjustada katalüüsmuundurit.

Välistemperatuuri näidik
See näidik näitab hetke välistemperatuuri 1°C (või °F) kaupa.
- Temperatuurivahemik:
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Välistemperatuurinäit ei pruugi kohe
muutuda, et vältida juhi tähelepanu kõrvalejuhtimist.

OTM048112

 .DVXWDMDVHDGHWH UHçLLP QlLGLNXSORkis: Saate temperatuuriühikut muuta,
valides "User Settings“ (kasutaja
seadistused) J "Other Features“
(muud seadistused) J "Temperature
unit” (temperatuuriühik).
- Automaatne kliimaseade: OFF-lülitit
all hoides vajutage vähemalt 3 sekundit järjest lülitit AUTO.
Kohe seejärel näidikuploki ja kliimaseadme temperatuuriühik muutub.
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Näidikuplokk

Läbisõidumõõdik

i

OIG046114

Läbisõidumõõdik ehk hodomeeter näiWDEDXWRSRROWOlELWXGNRJXNLORPHWUDDçL
ning selle abil tuleks pidada arvestust
korraliste hoolduste tähtaegade üle.

Distants paagi tühjenemiseni

OJS048328

 Distants paagi tühjenemiseni on
arvestuslik vahemaa, mida saab paagis oleva kütusekogusega veel läbida.
 Kui arvestuslik läbitav vahemaa jääb
alla 1 km (1 miili), asendub see teekonna kompuutri näit ekraanil näiduga “---”.
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Kasulik teave

 'LVWDQWV SDDJL WKMHQHPLVHQL Y}LE
ROODHEDWlSQHNXLV}LGXNHLROHWDVDVHOSLQQDOY}LNXLDNXWRLGHRQYDKHSHDONDWNHVWDWXG
 'LVWDQWVSDDJLWKMHQHPLVHQLRQYDLG
DUYHVWXVOLNYDKHPDDPLVY}LEHULQHGDWHJHOLNXOWOlELWDYDVWWHHSLNNXVHVW
 .XL WDQJLWH DOOD  OLLWUL NWXVW HL
SUXXJL WHHNRQQD NRPSXXWHU WDQNLPLVWDUYHVVHY}WWD
 .WXVHNXOX MD SDDJL WKMHQHPLVHQL
OlELWDYD YDKHPDD YllUWXVHG Y}LYDG
V}LGXWLQJLPXVWHVWV}LGXPDQHHULVWMD
DXWR VHLVXQGLVW WXOHQHYDOW WXJHYDOW
N}LNXGD

04
Käigukasti käigu näidik
(kui on varustuses)
Automatiseeritud manuaalkäigukasti käigu näidik (kui on varustuses)

OIK047141

.lLJXYDKHWXVHKSLNDNHQ

OTL045132

See näidik näitab hetkel kasutatavat
käiku.
 7DJXUGDPLVDVHQG9
 1HXWUDDOQHDVHQG1
 6}LGXUHçLLP'''''
 .lVLNlLJXYDKHWXVHUHçLLP
1, 2, 3, 4, 5

Kui käigukang pannakse ühest asenGLVWWHLVH 51' LOPXEVHHKSLNDNHQ
umbes 2 sekundiks ekraanile ning näitab, millisesse asendisse käigukang
pandi.
Saate käiguvahetuse hüpikakna aktiveerida või desaktiveerida LCDHNUDDQLONDVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLPLV
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Manuaalkäigukasti käigu näidik
(kui on varustuses)

Hoiatus- ja indikaatortuled

i

Kasulik teave

-lOJLJH HW KRLDWXVWXOHG ROHNVLG SHDOH
PRRWRUL NlLYLWDPLVW NXVWXQXG .XL
P}QL WXOL RQ HQGLVHOW VWWLQXG YLLWDE
VHHROXNRUUDOHPLVYDMDEWlKHOHSDQX

Turvapatjade
hoiatustuli
OPDE046142

See näidik näitab, milline käik tuleks
valida, et sõit oleks võimalikult säästlik.
 7XOHNVYDOLGDN}UJHPNlLN
S2, S3, S4, S5
 7XOHNVYDOLGDPDGDODPNlLN
T1, T2, T3, T4
1lLWHNV
1lLWDE HW VRRYLWDY RQ OOLWDGD
sisse 3. käik (käigukang on 2. või
1. käigul).
1lLWDE HW VRRYLWDY RQ OOLWDGD
sisse 3. käik (käigukang on 4. või
5. käigul).

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 6 sekundiks ja
seejärel kustub.
 SRS-süsteemi rikke korral.
 Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

Turvavöö hoiatustuli

Turvavöö hoiatustuli teavitab juhti ja
kaassõitjat kinnitamata turvavööst.
Lisateabe saamiseks vt "Turvavööd”
peatükis 3.
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Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli
6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- Hoiatustuli süttib umbes 3 sekundiks
- Seisupiduri kasutamisel jääb see
põlema.
 Kui seisupidur on rakendatud.
 Kui pidurivedeliku anuma vedelikutase on madal.
- Kui hoiatustuli jääb põlema ka
pärast seisupiduri vabastamist, näitab see, et pidurivedeliku tase paagis on madal.

.XLSLGXULYHGHOLNXWDVHSLGXULYHGHOLNXSDDJLVRQPDGDOWHJXWVHJHMlUJPLVHOW
1. Sõitke ettevaatlikult lähimasse ohutusse kohta ja peatuge.
2. Mootori seiskamisel kontrollige kohe
pidurivedeliku taset ja vajadusel lisage (lisateavet vaadake osast
"Pidurivedelik"
peatükis
8).
Seejärel otsige kogu pidurisüsteemist lekkeid. Kui avastate lekke või
hoiatustuli jääb põlema või pidurid ei
toimi laitmatult, siis ärge sõitu jätkake. Sellisel juhul soovitame teil lasta
RPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQduses üle kontrollida.

.DKHNRUGQHGLDJRQDDOVHDMDPLKDUXJDSLGXULVVWHHP
Teie auto on varustatud pidurisüsteemiga, millel on kaks diagonaalset ajamiharu. See tähendab, et saate kahe rattaga pidurdada ka siis, kui üks kahest
harust enam ei tööta.
Ainult ühe kahekordse süsteemi töötamisel on sõiduki peatamiseks vaja
pedaali sügavamale alla ja tugevemalt
vajutada.
Lisaks pidurisüsteemi vaid osaliselt
töötamise tõttu sõiduk ei peatu lühikese
maa järel.
Kui pidurid lakkavad töötamast sõidu
ajal, pange mootoriga pidurdamiseks
sisse madalam käik ja peatage auto
esimesel ohutul võimalusel.

HOIATUS
Seisupiduri ja pidurivedeliku
hoiatustuli
Sõiduki juhtimine sisselülitatud
hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli
jääb seisupiduri vabastamisel põlema, näitab see madalat pidurivedeliku taset.
Sellisel juhul soovitame teil lasta
oma auto volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
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Blokeerumisvastase
pidurisüsteemi (ABS)
hoiatustuli
6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 ABS-pidurite rikke korral (Tavaline
pidurisüsteem toimib endiselt, kuid
ilma blokeerumisvastase süsteemita).
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli

1HHGNDNVKRLDWXVWXOGVWWLYDG
V}LGXDMDONRUUDJD
 Sel juhul ei pruugi ABS-pidur ja ka
tavaline pidurisüsteem laitmatult toimida.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.
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HOIATUS
Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli
Kui nii ABS kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuled põlevad, ei
tööta pidurisüsteem korrektselt ja
võite sattuda ohtlikusse olukorda.
Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides
järske pidurdusi.
Soovitame teil lasta oma auto volitatud HYUNDAI teeninduses esimesel
võimalusel üle kontrollida.

i

Kasulik teave
Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli
.XL $%6L KRLDWXVWXOL S}OHE Y}L QLL
$%6L NXL ND VHLVXSLGXUL MD SLGXULYHGHOLNXKRLDWXVWXOHGS}OHYDGHLSUXXJL
NLLUXVP}}WXU KRGRPHHWHU Y}L V}LGXP}}WXU W||WDGD 6DPXWL Y}LE VWWLGD
(36LKRLDWXVWXOLMDURROLPLVM}XGY}LE
VXXUHQHGDY}LYlKHQHGD
6HOOLVHO MXKXO VRRYLWDPH WHLO ODVWD RPD
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
HVLPHVHOY}LPDOXVHOOHNRQWUROOLGD

04
Elektrilise roolivõimendi (EPS) hoiatustuli

Rikke märgutuli (MIL)

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO

 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 EPS-süsteemi rikke korral.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 Heitgaaside süsteemi rikke korral.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.
NB!
Rikke hoiatustulega sõitmine võib
kahjustada heitgaaside kontrollsüsteemi, mis omakorda võib mõjutada
sõiduomadusi ja/või suurendada
kütusekulu.

ETTEVAATUST
Kui häire indikaatortuli põleb, võib
tegu olla katalüüsmuunduri kahjustusega, mille tulemusel võib mootori
võimsus langeda.
Sellisel juhul soovitame teil lasta
oma auto volitatud HYUNDAI teeninduses esimesel võimalusel üle kontrollida.
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Laadimissüsteemi
hoiatustuli

Õlirõhu hoiatustuli

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO

 Generaatori või elektrilise laadimissüsteemi rikke korral.

 Kui mootori õlirohk on liiga madal.

*HQHUDDWRULY}LHOHNWULOLVHODDGLPLVVVWHHPLULNNHNRUUDO
1. Sõitke ettevaatlikult lähimasse ohutusse kohta ja peatuge.
2. Jätke mootor seisma ja kontrollige,
kas generaatoririhm on terve ja piisavalt pingul.
Kui rihm on korralikult reguleeritud,
võib probleem olla elektrilises laadimissüsteemis.
Sellisel juhul soovitame teil lasta
RPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQduses esimesel võimalusel üle kontrollida.
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0DGDODPRRWRUL}OLU}KXNRUUDO
1. Sõitke ettevaatlikult lähimasse ohutusse kohta ja peatuge.
2. Lülitage mootor välja ja kontrollige
mootori õlitaset (lisateavet vaadake
osast "Mootoriõli“ peatükis 8). Kui
tase on liiga madal, siis lisage vastavalt vajadusele mootoriõli.
Kui hoiatustuli jääb pärast õli lisamist
põlema või õli pole käepärast, siis
pöörduge
esimesel
võimalusel
+<81'$, YROLWDWXG PJLHVLQGDMD
poole.

04
NB!
 Kui õlirõhu hoiatustuli põleb mootori töötades, võib mootor tõsiselt
viga saada.
 Kui hoiatustuli jääb mootori töötamisel põlema, näitab see tõsist
mootoririket. Sellisel juhul tegutsege järgmiselt.

1. Peatuge esimesel võimalusel
ohutus kohas.
2. Lülitage mootor välja ja kontrollige õlitaset. Kui õlitase on
madal, täitke mootoriõliga
õige tasemeni.
3. Käivitage mootor uuesti. Kui
tuli pärast mootori käivitamist
ikka põleb ega kustu, seisake
otsekohe mootor. Sellisel
juhul soovitame teil lasta oma
auto volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

Õlitaseme hoiatustuli
(kui on varustuses)
See märgutuli teavitab liiga madalast
mootori õlitasemest.
Märgutule süttimisel kontrollige mootori
õlitaset niipea kui võimalik.
Kallake soovitatud õli aeglaselt täiteavasse. (Õli täitekogus: ligikaudu 0,6–
1,0 l)
Kasutage ainult ettenähtud mootoriõli.
(Vt "Soovituslikud õlid ja nende kogused" peatükis 2.)
Ärge lisage liiga palju mootoriõli.
Veenduge, et õlitase vardal ei oleks
kõrgem tähisest "F“ (täis).

i

Kasulik teave

 ®OLWDVHPH KRLDWXVWXOL NXVWXE NXL
ROHWH SlUDVW }OL OLVDPLVW MD PRRWRUL
VRRMHQHPLVWV}LWQXGX±NP
 3||UDNH VGH  VHNXQGL MRRNVXO
NROP NRUGD DVHQGLVW 2)) YlOMDV 
DVHQGLVVH 21 VHHV  MD YDVWXSLGL
KRLDWXVWXOLNXVWXEDXWRPDDWVHOW.XL
DJD OOLWDWH KRLDWXVWXOH YlOMD LOPD
PRRWRUL}OL OLVDPDWD VWWLE WXOL MlOOH
SlUDVW PRRWRUL VRRMHQHPLVW MD X
±NPV}LWPLVW
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NB!
Kui tuli jääb pärast mootoriõli lisamist ja 50–100 km sõitmist püsivalt
põlema, soovitame teil lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.
Isegi kui see hoiatustuli pärast mootori käivitamist ei sütti, tuleb mootoriõli perioodiliselt kontrollida ja lisada.

Madala kütusetaseme
hoiatustuli
6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 Kui kütusepaak on peaaegu tühi.
Tankige esimesel võimalusel.
NB!
Kui hoiatusuli põleb või kütusenäidiku näit on allapool märki "0“, võib
mootor hakata töötakte vahele jätma
ning katalüsaator võib viga saada
(kui on varustuses).
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Üldine hoiatustuli

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui on tekkinud mõni järgnevalt loetletud probleem.
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi
häire (kui on varustuses)
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi
radar on blokeeritud (kui on varustuses)
- Tule rike (kui on varustuses)
- Automaatsete kaugtulede rike (kui
on varustuses)
- Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS)
rike (kui on varustuses)
Hoiatuse täpsemat sisu näete LCDekraanilt.

04
Rehvirõhu kontrollsüsteemi hoiatustuli
(kui on varustuses)
6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 Kui rehvirõhk ühes või mitmes rehvis
on langenud märgatavalt allapoole
ettenähtud taset (Madala rehvirõhuga rehvide asukoht kuvatakse LCDekraanil).
Rohkem teavet vt osast "Rehvirõhu
kontrollsüsteem" peatükis 7.

6HHKRLDWXVWXOLMllESHDOHX
VHNXQGLOLVWYLONXPLVWS}OHPDY}L
SVLYDOWVHNXQGLOLVWHLQWHUYDOOLGHJD
YLONXPD
 See juhtub, kui rehvirõhu kontrollsüsteemi töös on tekkinud häire.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
esimesel võimalusel üle kontrollida.
Rohkem teavet vt osast "Rehvirõhu
kontrollsüsteem" peatükis 7.

HOIATUS
Ohutu peatumine
 Rehvirõhu kontrollsüsteem ei
suuda hoiatada välisteguritest tingitud järsu rõhulanguse eest.
 Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke
aeglaselt ohutusse kohta.

Heitgaasisüsteemi
(GPF) hoiatustuli
(bensiinimootoriga
autodel,
juhul, kui on varustuses)
6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 See hoiatustuli põleb, kui kumulatiivne tahmakogus jõuab teatud piirini.
 Kui see hoiatustuli põleb, võib see
välja lülituda, kui sõidate umbes 30
minutit kiirusel üle 80 km/h (3. käigust
kõrgema käiguga ja 1500–4000 pööret minutis).
Kui hoiatustuli sellest toimingust hoolimata vilgub (sel ajal kuvatakse LCDekraanil hoiatusteade), soovitame lasta
heitgaasisüsteemi kontrollida volitatud
+<81'$,HVLQGXVHV
NB!
Pikaajaline sõitmine vilkuva märgutulega võib heitgaasisüsteemi kahjustada ja kütusekulu suurendada.
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Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC)
indikaatortuli
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 ESC süsteemi rikke korral.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

6HHLQGLNDDWRUWXOLYLOJXE
 1LLNDXDNXQLHOHNWURRQLOLVHVWDELLOVXVkontrolli süsteem töötab.
Lisateabe saamiseks vt “ESC” 6.
peatükis.

Välja lülitatud elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi
(ESC) indikaatortuli
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
- See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 Kui lülitate elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi välja, vajutades
"ESC OFF“ lülitit.
Lisateabe saamiseks vt “ESC” 6.
peatükis.
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Mootori automaatse
seiskamise (AUTO
STOP) indikaatortuli
(kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 .XL,6*VVWHHP ,GOH6WRSDQG*R 
on mootori automaatselt seisanud.
 0RRWRUL DXWRPDDWVHO NlLYLWXPLVHO YLOgub AUTO STOP hoiatustuli näidikuplokis 5 sekundit.
Lisateabe saamiseks vaadake 6.
peatüki osa "ISG-süsteem (Idle Stop
and Go)“.

i

Kasulik teave

0}QHG KRLDWXVWXOHG $%6SLGXUL VWDELLOVXVNRQWUROOL HOHNWULOLVH URROLY}LPHQGL QLQJ VHLVXSLGXUL MD SLGXULVVWHHPL KRLDWXVWXOHG  Y}LYDG PRRWRUL
DXWRPDDWVHO NlLYLWXPLVHO P}QHNV
VHNXQGLNVVWWLGD
6HHMXKWXEDNXPDGDODSLQJHW}WWX6HH
HLWlKHQGDHWVVWHHPLVRQW}UJH

04
Immobilisaatori indikaatortuli (targa võtmepuldita mudelid)
(kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui süütelukk on keeratud asendisse
21 QLQJ LPPRELOLVDDWRULVVWHHP RQ
tuvastanud süsteemi juurde kuuluva
õige süütevõtme.
- See tähendab, et mootorit on võimalik käivitada.
- Peale mootori käivitamist lülitub
märgutuli välja.

6HHLQGLNDDWRUWXOLYLOJXE
 Kui elektroonilise immobilisaatorisüsteemis on tekkinud häire.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

Immobilisaatori indikaatortuli (targa võtmepuldiga mudelid)
(kui on varustuses)
6HHPlUJXWXOLS}OHENXQLVHNXQGLW
 Kui mootori start/stopp-lüliti on asenGLV$&&Y}L21QLQJLPPRELOLVDDWRULsüsteem on tuvastanud autos õige
targa võtmepuldi.
- See tähendab, et mootorit on võimalik käivitada.
- Peale mootori käivitamist lülitub
märgutuli välja.

0lUJXWXOLYLOJXEP}QHGVHNXQGLG
 Kui tark võtmepult ei ole autos.
- See tähendab, et mootorit ei ole
võimalik käivitada.

7XOLS}OHEXPEHVVHNXQGLWMDVLLV
NXVWXE
 Kui tark võtmepult on autos ja mootori start/stopp-lüliti on lülitatud asenGLVVH 21 NXLG LPPRELOLVDDWRULVVteem ei suuda tarka võtmepulti
tuvastada.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.

6HHLQGLNDDWRUWXOLYLOJXE
 Kui elektroonilise immobilisaatorisüsteemis on tekkinud häire.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.
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Suunatulede märgutuli
6HHLQGLNDDWRUWXOLYLOJXE

Kaugtulede automaatlülituse süsteemi
(HBA) märgutuli (kui
on varustuses)

 kui kasutate suunatulede kangi.

6HHKRLDWXVWXOLS}OHEMlUJPLVWHOMXKWXGHO

Kui esineb mõni järgmistest tunnustest,
annab see märku võimalikust häirest
suunatulede süsteemis.
– Suunatulede indikaatortuli ei vilgu,
vaid põleb pidevalt.
– Indikaatortuli tuli vilgub kiiremini kui
tavaliselt.
– Indikaatortuli ei sütti üldse.
Kui esineb mõni loetletud tunnustest,
soovitame teil lasta oma auto volitatud
+<81'$,WHHQLQGXVHVOHNRQWUROOLGD

 Kui tulede lüliti on asendis AUTO ja
kaugtuled põlevad.
 Kui sõiduk tuvastab vastassuunas või
samas suunas sõitva sõiduki, lülitab
kaugtulede automaatlülituse süsteem
kaugtulede asemel automaatselt
sisse lähituled.
Lisateavet leiate 5. peatüki jaotisest
"Kaugtulede automaatlülituse süsteem (HBA)“.

Lähitulede märgutuli

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE

Valgusindikaatori
märgutuli
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui tagatuled on sisse lülitatud.

 Kui lähituled on sisse lülitatud.

Kaugtulede märgutuli

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui esituled on sisselülitatud ja kaugtulede asendis.
 Kui suunatulede kang on tõmmatud
tulede vilgutamiseks juhi poole fikseerimata asendisse.

Esiudutule märgutuli
(kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui esiudutuled on sisselülitatud.

Tagaudutule indikaatortuli (kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Tagaudutuled on sisselülitatud.
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04
"Press brake“ (vajutage pidurit)
(automatiseeritud
manuaalkäigukastiga
mudelid)

Kiirushoidiku indikaatortuli (kui on varustuses)

 Tüüp A

 Tüüp B

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 .XLYDKHWDWHNlLNXLOPDSLGXULSHGDDOL
vajutamata;
 .XL ULWDWH PRRWRULW NlLYLWDGD LOPD
piduripedaali vajutamata.

Rakendatud seisupiduri indikaatortuli
(automatiseeritud
manuaalkäigukastiga
mudelid)

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui kiirushoidik on sisse lülitatud.
Lisateabe saamiseks vt osa
"Kiirushoidik” 6. peatükis.

Kiiruspiiriku indikaatortuli (kui on varustuses)

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 .XLPRRWRURQSHDWDWXGLOPDVHLVXSLdurit rakendamata. Indikaatortuli
põleb umbes 5 sekundit ja siis kustub.

 Tüüp A

 Tüüp B

6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 .XLNLLUXVSLLULNRQVLVVHOOLWDWXG
Lisateabe saamiseks vt osa
"Kiiruspiirik (MSLA)“ või "Nutikas
piirkiiruse hoiatussüsteem (ISLW)“
peatükis 6.
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Esikokkupõrke vältimissüsteemi hoiatustuli
(kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Kui keerate süüteluku või lülitate
mootori start/stopp-lüliti asendisse
21
– See süttib umbes 3 sekundiks ja
seejärel kustub.
 Esikokkupõrke vältimissüsteemis on
rike.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWR YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.
Lisateabe saamiseks vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)” 6.
peatükis.

Sõidurajal püsimise
abisüsteemi indikaatortuli
(kui on varustuses)
6HHLQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 Rohelise tulega, kui süsteemi tööks
vajalikud tingimused on täidetud;
 Valge tulega, kui süsteemi tööks
vajalikud tingimused ei ole täidetud;
 Kollase tulega, kui sõidurajal püsimise abisüsteemis on tekkinud häire.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
DXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHV
üle kontrollida.
Lisateabe saamiseks vt "Sõidurajal
püsimise abisüsteem (LKA)” 6. peatükis.
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LCD-ekraani teated
"Key not in vehicle“ (Võti ei ole
autos) (targa võtmepuldiga käivitussüsteemi puhul)
See hoiatus ilmub ekraanile, tark võtmepult pole autos hetkel, kui mootori
VWDUWVWRSSOOLWLRQDVHQGLV$&&Y}L21
ja te avate või sulgete ukse. Kuulete
hoiatussignaali, kui sulgete ukse ja
tarka võtmepulti pole autos.
Auto käivitamiseks peab teil tark võtmepult alati kaasas olema.

"Key not detected“ (Võtit ei
tuvastatud) (targa võtmepuldiga
käivitussüsteemi puhul)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui võtmevaba käivitussüsteem ei suuda tarka
võtmepulti mootori start/stopp-lüliti
vajutamise hetkel tuvastada.

"Press START button with key“
(Vajutage käivituslülitit targa võtmepuldiga) (targa võtmepuldiga
käivitussüsteemi puhul)
See teade ilmub ekraanile, kui vajutate
mootori start/stopp-lülitit siis, kui ekraanil on hoiatus "Key not detected“ (Võtit
ei tuvastatud).
Samal ajal vilgub ka immobilisaatori
indikaatortuli.

"Low Key Battery“ (Võtmepuldi
patarei on tühi) (targa võtmepuldiga käivitussüsteemi puhul)
See hoiatus ilmub ekraanile mootori
start/stopp-lüliti väljalülitamisel (asendisse OFF), kui targa võtmepuldi patarei on tühjenenud.

04
"Press brake pedal to start engine“ (Vajutage mootori käivitamiseks piduripedaali) (võtmevaba
käivitussüsteemi ja automatiseeritud manuaalkäsikäigukasti
puhul)

"Shift to N to start engine“
(Pange käigukang mootori käivitamiseks asendisse N)
(võtmevaba käivitussüsteemi ja
automatiseeritud manuaalkäsikäigukasti puhul)

See hoiatus ilmub ekraanile, kui mootori start/stopp-lüliti lülitub pärast selle
korduvat vajutamist juba kaks korda
järjest asendisse ACC, kuna te ei vajutanud piduripedaali.
Vajutage mootori käivitamiseks piduripedaal alla.

See teade ilmub ekraanile, kui proovite
käivitada mootorit, panemata käigukanJLHVPDOWQHXWUDDODVHQGLVVH1

"Press clutch pedal to start engine“ (Vajutage mootori käivitamiseks siduripedaali) (võtmevaba
käivitussüsteemi ja manuaalkäigukasti puhul)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui mootori start/stopp-lüliti lülitub pärast selle
korduvat vajutamist juba kaks korda
järjest asendisse ACC, kuna te ei vajutanud siduripedaali.
Vajutage mootori käivitamiseks siduripedaal alla.

i

Kasulik teave

0RRWRULVDDENlLYLWDGDVLLVNXLNlLJXNDQJRQQHXWUDDODVHQGLV1

"Check BRAKE SWITCH fuse“
(Kontrollige pidurilülitit) (võtmevaba käivitussüsteemi ja automatiseeritud manuaalkäigukasti
puhul)
See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui
pidurilüliti kaitse pole ühendatud.
Asendage kaitse uuega. Kui see pole
võimalik, saate mootori käivitada, vajutades mootori start/stopp-lülitit asendis
ACC 10 sekundit järjest.

"Press START button again“
(Vajutage käivituslülitit veel
kord) (targa võtmepuldiga käivitussüsteemi puhul)
See teade ilmub ekraanile, kui teil ei
õnnestunud autot mootori start/stopp-lüliti vajutusega käivitada.
Vajutage sel juhul mootori start/stopp-lülitit auto käivitamiseks veel kord.
Kui see teade ilmub ekraanile iga kord,
kui vajutate mootori start/stopp-lülitit,
soovitame teil lasta oma auto volitatud
+<81'$,WHHQLQGXVHVOHNRQWUROOLGD
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Lahtine uks, kapott ja/või
tagaluuk

"Turn on FUSE SWITCH“
(Lülitage kaitsmelüliti sisse)
See teade ilmub ekraanile, kui rooli all
olevas kaitsmekarbis asuv kaitsmelüliti
on välja lülitatud (asendis OFF).
See tähendab, et peate kaitsmelüliti
sisse lülitama.
Lisateabe saamiseks vt "Kaitsmed”
peatükkis 8.

OAC3059001TU

See hoiatus kuvatakse, näidates milline
uks või kapott või tagaluuk on avatud.

ETTEVAATUST
Kontrollige enne sõitmist, et kõik
uksed, tagaluuk ja kapott oleksid
korralikult suletud. Samuti kontrollige, ega näidikuplokile ei ole ilmunud
lahtise ukse/kapoti/tagaluugi hoiatustuld või -teadet.
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04
"Low Tire Pressure“ (Madal rehvirõhk) (kui on varustuses)

"Heated Steering Wheel turned
off“ (Roolisoojendus on välja
lülitatud) (kui on varustuses)
See teade ilmub ekraanile, kui roolisoojendus lülitub automaatselt umbes 30
minutit pärast sisselülitamist välja.
Lisateabe saamiseks vt osa
"Roolisoojendus” 5. peatükis.

"Low fuel“ (Kütus on lõppemas)
OAC3079033TU

See teade ilmub ekraanile, kui rõhk on
mõnes rehvis liiga madal. Madala rõhuga rehv on ekraanikujutisel valgustatud.
Rohkem teavet vt osast "Rehvirõhu
kontrollsüsteem" peatükis 7.

See hoiatus ilmub ekraanile, kui kütusepaak on peaaegu tühi.
Samal ajal, kui see teade ekraanile
ilmub, süttib näidikuplokis ka madala
kütusetaseme hoiatustuli.
Sel juhul tuleks esimesel võimalusel
lähimasse tanklasse sõita ja paaki
kütust lisada.
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"Low engine fuel“ (Mootoriõli
tase on madal) (kui on varustuses)
See hoiatusteade kuvatakse, kui mootoriõli taset tuleks kontrollida.
Hoiatusteate kuvamisel kontrollige
mootoriõli taset võimalikult kiiresti ja
lisage vastavalt vajadusele mootoriõli.
Kallake soovitatud õli aeglaselt täiteavasse. (Õli täitekogus: ligikaudu 0,6–
1,0 l)
Kasutage ainult ettenähtud mootoriõli.
(Vt "Soovituslikud õlid ja nende kogused" peatükis 8.)
Ärge lisage liiga palju mootoriõli.
Veenduge, et õlitase vardal ei oleks
kõrgem tähisest "F“ (täis).
NB!
Kui teade jääb pärast mootoriõli lisamist ja 50–100 km sõitmist püsivalt
põlema, soovitame teil lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

"Engine has overheated“
(Mootor on üle kuumenenud)
(kui on varustuses)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on kerkinud üle 120°C. See tähendab, et mootor on üle kuumenenud ning võib selle
tulemusel kahjustuda.
Mootori ülekuumenemise kohta
"Ülekuumenemine" peatükis 7.
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"Check headlight“ (Kontrollige
esituld) (kui on varustuses)
See teade ilmub ekraanile, kui esituled
ei tööta normaaselt.
Kui spetsiifiline tuli ei tööta (nt suunatuli jne), kuvatakse ka vastava tule (nt
suunatule) kohta hoiatussõnum. Vastav
pirn on ilmselt vaja uuega asendada.
Asendage läbipõlenud lambipirn alati
vaid täpselt sama võimsusega uue pirniga.

"Check brake light“ (Kontrollige
pidurituld) (kui on varustuses)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui pidurituled ei tööta normaaselt. Lambipirn on
ilmselt vaja uuega asendada.
Asendage läbipõlenud lambipirn alati
vaid täpselt sama võimsusega uue pirniga.

04
"Check HBA (High Beam Assist)
system“ (Kontrollige kaugtulede
automaatlülituse süsteemi) (kui
on varustuses)

"Check DAW (Driver Attention
Warning) system“ (Kontrollige
juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi) (kui on varustuses)

See hoiatusteade kuvatakse, kui kaugtulede automaatlülituse süsteemis esineb probleem. Sellisel juhul soovitame
WHLOODVWDRPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,
teeninduses üle kontrollida.
Lisateavet leiate 5. peatüki jaotisest
"Kaugtulede automaatlülituse süsteem (HBA)“.

See hoiatusteade kuvatakse, kui juhi
tähelepanu hoiatussüsteemiga esineb
probleem. Sellisel juhul soovitame teil
ODVWDRPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHninduses üle kontrollida.
Rohkem infot leiate osast "Juhi
tähelepanu hoiatussüsteem (DAW)"
peatükis 6.

"Check forward safety systems“
(Kontrollige esikokkupõrke
ennetamissüsteeme)
(kui on varustuses)

"Check LKA (Lane Keep Assist)
system“ (Kontrollige sõidurajal
püsimise abisüsteemi) (kui on
varustuses)

See hoiatusteade kuvatakse, kui esikokkupõrke ennetussüsteemis esineb
probleem. Sellisel juhul soovitame teil
ODVWDRPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHninduses üle kontrollida.
Lisateabe
saamiseks
vt
"Esikokkupõrke ennetussüsteem
(FCA)” 6. peatükis.

See hoiatusteade kuvatakse, kui sõidurajal püsimise abisüsteemis esineb
probleem. Sellisel juhul soovitame teil
ODVWDRPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,WHHninduses üle kontrollida.
Lisateabe saamiseks vt "Sõidurajal
püsimise abisüsteem (LKA)” 6. peatükis.

"Check exhaust system“
(Kontrollige heitgaasisüsteemi)
(kui on varustuses)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui heitgaasisüsteemis on tekkinud häire. Sel
ajal vilgub ka heitgaasisüsteemi hoiatustuli.
Sellisel juhul soovitame teil lasta heitJDDVLVVWHHPLYROLWDWXG+<81'$,WHHninduses üle kontrollida.
GPF: bensiini tahkete osakeste filter
Enamaks infoks vt selles peatükis
osa "Hoiatustuled".
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LCDǘEKRAAN
LCD-ekraani kasutamine

OAC3059002TU

/&'HNUDDQLVDDEKHOWUHçLLPLOWWHLVHOHPEHUOOLWDGDHNUDDQLMXKWOOLWHLGNDVXWDGHV
(1) 5HçLLPLOOLWLPEHUOOLWXVHNVKHOWUHçLLPLOWWHLVHOH
(2) , 1DYLJHHULPLVOOLWLPHQGHVOLLNXPLVHNV
(3) OK: Valiku- ja nullimislüliti valitud seadistuse kinnitamiseks või nullimiseks
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Digital Speedometer
(Digitaalne spidomeeter)
Transmission
(Käiguvahetus)

User Settings
(Kasutaja seadistused)

Master warning
(Üldised hoiatused)

Sõidurea Turvalisus

Driver Assistance
(Juhiabisüsteemid)
Door (Uks)
Driver Attention
Lights (Tuled)
Warning (Juhi tähelepaConvenience
nu hajumise hoiatus- (Sõidumugavust lisavad
+RLDWXVWHUHçLLPLVQlLsüsteem)
seadistused)
tab ekraan auto süsteeService Interval
mi(de) häiretega seotud
(Hooldusintervall)
hoiatusi.
Other features (Muud
Intelligent Speed Limit
seadistused)
:DUQLQJ 1XWLNDVNLLUXVLanguage (Keel)
piirangu hoiatus)
Reset (Algseadete lähtestamine)

Driving Assist
(Juhiabisüsteem)

Menüü

.DVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLPLPHQYDOLNXGY}LYDGV}OWXYDOWDXWRYDUXVWXVHVWYDULHHUXGD

Up/Down
(Üles/
alla)

Drive Info (Ühe sõidukorra sõiduinfo)

Accumulated Info
(Kogunenud sõiduinfo)

Fuel Economy
(Kütusekulu)

Trip Computer
(Teekonna kompuuter)

/&'HNUDDQLUHçLLPLG

04
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7HHNRQQDNRPSXXWULUHçLLP

OAC3069038TU

7HHNRQQD NRPSXXWUL UHçLLPLO QlLWDE
ekraan sõitmisega seotud andmeid, sh
kütusekulu, läbitud teepikkust, keskmist sõidukiirust.
Enamaks infoks vt selles peatükis
osa "Teekonna kompuuter“.

Juhiabisüsteemid

OAC3069013TU

/.$'$:,6/:
6HOOHO UHçLLPLO QlLWDE HNUDDQ V}LGXUDMDO
püsimise abisüsteemi (LKA), juhi tähelepanu
hajumise
hoiatussüsteemi
(DAW) ja nutika piirkiiruse hoiatussüsteemi (ISLW) teavet.
Täpsemat teavet leiate 6. peatüki
vastavatest jaotisest.
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+RLDWXVWHUHçLLP

OAC3069028TU

+RLDWXVWHUHçLLPLVLOPXEHNUDDQLOHKRLDtustuli järgmistes olukordades.
- Esikokkupõrke
ennetussüsteemi
häire (kui on varustuses)
- Esikokkupõrke
ennetussüsteemi
radar on blokeeritud (kui on varustuses)
- Tule rike (kui on varustuses)
- Automaatsete kaugtulede rike (kui on
varustuses)
- Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS)
rike (kui on varustuses)
Üldine hoiatustuli süttib, kui aset leiab
vähemalt üks ülaltoodud olukordadest.
Sel juhul ilmub LCD-ekraanile üldine hoiatusmärk ( ) kasutaja seadistuste märgi
( ) kõrvale.
Kui tekkinud olukord on lahendatud,
kustub üldine hoiatustuli ja üldiste hoiaWXVWHUHçLLPLPlUNNDRE

04
.DVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLP
6HOOHOUHçLLPLOVDDWHPXXWDQlLGLNXSORNL
ukselukkude, tulede jm auto seadistusi.
1. Driver assistance (Juhiabisüsteemid)
2. Lights (Tuled)
3. Door (Uks)
4. Convenience (Sõidumugavust lisavad seadistused)
5. Service Interval (Hooldusintervall)
6. Other features (Muud seadistused)
7. Language (Keel)
8. Reset (Algseadete lähtestamine)
.DVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLPLPHQvalikud võivad sõltuvalt auto varustusest varieeruda.

5DNHQGDJHVHLVXSLGXUVHDGLVWXVWH
PXXWPLVHNV
See hoiatussõnum ilmub, kui üritate
V}LWPLVHDMDONDVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLmil menüüs valikuid teha.
Enda ohutuse tagamiseks muutke seaGLVWXVL NDVXWDMD VHDGLVWXVWH UHçLLPLO
alles pärast seda, kui auto on pargitud,
seisupidur on rakendatud ja käigukang
on pandud parkimisasendisse (P).

4XLFNJXLGH +HOS  .LLUMXKHQG
Kiirjuhend annab lühikese selgituse
NDVXWDMD VHDGLVWXVWH UHçLLPLO YDOLWXG
süsteemi või funktsiooni kohta.
Valige soovitud funktsioon või süsteem
ja vajutage kiirjuhendi vaatamiseks
pikalt OK-nuppu.
Iga funktsiooni ja süsteemi kohta
saate täpsemat teavet selle käsiraamatu vastavatest osadest.
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'ULYHUDVVLVWDQFH -XKLDELVVWHHPLG
Menüüvalik
Juhiabisüsteem

Hoiatuse ajastus

Juhi tähelepanu
hajumise
hoiatussüsteem

Edasiliikumise
turvalisus

Sõidurea
turvalisus

Selgitus
3LLUNLLUXVHKRLDWXV 6/:6SHHG/LPLW:DUQLQJ
Saate nutika piirkiiruse hoiatussüsteemi (ISLW) sisse või välja lülitada.
Lisateavet leiate 6. peatüki jaotisest "Nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem (ISLW)“.
1RUPDO 7DYDOLQH /DWHU +LOLQH
Saate juhiabisüsteemide hoiatuse kuvamise kiirust muuta.
(HVROHYDV}LGXNLHHPDOGXPLVHKRLDWXVVVWHHP /HDGLQJYHKLFOHGHSDUWXUH
alert)
Saate eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteemi sisse või välja lülitada.
6}LGXUDMDOWN}UYDOHNDOGXPLVHKRLDWXV 6ZD\LQJZDUQLQJ
Saate sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemi seadistusi muuta.
Rohkem infot leiate osast "Juhi tähelepanu hoiatussüsteem (DAW)"
peatükis 6.
$FWLYH$VVLVW $NWLLYQHDELVWDPLQH NXLVHHRQYDOLWXGNRQWUROOLEVVWHHP
sõidukit ja annab kokkupõrkeohu tuvastamise korral hoiatuse.
:DUQLQJ2QO\ $LQXOWKRLDWXV NXLVHHRQYDOLWXGDQQDEVVWHHPNRNNXpõrkeohu tuvastamise korral hoiatuse.
2II 9lOMDV OOLWDEVVWHHPLYlOMD
Lisateabe saamiseks vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)” 6.
peatükis.
6}LGXUDMDOSVLPLVHDELVVWHHP /.$/DQH.HHSLQJ$VVLVW NXLVHHRQ
valitud, kontrollib süsteem sõidukit ja annab hoiatuse, kui auto väljub enda
sõidurajast.
6}LGXUDMDOWYlOMXPLVHKRLDWXVVVWHHP /':/DQH'HSDUWXUH:DUQLQJ 
kui see on valitud, annab süsteem hoiatuse, kui auto väljub enda sõidurajalt.
2II 9lOMDV OOLWDEVVWHHPLYlOMD
Lisateabe saamiseks vt "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)” 6.
peatükis.

/LJKWV 7XOHG
Menüüvalik

Selgitus

2II 9lOMDV KHSXXGXWXVHJDNlLYLWDWDYVXXQDWXOHGHYLONXPLVIXQNWVLRRQ
Ühe puudutusega
lülitatakse välja.
käivitatav
)ODVKHV YLONXPLVNRUGDGHDUY VXXQDWXOHGYLOJXYDGY}L
suunatulede
korda, kui suunatulede kangi kergelt vajalikus suunas liigutatakse.
vilkumine
Lisateabe saamiseks vt 5. peatüki osa "Tuled“.
Esitulede kodutee Saate esitulede kodutee valgustamise funktsiooni sisse või välja lülitada.
valgustamise
Lisateabe saamiseks vt 5. peatüki osa "Tuled“.
funktsioon
Saate kaugtulede automaatlülituse funktsiooni sisse või välja lülitada.
Automaatsed
Lisateabe saamiseks vaadake osa "Automaatsed kaugtuled"
kaugtuled
peatükis 5.

Ú Esitatud teave võib sõltuvalt teie auto varustusest varieeruda.
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04
'RRU 8NV
Menüüvalik
Automaatne
lukustamine
Automaatne
lukust avamine

Selgitus
(QDEOHRQ6SHHG .LLUXVWXQGOLNOXNXVWXVIXQNWVLRRQ N}LNXNVHGOXNXVWXYDG
kiiruse 15 km/h saavutamisel automaatselt.
2II 9lOMDV XVWHDXWRPDDWOXNXVWXVOOLWXEYlOMD
9HKLFOH2II2QNH\RXW 6}LGXNLYlOMDOOLWDPLQHY}WPHHHPDOGDPLVHJD 
kõik uksed avanevad automaatselt süütevõtme süütelukust eemaldamisel
või mootori start/stopp-lüliti viimisel väljalülitatud asendisse.
2II 9lOMDV XVWHDXWRPDDWQHOXNXVWDYDPLVHIXQNWVLRRQOOLWXEYlOMD

&RQYHQLHQFH 6}LGXPXJDYXVWOLVDYDGVHDGLVWXVHG
Menüüvalik
Juhtmevaba
laadimissüsteem
Käiguvahetuse
hüpikaken
Jäise tee hoiatus

Selgitus
Saate keskkonsoolis asuva juhtmevaba laadimissüsteemi sisse või välja lülitada.
Lisateavet leiate 5. peatüki jaotisest "Juhtmevaba laadimissüsteem“.
Saate käiguvahetuse hüpikakna funktsiooni sisse või välja lülitada.
Kui see on sisse lülitatud, ilmub valitud käik lühidalt näidikuploki LCDekraanile iga kord, kui toimub ümberlülitus ühelt käigult teisele.
Selle valimisel on jäise tee hoiatuste kuvamine sisse lülitatud.

Ú Esitatud teave võib sõltuvalt teie auto varustusest varieeruda.
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6HUYLFHLQWHUYDO +RROGXVLQWHUYDOO
Menüüvalik
Luba
hooldusintervall
Intervalli
muutmine

Selgitus
Saate hooldusintervalli funktsiooni sisse või välja lülitada.
Kui hooldusintervalli funktsioon on sisse lülitatud, saate muuta üheks hooldusintervalliks arvestatavat aega ja läbisõitu.

Kui hooldusintervalli funktsioon on sisse lülitatud ning aeg ja läbisõit sisestatud,
ilmuvad järgnevalt kirjeldatud olukordades ekraanile alltoodud teated iga kord, kui
auto käivitatakse.
- Service in (Korralise hoolduse aeg): see teade näitab autojuhile auto korralise
hoolduseni jäänud kilomeetrite ja päevade arvu.
- Service required (Auto vajab hooldust): see teade ilmub ekraanile, kui auto hooldusaeg on käes või möödunud.

i

Kasulik teave

+RROGXVHQLMllQXGNLORPHHWULWHMDSlHYDGHDUYXGY}LYDGROODHEDWlSVHGMlUJPLVWHOMXKWXGHO
± $NXODKWLKHQGDPLVHO
± .DLWVPHWHOOLWLOOLWDWLYlOMD
± $NXRQWKL
Ú Esitatud teave võib sõltuvalt teie auto varustusest varieeruda.
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04
2WKHUIHDWXUHV 0XXGVHDGLVWXVHG
Menüüvalik

Selgitus

2II 9lOMDV NHVNPLVHNWXVHNXOXQlLWXHLQXOOLWDNWXVHWDQNLPLVHODXWRmaatselt.
$IWHUYHKLFOH2Q 3lUDVWVWHYlOMDOOLWDPLVW NHVNPLVHNWXVHNXOXQlLW
Keskmise kütuse- nullitakse automaatselt, kui mootori viimasest seiskamisest on möödunud
4 tundi.
kulu automaatne
$IWHUUHIXHOLQJ 3lUDVWWDQNLPLVW NHVNPLVHNWXVHNXOXQlLWQXOOLWDNVHDXWRnullimine
maatselt, kui pärast rohkem kui 6 liitri kütuse tankimist kerkib auto sõidukiirus üle 1 km/h.
Enamaks infoks vt selles peatükis osa "Teekonna kompuuter".
Saate valida spidomeetri ja hodomeetri ühik.
Spidomeetri ühik .PK03+
Saate valida soovitud kütusekulu ühiku.
Kütusekulu ühik
NP//NPY}L86JDOORQ8.JDOORQ
Saate valida soovitud temperatuuriühiku.
Temperatuur&)
iühik

/DQJXDJH .HHO
Menüüvalik
Keel

Selgitus
Keele valimine.

5HVHW $OJVHDGHWHOlKWHVWDPLQH
Menüüvalik
Algseadete lähtestamine

Selgitus
0HQGVDDWHOlKWHVWDGDNDVXWDMDVHDGHWHUHçLLPLV.}LNNDVXWDMDVHDGLVWXVWHUHçLLPLWHKDVHDOJVHDGLVWXVHGHQQLVWDWDNVHYlOMDDUYDWXGYDOLWXGNHHOMD
hooldusintervall.

Ú Esitatud teave võib sõltuvalt teie auto varustusest varieeruda.
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Teekonna kompuuter
Teekonna kompuuter infosüsteem,
mida juhib mikroarvuti ja mis näitab
juhile näidikuploki ekraanil sõitmisega
seotud teavet.

i

Kasulik teave

.XLDNXKHQGDWDNVHODKWLVLLVRVDWHHNRQQD NRPSXXWUL SRROW VDOYHVWDWXG
V}LGXLQIRVW QW NHVNPLQH V}LGXNLLUXV 
QXOOLWDNVH

7HHNRQQDNRPSXXWULUHçLLPLG
Kütusekulu
.HVNPLQHNWXVHNXOX
+HWNHOLQHNWXVHNXOX


Kogunenud sõiduinfo
7HHNRQQDQlLGLN
.HVNPLQHNWXVHNXOX
.XOXQXGDHJ


Ühe sõidukorra sõiduinfo
7HHNRQQDQlLGLN
.HVNPLQHNWXVHNXOX
.XOXQXGDHJ



Digitaalne spidomeeter


Kui on varustuses
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04
Käsitsi nullimine
Keskmise kütusekulu näidu käsitsi nullimiseks hoidke roolilülitit "OK“ üle
sekundi sees, kui ekraanil kuvatakse
keskmine kütusekulu.

 Tüüp A

 Tüüp B

OQX069060L

Teekonna kompuutri ümberlülitamiseks
KHOW UHçLLPLOW WHLVHOH YDMXWDJH URROLO
asuvat " , “ lülitit.

Kütusekulu

Automaatne nullimine
Keskmise kütusekulu näidu automaatseks nullimiseks valige LCD-ekraani
kasutaja seadistuste (User Settings)
menüüs keskmise kütusekulu automaatne nullimine (Fuel Econ. Reset).
- After vehicle On (Pärast süüte väljalülitamist): Pärast süüte väljalülitamist 4-tunnise seismise järel nullitakse kütusekulu automaatselt.
- After refueling (Pärast tankimist):
Keskmise kütusekulu näit nullitakse
automaatselt, kui pärast rohkem kui 6
liitri kütuse tankimist kerkib auto sõidukiirus üle 1 km/h.

i

OAC3069039TU

.HVNPLQHNWXVHNXOX 
 Auto keskmine kütusekulu arvestatakse välja alates keskmise kütusekulu viimasest nullimisest läbitud teepikkuse ja kulunud kütusekoguse
põhjal.
 Keskmise kütusekulu saab nii käsitsi
kui automaatselt nullida.

Kasulik teave

.HVNPLVH NWXVHNXOX QlLW Y}LE ROOD
HEDWlSQH NXL DODWHV PRRWRUL VWDUW
VWRSSOOLWL OOLWDPLVHVW DVHQGLVVH 21
RQOlELWXGDOODPHHWUL

Hetke kütusekulu (2)
 Ekraanil näidatakse viimaste sekundite kütusekulu kui auto kiirus on üle
10 km/h.
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Kogunenud sõiduinfo kuva

OAC3069041TU

See kuva näitab kogunenud läbisõitu
(1), keskmist kütusekulu (2) ja kogu sõiduaega (3).
1HLGDQGPHLGDUYHVWDWDNVHNXPXOHHUXvalt alates nende viimasest nullimisest.
Saate need andmed ise nullida, vajutades pikalt OK-lülitit, kui kogunenud sõiduinfo näit ("Accumulated info“) on
parajasti ekraanil. Läbitud teepikkus,
keskmine energiakulu ja sõiduaeg nullitakse samaaegselt.
Kogunenud sõiduinfo arvestus jätkub
ka siis, kui auto seisab töötava mootoriga paigal (näiteks ummikus või valgusfoori ees peatudes).

i

Kasulik teave

.HVNPLVH NWXVHNXOX DQGPHWH XXHQGDPLVHNV SHDE DXWR SlUDVW VWH VLVVHOOLWDPLVW OlELPD YlKHPDOW 
PHHWULW PLLOL 
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Ühe sõidukorra sõiduinfo kuva

OAC3069040TU

See kuva näitab viimase sõidu läbisõitu
(1), keskmist kütusekulu (2) ja kogu sõiduaega (3).
1lLGDWDYDGDQGPHGDUYHVWDWDNVHYlOMD
pärast iga sõidukorda. Andmed nullitakse automaatselt, kui mootori seiskamisest on möödunud 4 tundi või rohkem.
Saate need andmed ise nullida, vajutades pikalt OK-lülitit, kui ühe sõidukorra
sõiduinfo ("Drive info“) on parajasti
ekraanil. Läbitud teepikkus, keskmine
energiakulu ja sõiduaeg nullitakse
samaaegselt.
Sõidukorra sõiduinfo arvestus jätkub ka
siis, kui auto seisab töötava mootoriga
paigal (näiteks ummikus või valgusfoori
ees peatudes.)

04
i

Käiguvahetus (kui on varustuses)

Kasulik teave

.HVNPLVH NWXVHNXOX DQGPHWH XXHQGDPLVHNV SHDE DXWR SlUDVW VWH VLVVHOOLWDPLVW OlELPD YlKHPDOW 
PHHWULW PLLOL 

Digitaalne spidomeeter

OAC3069029TU

6HH UHçLLP QlLWDE DXWRPDWLVHHULWXG
manuaalkäigukasti temperatuuri.
Lisateabe saamiseks vt "Automatiseeritud manuaalkäigukast (AMT)”
peatükis 6.
OAC3069042TU

See ekraaninäit näitab sõiduki liikumiskiirust (ühikuteks km/h või MPH).
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Mugavusvarustus

AUTOSSE SISENEMINE
Lukust avamine

Harilik võtmepult
(kui on varustuses)

Lukust avamiseks:
1. Vajutage harilikul võtmepuldil olevat
uste avamisnuppu (2).
2. Kõik uksed avanevad lukust. Ohutuled vilguvad kaks korda.

i

Kasulik teave

Kui ühtegi ust pärast lukust avamist
30 sekundi jooksul ei avata, lähevad
uksed automaatselt uuesti lukku.
OIB034040

Teie HYUNDAI juurde kuulub võtmepult, millega saate lukustada ja avada
lukust uksed (ja tagaluugi) ja isegi mootori käivitada.
1. Uste lukustamine
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi lukust avamine

Lukustamine
Lukustamiseks:
1. Sulgege kõik uksed, kapott ning
tagaluuk.
2. Vajutage harilikul võtmepuldil olevat
uste lukustamisnuppu (1).
3. Uksed lukustuvad. Ohutuled vilguvad ühe korra.
4. Kontrollige käepidemest tõmmates,
et uksed on lukus.

HOIATUS
Ärge jätke võtmeid autosse, kui lapsed on seal omapead. Järelevalveta
jäetud lapsed võivad võtme süütelukku pista ning vajutada elektriliste
tõstukitega akende jm lüliteid või
panna auto koguni liikuma, mille
tagajärjeks võivad olla rasked või
surmavad kehavigastused.

5-4

Tagaluugi lukust avamine
Lukust avamiseks:
1. Vajutage võtmepuldil olevat tagaluugi avamisnuppu (3) üle ühe sekundi.
2. Ohutuled vilguvad kaks korda.
Tagaluugi avamisel ja seejärel sulgemisel lukustub see automaatselt.

i

Kasulik teave

 3lUDVW WDJDOXXJL OXNXVW DYDPLVW
lukustub see automaatselt.
 7DJDOXXJL DYDPLVQXSXO ROHY NLUL
"HOLD“ (hoia) näitab, et peate seda
nuppu vajutama pikalt (üle ühe
sekundi järjest).

05
Käivitamine

Mehaaniline võti

Täpsemat teavet leiate 6. peatüki jaotisest "Võtmega keeratav süütelukk“.

 Tüüp A

NB!
Võtmepuldi kahjustamise vältimine
 +RLGNH Y}WPHSXOWL YHHVW MD LJDVXgustest muudest vedelikest ning
lahtisest tulest eemal. Kui võtmepult saab seest märjaks (jookide
või niiskuse tõttu) või kuumeneb
liigselt, võivad selle sisemised
elektroonikaskeemid kahjustuda
ning selliseid kahjustusi garantii ei
kata.
 bUJHORRSLJHY}WPHSXOWLHJDODVNH
sellel maha kukkuda.
 .DLWVNH Y}WPHSXOWL llUPXVOLNH
temperatuuride eest.

OYDECO2231

 Tüüp B

OIB044178

Kui võtmepult normaalselt ei tööta,
saate uksed lukustada ja lukust avada
mehaanilise võtme abil.

7S%
Võtme avamiseks vajutage vabastusnuppu ja võti avaneb automaatselt.
Võtme kokkupanemiseks vajutage
vabastusnuppu ja klappige võti käsitsi
kokku.
NB!
Ärge klappige võtit ilma vabastusnuppu vajutamata. See võib võtit
kahjustada.
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Ettevaatusabinõud võtmepuldi
kasutamisel
Võtmepult ei tööta juhul, kui:
 Y}WLRQVWHOXNXV
 SXOGLNDXJXVDXWRVWOHWDEW||UDDGLXVH XPEHVP 
 Y}WPHSXOGLSDWDUHLRQSHDDHJXWKL
 WHLVHG V}LGXNLG Y}L REMHNWLG WDNLVWDYDGVLJQDDOLOHYLPLVW
 LOPRQYlJDNOP
 ROHWH Y}WPHSXOGLJD OLLJD OlKHGDO
mõnele raadiosaatjale, nt raadiojaamale või lennujaamale, mis võib häirida puldi normaalset tööd.
Kui võtmepult korralikult ei tööta, avage
ja sulgege uks mehaanilise võtmega.
Kui teil tekib võtmepuldi kasutamisel
probleeme, soovitame võtta ühendust
volitatud HYUNDAI teenindusega.
Kui võtmepult asub teie mobiiltelefoni
vahetus läheduses, võib telefoni tavapärane töö puldi signaali blokeerida.
See on eriti oluline, kui telefon on aktiivne, näiteks helistamise, kõnede vastuvõtmise, sõnumite saatmise ja/või e-kirjade saatmise/vastuvõtmise ajal. Ärge
pange võtmepulti ja oma telefoni
samasse püksi- või jopetaskusse ning
proovige neid alati üksteisest piisavalt
kaugel hoida.

5-6

i

Kasulik teave

Muudatused või ümberehitused, mida
vastavuse eest vastutav osapool ei ole
sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad
tühistada kasutaja õiguse seda seadet
kasutada. Kui võtmeta sisenemise süsteem ei tööta muudatuste või ümberehituste tõttu, mida vastavuse eest
vastutav osapool ei ole sõnaselgelt
heaks kiitnud, ei kata seda sõiduki
tootjagarantii.
NB!
Hoidke võtmepulti eemal elektromagnetlaineid segavatest materjalidest, mis ei lase elektromagnetlainetel puldini jõuda.
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Patarei vahetamine
Kui võtmepult enam normaalselt ei
tööta, asendage selles olev patarei
uuega.

Tark võtmepult
(kui on varustuses)

OIB044179

OIB044180

Patarei tüüp: CR2032
Vahetage patarei järgmiselt:
1. Pistke puldi pilusse mõni väike
õhuke tööriist ja väänake puldi kate
ettevaatlikult lahti.
2. Võtke vana patarei välja ja pange
uus asemele. Kontrollige, et patarei
oleks õigetpidi õiges asendis.
3. Paigaldage ja sulgege hariliku võtmepuldi tagumine kate.

Teie HYUNDAI juurde kuulub tark võtmepult, millega saate lukustada ja
avada lukust uksed (ja tagaluugi) ja
isegi mootori käivitada.
1. Uste lukustamine
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi lukust avamine

Kui teil on tekkinud kahtlus, et võtmepult on võinud viga saada või see ei
tööta korralikult, soovitame pöörduda
volitatud HYUNDAI teeninduse poole.

i

Kasulik teave
Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste
tervist. Kõrvaldage aku
kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.
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Järgnevatel juhtudel ei lähe uksed
lukku ja kostab 3 sekundi pikkune hoiatussignaal, kuigi vajutate välisel ukselingil olevat nuppu:
 7DUNY}WPHSXOWRQDXWRV
 0RRWRUL VWDUWVWRSSOOLWL RQ DVHQGLV
$&&Y}L21
 0}QLXNVRQDYDWXGYDWDJDOXXN

Lukustamine

HOIATUS
OAC3059004TU

Lukustamiseks:
1. Sulgege kõik uksed, kapott ning
tagaluuk.
2. Vajutage nuppu välisel ukselingil või
uste lukustusnuppu (1) targal võtmepuldil.
3. Ohutuled vilguvad ühe korra.
4. Kontrollige käepidemest tõmmates,
et uksed on lukus.

i

Kasulik teave

Ukselingil asuvad nupud töötavad vaid
juhul, kui tark võtmepult asub välisele
ukselingile lähemal kui 0,7–1 m.

5-8

Ärge jätke tarka võtmepulti autosse,
kui lapsed on seal omapead.
Järelevalveta jäetud lapsed võivad
vajutada mootori start/stopp-lülitit
ning vajutada elektriliste tõstukitega
akende jm lüliteid või panna auto
koguni liikuma, mille tagajärjeks võivad olla rasked või surmavad kehavigastused.

05
Lukust avamine

Tagaluugi lukust avamine
Lukust avamiseks:
1. Kontrollige, et tark võtmepult oleks
teil kaasas.
2. Vajutage tagaluugi käepidemel asuvat nuppu või üle 1 sekundi järjest
targal võtmepuldil olevat tagaluugi
avamisnuppu (3).
3. Ohutuled vilguvad kaks korda.
Tagaluugi avamisel ja seejärel sulgemisel lukustub see automaatselt.
OAC3059004TU

Lukust avamiseks:
1. Kontrollige, et tark võtmepult oleks
teil kaasas.
2. Vajutage nuppu välisel ukselingil või
uste lukust avamise nuppu (2) targal
võtmepuldil.
3. Kõik uksed avanevad lukust. Ohutuled vilguvad kaks korda.

i

i

Kasulik teave

Kui tagaluuki pärast lukust avamist 30
sekundi jooksul ei avata, läheb see
automaatselt uuesti lukku.

Kasulik teave

 8NVHOLQJLO DVXY OOLWL W||WDE YDLG
juhul, kui tark võtmepult asub välisele ukselingile lähemal kui 1 m. Kui
see tingimus on täidetud, saavad uksi
avada ka teised inimesed, kellel tegelikult ei ole tarka võtmepulti.
 .XLKWHJLXVWSlUDVWOXNXVWDYDPLVW
30 sekundi jooksul ei avata, lähevad
uksed automaatselt uuesti lukku.
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Käivitamine

Mehaaniline võti

0RRWRULVDDENlLYLWDGDLOPDY}WLWVLVHVtamata. Täpsemat teavet leiate 6. peaWNLMDRWLVHVW0RRWRULVWDUWVWRSSOOLWL´

Juhul kui tark võtmepult korrektselt ei
toimi, võite uksi lukustada või lukust
avada mehaanilise võtmega.

NB!
Targa võtmepuldi kahjustamise vältimise abinõud
 +RLGNH WDUND Y}WPHSXOWL YHHVW MD
igasugustest muudest vedelikest
ning lahtisest tulest eemal. Kui
tark võtmepult saab seest märjaks
(jookide või niiskuse tõttu) või
kuumeneb liigselt, võivad selle
sisemised
elektroonikaskeemid
kahjustuda ning selliseid kahjustusi garantii ei kata.
 bUJHORRSLJHWDUNDY}WPHSXOWLHJD
laske sellel maha kukkuda.
 .DLWVNHWDUNDY}WPHSXOWLllUPXVOLke temperatuuride eest.
NB!
Võtke tark võtmepult autost väljudes
alati endaga kaasa. Kui tark võtmepult jääb autosse või selle lähedale,
võib auto aku tühjeneda.
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OIB044175

Hoidke all vabastamisnuppu (1) ja
eemaldage mehhaaniline võti (2).
Pistke võti välisel ukselingil asuvasse
lukuauku.
0HKDDQLOLVH Y}WPH WDJDVL SDLJDOGDPLseks sisestage see avasse ja lükake,
kuni kostab klõpsatus.

Kui tark võtmepult kaob
Iga auto juurde saab registreerida maksimaalselt kaks tarka võtmepulti. Kui
olete oma targa võtmepuldi ära kaotanud, soovitame teil oma auto ja alles
jäänud võtmetega viivitamatult volitatud
HYUNDAI esindusse pöörduda.

05
Ettevaatusabinõud targa
võtmepuldi kasutamisel
Tark võtmepult ei tööta järgmistel tingimustel:
 ROHWHWDUJDY}WPHSXOGLJDOLLJDOlKHGDO
mõnele raadiosaatjale, nt raadiojaamale või lennujaamale, mis võib häiriGDSXOGLQRUPDDOVHWW||G
 WDUJD Y}WPHSXOGL OlKHGXVHV NDVXWDWDNVHUDDGLRVDDWMDWY}LPRELLOWHOHIRQL
 WHLH DXWR OlKHGXVHV NDVXWDWDNVH
mõne teise sõiduki tarka võtmepulti.
Kui võtmepult korralikult ei tööta, avage
ja sulgege uks mehaanilise võtmega.
Kui teil tekib targa võtmepuldi kasutamisel probleeme, soovitame võtta
ühendust volitatud HYUNDAI teenindusega.
Kui tark võtmepult asub teie mobiiltelefoni vahetus läheduses, võib telefoni
tavapärane töö puldi signaali blokeerida. See on eriti oluline, kui telefon on
aktiivne, näiteks helistamise, kõnede
vastuvõtmise, sõnumite saatmise ja/või
e-kirjade saatmise/vastuvõtmise ajal.
Ärge pange tarka võtmepulti ja oma
telefoni samasse püksi- või jopetaskusse ning proovige neid alati üksteisest
piisavalt kaugel hoida.

i

Kasulik teave

Muudatused või ümberehitused, mida
vastavuse eest vastutav osapool ei ole
sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad
tühistada kasutaja õiguse seda seadet
kasutada. Kui võtmeta sisenemise süsteem ei tööta muudatuste või ümberehituste tõttu, mida vastavuse eest
vastutav osapool ei ole sõnaselgelt
heaks kiitnud, ei kata seda sõiduki
tootjagarantii.

NB!
Hoidke tarka võtmepulti eemal elektromagnetlaineid segavatest materjalidest, mis ei lase elektromagnetlainetel puldini jõuda.

Patarei vahetamine

OLF044008

Kui tark võtmepult enam normaalselt ei
tööta, asendage selles olev patarei
uuega.
Patarei tüüp: CR2032
Vahetage patarei järgmiselt:
1. Avage targa võtmepuldi tagumine
kate.
2. Võtke vana patarei välja ja pange
uus asemele. Kontrollige, et patarei
oleks õigetpidi õiges asendis.
3. Paigaldage ja sulgege tarka võtmepuldi tagumine kate.
Kui teil on tekkinud kahtlus, et tark võtmepult on võinud viga saada või see ei
tööta korralikult, soovitame pöörduda
volitatud HYUNDAI teeninduse poole.

i

Kasulik teave
Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste
tervist. Kõrvaldage aku
kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.
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Immobilisaatorisüsteem
(kui on varustuses)
Immobilisaatorisüsteem kaitseb teie
autot ärandamise eest. Kui teie auto
käivitamiseks
kasutatakse
valesti
kodeeritud võtit (või mõnd muud vahendit), lakkab mootori toitesüsteem töötamast.
Süüte sisselülitamisel asendisse ON
peab immobilisaatorisüsteemi indikaatortuli korraks põlema süttima ning siis
uuesti kustuma . Kui märgutuli hakkab
vilkuma, ei ole süsteem võtme koodi
ära tundnud.
Lülitage süüde välja (asendisse LOCK/
OFF) ja seejärel uuesti sisse (asendisse ON).
Süsteem ei pruugi teie võtme koodi
tuvastada, kui võtme läheduses asub
mõne teise immobilisaatorisüsteemi
juurde kuuluv võti või mõni metallese
QW Y}WPHKRLGMD  0HWDOO Y}LE KlLULGD
kaugjuhtimispuldi signaali ja mootorit ei
saa käivitada.
Kui süsteemil ei õnnestu korduvalt teie
võtme koodi tuvastada, soovitame teil
pöörduda volitatud HYUNDAI teenindusse.
Ärge proovige seda süsteemi ise muuta
ega seda mingite muude seadmetega
täiendada. Võite sel moel tekitada
probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel auto enam ei käivitu.
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HOIATUS
Auto ärandamise vältimiseks ärge
jätke oma varuvõtmeid autosse.
Teie immobilisaatori salasõnaks
on kordumatu kood, mida tuleb
võõraste eest salajas hoida.
NB!

Teie võtmes olev transponder on
väga tähtis immobilisaatorisüsteemi osa. See on valmistatud aastatepikkuseks probleemideta tööks,
kuid sellegipoolest tuleks vältida
võtme märjaks saamist, staatilisse
elektrivälja sattumist ja hoolimatut
käsitsemist. Vastasel juhul võivad
immobilisaatorisüsteemis tekkida
häired.

05
UKSELUKUD
Ukselukkude avamine ja
sulgemine väljastpoolt
Mehaaniline võti
 Harilik võtmepult

Ukse sulgemiseks lükake uks käega
kinni. Kontrollige, kas uksed läksid korralikult kinni.

i

OAC3059005TU

 Tark võtmepult

i
OAC3059006TU

1. Vajutage mehaanilise võtmega katte
all olevat vabastushooba. (1)
2. Samal ajal, kui hooba vajutate ja jälgite, et mehaaniline võti katte avast
välja ei kuku, vajutage seda aeglaselt ülespoole ja eemaldage kate. (2)
3. Pärast katte eemaldamist saate vaid
juhiust mehaanilise võtmega lukust
avada või lukustada.
4. Ukse lukustamiseks keerake võtit
sõiduki tagaosa poole ja lukust avamiseks sõiduki esiosa poole. (3)
Kui juhiuks lukustatakse/avatakse
lukust võtmega, lukustuvad või avanevad automaatselt kõik uksed.
Niipea, kui uksed on lukust avatud,
saate need ukselingist tõmmates lahti
teha.

Kasulik teave

 2OJHPHKDDQLOLVHY}WPHJDXVWOXNXVtades ettevaatlikud, vaid juhiust
saab lukustada või lukust avada.
 .XL N}LN XNVHG RQ PHKDDQLOLVH Y}Wmega lukustatud, lukustage kõik
uksed, kasutades kesklukustuse lülitit auto sees. Avage uks, kasutades
juhiukse sisemist ukselinki, seejärel
sulgege uks ja lukustage juhiuks
mehaanilise võtmega.
 9DDGDNH XNVHOXNNXGH VHHVWSRROW
avamise kohta 5. peatüki osa
"Ukselukkude avamine ja sulgemine
seestpoolt“.

Kasulik teave

 .XLHHPDOGDWHNDWWHSDQJHWlKHOHHW
te katet ei kaotaks ega kriimustaks.
 .XL Y}WPHNDWH NOPXE HJD DYDQH
koputage seda õrnalt või soojendage
kergelt (nt käesoojusega).
 bUJHUDNHQGDJHXNVHOHY}LXNVHOLQJLle liigset jõudu. Võite seda kahjustada.
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Harilik võtmepult

Tark võtmepult

OAC3059004TU

OIB034040

Uste lukustamiseks vajutage harilikul
võtmepuldil olevat uste lukustusnuppu
(1).
Uste lukust avamiseks vajutage harilikul võtmepuldil olevat uste avamisnuppu (2).
Niipea, kui uksed on lukust avatud,
saate need ukselingist tõmmates lahti
teha.
Ukse sulgemiseks lükake uks käega
kinni. Kontrollige, kas uksed läksid korralikult kinni.

i

Kasulik teave

 9lJDNOPDMDQLLVNHLOPDJDHLSUXXgi ukselukud ja uksemehhanismid
külmumise tõttu korralikult töötada.
 .XL XNV OXNXVWDWDNVH MD DYDWDNVH
lukust võtme või ukse lukustusnupuga kiiresti mitu korda järjest, võib
süsteem ajutiselt töötamast lakata, et
kaitsta vastavat vooluahelat ja vältida süsteemi osade kahjustamist.
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2/0%

1. Uste lukustamine
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi lukust avamine
Uste lukustamiseks vajutage nuppu
välisel ukselingil (eeldusel, et tark võtmepult on teil kaasas) või uste lukustusnuppu targal võtmepuldil.
Uste avamiseks lukust vajutage nuppu
välisel ukselingil (eeldusel, et tark võtmepult on teil kaasas) või uste avamisnuppu targal võtmepuldil.
Niipea, kui uksed on lukust avatud,
saate need ukselingist tõmmates lahti
teha.
Ukse sulgemiseks lükake uks käega
kinni. Kontrollige, kas uksed läksid korralikult kinni.

05
i

Uste kesklukustuse lülitiga

Kasulik teave

 9lJDNOPDMDQLLVNHLOPDJDHLSUXXgi ukselukud ja uksemehhanismid
külmumise tõttu korralikult töötada.
 .XL XNV OXNXVWDWDNVH MD DYDWDNVH
lukust võtme või ukse lukustusnupuga kiiresti mitu korda järjest, võib
süsteem ajutiselt töötamast lakata, et
kaitsta vastavat vooluahelat ja vältida süsteemi osade kahjustamist.
OAC3059008TU

Ukselukkude avamine ja
sulgemine seestpoolt
Sisemise ukselingiga

OAC3059007TU

 (VLXNVHG
Kui uks on lukus ja tõmbate sisemist
ukselinki (1), läheb uks lukust lahti ja
avaneb.
 7DJDXNVHG
Kui uks on lukus ja tõmbate ühe korra
sisemist ukselinki, läheb uks lukust
lahti.
Kui tõmbate sisemist ukselinki veel
ühe korra, siis uks avaneb.

 .XLYDMXWDWHXVWHNHVNOXNXVWXVHOOLWLW
lukustatakse kõik auto uksed ja indikaatortuli lülitil süttib u 60 sekundiks
(kui võti on süütelukus, siis jääb lüliti
indikaatortuli püsivalt põlema).
Kui lülitile vajutamise ajal on mõni
ustest avatud, siis ei lukustu ükski
uks.
 .XL P}QL XNV RQ OXNXVW DYDWXG KDNkab kesklukustuse lüliti indikaatortuli
vilkuma. Kui vajutate lülitit samal ajal,
kui indikaatortuli vilgub, lukustatakse
kõik uksed.
 .XL WH YDMXWDWH NHVNOXNXVWXVH OOLWLW
uuesti, siis tulevad kõik auto uksed
lukust lahti ja lüliti indikaatortuli ei
sütti.

HOIATUS
 .XLDXWROLLJXESHDYDGN}LNXNVHG
olema alati korralikult kinni ja
lukus. Kui uksed on lukustamata,
suureneb oht avarii korral autost
välja paiskuda.
 bUJH W}PPDNH NXPPDJL HVLXNVH
sisemist ukselinki siis, kui auto liigub.
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HOIATUS
Ärge jätke lapsi ega loomi autosse
kunagi järelevalveta. Suletud sõidukis võib minna väga palavaks ning
seetõttu võivad lapsed või loomad,
kes ei saa autost välja, saada tõsiseid tervisekahjustusi või koguni
surra.
Lisaks võivad lapsed autos kogemata midagi tööle panna, mis võib neid
vigastada, või neid võivad ohustada
autosse tungida püüdvad kurjategijad.

HOIATUS
Lukustage auto korralikult
Kui jätate auto lukustamata, võidakse auto ärandada või autosse tungida kurjategijad.
Auto korralikuks lukustamiseks
hoidke piduripedaali all ja pange käigukang parkimisasendisse (N), või
1. käigule või asendisse R (manuaalkäigukasti puhul tagasikäigule),
rakendage seisupidur, lülitage süüde
välja (asendisse LOCK/ OFF), sulgege kõik aknad, lukustage kõik uksed
ja võtke võti endaga kaasa.

HOIATUS
Kui viibite pargitud autos väga palava või külma ilmaga pikka aega järjest, riskite oma elu ja tervisega.
Ärge lukustage autot väljastpoolt,
kui keegi on veel autos.

5-16

HOIATUS
Ukse avamine hetkel, kui mõni sõiduk või inimene teie autole läheneb,
võib lõppeda inimeste vigastuse või
sõiduki kahjustusega. Olge autouste
avamisel ettevaatlik ja kontrollige,
ega avatud uks ei jää ette teistele
lähenevatele autodele, mootorratastele, jalgratastele ega jalakäijatele.

Ukselukkude automaatfunktsioonid
Löögitundlik ukselukkude avamissüsteem (kui on varustuses)
Kõik uksed avanevad automaatselt
lukust, kui auto saab löögi, mille tulemusel turvapadjad täituvad.

Kiirustundlik uste lukustussüsteem (kui on varustuses)
Kõik uksed lukustuvad kiiruse 15 km/h
saavutamisel automaatselt.

05
Laste turvalukud tagaustel
(kui on varustuses)

OAC3059060TU

Laste turvalukud on selleks, et tagaistmel istuvad lapsed ei saaks tagauksi
kogemata seestpoolt avada.
Neid turvalukke tuleks kasutada alati,
kui autos on lapsed.
Laste turvalukud asuvad mõlema
tagaukse tagaserval. Kui lapse turvalukk on lukustatud asendis, ei saa
tagaust enam auto seest sisemist ukselinki tõmmates avada.
Lapse turvaluku lukustamiseks pistke
võti (või kruvikeeraja) (1) avasse ja
keerake joonisel näidatud lukustatud
asendisse.
Kui soovite tagauksi taas seestpoolt
avada, keerake lapse turvalukk tagasi
lukustamata asendisse.

Hädaolukorras uste
lukustamine

OAC3059061TU

Hädaolukorra puhul (nt aku tühjaks
jooksmine jne) saate varuvõtmega
käsitsi ukse lukustada.
1. Avage uks
2. Sisestage varuvõti varulukku, mis
asub ukse taga ja keerake võtit horisontaalselt.
3. Sulgege uks.

HOIATUS
Kui lapsed avavad kogemata tagauksed autosõidu ajal, võivad nad
autost välja kukkuda. Turvalukke
tuleks kasutada alati, kui autos on
lapsed.
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VARGUSVASTANE ALARMSÜSTEEM
See süsteem aitab kaitsta teie autot ja
autosse jäetud esemeid. Helisignaal
hakkab tööle ja ohutuled pidevalt vilkuma, kui mõni järgmistest tegevustest
süsteemi häireseisundisse lülitab:
- Auto uks avatakse, kasutamata selleks harilikku või tarka võtmepulti.
- Tagaluuk avatakse, kasutamata selleks harilikku või tarka võtmepulti.
- Kapott on lahti.
Alarm töötab 30 sekundit, seejärel lülitub süsteem tagasi valveseisundisse.
Alarmi väljalülitamiseks tehke uksed
hariliku või targa võtmepuldi abil lukust
lahti.
Vargusvastane alarmsüsteem lülitub
automaatselt valveseisundisse 30
sekundit pärast uste ja tagaluugi lukustamist. Süsteemi lülitamiseks valveseisundisse peate lukustama uksed ja
tagaluugi väljastpoolt, vajutades harilikul või targal võtmepuldil olevat lukustusnuppu või nuppu välisel ukselingil,
kui tark võtmepult on teil kaasas.
Ohutuled vilguvad ja kostab üks helisignaal, näidates, et alarmsüsteem on valveseisundisse lülitatud.
Kui alarmsüsteem on valveseisundis ja
mõni uks, tagaluuk või kapott avatakse
harilikku või tarka võtmepulti kasutamata, lülitub süsteem häireseisundisse ja
alarm hakkab tööle.
Alarmsüsteem ei lülitu valveseisundisse, kui kapott, tagaluuk või mõni uks ei
ole korralikult suletud. Kui süsteem ei
lülitu valveseisundisse, kontrollige, kas
kapott, tagaluuk ja kõik uksed on korralikult suletud.
Ärge proovige seda süsteemi ise muuta
ega seda mingite muude seadmetega
täiendada.
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i

Kasulik teave

 bUJH OXNXVWDJH XNVL HQQH NXL N}LN
reisijad on autost väljunud. Kui süsteem on valveseisundisse lülitatud ja
mõni reisija on ikka veel autos, hakkab alarm tööle, kui inimene autost
väljub.
 .XLDODUPVVWHHPLHL}QQHVWXKDULOLku või targa võtmepuldiga välja lülitada, avage uksed lukust mehaanilise võtmega ja lülitage süüde sisse
(asendisse ON) (kui teil on hariliku
võtmepuldiga mudel) või käivitage
mootor (targa võtmepuldiga mudel)
ja oodake 30 sekundit.
 .XLDODUPVVWHHPRQYlOMDOOLWDWXG
kuid 30 sekundi jooksul pärast seda
ei avata ühtki auto ust ega tagaluuki,
lülitub süsteem uuesti valveseisundisse.

HOIATUS
Laske vargusvastase alarmsüsteemiga seotud töid teha vaid selleks
volitatud HYUNDAI teenindustes.
Vargusvastase alarmsüsteemi omavoliline muutmine või modifitseerimine
võib
põhjustada
rikke.
Omavolilisest muutmisest või modifitseerimisest tingitud rikkeid garantii ei kata.

05

OJC040170

i

Kasulik teave

Vargusvastase alarmsüsteemiga varustatud mudelitele on kinnitatud silt,
millel on järgnev tekst:
 +2,$786
 6(&85,7<6<67(0

(turvasüsteem)
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ROOL
Elektriline roolivõimendi (EPS)
Roolivõimendi aitab teid autorooli keeramisel. Kui mootor on välja lülitatud või
kui roolivõimendi ei tööta, on sõidukit
endiselt võimalik roolida, kuid see
nõuab roolimisel lisajõudu.
Roolimine muutub ka sõiduki kiiruse
suurenemisel raskemaks ja sõiduki kiiruse vähenedes kergemaks, et rooliratast oleks võimalik paremini juhtida.
Kui märkate normaalse autosõidu ajal,
et rooli keeramiseks läheb vaja rohkem
või vähem jõudu kui tavaliselt, soovitame lasta roolivõimendi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
NB!
Kui elektriline roolivõimendisüsteem ei tööta korralikult, süttib näidikuplokil hoiatustuli ( ). Rooliratta
juhtimine võib muutuda raskeks.
Viige esimesel võimalusel auto süsteemi
kontrollimiseks
volitatud
HYUNDAI teenindusse.
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i

Kasulik teave

Igapäevasel tavapärasel sõitmisel võite
märgata järgmiseid tunnuseid:
 5RROLNHHUDPLQHY}LEYDKHWXOWSlUDVW
süüte sisselülitamist (asendisse ON)
olla raskem, kuna elektriline rooliY}LPHQGL (36  YLLE OlEL HQHVHGLDJQRVWLNDW 3lUDVW GLDJQRVWLND O}SSX
muutub rooli keeramine taas kergemaks: taastub selle tavapärane seisund.
 .XL DNX SLQJH RQ PDGDO Y}LE ROOD
auto roolimiseks vaja rakendada
URKNHP M}XGX 6HH RQ VLLVNL DMXWLQH
seisund ja pärast aku laadimist rooli
normaalne seisund taastub.
 3lUDVWVWHVLVVHOOLWDPLVW DVHQGLVse ON) või väljalülitamist (asendisse
/2&.2))  Y}LE HOHNWULOLVH URROLY}LPHQGL (36 UHOHHVWNRVWDNO}SVDtus.
 .XL DXWR RQ SHDWXQXG Y}L V}LGDE
väga aeglaselt, võite salongis kuulda
roolivõimendi elektrimootori häält.
 .XL WHPSHUDWXXU RQ YlJD PDGDO
võib rooli keeramisel kosta ebatavalist müra. Kui temperatuur tõuseb,
VLLVPUDODNNDE6HHRQQRUPDDOQH
tegu pole häirega.
 5RROLNHHUDPLQHPXXWXEUDVNHPDNV
kui rooli keeratakse pidevalt lõpuni
paremale või vasakule siis, kui auto
HLOLLJX7HJXHLROHVVWHHPLKlLUHJD
Mõne aja möödudes rooli tavapärane seisund taastub ja selle keeramine
muutub taas kergemaks.

05
Rooli kalde ja sügavuse
reguleerimine
HOIATUS
Ärge kunagi reguleerige rooli sõidu
ajal. Võite kaotada roolimise üle
kontrolli ja põhjustada tõsise tervisekahjustuse, surma või õnnetusi.

i

Kasulik teave

Mõnikord ei fikseeri roolisamba
vabastuskang rooli pärast selle asendi
reguleerimist korralikult kohale.
7HJX SROH ULNNHJD 1LL MXKWXE NXL
mehhanismi hambad korralikult ei
KDDNX 6HOOLVHO MXKXO PXXWNH URROL
asendit veel natuke ja fikseerige rool
siis uuesti.

OAC3059009TU

Reguleerige rooli kalle ja kaugus järgmiselt:
1. Tõmmake roolisamba vabastuskang
(1) alla.
2. Reguleerige rooli soovitud nurk (2) ja
kõrgus (3, kui on varustuses). Pange
rool sellisesse asendisse, milles see
on suunatud teie rindkere, mitte näo
poole. Kontrollige, et näeksite takistamatult kõiki näidikuploki hoiatustulesid ja mõõdikuid.
3. Tõmmake roolisamba vabastuskang
rooli asendi fikseerimiseks uuesti
üles.
Proovige rooli üles ja alla liigutada kas
see on kindlalt kohale fikseeritud.

ETTEVAATUST
Kui rooli kõrgust muudate, ärge
vajutage ega tõmmake rooli tugevalt. See võib kahjustada armatuuri.
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Roolisoojendus
(kui on varustuses)

Signaal

OQXI049023
OAC3059010TU

Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse
ON) või mootor töötab, vajutage rooli
soojendamiseks roolisoojenduse lülitit.
0lUJXWXOLOOLWLOVWWLE
Kui soovite roolisoojenduse välja lülitada, vajutage sama lülitit veel kord.
0lUJXWXOLOOLWLONXVWXE

i

Kasulik teave

5RROLVRRMHQGXV OOLWXE DXWRPDDWVHOW
umbes 30 minutit pärast sisselülitamist
välja.
NB!
Ärge paigaldage roolile mingeid
täiendavaid katteid ega lisavarustust. Need võivad roolisoojenduse
süsteemi kahjustada.
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Signaali andmiseks vajutage roolil signaalpasuna sümboliga tähistatud kohta
(vt joonist). Signaal kostab vaid siis, kui
vajutatakse tähistatud piirkonda.
NB!
Ärge lööge signaali andmiseks rooli
ega põrutage sellele rusikaga. Ärge
vajutage signaali andmiseks rooli
teravaotsaliste esemetega.

05
PEEGLID
Sisemine tahavaatepeegel
Enne sõitma hakkamist reguleerige
tahavaatepeegel läbi tagaakna vaatamiseks keskele.

Päevase ja öise asendiga
tahavaatepeegel
(kui on varustuses)

HOIATUS
Veenduge, et miski ei takistaks teie
vaatevälja. Ärge pange tagaistmele,
pagasiruumi või tagaistmete peatugede taha selliseid esemeid, mis võivad takistada tagaaknast välja nägemist.
OAH2048020

HOIATUS
Tõsiste vigastuste vältimiseks õnnetuse või turvapadja avanemise ajal
ärge muutke tahavaatepeeglit ja
ärge paigaldage laia peeglit.

HOIATUS
Ärge KUNAGI reguleerige peeglit
sõidu ajal. Nii võite auto üle kontrolli
kaotada ja õnnetusse sattuda.
NB!
Kasutage peegli puhastamiseks
majapidamispaberit või muud sarnast materjali, mida on niisutatud
klaasipuhastusvahendiga.
Ärge
pihustage klaasipuhastusvahendit
otse peeglile, kuna see võib voolata
peeglikorpuse sisse.

[A]: Päev, [B]: Öö

Reguleerige peegel õigesse asendisse
enne sõidu alustamist, kui päevase ja
öise asendi ümberlülitushoob on päevases asendis.
Pimedal ajal sõites tõmmake päevase
ja öise asendi ümberlülitushooba enda
poole, et vähendada teie taga sõitvate
sõidukite esitulede pimestavat peegeldust.
Pidage meeles, et öises asendis tahavaatepeegli kujutise selgus mõnevõrra
väheneb.
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Küljepeegel

HOIATUS
Ärge reguleerige küljepeeglite asendit ega klappige neid kokku sõidu
ajal. Nii võite auto üle kontrolli kaotada ja õnnetusse sattuda.

OAI3059018

Enne sõitmist reguleerige kindlasti
peegli nurgad.
Teie auto on varustatud nii vasak- kui
parempoolse välise küljepeegliga.
Peeglikarbid on võimalik kokku klappida, et vältida nende kahjustamist automaatse autopesu või kitsas tänavas
sõitmise ajal.
Kui sõiduki kiirus on üle 15 km/h, ei ole
võimalik küljepeegleid kokku klappida.

HOIATUS
 3DUHPSRROQH NOMHSHHJHO RQ
kumer. Mõne riigi mudelitel on ka
vasakpoolne küljepeegel kumer.
Peeglist nähtu on lähemal, kui see
tundub.
 .DVXWDJH V}LGXULGD YDKHWDGHV
sisemist tahavaatepeeglit või pöörake pead, et teha kindlaks järgneva sõiduki tegelik kaugus.
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NB!
 bUJH NUDDSLJH SHHJOLSLQQDOW MllG
sest võite nii klaasi pinda kahjustada.
 .XLSHHJHOWHNNLQXGMllW}WWXHQDP
ei liigu, ärge kangutage seda
jõuga. Kasutage jää sulatamiseks
sobivat pihustatavat jääkõrvaldusvahendit (mitte radiaatori antifriisi)
või sooja veega niisutatud käsna
või pehmet lappi või viige auto
mõnda sooja kohta, kus jää lihtsalt
ära sulab.

05
Küljepeeglite asendi
reguleerimine

NB!
 3HHJOLWHOLLNXPLQHSHDWXENXLQHHG
jõuavad maksimaalse reguleerimiskaldeni, mehhanismi mootor
jätkab aga tööd seni, kuni vajutatakse lülitit. Ärge vajutage lülitit
kauem kui vaja, mootor võib saada
kahjustada.
 bUJHSURRYLJHNOMHSHHJOHLGNlVLWsi reguleerida, sest võite sel moel
peeglimootoreid kahjustada.
OIB034041

Käsitsi (kui on varustuses)

Välise tahavaatepeegli
kokkuklappimine

Küljepeegli asendi reguleerimiseks liigutage reguleerimiskangi.

OAI3059020

OAC3059011TU

(OHNWULOLVHOW NXLRQYDUXVWXVHV

Välise tahavaatepeegli kokkuklappimiseks hoidke peegli korpusest kinni ja
keerake see sõiduki tagaosa poole.

Liigutage kang (1) vasakule (L) või
paremale (R), et valida, kumba küljepeeglit soovite reguleerida.
Valitud küljepeegli üles, alla, vasakule
või paremale kallutamiseks kasutage
peegli reguleerimislülitit.
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AKNAD
Elektrilised aknad (kui on varustuses)
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

OAC3059013TU

1. Juhipoolse elektrilise akna lüliti*
2. Eesmise kaasreisija elektrilise akna
lüliti*
3. Elektrilise tagaakna lüliti (paremal)*
4. Elektrilise tagaakna lüliti
(vasakul)*
5. Akende avamine ja sulgemine
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6. Akna automaatne avamine ja
sulgemine*
7. Elektrilise akna lukustuslüliti*
*: kui on varustuses

05
 Parempoolse rooliga sõiduk

OAC3059013R

1. Juhipoolse elektrilise akna lüliti*
2. Eesmise kaasreisija elektrilise akna
lüliti*
3. Elektrilise tagaakna lüliti (paremal)*
4. Elektrilise tagaakna lüliti (vasakul)*
5. Akende avamine ja sulgemine

6. Akna automaatne avamine ja
sulgemine*
7. Elektrilise akna lukustuslüliti*
*: kui on varustuses
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Akende avamiseks ja sulgemiseks
peab süüde olema sisse lülitatud (asendisse ON). Igal uksel on elektrilise
aknatõstuki lüliti, millega saab selle
ukse akent avada-sulgeda. Juhiuksel
asub elektriliste aknatõstukite lukustuslüliti, millega saab blokeerida tagauste
aknalülitite töö. Elektrilisi aknatõstukeid
saab kasutada veel ligikaudu 30 sekundi jooksul pärast süüte lülitamist asendisse ACC või OFF. Kui aga esiuksed
on lahti tehtud, ei saa aknaid enam
nimetatud 30 sekundi jooksul elektriliselt sulgeda ega avada.

HOIATUS
Tõsise vigastuse või surma vältimiseks ärge hoidke oma pead, käsi ega
keha sõidu ajal akendest väljas.

i

OAI3059009

Akna avamiseks või sulgemiseks vajutage vastava lüliti esiosa alla või tõmmake see üles esimesse asendisse (5).

Juhiakna automaatne avamine
(kui on varustuses)

Kasulik teave

 .OPD MD QLLVNH NOLLPD SXKXO HL
pruugi elektrilised aknad jää tõttu
korrektselt töötada.
 .XL V}LGX DMDO RQ WDJXPLVHG DNQDG
või katuseluuk (kui on varustuses)
avatud (või osaliselt avatud), võib
sõidukis tekkida tuuletõmme või
PUD 6HH PUD RQ QRUPDDOQH MD
selle vähendamiseks või kõrvaldamiseks toimige järgmiselt. Kui müra
tekib ajal, mil üks või mõlemad tagumised aknad on avatud, avage mõlemad esiaknad umbes 2,5 cm võrra.
Kui müra tekib avatud katuseluugi
korral, sulgege veidi katuseluuki.
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Akende avamine ja sulgemine

OAC3059015TU

Kui vajutate elektrilise aknatõstuki lüliti
hetkeks teise lülitusasendisse (6), avaneb aken pärast lüliti vabastamist automaatselt lõpuni. Akna peatamiseks soovitud kõrgusel tõmmake lülitit põgusalt
ülespoole ning vabastage lüliti.

05
Elektriliste aknatõstukite
automaatsüsteemi lähtestamine
Kui elektrilised aknatõstukid ei tööta
nagu eelpool kirjeldatud, peab viima
läbi elektriliste aknatõstukite automaatsüsteemi lähtestamise.
1. Lülitage süüde sisse (asendisse
ON).
2. Sulgege aken ja hoidke elektrilise
aknatõstuki lülitit ülespoole tõmmatud asendis veel vähemalt 1 sekund
pärast akna lõplikku sulgumist.
Kui elektrilised aknatõstukid pärast eelkirjeldatud protseduuri läbiviimist normaalselt tööle ei hakka, soovitame
lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

HOIATUS
Automaatne avanemisfunktsioon ei
tööta elektriliste akende süsteemi lähtestamise ajal. Kehavigastuste ja auto
kahjustamise vältimiseks kontrollige
enne akende sulgemist kindlasti üle,
et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.

Automaatne avanemine
takistuse tuvastamisel
(kui on varustuses)

Kui takistus tuvastatakse hetkel, kui
elektrilise aknatõstuki lülitit tõmmatakse pidevalt ülespoole, lõpetab aken
ülespoole liikumise ning liigub umbes
2,5 cm tagasi allapoole.
Kui aknalülitit tõmmatakse uuesti pidevalt ülespoole 5 sekundi jooksul pärast
seda, kui takistuse tuvastusfunktsioon
akna allapoole liikuma pani, ei avane
aken takistuse korral enam automaatselt.

i

Kasulik teave

Aken avaneb takistuse tuvastamisel
automaatselt vaid juhul, kui kasutatakse akna automaatse sulgemise
funktsiooni, tõmmates aknalüliti lõpuni üles.

HOIATUS
Kehavigastuste ja auto kahjustamise vältimiseks kontrollige enne
akende sulgemist kindlasti üle, et
kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.
Kui aknaklaasi ja aknaraami ülemise
soone vahele jääb alla 4 mm läbimõõduga takistus, ei pruugi takistuse tuvastusfunktsioon seda tuvastada ning aken ei seisku ega hakka
automaatselt avanema.
NB!
Ärge paigaldage akendele lisaseadmeid. Automaatne avanemisfunktsioon ei pruugi siis töötada.

OIB024001

Kui takistuse tuvastusfunktsioon tuvastab akna automaatse sulgemise käigus
akna vahel mõne takistuse, siis aken
seiskub ja liigub seejärel umbes 30 cm
tagasi allapoole, et takistuse saaks
eemaldada.
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Elektriliste akende lukustuslüliti

OAC3059016TU

Autojuht saab blokeerida tagauste
elektriliste aknalülitite töö, vajutades
juhiuksel asuvat elektriliste aknatõstukite lukustuslülitit.
Kui vajutatakse elektriliste aknatõstukite lukustuslülitit:
 Juhi pealülitiga saab juhtida kõiki
elektrilisi aknatõstukeid.
 Eesmise kaassõitja juhtseadmega
saab juhtida eesmise kaassõitja
elektrilist akent.
 Tagumiste kaassõitjate juhtseadmetega ei saa juhtida tagumisi elektrilisi
aknaid.
NB!
 (OHNWULOLVWHDNQDW}VWXNLWHVVWHHPL
võimaliku kahjustamise vältimiseks ärge avage ega sulgege mitut
akent samaaegselt. Nii peab ka
süsteemi elektriahela kaitse kauem
vastu.
 bUJH NDVXWDJH MXKLXNVHO DVXYDW
pealülitit ja mõnel teisel uksel asuvat aknalülitit korraga, proovides
sama akent korraga nii avada kui
sulgeda. Sel juhul aken seiskub ja
seda ei saa enam avada ega sulgeda.
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HOIATUS
 bUJH.81$*,MlWNHY}WPHLGV}LGXkisse koos järelevalveta lastega,
kui mootor töötab.
 b5*( .81$*, MlWNH ODSVL V}LGXkisse järelevalveta. Isegi väga väikesed lapsed võivad tahtmatult
põhjustada
sõiduki
liikumist,
akende vahele kinni jääda või muul
viisil ennast või teisi vigastada.
 (QQH DNQD VXOJHPLVW YHHQGXJH
alati, et kellegi käsi, pea või muud
takistused ei oleks akna liikumisteel.
 bUJH OXEDJH ODVWHO HOHNWULOLVWH
aknatõstukitega mängida. Hoidke
juhiuksel olev elektriliste akende
lukustusnupp lukustatud asendis
(alla vajutatud). Lapse tahtmatu
akna avamise või sulgemise tagajärjel võib tekkida raske vigastus.
 bUJH VLUXWDJH RPD NlVL SHDG Y}L
muid kehaosi sõidu ajal katuseluugist välja.

05
VÄLISVARUSTUS
Kapott
Kapoti avamine

OAC3059019TU

OAC3059017TU

1. Kontrollige, et käigukang oleks neutraalasendis N (automatiseeritud
manuaalkäigukastide puhul) või 1.
või tagasikäigul R (manuaalkäigukastide puhul) ja seisupidur oleks
korralikult rakendatud.
2. Kapoti avamiseks tõmmake armatuurlaua all asuvat avamishooba.
Kapott peaks seejärel veidi praokile
minema.

OAC3059018TU

3. Astuge auto ette, kergitage veidi
kapotti, tõmmake tuuleriivi hooba
üles (1) ja tõstke kapott üles (2).

4. Võtke välja tugivarras.
5. Kasutage kapoti avatuna hoidmiseks tugivarrast.

Kapoti sulgemine
1. Enne kapoti sulgemist kontrollige
järgmist.
 .}LN PRRWRULUXXPLV ROHYDG WlLWHDvade korgid peavad olema korralikult paigaldatud.
 0RRWRULUXXPLVW WXOHE HHPDOGDGD
kindad, kaltsud või muu kergestisüttiv materjal.
2. Kinnitage tugivarras selle klambri
külge, et vältida varda kolisemist.
3. Laske kapott allapoole pooleldi avatud asendisse (umbes 30 cm kõrgusele mootoriruumi esiservast) ja
vajutage siis tugevalt kinni. Seejärel
kontrollige üle, kas kapott on suletud
asendisse fikseeritud.
Kui kapotti saab natuke kergitada,
pole see korralikult suletud. Avage
kapott uuesti ja vajutage tugevamalt
kinni.
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HOIATUS
 (QQH NDSRWL VXOJHPLVW NRQWUROOLJH
üle, et selle all ja vahel ei oleks
mingeid takistusi.
 (QQH V}LGX DOXVWDPLVW NRQWUROOLJH
alati üle, et kapott oleks suletud
asendisse korralikult fikseeritud.
Kontrollige, ega näidikuplokile ei
ole ilmunud lahtise kapoti hoiatustuld või -teadet. Korralikult sulgemata kapott võib sõidu ajal lahti
paiskudes juhi vaatevälja täielikult
blokeerida ning põhjustada avarii.
 bUJHOLLNXJHDXWRJDNXLNDSRWWRQ
lahti, kuna nii ei näe te autost välja
ja võite teha avarii. Lisaks võib
kapott ootamatult kinni langeda
või kahju saada.

Tagaluuk
Tagaluugi avamine

OAC3059020TU

 7DJDOXXNL VDDE OXNXVW DYDGD Y}L
lukustada, keerates võtit vastavalt
lukustamis- või avamisasendisse.
(kui on varustuses)
 7DJDOXXN OXNXVWXE MD DYDQHE OXNXVW
uste hariliku või targa võtmepuldiga
või kesklukustusega lukustamisel või
lukust avamisel. (Kui autol on kesklukustussüsteem)
 .XL WDJDOXXN RQ OXNXVW ODKWL VDDWH
selle avada, tõstes luugi välist käepidet.

i

Kasulik teave

Väga külma ja niiske ilmaga ei pruugi
ukselukud ja uksemehhanismid külmumise tõttu korralikult töötada.

HOIATUS
Tagaluuk avaneb ülespoole. Tagaluugi avamisel veenduge, et sõiduki
taga poleks läheduses ühtegi eset
ega inimesi.
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05
NB!
Enne autoga sõitma hakkamist veenduge, et tagaluuk oleks suletud. Kui
tagaluuki enne sõidu alustamist ei
suleta, võivad tagaluugi tõstesilindrid ja kinnitatud varustus saada kahjustada.

Tagaluugi sulgemine
Tagaluugi sulgemiseks langetage tagaluuk ning vajutage see tugevalt alla.
Veenduge, et tagaluuk oleks kindlalt
lukustunud.

HOIATUS
Enne tagaluugi sulgemist veenduge,
et teie käed, jalad ja muud kehaosad
ei oleks tagaluugi liikumisteel.

HOIATUS
Heitgaasid
Kui sõidate avatud tagaluugiga,
satuvad sõidukisse ohtlikud heitgaasid, mis võivad põhjustada sõitjatele raskeid või surmavaid vigastusi.
Kui peate sõitma avatud tagaluugiga, hoidke ventilatsiooniavad ja kõik
aknad lahti, et tagada sõidukis täiendav välisõhuvarustus.

HOIATUS
Pange tagaluuk sõidu ajaks alati korralikult kinni. Kui see jäetakse lahti
või praokile, võivad autosse sattuda
mürgised vingugaasi (CO) sisaldavad heitgaasid ning põhjustada
raske haiguse või olla surmavad.

ETTEVAATUST
Tagaluugi sulgemisel veenduge, et
tagaluugi sulguri ja löökuri lähedal
ei oleks takistusi. See võib kahjustada tagaluugi sulgurit.

HOIATUS
Pakiruum
Sõitjad ei tohi kunagi sõita pakiruumis, kus ei ole turvavöid. Avarii või
järskude peatumiste korral vigastuste vältimiseks peavad sõitjad olema
alati korralikult turvavööga kinnitatud.
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HOIATUS

OAC3059053TU

OAC3059062TU

Ärge hoidke tagaluugi tugedest
(gaastõstukid). Osade deformeerumine võib autot kahjustada ja suurendada õnnetuste ohtu.

Tankeluuk
Tankeluugi avamine

3. Tõmmake tankeluuk (1) täielikult
lahti.
4. Kütusepaagi korgi (2) avamiseks
keerake seda vastupäeva. Paagist
võib kosta susinat, kui rõhk kütusepaagis ühtlustub.
5. Asetage kork tankeluugile (3).

i

Kasulik teave

Kui tankeluuk külma ilmaga ei avane,
kuna selle ümber on tekkinud jää,
vajutage või koputage kergelt luugile,
et jää mõraneks ja luuk vabaneks.
bUJHNDQJXWDJHOXXNLM}XJD9DMDGXVH
korral pihustage luugi ümber sobivat
jääsulatajat (ärge kasutage radiaatori
antifriisi) või liigutage sõiduk sooja
kohta ja laske jääl sulada.
OAC3059021TU

Tankeluugi saab avada sõiduki seest,
tõmmates üles tankeluugi avamishooba.
1. Seisake mootor.
2. Tõmmake tankeluugi avamishooba
ülespoole.
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05
Tankeluugi sulgemine
1. Kütusepaagi korgi sulgemiseks keerake seda päripäeva, kuni kostab
üks klõpsatus.
2. Sulgege tankeluuk ja kontrollige, kas
see läks korralikult kinni.

HOIATUS
Bensiin on väga kergesti süttiv ja
plahvatusohtlik aine. Järgmiste juhiste eiramine võib kaasa tuua ÜLIRASKEID või SURMAVAID VIGASTUSI:
 /XJHJHMDMlUJLJHN}LNLWDQNODKRLDtusi.
 7HKNHHQQHWDQNLPLVWNLQGODNVWDQkuri hädaolukorra stoppnupu asukoht (nupu olemasolul).
 (QQH WDQNHSVWROL NlVLWVHPLVW
tuleks vabaneda potentsiaalsest
ohtlikust staatilise elektri laengust,
puudutades palja käega mõnd auto
metallosa, mis on tankeluugist,
-püstolist jm kütust sisaldavatest
osadest piisavalt kaugel.
 bUJH NDVXWDJH WDQNLPLVH DMDO
mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni elektrivool ja/või elektrooniline interferents võivad kütuseauru süüdata
ja tulekahju põhjustada.

 bUJHVLVHQHJHWDQNLPLVHDMDOXXHVti autosse. Võite tahtmatult puutuda või libistada end vastu staatilist
elektrit tekitavaid materjale või
esemeid, põhjustades staatilise
elektrilaengu kogunemise. Staatiline elektrilaeng võib süüdata
kütuseaurud ning põhjustada tulekahju. Kui peate tingimata vahepeal uuesti autosse sisenema,
peaksite potentsiaalselt ohtliku
staatilise elektri uuesti kõrvaldama, katsudes palja käega mõnd
auto metallosa, mis on tankeluugist, -püstolist jm kütust sisaldavatest osadest piisavalt kaugel.
 3DQJH HQQH WDQNLPLVW NlLJXNDQJ
alati neutraalasendisse N (automaiseeritud
manauaalkäigukastiga
mudel) või 1. käigule või tagasikäiguasendisse R (manuaalkäigukastiga mudel), rakendage korralikult
seisupidur ja lülitage süüde välja
(asendisse LOCK/OFF). Vastasel
juhul võivad mootoriga seotud
elektrikomponentidest
tekkinud
sädemed süüdata kütuseaurud
ning põhjustada tulekahju.
 .XL NDVXWDWH NWXVHNDQLVWULW SDQ
ge see enne tankimist kindlasti
maapinnale. Kanistri staatiline
elektrilaeng võib süüdata kütuseaurud ning põhjustada tulekahju.
Kui tankimine on alanud, peaksite
paljast kätt vastu autot hoidma
senikaua, kuni tankimine on lõppenud.
 .DVXWDJH DLQXOW VHOOLVHLG SODVWLVW
kütusekanistreid, mis on ette nähtud bensiini transportimiseks ja
hoidmiseks.

5-35

Mugavusvarustus

 bUJH NDVXWDJH EHQVLLQLMDDPDV
tikke või välgumihklit, ärge suitsetage ega jätke oma autosse süüdatud sigaretti – eriti kütuse tankimise ajal.
 bUJHOLVDJHNWXVHSDDNLOLLJDSDOMX
kütust ega täitke paaki üle, sest
bensiin võib sel juhul paagist lekkima hakata.
 .XLWDQNLPLVHDMDOSXKNHEWXOHNDKju, lahkuge sõiduki lähedusest
ning informeerige juhtunust otsekohe bensiinijaama töötajaid ja
võtke seejärel ühendust kohaliku
tuletõrjega. Järgige kõiki nende
poolt antavaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.
 5}KX DOO ROHY NWXV Y}LE SDDJLVW
välja pritsida ja sattuda teie nahale
ja riietele ning süttida ja põhjustada põletusi. Avage kütusepaagi
kork alati ettevaatlikult ja aeglaselt. Kui korgi vahelt pääseb kütust
välja või kostab susinat, oodake
enne korgi täielikku lahtikeeramist
seni, kuni see lõppeb.
 .RQWUROOLJH DODWL NDV NWXVHSDDJL
kork on tugevalt kinni keeratud, et
kütus ei saaks õnnetuse korral
paagist välja voolata.

i

Kasulik teave

3DOXQ MlOJLJH KRROHJD HW WDQJLNVLWH
oma autosse vaid selle käsiraamatu sissejuhatuse osas "Nõuded kütusele“
soovitatud kütust.
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NB!
 bUJH WLOJXWDJH NWXVW DXWR YlOLVpinnale. Värvkattele tilkunud kütus
võib värvi kahjustada.
 .XL NWXVHSDDJL NRUN RQ YDMD
uuega asendada, kasutage ainult
HYUNDAI originaalkorki või täpselt samasugust teie autole sobivat korki. Ebasobiv kütusepaagi
kork võib põhjustada tõsiseid häireid auto kütusesüsteemis ja heitgaaside kontrollsüsteemis.

05
TULED
Välised tuled
Tulede lüliti

OAC3059024TU

OAC3059022TU

Tulede lülitamiseks keerake pöördlüliti
tulede lülituskangi otsal ühte järgnevatest asenditest:
1. Väljalülitus (O)
2. Tulede automaatlülituse asend
AUTO (kui on varustuses)
3. Ääretulede asend
4. Esitulede asend

7XOHGHDXWRPDDWOOLWXVHDVHQG
$872 NXLRQYDUXVWXVHV
Kui tuledelüliti on asendis AUTO, lülituvad ääre- ja esituled automaatselt sisse
või välja sõltuvalt välisvalguse tugevusest.
Isegi juhul, kui tulede automaatlülituse
funktsioon on kasutusel, on soovitatav
tuled sisse lülitada käsitsi, kui sõidate
pimedas, tihedas udus või kui sisenete
halvasti valgustatud kohtadesse, nt
tunnelisse või maa-alusesse parklasse.
NB!
 bUJH NDWNH DUPDWXXUODXDO DVXYDW
valgusandurit (1) kinni ega loksutage midagi selle peale.
 bUJH SXKDVWDJH DQGXULW DNQDSXhastusvahendiga, kuna see võib
jätta andurile õhukese kelme, mis
võib hakata selle tööd häirima.
 .XLWHLHV}LGXNLHVLNODDVRQWRRQLtud või muud tüüpi metallkattekihiga, ei pruugi automaatne tulede
süsteem korralikult töötada.
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Kaugtulede kasutamine

OHCR046344

blUHWXOHGHDVHQG

)

OHCR046346

Ääretuled ning numbrimärgi ja armatuurlaua valgustus lülitatakse sisse.

Esitulede lülitamiseks kaugtuledele
lükake kangi endast eemale.
Kui kaugtuled on sisse lülitatud, kaugtulede näidik süttib.
Kaugtulede väljalülitamiseks tõmmake
kangi enda poole. Põlema hakkavad
lähituled.

HOIATUS
Ärge kasutage kaugtulesid teiste sõidukite läheduses. Kaugtulede kasutamine võib teise juhi nägemist
takistada.
OHCR046345

(VLWXOHGHDVHQG

)

Esituled, ääretuled ning numbrimärgi ja
armatuurlaua valgustus lülitatakse
sisse.

i

Kasulik teave

6WHOXNN SHDE HVLWXOHGH NDVXWDPLseks olema sisse lülitatud.
OHCR046349

Kaugtulede vilgutamiseks tõmmake
kangi korraks enda poole ja vabastage
siis kang. Senikaua, kuni hoiate tulede
lülituskangi enda poole tõmmatud
asendis, põlevad kaugtuled pidevalt.
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Kaugtulede automaatlülituse
süsteem (HBA)
(kui on varustuses)

OAC3059025TU

Automaatsed kaugtuled on süsteem,
mis reguleerib automaatselt esitule
vahemikku (lülitub kaugtulede ja lähitulede vahel) vastavalt teiste sõidukite
heledusele ja teeoludele.

Süsteemi seaded
Juht saab kaugtulede automaatlülituse
käivitada keerates süüteluku asendisse
ON ja valides: "User Settings“ (Kasutaja
seadistused)  "Lights“ (Tuled) 
"HBA (High Beam Assist)“ (Automaatsed
kaugtuled). Kui te selle seadistuse välja
lülitate, siis ei tööta automaatne lülitus.
Kaugtulede automaatlülituse seadistus
säilib ka peale mootori taaskäivitamist.

6VWHHPLW||NLUMHOGXV
1. Lülitage tulede lüliti asendisse
AUTO.
2. Lülitage kaugtuled sisse, lükates
kangi endast eemale.
3. Süttib automaatsete kaugtulede ( )
indikaatortuli.
4. Kaugtulede automaatlülituse süsteem lülitub sisse, kui auto sõidab
kiirusega üle 40 km/h.

1) Kui kaugtulede automaatlülituse
süsteem on sisse lülitatud ja lükkate tulede lülituskangi endast eemale, lülitub automaatlülituse süsteem välja.
2) Kui kaugtuled ei põle ja tõmbate
tulede kangi enda poole, lülituvad
kaugtuled sisse. Kui vabastate
tulede lülituskangi, läheb see tagasi keskmisesse asendisse ja kaugtuled lülituvad välja.
3) Tõmmates hooba enda poole
automaatsete kaugtulede töötamisel, lülituvad automaatsed kaugtuled välja.
4) Kui tulede lüliti on esitulede asendis ( ), lülitub kaugtulede automaatsüsteem välja ja lähituled jäävad püsivalt sisselülitatuks.
Kui kaugtulede automaatlülituse süsteem töötab ja leiab aset vähemalt üks
järgmistest olukordadest, siis lülituvad
esituled kaugtuledelt lähituledele:
- Süsteem on tuvastanud vastutuleva
V}LGXNLHVLWXOHG
- Süsteem on tuvastanud ees liikuva
V}LGXNLWDJDWXOHG
- Süsteem on tuvastanud jalgratta või
PRRWRUUDWWDHVLWXOHY}LWDJDWXOH
- Väljas on piisavalt valge ning vajaGXVWNDXJWXOHGHNDVXWDPLVHNVSROH
- Tuvastatakse tänavavalgustus või
PXXYDOJXVWXV
 7XOHGHOOLWLHLROHDVHQGLV$872
- Automaatsed kaugtuled lülitatakse
YlOMD
- Auto sõidukiirus on väiksem kui 30
km/h.
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OAC3069028TU

Hoiatustuli ja ekraaniteade
Kui kaugtulede automaatlülituse süsteem korralikult ei tööta, ilmub ekraanile paariks sekundiks vastav hoiatus.
Kui teade ekraanilt kaob, süttib üldine
hoiatustuli ( ).
Soovitame teil viia oma auto süsteemi
kontrollimiseks volitatud HYUNDAI teenindusse.

ETTEVAATUST
Süsteem ei pruugi toimida järgmistes olukordades.
1) Kui vastutuleva või eessõitva auto
tuled on tuhmid, näiteks kui:
9DVWXWXOHYD DXWR HVL Y}L HHVsõitva auto tagatuled on kaetud
tolmu, lume või veega;
9DVWXWXOHYDO DXWRO RQ HVLWXOHG
väljalülitatud, aga udutuled põlevad.
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2) Kui esikaamera tööd takistavad
välised tingimused, näiteks kui:
6}LGXNL HVLWXOHG RQ NDKMXVWDGD
saanud või pole õigesti parandatud;
(VLWXOHGHYDOJXVYLKXVXXQGSROH
õigeks reguleeritud;
6}LGDWH NLWVDO NXUYLOLVHO WHHO Y}L
ebaühtlasel teel;
6}LGDWHDXWRJDW}XVXGHOY}LODVkumistel;
(HV}LWHYDXWRRQNXUYLVY}LULVWmikul osaliselt nähtav;
6HGDVHJDYDGYDOJXVIRRULGSHHgeldavad märgid, vilkuvad märgid või peeglid;
2QKDOYDGWHHROXGQlLWHNVPlUJ
või lumega kaetud tee;
.XUYLWDJDQWLOPXEV}LGXN
6}LGXN RQ WKMD UHKYL Y}L SXNseerimise tõttu kaldus;
6}LGXUDMDOSVLPLVHDELVVWHHPL
hoiatustuli põleb;
9DVWXWXOHYD Y}L HHVV}LWYD DXWR
tulesid ei tuvastata heitgaaside,
suitsu, udu, lume jne tõttu;
(VLNODDV RQ NDHWXG Y}}UROOXVHga, nagu jää, tolm, udu või on
kahjustatud;

05
3) Halva nähtavusega, näiteks kui:
9DVWXWXOHYD Y}L HHVV}LWYD DXWR
tulesid ei tuvastata halva nähtavuse (heitgaaside suitsu, udu,
lume jne) tõttu;
(VLNODDVLVWHLQlHKlVWLYlOMD

HOIATUS
 6VWHHP HL SUXXJL X  VHNXQGLW
pärast sõiduki käivitamist või esikaamera esmast käivitamist või
taaskäivitamist tööle hakata.
 bUJH SURRYLJH HVLNODDVLOH SDLJDOdatud kaamerat volitatud HYUNDAI
teeninduse tehniku abita ise lahti
võtta.
Kui esikaamera mingil põhjusel
eemaldatakse, võib süsteem vajada uuesti kalibreerimist. Soovitame
teil lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
 .XLWHLHDXWRHVLNODDVDVHQGDWDNVH
uuega, tuleb esiklaasile paigaldatud kaamera tõenäoliselt uuesti
kalibreerida. Sellisel juhul soovitame teil lasta oma auto volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida ja süsteemi vajadusel uuesti
kalibreerida.
 2OJH HWWHYDDWOLN HW NDXJWXOHGH
automaatlülituse süsteemi osadesse ei satuks vett ning ärge
eemaldage ega kahjustage mingeid süsteemiga seotud osi.
 bUJH SDQJH DUPDWXXUODXDOH PLQgeid valgust peegeldavaid esemeid, nt peegleid, valget paberit
vms. Päikese peegeldamine võib
süsteemis tõrke tekitada.
 0}QLNRUG HL SUXXJL NDXJWXOHGH
automaatlülituse süsteem korralikult töötada. Süsteem on ette nähtud ainult sõidumugavuse suurendamiseks. Auto ohutu juhtimise
eest vastutab alati üksnes autojuht
– niisiis jälgige ohutuse tagamiseks alati ise tähelepanelikult
teeolusid.
 .XL VVWHHP QRUPDDOVHOW HL W||WD
lülitage esitulesid kaugtuledelt
lähituledele ja vastupidi käsitsi ise.
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Suunatuled ja reavahetuse
märguanded

Esiudutuled (kui on varustuses)

OHCR046362
OHCR046350

Pöördest märkuandmiseks lükake suunatulede kang lõpuni alla (vasakpöördel) või üles (parempöördel) (A).
Sõiduraja vahetamisest märku andmiseks liigutage veidi suunatule hooba ja
hoidke seda asendis (B).
Vabastamisel või pärast pöörde lõpetamist naaseb hoob väljalülitatud asendisse.
Kui indikaator jääb püsivalt põlema ega
vilgu või vilgub normaalsest erinevalt,
on üks või mitu suunatulede lampi ilmselt läbi põlenud ning need peab asendama uutega.

Ühe puudutusega käivitatav suunatulede vilkumisfunktsioon
Ühe puudutusega käivitatav suunatulede vilkumisfunktsiooni kasutamiseks
liigutage suunatulede hooba veidi ja
laske siis lahti. Suunatuled vilguvad 3,
5 või 7 korda.
Soovi korral saate ühe puudutusega
käivitatava suunatulede vilkumisfunktsiooni ise välja ja tagasi sisse lülitada
või muuta suunatulede vilkumiskordade arvu (3, 5 või 7), muutes vastavat
seadistust LCD-ekraani kasutaja seaGLVWXVWHUHçLLPLOTäpsemat teavet leiate 4. peatüki osast "LCD-ekraani
UHçLLPLG´
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Udutulesid kasutatakse paremaks nähtavuseks, kui nähtavus on udu, vihma
või lume jne tõttu halb.
1. Lülitage seisutuled sisse.
2. Keerake tulede kang (1) esiudutulede asendisse.
3. Esiudutulede väljalülitamiseks keerake tulede lüliti veel kord esiudutulede asendisse või lülitage seisutuled (ääretuled) välja.
NB!
Töötamisel tarbivad udutuled suurtes kogustes sõiduki elektrienergiat.
Kasutage udutulesid ainult siis, kui
nähtavus on halb.

05
Tagumised udutuled
(kui on varustuses)

Aku säästmisfunktsioon

OAC3059026TU

(HVPLVWHXGXWXOHGHJDV}LGXN
Lülitage tagumine udutuli sisse järgmiselt:
Keerake tulede lüliti ääretulede asendisse ning seejärel esiudutulede asendisse ja siis lüliti (1) tagumise udutule
asendisse.

OAC3059027TU

Selle funktsiooni ülesandeks on vältida
aku tühjenemist. Süsteem lülitab auto
ääretuled automaatselt välja, kui juht
seiskab mootori ning avab juhiukse.
Selle funktsiooniga lülitatakse ääretuled automaatselt välja ka siis, kui juht
pargib auto öösel teeservale.
Kui tekib vajadus tuled põlema jätta ka
pärast mootori seiskamist, toimige järgmiselt:
1) Avage juhiuks.
2) Lülitage ääretuled roolisambal oleva
tulede lülitiga välja ja uuesti sisse.

Esitulede kodutee valgustamise
funktsioon (kui on varustuses)
Kui esituled on sisse lülitatud ja lülitate
käivituslüliti asendisse ACC või OFF,
jäävad esituled (ja/või ääretuled) veel
umbes 5 minutiks põlema. Samuti kustuvad esituled (ja/või ääretuled) umbes
15 sekundi möödudes pärast seda, kui
auto seiskamise järel avatakse ja suletakse juhiuks.
Soovi korral saate esituled (ja/või ääretuled) ka varem välja lülitada, vajutades
kaks korda järjest lukustusnuppu harilikul või targal võtmepuldil või keerates
esitulede lüliti väljalülitatud asendisse
või asendisse AUTO. Esituled ei lülitu
siiski välja juhul, kui väljas on pime ja
keerate tulede lüliti asendisse AUTO.

(HVPLVWHXGXWXOHGHWDV}LGXN
Lülitage tagumine udutuli sisse järgmiselt:
Keerake tulede kang esitulede asendisse ning seejärel lüliti (1) tagumise udutule asendisse.
Tagumise udutule väljalülitamiseks on
mitu võimalust:
 .HHUDNHWXOHGHNDQJYHHONRUGWDJXmise udutule asendisse.
 .XLWXOHGHOOLWLRQllUHWXOHGHDVHQGLV
ja lülitate esiudutuled välja, lülituvad
välja ka tagumised udutuled.
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NB!
Kui juht väljub autost mõne teise
ukse (mitte juhiukse) kaudu, ei hakka
aku säästmisfunktsioon tööle ja esitulede kodutee valgustamise funktsioon ei lülitu automaatselt välja.
Sel juhul võib hakata aku tühjenema.
Selle vältimiseks lülitage esituled
käsitsi esitulede lülitist enne autost
väljumist välja.

Esitulede kõrguse regulaator

Päevatuled (DRL)
(kui on varustuses)
Päevatuled (Daytime Running Lights –
DRL) muudavad teie auto esiosa päevavalgel teiste jaoks paremini nähtavaks, eriti pärast päikesetõusu ning
enne päikeseloojangut.
Süsteem lülitab päevatuled välja, kui:
6HLVXSLGXURQUDNHQGDWXG
0RRWRUOOLWDWDNVHYlOMD

OAC3059028TU

Esitulede valgusvihu kõrguse muutmiseks kaassõitjate arvu ja pagasi raskuse alusel keerake esitulede kõrguse
regulaatorit.
0LGD VXXUHPDOH QXPEULOH UHJXODDWRU
keeratakse, seda madalamale suunatakse esitulede valgusvihk. Reguleerige
esitulede valgusvihk alati õigele kõrgusele, et vältida teiste liiklejate pimestamist.
Alltoodud tabelist näete, milline regulaatori asend on erinevatel juhtudel
õige. Tabelis toodud andmetest erinevate tingimuste korral vaadake, millisele tabeli reale tegelik olukord kõige
enam sarnaneb ja keerake regulaator
siis sellele vastavasse asendisse.
Sõitjad ja pagas

Regulaatori
asend

Juht üksi

0

Juht + kaassõitja ees

0

Kõik istekohad täis
(sh juht)
Kõik istekohad täis
(sh juht) + suurim
lubatud koormus
Juht + pagas (suurim
lubatud kogus)
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05
Staatiline kurvituli (lähituli)
(kui on varustuses)

Salongi valgustus

Kui läbite autoga kurvi või sooritate
pööret, lülitub ohutuse lisamiseks ja
nähtavuse parandamiseks automaatselt sisse kas vasak- või parempoolne
staatiline kurvituli (lähituli). Staatiline
kurvituli lülitub sisse, kui esineb mõni
järgnevalt kirjeldatud olukordadest.
 $XWR OLLJXE NLLUXVHJD DOOD  NPK
lähituled põlevad ning rooli keeratakse umbes 80 kraadi vasakule või
paremale.
 $XWR OLLJXE NLLUXVHJD ² NPK
lähituled põlevad ning rooli keeratakse umbes 35 kraadi vasakule või
paremale.
 .XL DXWRJD WDJXUGDWDNVH QLQJ NV
eelnevatest tingimustest on täidetud,
süttib rooli keeramissuunale vastassuunas asuv kurvituli.

NB!
Aku tühjenemise vältimiseks ärge
jätke salongi tulesid pikaks ajaks
põlema, kui auto mootor ei tööta.

Salongi valgustuse automaatne
väljalülitus
Kõik salongi tuled kustuvad automaatselt umbes 20 minutit pärast mootori
seiskamist ja uste sulgemist. Kui mõni
uks pärast seda avatakse, kustuvad
salongi tuled 40 minutit pärast mootori
seiskamist. Kui uksed lukustatakse
hariliku või targa võtmepuldiga ja vargusvastane alarmsüsteem lülitub valveseisundisse, kustuvad salongi tuled
5 sekundi möödudes.
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Salongi esiosa valgustus

OAC3059029TU

: Laetuled ees või taga süttivad
juhul, kui mõni esi- või tagauks
avatakse, olenemata sellest,
kas mootor töötab. Kui uksed
tehakse hariliku või targa võtmepuldiga lukust lahti, kuid ühtki
ust veel ei avata, süttivad laetuled ees ja taga umbes 30 sekundiks. Kui uks suletakse, kustuvad laetuled aeglaselt u 30
sekundi möödudes. Kui aga
süütelukk pannakse asendisse
ON või kõik uksed lukustatakse,
kustuvad eesmised ja tagumised laetuled kohe. Kui süüde on
välja lülitatud (asendis OFF) või
asendis ACC ja uks tehakse
lahti, jäävad laetuled ees ja taga
umbes 20 minutiks põlema.
: Kui salongi esiosa lamp on selles asendis, jäävad esi- ja tagalaelambid kogu ajaks põlema.
: Kui salongi esiosa lamp on selles asendis, ei lähe esi- ja tagalaelambid kunagi põlema.

Pakiruumi valgustus

OAC3059063TU

Pakiruumi tuli hakkab põlema, kui tagaluuk avatakse.
NB!
Pakiruumi valgus on nii kaua sees,
kui tagaluuk on avatud. Aku tühjenemise vältimiseks sulgege tagaluuk
kindlalt pärast pakiruumi kasutamist.

Kindalaeka valgusti (kui on
varustuses)

OAC3059030TU

Kindalaeka valgusti süttib kindalaeka
avamisel.
Parkimis- või esituled peavad põlema
selleks, et kindalaega valgusti töötaks.
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05
KLAASIPUHASTID JA ǘPESURID
Esiklaasi puhastid

 Ees

OAC3059031TU

 Taga

Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse
ON), töötavad klaasipuhastid juhtkangi
eri asendites järgmiselt.
( ): Ühekordseks
pühkimistsükliks
lükake kangi ülespoole ja vabastage siis. Hoides kangi selles
asendis, töötavad klaasipuhastid
pidevalt.
O: Väljalülitus Klaasipuhastid on välja
lülitatud.
---: Klaasipuhastid töötavad katkendlikult
ühtlase
intervalliga.
Pühkimisintervalli muutmiseks keerake kiiruse regulaatorit (B).
1: Aeglane pühkimine
2: Kiire pühkimine

i
OAC3059032TU

A : Klaasipuhastite töökiiruse reguleerimine
· ( ) – Ühekordne pühkimine
·
O – Väljalülitus
· --- – Katkendlik pühkimine
(kui on varustuses)
· 1 – Aeglane pühkimine
· 2 – Kiire pühkimine

Kasulik teave

Kui esiklaasil on paks kiht lund või
jääd, soojendage esiklaasi enne klaasipuhastite kasutamist umbes 10 minuWLW Y}L VHQL NXQL OXPL MDY}L Mll RQ
klaasilt kõrvaldatud.
.XLOXQGMDY}LMllGHQQHNODDVLSXKDVtite või -pesuri kasutamist ei eemaldata, võib klaasipuhastite ja pesurite süsteem kahjustuda.

B : Katkendliku pühkimise intervalli
reguleerimine
C : Esiklaasi pesu koos paari pühkimiskorraga
D: Tagaklaasi puhasti/pesur/tagaklaasipesu koos paari pühkimiskorraga
·

– Tagaklaasi pesu koos paari
pühkimiskorraga
· ( ) – Pidev pühkimine
· O – Väljalülitus
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 .ODDVLSXKDVWLKRREDGHQLQJPXXGH
osade kahjustamise vältimiseks
ärge proovige puhasteid klaasil
käsitsi ise liigutada.
 .ODDVLSXKDVWLWH MD SHVXULWH VVteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks kasutage talvel ja külmade
ilmadega
külmumiskindlat
klaasipesuvedelikku.

Esiklaasi pesur

OAC3059034TU

Tagaklaasi puhasti ja pesuri
lüliti (kui on varustuses)

Väljalülitatud asendis (O) tõmmake
hooba õrnalt enda poole, et pritsida
klaasipesuvedelikku tuuleklaasile ja
käitada klaasipuhasteid 1–3 tsüklit.
Pihustamine ja pühkimine jätkub seni,
kuni vabastate kangi. Kui pesur ei
tööta, peate ilmselt klaasipesuvedelikku pesuvedeliku paaki juurde lisama.

HOIATUS
Kui väljas on miinuskraadid, soojendage enne pesuvedeliku pihustamist
ALATI esiklaasi, kasutades kliimaVHDGPH NODDVLVRRMHQGXVH UHçLLPL
Vastasel juhul võib pesulahus kokkupuutel esiklaasiga jäätuda ning
järsult nähtavust vähendada, põhjustades raskete kehavigastuste või
surmaga lõppeva avarii.

ETTEVAATUST
 3HVXULSXPEDY}LPDOLNXNDKMXVWDmise vältimiseks ärge pange pesurit tööle, kui vedeliku paak on tühi.
 .ODDVLSXKDVWLWHMDHVLNODDVLY}LPDliku kahjustamise vältimiseks ärge
pange klaasipuhasteid tööle, kui
esiklaas on kuiv.
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Tagaklaasi puhasti ja pesuri lüliti asub
klaasipuhasti ja -pesuri lüliti kangi
otsas.
Keerake lüliti tagaklaasi puhasti ja
pesuri kasutamiseks soovitud asendisse.
·

– Pritsitakse pesuvedelikku ja
pühitakse.
· ON ( )– Tavaline klaasipuhasti töö
· OFF (O) – Klaasipuhasti ei tööta

05
TAHAVAATEKAAMERA (RVM) (KUI ON VARUSTUSES)

OAC3059039TU

OAC3059040TU

Tahavaatekaamera lülitub sisse, kui
süütelukk on asendis ON ja käigukang
on asendis R (tagurduskäik).
Tahavaatekaamera on juhiabisüsteem,
mis näitab tagurdamisel auto taha
jääva piirkonna kujutist audio- või
teabe- ja meelelahutussüsteemi kaudu.

HOIATUS
Tahavaatekaamera ei ole ohutusseade. See on ainult üks abivahend, mis
aitab juhil märgata otse auto taga
olevaid takistusi. Kaamera vaateväli
EI kata kogu auto taga olevat ala.

 2OJH HULWL HWWHYDDWOLN NXL OLLJXWH
autoga kohas, kus auto ümber on
palju erinevaid takistusi, eriti kõndivaid jalakäijaid (ja eriti lapsi).
 7DOYHO Y}LE NDDPHUDSLOW ROOD KHLWgaaside tõttu udune, kui sõiduk on
pikemaks ajaks seisma jäetud või
pargitud siseruumides asuvasse
parklasse ja kui pargite või peatate
oma sõiduki kallakul.
 .DDPHUDDVXNRKDW}WWXY}LEQXPErimärki osaliselt näha tahavaateekraani allosas.
NB!
 bUJHVXXQDNHVXUYHSHVXULYHHMXJD
otse tahavaatekaamerale või seda
ümbritsevale alale. Survepesuri
tugev veejuga võib andureid kahjustada ning süsteem ei pruugi
enam normaalselt töötada.
 bUJH NDVXWDJH NDDPHUD OllWVH
puhastamiseks leeliselisi või happelisi puhastusvahendeid. Kasutage ainult õrnatoimelist seepi või
neutraalset pesuvahendit ning
loputage seejärel põhjalikult puhta
veega.

i

Kasulik teave

Hoidke kaamera lääts alati puhas. Kui
lääts on mustuse, vee või lumega kaetud, ei pruugi kaamera normaalselt
töötada.

HOIATUS
 bUJH NXQDJL MllJH WDJXUGDPLVHO
lootma
ainult
tahavaatekaamera kuvale.
 .RNNXS}UJHWHYlOWLPLVHNVNRQWUROlige ALATI oma silmaga üle, et
auto teele ei jääks mingeid takistusi, enne kui autoga mis tahes suunas liikuma hakkate.
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TAGUMINE PARKIMISABISÜSTEEM ǣPD:Ǥ ǣKUI ON
VARUSTUSESǤ
Tagumise parkimisabisüsteemi
kasutamine
6VWHHPLW||NLUMHOGXV

OAC3059037TU

[A]: Tagumised ultraheliandurid

Tagumine parkimisabisüsteem abistab
sõitjat tagurdamise ajal, andes märku,
kui see tuvastab kuni 120 cm kaugusel
olevaid takistusi.
See abisüsteem suudab tuvastada
takistusi ainult andurite tööraadiuse piires ega tuvasta takistusi kohtades,
kuhu andureid ei ole paigaldatud.

HOIATUS
 .RNNXS}UJHWHYlOWLPLVHNVNRQWUROlige ALATI oma silmaga üle, et
auto teele ei jääks mingeid takistusi, enne kui autoga mis tahes suunas liikuma hakkate.
 2OJH HULWL HWWHYDDWOLN NXL OLLJXWH
autoga kohas, kus auto ümber on
palju erinevaid takistusi, eriti kõndivaid jalakäijaid (ja eriti lapsi).
 3LGDJH PHHOHV HW N}LNL WDNLVWXVL
pole alati ekraanil näha ning andurid ei pruugi kõiki takistusi nende
kauguse, suuruse või materjali
tõttu tuvastada. Kõik see vähendab andurite usaldusväärsust.
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 )XQNWVLRRQ KDNNDE W||OH NXL VGH
on sees (asendis ON) ja autoga
hakatakse tagurdama. Kuid kui sõiduki kiirus ületab 5 km/h, ei pruugi
süsteem objekte tuvastada.
 .XL V}LGXNL NLLUXV OHWDE  NPK HL
hoiata süsteem objektide tuvastamisel.
 .XL VDPDDHJVHOW WXYDVWDWDNVH OH
kahe takistuse, reageerib süsteem
esimesena lähimale.

05
Hoiatussignaalide ja näitude tüübid
Hoiatussignaali tüüp

Indikaator

Kui takistus asub tagumisest kaitserauast 120–60 cm kaugusel: märguandeks on katkendsignaal.

Kui takistus asub tagumisest kaitserauast 60–30 cm kaugusel:
märguandeks on kiirem katkendsignaal.

.XLWDNLVWXVDVXEWDJXPLVHOHNDLWVHUDXDOHOlKHPDONXLFP
märguandeks on pidev helisignaal.

NB!
 6}OWXYDOW WDNLVWXVWHVW MD DQGXUL VHLVXQGLVW Y}LE WHJHOLN KRLDWXVQlLW WDEHOLV
toodust erineda. Kui indikaator vilgub, soovitame teil lasta oma auto volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
 .XLKHOLVLJQDDOLHLN}ODY}LNXLVHHN}ODENlLJX5 WDJXUGDPLQH VLVVHOOLWDmisel vaheldumisi, võib see viidata tagumise parkimisabisüsteemi rikkele.
Kui see juhtub, soovitame lasta sõiduki esimesel võimalusel HYUNDAI volitatud edasimüüjal kontrollida.
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Tagumise parkimisabisüsteemi
väljalülitamine
(kui on varustuses)

 $QGXULWHOlKHGXVHVDVXYDGUDDGLRVLGHVHDGPHGY}LPRELLOWHOHIRQLG
 $QGXURQOXPHJDNDHWXG
 $XWROHRQ SDLJDOGDWXG WHKDVH YDUXVtusest erinevat lisavarustust või auto
kaitseraua kõrgust või andurite paigaldusasendit on muudetud.

6VWHHPLW||UDDGLXVY}LEYlKHQHGD
kui:
 9lOLVWHPSHUDWXXU RQ llUPLVHOW N}UJH
Y}LPDGDO
OAC3059038TU

Vajutage parkimisabisüsteemi väljalülitamiseks parkimisturvalisuse lülitit.
Parkimisturvalisuse indikaatortuli lülitil
süttib.

Tingimused, mille korral tagumine parkimisabisüsteem ei tööta
Tagumine parkimisabisüsteem ei pruugi korrektselt toimida järgmistel juhtudel:
 $QGXULSHDOHRQWHNNLQXGMllY}LKlUPDWLV
 $QGXURQPllUGXQXGNDHWXGQWOXPH
või veega või andur on blokeeritud.

7DJXPLQHSDUNLPLVDELVVWHHPLV
võib esinda rike järgmisel juhtudel:
 6}LGHWDNVH NRQDUOLNHO Y}L HEDWDVDVH
kattega teedel, näiteks kõvakatteta
auklikel teedel, kallakutel, kruusa- või
PHWVDWHHGHO
 $QGXULWH W||G VHJDE YDOL PUD VHOOLsed segajad võivad olla näiteks autode signaalid, mootorrataste tugev
mootorimüra või veoautode õhkpiduULG
 6DMDE WXJHYDOW YLKPD Y}L SULWVLWDNVH
VXXUHVNRJXVHVYHWW
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Andurid ei pruugi tuvastada järgmiseid objekte:
 7HUDYDGY}LSHHQLNHVHGREMHNWLGQlLWHNVN|LHGNHWLGY}LYlLNHVHGSRVWLG
 2EMHNWLG PLV QHHODYDG DQGXUL ODLnesagedusi, nt riided, mahulised
PDWHUMDOLGY}LOXPL
 7||UDDGLXVHV DVXYDG WXYDVWDPDWXG
objektid, mille läbimõõt jääb alla 14
cm ja kõrgus alla 100 cm.

HOIATUS
Teie sõiduki garantii ei kata ühtegi
õnnetust, sõiduki kahjustust ega selles viibijate vigastust, mis on seotud
tagumise parkimisabisüsteemi rikkega. Sõitke alati ohutult ja ettevaatlikult.

05
NB!
 7DJXPLQH
SDUNLPLVDELVVWHHP
tuvastab takistusi ainult andurite
tööpiirkonnas, need ei pruugi
tuvastada objekte piirkondades,
kuhu andureid pole paigaldatud.
Samuti ei pruugi andurid tuvastada väikeseid või õhukesi objekte,
nagu näiteks andurite vahel asuvad postid või objektid.
Kontrollige alati tagurdades sõiduki taha jäävat ala.
 7HDYLWDJH NLQGODVWL N}LNL V}LGXNL
juhte, kes ei ole süsteemiga tuttavad, süsteemi võimalustest ja piirangutest.

Tagumise parkimisabisüsteemi
ettevaatusabinõud
 7DJXPLQH SDUNLPLVDELVVWHHP HL
pruugi olenevalt kiirusest või takistuse kujust alati töötada.
 .XL NDLWVHUDXD N}UJXVW Y}L DQGXULWH
asendit on muudetud või kaitseraud
või andurid on viga saanud, ei pruugi
tagumine parkimisabisüsteem toimida. Andurite tööd võivad häirida ka
kõik autole hiljem paigaldatud lisaseadmed ja lisavarustus.
 $QGXU HL SUXXJL WXYDVWDGD WDNLVWXVL
mis on sellele lähemal kui 30 cm, või
võib vahemaa tuvastamisel eksida.
Olge ettevaatlik!
.XLDQGXURQMllVY}LPXVWXVHOXPH
või veega kaetud, ei pruugi andur
tööle hakata enne, kui see on pehme
riidelapiga ära puhastatud.
 bUJH NUDDSLJH O||JH HJD YDMXWDJH
andurit ühegi kõva esemega, mis
võiks anduri pinda kahjustada. Andur
võib puruneda.
 bUJH VXXQDNH VXUYHSHVXUL YHHMXJD
otse anduritele või neid ümbritsevale
alale. Survepesuri tugev veejuga võib
andureid kahjustada ning süsteem ei
pruugi enam normaalselt töötada.

5-53

Mugavusvarustus

MANUAALNE KLIIMASEADE ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Parempoolse rooliga sõiduk

OAI3059100L/OAI3059100

1. Temperatuuri regulaator
2. Ventilaatori kiiruse reguleerimislüliti
5HçLLPLYDOLNXOOLWL
4. Õhu sissevõtu valikulüliti
}KXULQJOXVHUHçLLPY}LYlOLVH YlUVNH }KXUHçLLP
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5. Õhukonditsioneeri lüliti
(kui on varustuses)
6. Tagaklaasi soojenduse lüliti
(kui on varustuses)

05
Soojendamine ja õhu konditsioneerimine
1. Käivitage mootor.
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD VRRYLWXG
UHçLLP
Tõhusaks kütmiseks või jahutamiseks:
- Soojendus:
- Jahutus:

3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
5. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
6. Kui soovite salongi jahutada, lülitage
sisse konditsioneer.

5HçLLPLYDOLN
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Parempoolse rooliga sõiduk

OAC3059100TU

OAC3059100R
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6XXQGS}UDQGDOH6XODWXVH
WDVH $&'
Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile ja põrandale,
väiksem osa suunatakse soojenduseks
külgakendele ja ventilatsiooniavadesse.
OAC3059101TU

5HçLLPLYDOLNXOOLWLMXKLE}KXYRROXVXXQda läbi ventilatsioonisüsteemi.
Õhku saab suunata salongi alaossa,
armatuurlaua väljunditele või tuuleklaasile. Asendite ülakeha, üla- ja alaosa,
salongi alaosa, alaosa ja sulatus ning
sulatusõhk kujutamiseks kasutatakse
viit sümbolit.

6XXQGQlROH %'
Õhuvool suunatakse ülakehale ja
näole. Lisaks saab iga ventilatsiooniava reguleerida eraldi, et sellest väljuvat
õhuvoolu veelgi täpsemalt suunata.

6XXQGQlROHMDS}UDQGDOH
 %&'
Õhuvool suunatakse näole ja põrandale.

6XXQGS}UDQGDOH $&'
Suurem osa õhuvoolust suunatakse
põrandale, väiksem osa soojenduseks
esiklaasile ja külgakendele ja küljeventilatsiooniavadesse.
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6XODWXVHWDVH $'
Enamik õhuvoost suunatakse esiklaasile ja väike osa külgakendele.

05
Õhu sissevõtu valikulüliti

OAC3059103TU

Armatuurlaua ventilatsiooniavad
Saate muuta ventilatsiooniavadest väljuva õhuvoolu suunda üles-alla või
vasakule-paremale, liigutades ava
võrestiku küljes olevat juhtnuppu.
Ventilatsiooniava sulgemiseks, liigutage juhtnuppu lõpuni väljapoole. Ventilatsiooniava avamiseks, liigutage nuppu keskele.

Temperatuuri reguleerimine

OAC3059104TU

Õhu sissevõtu valikulülitit kasutatakse
kliimaseadme lülitamiseks värske välisõhu sissevõtule või siseõhu ringlusele.

6LVH}KXULQJOXVHUHåLLP
Kui on valitud õhuringluVH UHçLLP SDQQDNVH
salongisisene õhk liikuma läbi küttesüsteemi
ning seda soojendatakse
või jahutatakse vastavalt
valitud funktsioonile.

9lUVNHYlOLV}KXUHåLLP

OAC3059102TU

Kui on valitud välisõhu
sissevõtt, siseneb õhk
autosse väljastpoolt ning
seda soojendatakse või
jahutatakse vastavalt valitud funktsioonile.

Temperatuur tõuseb, kui keerate regulaatorit paremale.
Temperatuur langeb, kui keerate regulaatorit vasakule.
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i

Kasulik teave

6RRYLWDPHNDVXWDGDVVWHHPLY}LPDOXVHO DODWL YlUVNH YlOLV}KX UHåLLPLO
.DVXWDJHVLVH}KXULQJOXVHUHåLLPLYDLG
siis, kui seda on tõesti vaja.
Kui kütteseade töötab pikka aega järMHVWULQJOHYDVLVH}KXUHåLLPLOMDNRQGLWsioneer samal ajal ei tööta, võib esiklaas uduseks minna.
/LVDNV NXL ULQJOHYD VLVH}KX UHåLLPLO
kasutatakse pikka aega järjest konditsioneeri, muutub õhk salongis äärmiselt kuivaks ja võib seisva õhu tõttu
soodustada läppanud lõhna teket.

HOIATUS
 .OLLPDVHDGPH SLGHY NDVXWDPLQH
ULQJOHYDVLVH}KXUHçLLPLOY}LES}Kjustada uimasust ja unisust. Selle
tulemusena võite kaotada kontrolli
auto liikumise üle ja teha avarii.
 .XLNOLLPDVHDGHWNDVXWDWDNVHSLGHYDOW ULQJOHYD VLVH}KX UHçLLPLO QLQJ
konditsioneer samal ajal ei tööta,
võib õhuniiskuse tase autosalongis tõusta.
See võib põhjustada niiskuse kondenseerumist klaasidele, mille
tulemusel võib nähtavus tugevalt
halveneda.
 bUJH PDJDJH DXWRV HJD MllJH
pikaks ajaks suletud akendega
pargitud autosse, kui kütteseade
või konditsioneer töötab. Sellises
olukorras võib süsinikdioksiidi
tase salongis kerkida tervist kahjustava või lausa eluohtliku tasemeni.

Ventilaatori kiiruse
reguleerimine

OAI3059117

Kui soovite ventilaatori kiirust tõsta ja
õhuvoolu suurendada, keerake ventilaatori regulaatorit paremale. Kui soovite ventilaatori kiirust langetada ja õhuvoolu vähendada, keerake ventilaatori
regulaatorit vasakule.
Kui pöörate regulaatori asendisse “0”,
lülitub ventilaator välja.
NB!
Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse ON), kuid mootor ei tööta, võib
aku ventilaatori kiiruse muutmise
tulemusel tühjeneda. Muutke ventilaatori kiirust, kui mootor töötab.

Õhukonditsioneer

OAC3059105TU

Kliimaseadme sisselülitamiseks vajutage nuppu A/C (märgutuli süttib).
Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
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Süsteemi kasutamine
Ventilatsioon
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund näole).
2. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.

Soojendus
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund põrandale).
2. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
5. Kui olete temperatuuri regulaatoriga
valinud salongiõhu soojendamise,
võite soovi korral sisse lülitada ka
konditsioneeri, et salongi siseneva
õhu õhuniiskust vähendada.
Kui esiklaas läheb uduseks, valige
UHçLLP
(suund põrandale ja klaasisoojendus) või lülitage sisse
(esiklaasi soojendus).

Nõuandeid kasutamiseks
 .XL VRRYLWH YlOWLGD HEDPHHOGLYDWH
lõhnade ja tolmu sisenemist ventilatsioonisüsteemi kaudu autosalongi,
lülitage süsteem ajutiselt ümber siseõhu ringlusele. Kui ärritus on möödas, valige kindlasti juhtnupuga jälle
YlUVNH }KX UHçLLP HW V}LGXNLV ROHNV
värsket õhku. See aitab juhil end
hästi tunda ja erksana püsida.

 (VLNODDVL VLVHPLVHO SRROHO XGX YlOWLmiseks valige õhu sissevõtu jaoks
YlUVNH}KXUHçLLPMDVRELYYHQWLODDWRUL
kiirus, lülitage sisse kliimaseade ning
määrake temperatuuriregulaatoriga
soovitud temperatuur.

Õhukonditsioneer
Teie HYUNDAI konditsioneerisüsteemid on täidetud külmaainega R-134a
või R1234yf.
1. Käivitage mootor.
2. Vajutage kliimaseadme nuppu.
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund näole).
4. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
salongi kiiremaks jahutamiseks ajutiVHOW VLVH}KX ULQJOXVH UHçLLP 1LLSHD
kui salongis on saavutatud soovitud
temperatuur, valige õhu sissevõtu
valikulülitiga uuesti värske välisõhu
UHçLLP
0XXWNH YDVWDYDOW YDMDGXVHOH YHQWLlaatori kiirust ja temperatuuri, et tunneksite end autos hästi.
NB!
 6VWHHPL SDULPD W||Y}LPH MD
kasutusohutuse tagamiseks peavad kliimaseadet hooldama ainult
vastava väljaõppe saanud atesteeritud tehnikud.
 .OLLPDVHDGPH MDKXWXVDJHQGLJD
seotud hooldustöid võib teha
ainult hästi ventileeritud kohas.
 .OLLPDVHDGPH DXUXVWLW MDKXWXVHlementi) ei tohi kunagi asendada
mõnelt teiselt kasutatud või avariiliselt sõidukilt pärinevaga. Uued
asendamiseks kasutatavad MAC
aurustid peavad olema sertifitseeritud (ja märgistatud) standardi
SAE J2842 kohaselt.
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 Kui kasutate kliimaseadet ja sõidate
ülesmäge või asute tihedas liikluses,
kui välistemperatuur on kõrge, siis
jälgige temperatuurinäidikut. Kliimaseadme töö võib põhjustada mootori ülekuumenemist. Jätkake puhuri
kasutamist, kuid lülitage kliimaseade
välja, kui temperatuurinäidik näitab
mootori ülekuumenemist.
 .XLDYDWHDNQDGQLLVNHLOPDJDY}LE
kliimaseade sõidukis veepiisku tekitada. Kuna liigsed veepiisad võivad
kahjustada elektriseadmeid, tuleks
kliimaseadet kasutada ainult siis, kui
aknad on suletud.

 6VWHHPL SDULPD M}XGOXVH WDJDPLseks laske konditsioneeril iga kuu
vähemalt paar minutit töötada.
 .OLLPDVHDGPHNDVXWDPLVHOY}LWHV}Lduki reisijapoolsel küljel märgata
puhta vee maha tilkumist (või sellest
tekkinud loiku). See on süsteemi töö
tavaline nähtus.
 .RQGLWVLRQHHULOLLJVHNDVXWDPLVHNRUral võib esiklaasi välispind välisõhu ja
esiklaasile suunatava õhu vahelise
temperatuurierinevuse tõttu uduseks
minna, vähendades seeläbi nähtaYXVW 6HO MXKXO VHDGNH UHçLLPL YDOLkulüliti või -lüliti asendisse ja ventilaatori kiiruse regulaator madalaimale
kiirusele.

Nõuandeid konditsioneeri
kasutamiseks

Süsteemi hooldus
Kliimaseadme filter

i

Kasulik teave

 .XL DXWR ROL SDODYD LOPDJD SDUJLWXG
otsese päikesepaiste kätte, avage
mõneks hetkeks aknad, et kuum õhk
autost välja lasta.
 .XL VDORQJLV RQ MXED SLLVDYDOW MDKH
lülitage kliimaseade siseõhu ringluselt tagasi värske välisõhu sissevõtule.
 .XL YLKPDVWHO MD QLLVNHWHO SlHYDGHO
esineb akende sisepinnal udu, pange
autosisese õhuniiskuse vähendamiseks tööle konditsioneer. Ärge avage
samal ajal aknaid ega katuseluuki.
 .OLLPDVHDGPH W||WDPLVH DMDO Y}LE
aeg-ajalt märgata mootoripöörete
kerget muutust, kui kliimaseadme
kompressor läbib töötsükleid. See on
süsteemi töö tavaline nähtus.
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OIK047401L

[A]: Välisõhk, [B]: Ringlev õhk
[C]: Kliimaseadme õhufilter, [D]: Ventilaator
[E]: Aurusti sisemus, [F]: Kütteseadme sisemus

See filter on paigaldatud kindalaeka
taha. Õhufilter peab kinni tolmu ja muud
mustuseosakesed, mis sisenevad
autosse kütte- ja konditsioneerisüsteemi kaudu väljastpoolt autot.

05
Soovitame lasta kliimaseadme filtrit
vahetada volitatud HYUNDAI teeninduses hooldusgraafikule vastavate intervallidega. Kui autoga sõidetakse enamasti rasketes teeoludes, näiteks
tolmustel või konarlikel teedel, peab
kliimaseadme filtrit kontrollima ja vahetama sagedamini.
Kui õhuvool ventilatsiooniavadest järsult nõrgeneb, soovitame lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.

i

Kasulik teave

 9DKHWDJH}KXILOWULWKRROGXVJUDDILNXle vastavate intervallidega.
Kui autoga sõidetakse enamasti rasketes teeoludes, näiteks tolmustel või
konarlikel teedel, peab kliimaseadme filtrit kontrollima ja vahetama
sagedamini.
 .XL }KXYRRO YHQWLODWVLRRQLDYDGHVW
järsult nõrgeneb, soovitame lasta
VVWHHPL YROLWDWXG +<81'$, WHHninduses üle kontrollida.

Konditsioneeri külmaaine ja
kompressori määrdeõli koguse
kontroll

NB!
Konditsioneeri hooldamisel on väga
tähtis, et süsteemi lisataks õige
kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet.
Vastasel juhul võib kompressor kahjustuda ja konditsioneeri töös võivad tekkida häired. Kahjustuste
ennetamiseks peaksid konditsioneeri hooldustöid läbi viima ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.

HOIATUS
Külmaainega R-134a varustatud
autod
Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all,
tohivad
konditsioneeri
hooldustöid
läbi
viia
ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi
tõendav sertifikaat.
Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada.
Külmaaine vabastamine atmosfääri
on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kui külmaainet on vähe, väheneb kliimaseadme jõudlus. Kuid ka ületäitmine
mõjutab kliimaseadet halvasti.
Niisiis – kui märkate, et konditsioneer ei
tööta normaalselt, soovitame lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.
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 Näide
7S$

HOIATUS
Külmaainega R-1234yf varustatud
autod
Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all ja
mõõdukalt süttiv, tohivad
konditsioneeri hooldustöid läbi viia ainult koolitatud tehnikud, kellel on
olemas kutseoskusi tõendav
sertifikaat.
Konditsioneeri hooldamisel
on väga tähtis, et süsteemi lisataks õige kogus õiget tüüpi õli
ja külmaainet.
Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada.
Külmaaine vabastamine atmosfääri
on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.

OHYK059004

7S%

OHYK059001

Sildil toodud andmed ja sümbolite
tähendused on järgmised:

OAC3019020TU

Kliimaseadme külmaaine andmesilt
(kui on varustuses)
0LOOLVHNOPDDLQHJDWHLHDXWRNRQGLWVLRneer on täidetud, näete kapoti siseküljel
asuvalt sildilt.
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1. Külmaaine klassifikatsioon
2. Külmaaine kogus
3. Kompressori määrdeõli klassifikatsioon
4. Ettevaatust
5. Tuleohtlik jahutusaine
6. Konditsioneeri peab hooldama
koolitatud ja sertifitseeritud tehnik
7. Hooldusjuhend

05
AUTOMAATNE KLIIMASEADE ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Parempoolse rooliga sõiduk

OAC3059106TU/OAI3059101I

1. Ventilaatori kiiruse reguleerimislüliti
2. Kliimaseadme lüliti
6LVH}KXULQJOXVHUHçLLP9lUVNHYlOLV}KXUHçLLP
5HçLLPLYDOLPLVHOOLWL
5. Tagaklaasi soojenduse lüliti
(kui on varustuses)

6. Esiklaasi soojenduse lüliti
7. Väljalülituslüliti OFF
8. Temperatuuri regulaator
9. Automaatjuhtimise lüliti AUTO
10. Kliimaseadme ekraan
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Täisautomaatne kasutamine

- Ventilaatori kiiruse reguleerimise
lüliti
Valitud funktsiooni saab nüüd juhtida
käsitsi, teisi funktsioone juhitakse
samal ajal endiselt edasi automaatselt.
 6}LWMDWH PXJDYXVH WDJDPLVHNV YDMXtage AUTO-lülitit ning valige siis temperatuuriks 22°C.

OAC3059113TU

1. Vajutage nuppu AUTO.
Kliimaseade reguleerib automaatselt
UHçLLPL YHQWLODDWRUL NLLUXVW }KX VLVVHvõttu (õhuringlus või värske õhk) ning
kliimaseadme olekut (sisse- või väljalülitatud), olenevalt valitud temperatuurist.
OAI3059112I

i

Kasulik teave

bUJH SDQJH DQGXUL OlKHGDOH NXQDJL
esemeid, et mitte häirida kütte ja jahutussüsteemi töö automaatjuhtimist.

OAC3059114TU

2. Keerake
temperatuuriregulaator
soovitud asendisse. Kui valite madalaima temperatuuri (Lo), töötab konditsioneer pidevalt.
 $XWRPDDWMXKWLPLVH YlOMDOOLWDPLVHNV
vajutage ükskõik millist järgmist lülitit:
 5HçLLPLYDOLNXOOLWL
- Esiklaasisoojendi lüliti
(Esiklaasisoojendi funktsiooni valiku
tühistamiseks vajutage nuppu veel
kord. Näit "AUTO“ ilmub uuesti
LQIRHNUDDQLOH 
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05
Manuaalne soojendus
ja jahutus
Soojendus- ja jahutussüsteemi saate
juhtida käsitsi, kui vajutate muid nuppe
peale nupu AUTO. Sel juhul töötab süsteem kasutatud lülitite või regulaatoritega tehtud valikute kohaselt. Kui mõnd
lülitit (v.a AUTO-lülitit) vajutatakse või
regulaatorit keeratakse siis, kui kliimaVHDGHW||WDEDXWRPDDWUHçLLPLOMXKLWDNse ülejäänud funktsioonide tööd edasi
automaatselt.
1. Käivitage mootor.
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD VRRYLWXG
UHçLLP
Tõhusamaks soojendamiseks ja
MDKXWDPLVHNV YDOLJH UHçLLP MlUJPLselt:
- Soojendus:
- Jahutus:

3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
5. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
6. Kui soovite salongi jahutada, lülitage
sisse konditsioneer.
7. Vajutage nuppu AUTO, et kasutada
VVWHHPLWlLVDXWRPDDWVHWUHçLLPL

5HçLLPLYDOLN
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

 Parempoolse rooliga sõiduk

OAC3059100TU

OAC3059100R
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6XXQGS}UDQGDOHMDNODDVLVRRMHQGXV $&'
Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile ja põrandale,
väiksem osa suunatakse soojenduseks
külgakendele.
OAC3059109TU

5HçLLPLYDOLNX OOLWL MXKLE YHQWLODWVLRRQLsüsteemi õhuvoo suunda.
Iga vajutusega lülitub süsteem ühelt
UHçLLPLOWWHLVHOHMlUJPLVHOW

OAC3059110TU

6XODWXVHWDVH $'
6XXQGQlROH %'

Enamust õhuvoost suunatakse esiklaasile ja väike osa külgakendele.

Õhuvool suunatakse ülakehale
ja näole. Lisaks saab iga ventilatsiooniava reguleerida eraldi, et sellest väljuvat õhuvoolu veelgi täpsemalt suunata.

6XXQGQlROHMDS}UDQGDOH
%&'
Õhuvool suunatakse näole ja põrandale.
OAC3059103TU

6XXQGS}UDQGDOH $&'
Suurem osa õhuvoolust suunatakse
põrandale, väiksem osa soojenduseks
esiklaasile ja külgakendele.
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Armatuurlaua ventilatsiooniavad
Saate muuta ventilatsiooniavadest väljuva õhuvoolu suunda üles-alla või
vasakule-paremale, liigutades ava
võrestiku küljes olevat juhtnuppu.
Ventilatsiooniava sulgemiseks, liigutage juhtnuppu lõpuni väljapoole.
Ventilatsiooniava avamiseks, liigutage
nuppu keskele.

05
Temperatuuri reguleerimine

Õhu sissevõtu valikulüliti

OAC3059114TU

Temperatuur tõuseb, kui keerate regulaatorit paremale.
Temperatuur langeb, kui keerate regulaatorit vasakule.
Temperatuur muutub regulaatorit keerates 0,5 °C kaupa. Kui valite madalaima
temperatuuri, töötab konditsioneer
pidevalt.

7HPSHUDWXXULVNDDODYDOLPLQH
Kui aku on tühi või lahti ühendatud, lähWHVWDWDNVH WHPSHUDWXXULUHçLLPL NXYD
Celsiuse kraadidele.
Temperatuuri mõõtühiku muutmine (°C
asemel °F ja vastupidi):
- Automaatne kliimaseade
Hoidke nuppu AUTO all 3 sekundit,
vajutades samal ajal väljalülituslülitit
OFF.
- Näidikuplokk
Valige menüüs "User settings“
(Kasutaja seadistused) o "Other“
0XXG  o "Temperature unit“
(Temperatuuriühik).
Seejärel muutub kohe nii näidikuploki
kui ka kliimaseadme temperatuuriühik.

OAC3059111TU

Seda kasutatakse välise (värske) õhu
Y}L}KXULQJOXVHUHçLLPLYDOLPLVHNV
Ühelt võimaluselt teisele lülitamiseks
vajutage valikulülitit.

®KXULQJOXVHUHåLLP
Kui valitud on õhuringluse
UHçLLP W}PPDWDNVH V}LWjateruumi õhk läbi küttesüsteemi ja kuumutatakse
või
jahutatakse
olenevalt valitud funktsioonist.

9lOLVH YlUVNH }KXUHåLLP
Kui valitud on välise (värsNH  }KX UHçLLP VLVHQHE
õhk väljastpoolt sõidukisse ja seda kuumutatakse
või jahutatakse olenevalt
valitud funktsioonist.
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Kasulik teave

6RRYLWDPHNDVXWDGDVVWHHPLY}LPDOXVHO DODWL YlUVNH YlOLV}KX UHåLLPLO
.DVXWDJHVLVH}KXULQJOXVHUHåLLPLYDLG
siis, kui seda on tõesti vaja.
Kui kütteseade töötab pikka aega järMHVWULQJOHYDVLVH}KXUHåLLPLOMDNRQGLWsioneer samal ajal ei tööta, võib esiklaas uduseks minna.
/LVDNV NXL ULQJOHYD VLVH}KX UHåLLPLO
kasutatakse pikka aega järjest konditsioneeri, muutub õhk salongis äärmiselt kuivaks ja võib seisva õhu tõttu
soodustada läppanud lõhna teket.

HOIATUS
 .OLLPDVHDGPH SLGHY NDVXWDPLQH
ULQJOHYDVLVH}KXUHçLLPLOY}LES}Kjustada uimasust ja unisust. Selle
tulemusena võite kaotada kontrolli
auto liikumise üle ja teha avarii.
 .XLNOLLPDVHDGHWNDVXWDWDNVHSLGHYDOW ULQJOHYD VLVH}KX UHçLLPLO QLQJ
konditsioneer samal ajal ei tööta,
võib õhuniiskuse tase autosalongis tõusta.
See võib põhjustada niiskuse kondenseerumist klaasidele, mille
tulemusel võib nähtavus tugevalt
halveneda.
 bUJH PDJDJH DXWRV HJD MllJH
pikaks ajaks suletud akendega
pargitud autosse, kui kütteseade
või konditsioneer töötab. Sellises
olukorras võib süsinikdioksiidi
tase salongis kerkida tervist kahjustava või lausa eluohtliku tasemeni.
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Ventilaatori kiiruse reguleerimine

OAC3059108TU

Kui soovite ventilaatori kiirust tõsta ja
õhuvoolu suurendada, keerake ventilaatori regulaatorit paremale. Kui soovite ventilaatori kiirust langetada ja õhuvoolu vähendada, keerake ventilaatori
regulaatorit vasakule.
NB!
Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse ON), kuid mootor ei tööta, võib
aku ventilaatori kiiruse muutmise
tulemusel tühjeneda. Muutke ventilaatori kiirust, kui mootor töötab.

05
Õhukonditsioneer

Süsteemi kasutamine
Ventilatsioon
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund näole).
2. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
OAC3059107TU

Kliimaseadme käsitsi sisselülitamiseks
vajutage nuppu A/C (indikaatortuli süttib).
Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Kliimaseadme väljalülitamine

Soojendus
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund põrandale).
2. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
YlUVNH YlOLV}KXUHçLLP
3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
5. Kui olete temperatuuri regulaatoriga
valinud salongiõhu soojendamise,
võite soovi korral sisse lülitada ka
konditsioneeri, et salongi siseneva
õhu õhuniiskust vähendada.
Kui esiklaas läheb uduseks, valige
UHçLLP
(suund põrandale ja klaasisoojendus) või lülitage sisse
(esiklaasi soojendus).

OAC3059112TU

Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage ees paiknevat nuppu OFF. Õhu sisVHY}WXMDUHçLLPLYDOLNXOOLWHLGVDDWHVHOlegipoolest kasutada veel senikaua,
kuni süüde on sees (asendis ON).
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Nõuandeid kasutamiseks
 .XL VRRYLWH YlOWLGD HEDPHHOGLYDWH
lõhnade ja tolmu sisenemist ventilatsioonisüsteemi kaudu autosalongi,
lülitage süsteem ajutiselt ümber siseõhu ringlusele. Kui ärritus on möödas, valige kindlasti juhtnupuga jälle
YlUVNH }KX UHçLLP HW V}LGXNLV ROHNV
värsket õhku. See aitab juhil end
hästi tunda ja erksana püsida.
 (VLNODDVL VLVHPLVHO SRROHO XGX YlOWLmiseks valige õhu sissevõtu jaoks
YlUVNH}KXUHçLLPMDVRELYYHQWLODDWRUL
kiirus, lülitage sisse kliimaseade ning
määrake temperatuuriregulaatoriga
soovitud temperatuur.

NB!
 6VWHHPL SDULPD W||Y}LPH MD
kasutusohutuse tagamiseks peavad kliimaseadet hooldama ainult
vastava väljaõppe saanud atesteeritud tehnikud.
 .OLLPDVHDGPH MDKXWXVDJHQGLJD
seotud hooldustöid võib teha
ainult hästi ventileeritud kohas.
 .OLLPDVHDGPH DXUXVWLW MDKXWXVHlementi) ei tohi kunagi asendada
mõnelt teiselt kasutatud või avariiliselt sõidukilt pärinevaga. Uued
asendamiseks kasutatavad MAC
aurustid peavad olema sertifitseeritud (ja märgistatud) standardi
SAE J2842 kohaselt.

Õhukonditsioneer
Teie HYUNDAI konditsioneerisüsteemid on täidetud külmaainega R-134a
või R1234yf.
1. Käivitage mootor.
2. Vajutage kliimaseadme nuppu.
9DOLJH UHçLLPL YDOLNXOOLWLJD UHçLLP
(suund näole).
4. Valige õhu sissevõtu valikulülitiga
salongi kiiremaks jahutamiseks ajutiVHOW VLVH}KX ULQJOXVH UHçLLP 1LLSHD
kui salongis on saavutatud soovitud
temperatuur, valige õhu sissevõtu
valikulülitiga uuesti värske välisõhu
UHçLLP
0XXWNH YDVWDYDOW YDMDGXVHOH YHQWLlaatori kiirust ja temperatuuri, et tunneksite end autos hästi.
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 .XLNDVXWDWHNOLLPDVHDGHWMDV}LGDWH
ülesmäge või asute tihedas liikluses,
kui välistemperatuur on kõrge, siis
jälgige
temperatuurinäidikut.
Kliimaseadme töö võib põhjustada
mootori ülekuumenemist. Jätkake
puhuri kasutamist, kuid lülitage kliimaseade välja, kui temperatuurinäidik näitab mootori ülekuumenemist.
 .XLDYDWHDNQDGQLLVNHLOPDJDY}LE
kliimaseade sõidukis veepiisku tekitada. Kuna liigsed veepiisad võivad
kahjustada elektriseadmeid, tuleks
kliimaseadet kasutada ainult siis, kui
aknad on suletud.

05
Nõuandeid konditsioneeri
kasutamiseks
 .XL DXWR ROL SDODYD LOPDJD SDUJLWXG
otsese päikesepaiste kätte, avage
mõneks hetkeks aknad, et kuum õhk
autost välja lasta.
 .XL VDORQJLV RQ MXED SLLVDYDOW MDKH
lülitage kliimaseade siseõhu ringluselt tagasi värske välisõhu sissevõtule.
 .XL YLKPDVWHO MD QLLVNHWHO SlHYDGHO
esineb akende sisepinnal udu, pange
autosisese õhuniiskuse vähendamiseks tööle konditsioneer. Ärge avage
samal ajal aknaid ega katuseluuki.
 .OLLPDVHDGPH W||WDPLVH DMDO Y}LE
aeg-ajalt märgata mootoripöörete
kerget muutust, kui kliimaseadme
kompressor läbib töötsükleid. See on
süsteemi töö tavaline nähtus.
 6VWHHPL SDULPD M}XGOXVH WDJDPLseks laske konditsioneeril iga kuu
vähemalt paar minutit töötada.
 .OLLPDVHDGPHNDVXWDPLVHOY}LWHV}Lduki reisijapoolsel küljel märgata
puhta vee maha tilkumist (või sellest
tekkinud loiku). See on süsteemi töö
tavaline nähtus.
 .RQGLWVLRQHHULOLLJVHNDVXWDPLVHNRUral võib esiklaasi välispind välisõhu ja
esiklaasile suunatava õhu vahelise
temperatuurierinevuse tõttu uduseks
minna, vähendades seeläbi nähtaYXVW 6HO MXKXO VHDGNH UHçLLPL YDOLkulüliti või -lüliti asendisse
ja
ventilaatori kiiruse regulaator madalaimale kiirusele.

Süsteemi hooldus
Kliimaseadme filter

OIK047401L

[A]: Välisõhk, [B]: Ringlev õhk
[C]: Kliimaseadme õhufilter, [D]: Ventilaator
[E]: Aurusti sisemus, [F]: Kütteseadme sisemus

Kindalaeka taha paigaldatud kliimaseadme õhufilter filtreerib tolmu või
muid saasteaineid, mis tulevad sõidukisse väljastpoolt läbi küttesüsteemi ja
kliimaseadme. Kui filtrile koguneb aja
jooksul tolmu või muid saasteaineid,
võib õhuvool ventilatsiooniavadest
väheneda, põhjustades niiskuse kogunemise esiklaasi siseküljele isegi siis,
NXLRQYDOLWXGYlOLVH YlUVNH }KXUHçLLP
Sel juhul tuleks kliimaseadme filter
lasta vahetada HYUNDAI volitatud
müügiesindajal või mõnel teisel kvalifitseeritud asjatundjal.
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 9DKHWDJH}KXILOWULWKRROGXVJUDDILNXle vastavate intervallidega.
Kui autoga sõidetakse enamasti rasketes teeoludes, näiteks tolmustel või
konarlikel teedel, peab kliimaseadme filtrit kontrollima ja vahetama
sagedamini.
 .XL }KXYRRO YHQWLODWVLRRQLDYDGHVW
järsult nõrgeneb, soovitame lasta
VVWHHPL YROLWDWXG +<81'$, WHHninduses üle kontrollida.

Konditsioneeri külmaaine ja
kompressori määrdeõli koguse
kontroll
Kui külmaainet on vähe, väheneb kliimaseadme jõudlus. Kuid ka ületäitmine
mõjutab kliimaseadet halvasti.
Niisiis – kui märkate, et konditsioneer ei
tööta normaalselt, soovitame lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.
NB!
Konditsioneeri hooldamisel on väga
tähtis, et süsteemi lisataks õige
kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet.
Vastasel juhul võib kompressor kahjustuda ja konditsioneeri töös võivad tekkida häired. Kahjustuste
ennetamiseks peaksid konditsioneeri hooldustöid läbi viima ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.
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HOIATUS
Külmaainega R-134a varustatud
autod
Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all,
tohivad
konditsioneeri
hooldustöid
läbi
viia
ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi
tõendav sertifikaat.
Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada.
Külmaaine vabastamine atmosfääri
on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.

HOIATUS
Külmaainega R-1234yf varustatud
autod
Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all ja
mõõdukalt süttiv, tohivad
konditsioneeri hooldustöid läbi viia ainult koolitatud tehnikud, kellel on
olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat. Konditsioneeri hooldamisel on
väga tähtis, et süsteemi lisataks õige
kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet.
Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada.
Külmaaine vabastamine atmosfääri
on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.

05
 Näide
7S$

OHYK059004

OAC3019020TU

Kliimaseadme külmaaine andmesilt
(kui on varustuses)

7S%

0LOOLVHNOPDDLQHJDWHLHDXWRNRQGLWVLRneer on täidetud, näete kapoti siseküljel
asuvalt sildilt.

OHYK059001

Sildil toodud andmed ja sümbolite
tähendused on järgmised:

1. Külmaaine klassifikatsioon
2. Külmaaine kogus
3. Kompressori määrdeõli klassifikatsioon
4. Ettevaatust
5. Tuleohtlik jahutusaine
6. Konditsioneeri peab hooldama
koolitatud ja sertifitseeritud tehnik
7. Hooldusjuhend
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ESIKLAASI SOOJENDUS JA UDU KÕRVALDAMINE
HOIATUS
Esiklaasi soojendus
Ärge kasutage sõitjateruumi jahutaPLVHOUHçLLPL
või
, kui ilm on
väga niiske. Välisõhu ja esiklaasi
temperatuuri vahe võib tekitada
esiklaasi välispinnale udu, vähendades sellega nähtavust. Sellisel juhul
VHDGNHUHçLLPLYDOLNXQXSSY}LOOLWL
asendisse
ja reguleerige ventilaatori kiiruse reguleerimislüliti või
-nupp madalamale kiirusele.
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 .XL VRRYLWH VXXULPD Y}LPVXVHJD
esiklaasi soojendada, valige temperatuuri regulaatoriga kõrgeim võimalik temperatuur (keerake regulaator
lõpuni paremale) ning pange ventilaator siis maksimumkiirusel tööle.
 .XL VRRYLWH HVLNODDVL VRRMHQGDPLVH
või udu kõrvaldamise ajal ka põranGDOH VRRMD }KNX YDOLJH UHçLLPL YDOLkulülitiga õhuvoolu suund põrandale
ja klaasisoojendus.
 (QQHV}LWPLVWSXKDVWDJHN}LNOXPLMD
jää esiklaasilt, tagaklaasilt, välistelt
tahavaatepeeglitelt ning kõikidelt külgakendelt.
 3XKDVWDJH OXPHVW MD MllVW lUD ND
kapott ja õhu sissevõtuavad esiklaasi
ees, et tõsta kütteseadme ja klaasisoojenduse efektiivsust ning vähendada võimalust udu tekkeks esiklaasi
sisepinnale.
 .XLPRRWRURQSlUDVWNlLYLWDPLVWYHHO
külm, läheb veidi aega, enne kui
mootor soojeneb ja ventilatsiooniavadest hakkab tulema sooja või kuuma
õhku.

05
Automaatne
kliimaseade
Udu kõrvaldamine esiklaasi
sisepinnalt

Esiklaasi väliskülje jäätõrje

OAI3059109I

OAI3059108I

1. Valige soovitud ventilaatori kiirus.
2. Valige soovitud temperatuur.
3. Vajutage esiklaasi soojenduse lülitit
(
).
4. Kliimaseade lülitub sisse vastavalt
tuvastatud õhutemperatuurile ja välise (värske) õhu ventilaatori kiirus
valitakse automaatselt.
Kui kliimaseadme ja välise (värske) õhu
UHçLLPLMDVXXUHPDWYHQWLODDWRULNLLUXVWHL
valita automaatselt, reguleerige vastavat lüliti käsitsi.
Asendi
valimisel vahetatakse
madalam ventilaatori kiirus kõrgemale.

1. Reguleerige puhur maksimumkiirusele.
2. Seadke temperatuur suurimale kuumusele (HI).
3. Vajutage esiklaasi soojenduse lülitit
(
).
4. Kliimaseade lülitub sisse vastavalt
tuvastatud õhutemperatuurile ja väliVH YlUVNH }KXUHçLLPYDOLWDNVHDXWRmaatselt.
Asendi valimisel, vahetatakse madalam ventilaatori kiirus kõrgemale.
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Sulataja

Tagaklaasi soojendus
 0DQXDDOQHNOLLPDVHDGH

NB!
Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud
juhtide kahjustamise vältimiseks ei
tohi akna puhastamiseks kunagi
kasutada teravaid vahendeid ega
abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.

i

Kasulik teave

Kui soovite tuuleklaasi sulatada ja
eemaldada sellelt udu, vaadake selle
MDRWLVHRVD(VLNODDVLVRRMHQGXVMDXGX
kõrvaldamine“

OAI3059102

 Automaatne kliimaseade

OAI3059102I

Tagaklaasisoojendi soojendab tagaklaasi, et eemaldada sellet udu, härmatis või õhuke jää nii seest kui väljast.
Tagaklaasisoojendi toimib mootori töötades.
 7DJDNODDVL VRRMHQGXVH VLVVHOOLWDPLseks vajutage tagaklaasi soojenduse
lülitit, mis asub keskkonsoolis juhtpaneelil. Kui klaasisoojendus töötab, siis
indikaatortuli tagaklaasi soojenduse
lülitil põleb.
 .XL VRRYLWH NODDVLVRRMHQGXVH YlOMD
lülitada, vajutage uuesti tagaklaasi
soojenduse lülitit.
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i

Kasulik teave

 .XL WDJDNODDVLO RQ SDNV OXPHNLKW
pühkige see enne tagaklaasi soojenduse sisselülitamist harjaga ära.
 7DJDNODDVL VRRMHQGXV OOLWXE DXWRmaatselt välja u 20 minuti möödudes
või kui süüde lülitatakse välja (asenGLVVH/2&.2)) 
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PANIPAIGAD
HOIATUS

Hoiulaegas keskkonsoolis

Ärge hoidke autos kunagi välgumihkleid, gaasiballoone ega muid
kergsüttivaid ja plahvatusohtlikke
aineid. Kui auto seisab pikka aega
palavates tingimustes, võivad need
süttida ja/või plahvatada.

HOIATUS
Pange kõik panipaigad sõidu ajaks
ALATI korralikult kinni. Teie autos
olevad esemed liiguvad sama kiirusega kui auto. Kui olete sunnitud järsult pidurdama või pöörama või toimub kokkupõrge, võivad esemed
oma hoiukohtadest välja lennata ja
vastu sõitjaid paiskuda, tekitades
tõsiseid kehavigastusi.
NB!
Võimalike varguste vältimiseks ärge
jätke auto panipaikadesse midagi
väärtuslikku.
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OAC3059041TU

Need panipaigad on mõeldud väikeste
esemete hoiustamiseks.

HOIATUS
Ärge pange panipaika raskeid, teravaid või kergesti purunevaid esemeid. Sellsied esemed võivad äkkpidurdamise või avarii korral hoidikust
välja lennata ja autos viibijaid vigastada.

05
Riiul

Kindalaegas

OAC3059052TU

OAC3059042TU

Kindalaeka avamiseks tõmmake selle
linki, seejärel avaneb luuk automaatselt. Pärast kasutamist sulgege kindalaegas.

HOIATUS
Sulgege kindalaegas ALATI pärast
kasutamist.
Avarii korral võib avatud kindalaeka
luuk kaassõitjale tõsiseid vigastusi
tekitada, kuigi ta on oma turvavöö
korralikult kinnitanud.

HOIATUS
Ärge pange panipaika raskeid, teravaid või kergesti purunevaid esemeid. Sellsied esemed võivad äkkpidurdamise või avarii korral hoidikust
välja lennata ja autos viibijaid vigastada.
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SALONGI VARUSTUS
NB!

Sigarisüütaja
(kui on varustuses)

 Ärge hoidke juba kuumenenud
sigarisüütajat enam sees, sest
see kuumeneb üle.
 Kui sigarisüütaja lüliti ei kerki
välja 30 sekundi jooksul, siis
tõmmake see ülekuumenemise
vältimiseks käega välja.
 Ärge sisestage muid esemeid
sigarisüütaja pesasse. See võib
sigaretisüütajat kahjustada.
OAC3059051TU

Sigarisüütaja
kasutamiseks
peab
süüde olema sisse lülitatud (asendisse
ACC või ON).
Vajutage sigarisüütaja lõpuni oma
pessa. Kui sigarisüütaja on kuumenenud, hüppab see automaatselt välja
ning
on
kasutamiseks
valmis.
Soovitame kasutada HYUNDAI volitatud esindajate varuosasid.

Tuhatoos (kui on varustuses)

ETTEVAATUST
Ärge vajutage sigarisüütajat sissepoole, kui see parasjagu kuumeneb.
See võib üle kuumeneda ja kahjustada süütajat või kütteelementi. Ärge
pistke sigarisüütajasse muid tarvikuid (pardlid, käsitolmuimejad, kohvikeetjad jms). Pistikuga seadmete
kasutamine võib pesa kahjustada
või põhjustada häireid elektrisüsteemis. Selleks kasutage voolupesasid.

OIB044025

Tuhatoosi kasutamiseks avage selle
kaas.
Tuhatoosi puhastamiseks või tühjendamiseks tõmmake see välja.
Ärge kasutage sõiduki tuhatoosi prügikastina.

HOIATUS
Tuhatoosi kasutamine
Kui asetate tuhatoosi põlevaid sigarette või tikke koos muude põlevate
materjalidega, võite põhjustada tulekahju.
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05
NB!
 6XOJHJH V}LGX DMDNV N}LN MRRJLnõud, et jooki ei saaks üle ääre loksuda. Kui vedelikku loksub nõust
välja, võib see sattuda auto elektrija
elektroonikasüsteemidesse
ning neid kahjustada.
 0DKDORNVXQXGYHGHOLNXNRULVWDPLsel ärge kuivatage topsihoidikut
kõrgel temperatuuril. See võib topsihoidjat kahjustada.

Topsihoidik
(kui on varustuses)

OAC3059043TU

Topsihoidikutesse võib panna joogitopse või muid väikeseid jooginõusid.

HOIATUS
 .XL WRSVLKRLGLNXV RQ MRRJLQ}X
vältige järske paigaltvõtte ja pidurdamisi, et jook üle ääre ei loksuks.
Kui kuum vedelik üle ääre loksub,
võib see teid põletada. Kui selliseid põletusi saab autojuht, võib ta
kaotada kontrolli auto üle ja teha
avarii.
 bUJHSDQJHV}LGXDMDNVWRSVLKRLGLkusse ilma kaane või korgita
kuuma vedelikuga joogitopse,
pudeleid, joogipurke vms. Järsu
pidurdamise või kokkupõrke korral võivad need sõitjaid vigastada.
 .DVXWDJH WRSVLKRLGLNXWHV DLQXOW
pehmest materjalist joogitopse.
Kõvad jooginõud võivad teid avarii
korral vigastada.

HOIATUS
Ärge hoidke joogipurke ja -pudeleid
otsese päikesepaiste käes ega jätke
neid palavasse autosse. Purgid ja
pudelid võivad lõhkeda.
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Päikesesirm

HOIATUS

 Juhikülg

Ohutuse tagamiseks ärge blokeerige
oma vaadet päikesesirmiga.
NB!
Ärge pange piletihoidjasse korraga
liiga palju pileteid. See võib piletihoidjat kahjustada.

OAC3059044TU

 Kaassõitja külg

OAC3059045TU

Päikesesirmi kasutamiseks keerake
see alla.
Päikesesirmi kasutamiseks külgakna
jaoks tõmmake see alla, eemaldage
klambrist (1) ja keerake küljele (2).
Piletihoidjas (3) saate hoida pileteid.
Sirmis oleva peegli kasutamiseks keerake päikesesirm alla (4).
Pärast kasutamist sulgege korralikult
peegli kate ja keerake päikesesirm
tagasi üles.
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05
Voolupesa (kui on varustuses)

OAC3059046TU

Voolupesa on ette nähtud mobiiltelefonide ja muude auto elektrisüsteemis
kasutamiseks valmistatud seadmete
varustamiseks toitevooluga.
Seadmed peaksid mootori töötamise
ajal kasutama vähem kui 180 W.

HOIATUS
Vältige elektrilööke! Ärge pistke
sõrmi ega mingeid võõrkehi (nööpnõelu, kirjaklambreid vms) voolupessa ega puutuge pesa märgade
kätega.

NB!
Nõuanded voolupesa kahjustamise
vältimiseks:
 .DVXWDJH WRLWHSLVWLNXW DLQXOW VLLV
kui mootor töötab, ja eemaldage
pärast kasutamist lisaseade pistikupesast. Kui kasutate voolupesaga ühendatud seadet pikka aega
järjest mittetöötava mootoriga,
võib aku tühjeneda.
 .DVXWDJHDLQXOW9SLQJHOW||WDvaid elektriseadmeid, mille võimsustarve jääb alla 180 W.
 .XLNDVXWDWHYRROXSHVDUHJXOHHULge konditsioneer või küttesüsteem
madalaimale võimsusastmele.
 .XLYRROXSHVDHLNDVXWDWDVXOJHJH
selle kate.
 0}QHG HOHNWURRQLNDVHDGPHG Y}Lvad põhjustada elektromagnethäireid, kui need on ühendatud auto
voolupesaga. Sellised seadmed
võivad põhjustada müra helisüsteemis ning häireid teiste autos
kasutatavate elektroonikaseadmete ja -süsteemide töös.
 /NDNH SLVWLN NRUUDOLNXOW O}SXQL
voolupessa. Kui korralik kontakt
jääb saavutamata, võib pistik üle
kuumeneda või sisemine ülekuumenemiskaitse rakenduda.
 hKHQGDJH YRROXSHVDJD YDLG VHOOLseid akutoitel töötavaid elektri- ja
elektroonikaseadmeid, millel on
olemas
pöördvoolu
kaitse.
Vastasel juhul võib elekter seadme
akust auto elektri- ja elektroonikasüsteemidesse voolata ning põhjustada häireid nende süsteemide
töös.
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USB-laadija
(kui on varustuses)

Mobiiltelefoni juhtmevaba
laadimissüsteem
(kui on varustuses)

OAC3059047TU

USB-laadija asub keskkonsoolis juhi- ja
kaassõitja istme vahel. Sisestage USBlaadija USB-pessa ja laadige nutitelefoni või tahvelarvutit.
 1XWLWHOHIRQL Y}L WDKYHODUYXWL HNUDDQLO
kuvatakse laadimisoleku/laadimise
lõpetamise teade.
 1XWLWHOHIRQ Y}L WDKYHODUYXWL Y}LE DNX
laadimise ajal soojeneda. See ei ole
märk laadimissüsteemi häirest.
 1XWLWHOHIRQH MD WDKYHODUYXWHLG PLGD
laetakse mõne teise meetodiga, ei
saa ilmselt selle USB-laadijaga korralikult laadida. Sellisel juhul kasutage
laadimiseks ainult oma seadme juurde kuuluvat laadijat.
 /DDGLPLVSHVD RQ HWWH QlKWXG DLQXOW
seadmete laadimiseks. Ärge kasutage laadimispesa audio-video-süsteemis heli või meedia käima panemiseks.
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OAC3059048TU

[A]: Indikaator, [B]: Laadimisalus

Keskkonsooli esiosas asub mobiiltelefoni juhtmevaba laadimisalus.
Süsteemi saab kasutada juhul, kui auto
kõik uksed on suletud ning süüde on
sisse lülitatud (asendis ON).

05
Mobiiltelefoni laadimine
Juhtmevabal laadimisalusel saab laadida ainult Qi-ühilduvaid mobiiltelefone
( ). Seda, kas teie telefon toetab
Qi-standardile vastavat laadimistehnoloogiat, saate kontrollida telefoni kattepaneelilt või oma telefoni tootja veebilehelt.
Juhtmevaba laadimine algab, kui panete Qi-ühilduva mobiiltelefoni juhtmevabale laadimisalusele.
1. Eemaldage juhtmevabalt laadimisaluselt kõik muud esemed (sh ka tark
võtmepult). Vastasel juhul võib laadimine katkeda või selle käigus esineda häireid. Pange telefon laadimisalusele, nii et see asuks aluse keskel.
.XL WHOHIRQ ODHE S}OHE RUDQç LQGLkaatortuli. Kui laadimine on lõppenud, muutub indikaatortule värv
roheliseks.
3. Soovi korral saate juhtmevaba laadimissüsteemi ise välja ja tagasi sisse
lülitada, muutes vastavat seadistust
LCD-ekraani kasutaja seadistuste
UHçLLPLO7lSVHPDWWHDYHWOHLDWHVHOOH
SHDWNL RVDVW /&'HNUDDQL UHçLLmid“.

Kui mobiiltelefon ei hakka laadima:
- muutke veidi telefoni asendit laadiPLVDOXVHO
 NRQWUROOLJH HW RUDQç LQGLNDDWRUWXOL
põleks.
Kui juhtmevabas laadimissüsteemis on
WHNNLQXG KlLUH KDNNDE RUDQç LQGLNDDtortuli vilkuma ja vilgub 10 sekundit järjest.
Sellisel juhul katkestage korraks laadimine ja proovige telefon siis uuesti alusele laadima panna.
Kui telefon asub pärast mootori seiskamist ja esiukse avamist endiselt juhtmevabal laadimisalusel, annab süsteem teile sellest vastava teatega
LCD-ekraanil märku.
0}QLQJDWH WRRWMDWH WHOHIRQLGH SXKXO HL
pruugi süsteem teile siiski laadimisalusele jäänud telefonist märku anda.
Selle põhjuseks on telefoni teatud tehnilised iseärasused, mitte juhtmevaba
laadimissüsteemi häire.
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NB!
 -XKWPHYDED ODDGLPLVVVWHHP HL
pruugi toetada teatud mobiiltelefone, mille Qi-ühilduvust ( ) pole
kinnitatud.
 .XLSDQHWHRPDPRELLOWHOHIRQLODDdimisalusele, paigutage see optimaalseima
laadimisvõimsuse
tagamiseks korralikult aluse keskele. Kui telefon asub keskkohast
ühele või teisele poole nihkes,
võib laadimiskiirus väheneda ning
mõningatel juhtudel võib telefon
laadimise ajal ka väga tugevalt
kuumeneda.
 0}QLNRUG Y}LE MXKWPHYDED ODDGLmine hariliku või targa võtmepuldi
kasutamise tõttu (nt auto käivitamisel, uste lukustamisel ja lukust
avamisel jne) ajutiselt katkeda.
 7HDWXGPRELLOWHOHIRQLGHODDGLPLVHO
ei pruugi indikaatortule värv pärast
telefoni täislaadimist roheliseks
muutuda.
 -XKWPHYDED ODDGLPLQH Y}LE DMXWLselt katkeda, kui temperatuur tõuseb juhtmevabas laadimissüsteemis
ebanormaalselt
kõrgele.
Juhtmevaba laadimine jätkub, kui
temperatuur on taas ettenähtud
tasemele langenud.
 -XKWPHYDED ODDGLPLQH Y}LE DMXWLselt katkeda, kui mobiiltelefoni ja
laadimisaluse vahele on jäänud
mõni metallese (nt münt).
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 7HDWXGPRELLOWHOHIRQLGHSXKXOY}LE
nende enda kaitsemehhanismide
tõttu laadimiskiirus langeda ja laadimine enneaegselt katkeda.
 .XL WHOHIRQLO RQ SDNV NDWWHPEULV
võib juhtmevaba laadimine olla
võimatu.
 .XL WHOHIRQ HL ROH NRUUDOLNXOW OHQL
laadimisaluse vastas, ei pruugi
juhtmevaba laadimine õnnestuda.
 0}QHG PDJQHWLOLVHG HVHPHG NUHdiitkaardid, telefonikaardid, pangaraamatud ja piletid) võivad juhtmevaba laadimise ajal kahjustada
saada.
 .XL ODDGLPLVDOXVHOH SDQQDNVH
juhtmevaba laadimisfunktsioonita
telefon või mõni metallese, võib
see põhjustada kerget müra. Tegu
on töömüraga, mis tekib laadimisalusele asetatud eseme tuvastamisel. See ei ole telefoni ega
auto jaoks ohtlik.

i

Kasulik teave

Kui süüde lülitatakse välja (asendisse
/2&.2)) VLLVODDGLPLQHO}SSHE

05
Kell

HOIATUS

HOIATUS
Ärge muutke kellaaega sõidu ajal.
Võite kaotada roolimise üle kontrolli
ja põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi või õnnetusi.
Detailsemate juhiste saamiseks
lugege autoga eraldi kaasa antud
kasutusjuhendit.
OJS048057

Riidenagi (kui on varustuses)

Ärge riputage nagisse midagi muud
peale rõivaste (nt riidepuid vm kõvu
esemeid). Ärge pange nagisse riputatud riiete taskutesse raskeid, teravaid ega kergesti purunevaid esemeid. Avarii või turvakardinate
täitumise korral võivad sellised esemed autot kahjustada või sõitjaid
vigastada.

OJS048056

Riidekonksud ei ole ette nähtud suurte
ja raskete esemete riputamiseks.
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Põrandamattide kinnituskonks(ud) (kui on varustuses)

OAC3059049TU

Kinnitage esiistmete ees põrandal olevad matid ALATI korralikult kinnituskonksudega
auto
külge.
Kinnituskonksud ei lase mattidel ettepoole libiseda.

HOIATUS
Mis tahes tüüpi põrandamattide paigaldamisel tuleb alati järgida alltoodud juhiseid.
 (QQH HVLLVWPHWH S}UDQGDPDWWLGH
kinnitamist eemaldage kindlasti
istmete ees olevale vaibale kinnitatud kaitsekile. Vastasel juhul võib
põrandamatt kaitsekile peal vabalt
liikuma hakata ja see võib põhjustada tahtmatu pidurdamise või kiirendamise.
 (QQHV}LGXDOXVWDPLVWNRQWUROOLJH
et põrandamatid oleksid korralikult põrandamattide kinnituskonksude külge kinnitatud.
 bUJHNDVXWDJHKWHJLVHOOLVWS}UDQdamatti, mida ei saa kindlalt kinnituskonksude külge kinnitada.
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 bUJHSDQJHNXQDJLPLWXWS}UDQGDmatti üksteise peale (nt kummimatti tekstiilmati peale). Igale
põrandamati jaoks mõeldud kohale võib paigaldada ainult ühe
põrandamati.
TÄHTIS – teie sõiduk on varustatud
juhi põrandamati kinnititega, mis on
mõeldud põrandamati kindlalt paigal
hoidmiseks. Et matt ei hakkaks mingil juhul segama pedaalide kasutamist, soovitab HYUNDAI kasutada
spetsiaalselt selle auto jaoks valmistatud HYUNDAI põrandamatte.

05
Pagasivõrgu hoidikud
(kui on varustuses)

Pakiruumi kate
(kui on varustuses)

OAC3059055TU

Selleks, et vältida pagasi nihkumist
pakiruumis, saate kinnitada pagasivõrgu pakiruumis asuva nelja kinnitusaasa
külge.
Kui vajate pagasivõrku, soovitame selle
ostmiseks
pöörduda
volitatud
HYUNDAI edasimüüja poole.

ETTEVAATUST
Vedage hapraid või suuri esemeid
pakiruumis ettevaatlikult, et vältida
pagasi või sõiduki kahjustamist.

HOIATUS
Silmade vigastamise vältimiseks
ÄRGE tõmmake pagasivõrku liiga
pingule. Ärge hoidke oma nägu ja
keha KUNAGI võrgu võimalikul tagasilöögi teel, et võrgu lahtipääsemisel
sellega mitte pihta saada. ÄRGE
KASUTAGE pagasivõrku, kui selle
rihmadel on nähtavaid märke kulumisest või vigastustest.

OAC3059056TU

Kasutage pakiruumi katet pakiruumis
veetava pagasi varjamiseks.
Saate pakiruumi katte püstisesse asendisse tõsta või eemaldada.

HOIATUS
 bUJH SDQJH SDNLUXXPL NDWWH SHDOH
ühtegi eset. Järsu pidurdamise või
kokkupõrke korral võivad need
esemed ettepoole paiskuda ning
sõitjaid vigastada.
 bUJH OXEDJH NXQDJL NHOOHOJL SDJDsiruumis sõita. See on mõeldud
vaid pagasi jaoks.
NB!
Ärge pange pagasit katte peale, see
võib katet vigastada või deformeerida.
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VÄLISVARUSTUS
Katuseraam
(kui on varustuses)

HOIATUS
 -lUJQHYDOW HVLWDWDNVH PDNVLPDDOne kaal, mida saab katuseraami
peale laadida. Jaotage koormus
võimalikult ühtlaselt ära katuseraami kogu pikkusele ning kinnitage pagas kindlalt kohale.
KATUSERAAM

OAI3059049I

Kui autol on katuseraam, saate katusel pagasit vedada.
NB!
Kui autol on katuseluuk, siis veenduge, et pagas ei takistaks katuseluugi avamist ja sulgemist.
NB!
 9HGDJH NDWXVHNRRUPDW HWWHYDDWOLkult, et see ei saaks katust vigastada.
 9HHQGXJH HW NDWXVHNRRUHP HL
ületa auto kogupikkust ega -laiust.
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60 kg
ÜHTLASELT JAOTATUD

Kui katusekoorem on liiga raske,
võivad koormatalad autot kahjustada.
 .DWXVHNRRUHPW}VWDEDXWRUDVNXVkeset. Vältige järske paigaltvõtte,
äkkpidurdamist, teravaid pöördeid,
äkilisi manöövreid ning suuri kiiruseid, mille tulemusel võib auto
juhitavuse kaotada või ümber paiskuda.
 .XL NDWXVHOH RQ SDLJXWDWXG NRRrem, sõitke alati aeglaselt ja pöörake autot ettevaatlikult. Tugevad
ülespoole puhuvad õhuvoolud,
mis on tingitud mööduvatest sõidukitest või looduslikest põhjustest, võivad tekitada katuseraamile
laaditud esemetele ootamatu ülespoole surve. See kehtib eriti suurte
lamedate esemete, näiteks puitplaatide või madratsite kandmisel.
Katusel veetav pagas võib selle
tagajärjel koormatalade küljest
lahti pääseda ning autot või juuresviibijaid vigastada.
 6HOOHNVHWYlOWLGDSDJDVLYDOODSllsemisest tingitud kahjustusi, veenduge alati nii enne katusekoorma
vedamist kui ka sõidu ajal, et
pagas oleks tugevalt kinnitatud.

05
TEABEǘ JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM

i

Antenn

Kasulik teave

 0LWWHDOJXSlUDVHGN}UJU}KXODKHQGXVHJD +,' HVLWXOHGY}LYDGS}KMXVWDGDDXGLRVVWHHPLMDPXXGHHOHNWURRQLNDVHDGPHWHULNNH
 9lOWLJH NHPLNDDOLGH QW O}KQD}OL
NRVPHHWLOLVWH YHGHOLNH SlLNHVHNUHHPL NlWHSXKDVWXVYDKHQGL MD }KXYlUVNHQGDMD  VDWWXPLVW DXWR VLVHSLQGDGHOH±QHHGY}LYDGS}KMXVWDGD
YlUYLPXXWXVLMDPXLGNDKMXVWXVL

Katuseantenn võtab vastu nii DAB- (kui
on varustuses) kui ka AM- ja FM-laineala
raadiosignaale. Antenni eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. Antenni
paigaldamiseks keerake seda päripäeva.

USB-pesa

OAC3059050TU

USB-seadme ühendamiseks
kasutada USB-pesa.

i

OAC3059054TU

võite

Kasulik teave

-XKXONXLYlOLQHKHOLVHDGHRQKHQGDWXG ND DXWR YRROXSHVDJD Y}LE VHOOH
NXXODPLVH DMDO NRVWD PUD 6HOOLVHO
MXKXO NDVXWDJH NDDVDVNDQWDYD KHOLVHDGPHWRLWHDOOLNDW

NB!
 (QQH PDGDOD ODHJD NRKWDGHVVH
VLVHQHPLVW HHPDOGDJH NLQGODVWL
antenn.
 (QQH DXWRSHVXODVVH VLVHQHPLVW
HHPDOGDJHNLQGODVWLDQWHQQYDVWDVHOMXKXOY}LEDQWHQQYLJDVDDGD
 .XLSDLJDOGDWHNDWXVHDQWHQQLWDJDVLRPDNRKDOHSHDEVHOOHQRUPDDOVHUDDGLRYDVWXY}WXWDJDPLVHNVWLQJLPDWD O}SXQL NLQQL NHHUDPD QLQJ
SVWLDVHQGLVVHSDQHPD3DUNLPLVH
DMDNV Y}LNVLWH DJD DQWHQQL HHPDOGDGD
NB!
.XL SDLJDOGDWH DXWROH P}QH PXX
MlUHOWXUXOSDNXWDYDDQWHQQLY}LEVHH
S}KMXVWDGD YHH OHNNLPLVW WXXOHPUDNO}ELVHPLVWMDKDOEDUDDGLRYDVWXY}WWX 6RRYLWDPH WHLO NDVXWDGD
DQWHQQL PLV RQ VDDGDYDO YROLWDWXG
+<81'$,HGDVLPMDMXXUHV
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Kasulik teave

0}QHO PXGHOLO SXXGXE KHOLVVWHHP
SODVWLVWNDWWHNRUJLJD MDQHLOSROHUDDGLRS}KLNDDEOLW.XLWDKDWHMlUHOWXUXOW
KDQJLWXGKHOLVVWHHPLY}LRULJLQDDOKHOLVVWHHPLSDLJDOGDGDHWUDDGLRWNXXODWDVLLVVRRYLWDPHWHLOVHOOHNVNDVXWDGD +<81'$, YROLWDWXG HVLQGXVHVW
VDDGDYDWWRLWHNDDEOLW

+HOLVVWHHPLOOLWLGURROLO
NXLRQYDUXVWXVHV
 Tüüp A

OQXI049068L

 Tüüp B

OQXI049069L

 Tüüp C

OQX059012L

Mugavuse lisamiseks on helisüsteemi
juhtlülitid paigaldatud roolile.
NB!
bUJH NDVXWDJH PLWXW KHOLVVWHHPL
URROLOOLWLWVDPDODMDO
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05
Helitugevuse lüliti (

/

) (1)

 +HOL PXXWXE YDOMHPDNV NXL YDMXWDWH
lülitit ülespoole (+).
 +HOLPXXWXEYDLNVHPDNVNXLYDMXWDWH
lülitit allapoole (–).

Otsingu- ja salvestatud jaamade
lüliti ( / ) (2)
Kui otsingu- ja salvestatud jaamade
OOLWLWYDMXWDWDNVHSLNDOW VHNXQGLWY}L
NDXHP OHVY}LDOODSRROHW||WDEVHH
HULUHçLLPLGHOMlUJPLVHOW

5DDGLRUHåLLP
Lüliti käivitab automaathäälestuse
funktsiooni. Automaathäälestus kestab
VHQLNXQLYDEDVWDWHOOLWL

0HHGLDUHåLLP
Lüliti käivitab edasi- või tagasikerimise
funktsiooni.
Kui lülitit vajutatakse korraks üles- või
DOODSRROHW||WDEVHHHULUHçLLPLGHOMlUJmiselt.

5HçLLPLYDOLNXOOLWL

) (3)

Vajutage seda lülitit raadio või erinevaWH KHOLDOOLNDWH UDDGLR PHHGLD %OXH
tooth jt) valimiseks.

Heli väljalülituslüliti ( )
NXLRQYDUXVWXVHV 
 9DMXWDJHVHGDOOLWLWKHOLDMXWLVHNVYlOjalülitamiseks.
 +HOLVLVVHOOLWDPLVHNVYDMXWDJHVDPD
lülitit veel kord.

i

Kasulik teave

7lSVHPDW LQIRW KHOLVVWHHPL OOLWLWH
NRKWDOHLDWHNlHVROHYDSHDWNLMlUJQHYDWHOWOHKHNOJHGHOW

$XGLRYLGHRMDQDYLJDWVLRRQLVVWHHP NXLRQYDUXVWXVHV
Üksikasjalikud juhised navigatsioonisüsteemi kasutamiseks leiate autoga
kaasasolevast eraldi juhendist.

5DDGLRUHåLLP
/OLWL W||WDE HHOPLVH Y}L MlUJPLVH VDOvestatud raadiojaama valikulülitina.

0HHGLDUHåLLP
/OLWL W||WDE HHOPLVH Y}L MlUJPLVH ORR
valikulülitina.
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-XKWPHYDED%OXHWRRWK®WHKQRORRJLDJDYDEDNlHVVWHHP NXLRQYDUXVWXVHV

.XLGDVDXWRUDDGLRW||WDE
FM-signaali vastuvõtmine

OJF045308L
OQXI049071

2$+

Juhtmevaba
Bluetooth®-tehnoloogia
abil saate kasutada oma mobiiltelefoni
juhtmevabalt.
 +HOLVWDPLVHYDVWDPLVHOOLWL
(2) Kõne lõpetamise lüliti
(3) Mikrofon
 +HOLVVWHHP(QDPDNVLQIRNVYWVHOOHVSHDWNLVRVD+HOLVVWHHP
 1DYLJDWVLRRQLVVWHHP
/LVDWHDYHW
Bluetooth®-tehnoloogiaga vabakäesüsteemi kasutamiseks leiate autoga
kaasasolevast eraldi juhendist.
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AM- ja FM-raadiosignaale levitatakse
teie linnas ja selle läheduses asuvatest
UDDGLRPDVWLGHVW 1HHG VLJQDDOLG M}XDvad teie auto antennini ning autoraadio
võtab need vastu. Lõpuks kuuletegi
vastuvõetud signaali heli kujul läbi kõlarite.
.XL DXWRQL M}XDE WXJHY UDDGLRVLJQDDO
tagab teie auto kvaliteetne helisüsteem
selle laitmatu edastuse. Mõnikord pole
aga teie autoni jõudev signaal küllalt
tugev ja selge.
Selle põhjuseks võib olla liiga suur kauJXV UDDGLRMDDPDVW WHLVWH WXJHYD VLJnaaliga raadiojaamade lähedus või
OlKHGDODVXYDGHKLWLVHGVLOODGY}LPXXG
suured takistused.

05
AM-(MW-, LW-)signaali
vastuvõtmine

FM-jaama saatja

OJF045310L
OJF045309L

AM-signaalid võivad levida tunduvalt
kaugemale kui FM-signaalid. See on
VHHW}WWX HW QHLG UDDGLRODLQHLG HGDVWDWDNVH PDGDODWHO VDJHGXVWHO 1HHG
pikad madalsageduslikud raadiolained
järgivad maakumerusi ega levi sirgjoones maa atmosfääri. Lisaks kõverduYDGQHHGNDPEHUWDNLVWXVWHPLVW}WWX
suudavad need kokkuvõttes tagada
parema signaalilevi.

FM-raadiolaineid edastatakse kõrgetel
sagedustel ja need ei paindu maapinna
kumeruse järgi. Sellest tulenevalt muutuvad FM-signaalid juba suhteliselt väikesel kaugusel raadiojaamast nõrgemaks. Samuti segavad FM-signaali levi
KRRQHG PlHG MD PXXG WDNLVWXVHG
Mõnikord võivad seetõttu tekkida soovimatud ja ebameeldivad häired raadioKHOLV PLOOH S}KMDO Y}LE WHNNLGD PXOMH
nagu oleks viga raadios. Järgmised
QlKWXVHGRQQRUPDDOVHGMDHLWlKHQGD
et raadio on vigane.

5-95

Mugavusvarustus

JBM004

 +HOL NDWNHPLQH NXL WHLH DXWR UDDGLRMDDPDVW NDXJHQHE MllE VHOOH MDDPD
signaal üha nõrgemaks ning heli hakkab katkema. Soovitame sellisel juhul
YDOLGDP}QHWHLVHWXJHYDPDVLJQDDliga jaama.
 9lUHOHPLQHMDPUDQ}UN)0VLJQDDO
või selle järsk nõrgenemine suurte
takistuste tõttu saatejaama ja teie
auto vahel võib põhjustada heli värelemist ja müra. Olukorda võib kuni
segajate kadumiseni leevendada
helitämbri kõrgete toonide ("treble“)
vähendamine.
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OJF045311L

 -DDPDGH NDWWXPLQH NXL )0VLJQDDO
Q}UJHQHEY}LEUDDGLRVWKDNDWDNRVWPDP}QHWHLVHOlKHGDVHVDJHGXVHga võimsama signaaliga jaama heli.
1LL MXKWXE NXQD WHLH DXWRUDDGLR RQ
konstrueeritud vastuvõtul eelistama
selgemat signaali. Sellisel juhul valige kuulamiseks mõni tugevama signaaliga jaam.
 0XOWLPDUVUXXWYDVWXY}WX PUD PLWmest suunast vastu võetud raadiosignaalid võivad põhjustada heli katkemist või moonutamist. Seda võivad
põhjustada sama jaama otsesignaal
ja peegeldunud signaal või kahe eriQHYDNXLGYlJDOlKHGDVHVDJHGXVHga jaama signaalid. Valige sel juhul
olukorra normaliseerumiseni kuulamiseks mõni teine jaam.

05
0RELLOWHOHIRQLY}LUDDGLRVDDWMD
NDVXWDPLQH
.XL DXWRV NDVXWDWDNVH PRELLOWHOHIRQL
võib helisüsteemist hakata kostma
müra. Tegu ei ole häirega helisüsteemi
W||V6HOOLVHOMXKXOSURRYLJHPRELLOWHOHfoni kasutada helisüsteemist võimalikult kaugel.
NB!
.XL NDVXWDWH DXWRV VLGHYDKHQGHLG
QlLWHNV PRELLOWHOHIRQL Y}L UDDGLRVDDWMDW RQ YDMD DXWROH SDLJDOGDGD
HUDOGLYlOLVDQWHQQ.XLPRELLOWHOHIRQL
Y}L UDDGLRVDDWMDW NDVXWDWDNVH DLQXOW
VLVHDQWHQQL YDKHQGXVHO Y}LE VHH
KlLULGD DXWR HOHNWULVVWHHPL W||G MD
P}MXGDYlJDKDOYDVWLDXWRNDVXWXVRKXWXVHOH

HOIATUS
bUJH NDVXWDJH DXWR MXKWLPLVH DMDO
PRELLOWHOHIRQL .XL VRRYLWH WHOHIRQL
NDVXWDGD SHDWDJH DXWR RKXWXV
NRKDV
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HELISÜSTEEM ǣILMA PUUTETUNDLIKU EKRAANITAǤ
+HOLVVWHHPLOHYDDGH²MXKWSDQHHO
 Tüüp A

(1) RADIO lüliti

(3) FAV lüliti

 9DMXWDJH UDDGLRUHçLLPL YDOLNXDNQD
kuvamiseks.
 Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(@QXSSXYDVWDYDUHçLLPLYDOLPLseks ja vajutage seejärel nupule.
 Kui valitud ei ole [0(18&/2&.] X
0RGHSRSXSYDMXWDJHUHçLLPLPXXWmiseks juhtpaneelil [RADIO] nupule.
Iga kord juhtpaneelil [RADIO] lüliti
YDMXWDPLVHOPXXWXEUHçLLPMlUJPLVHOW
FM X AM.

 Vajutage raadio kuulamise ajal eelseadistatud jaamade loendi järgmisele lehele liikumiseks.

(2) 0(',$OOLWL
 Andmekandjalt heli mängimiseks.

(4) 7RLWHOOLWLMDKHOLWXJHYXVHUHJXODDWRU32:(592/
 Vajutage lülitit süsteemi sisse- või
väljalülitamiseks.
 Keerake regulaatorit helitugevuse
reguleerimiseks vasakule või paremale.

(5) 2WVLQJXOOLWL6((.75$&.
 6DDWH YDOLGD WHLVH UDDGLRMDDPD ORR
või faili.
 .XLNXXODWHUDDGLRWYDMXWDJHMDKRLGke nuppu all raadiojaama otsimiseks.
 .XLNXXODWHKHOLDQGPHNDQGMDOWYDMXtage ja hoidke nuppu all edasi või
tagasi kerimiseks.

Ã Sõltuvalt sõiduki mudelist ja tehnilistest andmetest võib helisüsteemi välimus ja
paigutus pildil kujutatust erineda.
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05
 Tüüp A

(6) 0(18OOLWL&/2&.OOLWL
 9DMXWDJHKHWNHUHçLLPLPHQHNUDDQLle pääsemiseks.
 Seda nuppu vajutades ja all hoides
saate kellaaja seadistuse lehele.

(7) 781(),/((17(5OOLWL
 .XL NXXODWH UDDGLRW NHHUDNH VHGD
sageduse muutmiseks.
 .XL NXXODWH DQGPHNDQGMDOW NHHUDNH
seda loo või faili otsimiseks.
 9DMXWDJH RWVLQJX DMDO ORRIDLOL YDOLPLseks.

(8) 1XPEULQXSXG
537MD%$&.
 .XLNXXODWHUDDGLRWVDDWHQHQGHQXSpude alt valida salvestatud raadiojaamu.
 .XLNXXODWHUDDGLRWYDMXWDJHMDKRLGke nuppu all hetkel mängitava raadiojaama salvestamiseks selle nupu
alla.
 86%UHçLLPLO YDMXWDJH QXSSX > 537]
kordusesituse valimiseks. Vajutage
nupule [ 6+)/] juhuslikus järjestuses esituse valimiseks.
 Vajutage nupule [%$&.] eelmisele
ekraanile (va raadio eelseadistatud
jaamad) naasmiseks.

Ã Sõltuvalt sõiduki mudelist ja tehnilistest andmetest võib helisüsteemi välimus ja
paigutus pildil kujutatust erineda.
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 Tüüp B

-XKWPHYDED%OXHWRRWK®WHKQRORRJLDJD

(1) AUDIO lüliti

(3) FAV lüliti

 9DMXWDJHUDDGLRDQGPHNDQGMDUHçLLPL
valikuakna kuvamiseks.
 Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(@QXSSXYDVWDYDUHçLLPLYDOLPLseks ja vajutage seejärel nupule.
 Kui valitud ei ole [0(18&/2&.] X
0RGHSRSXSYDMXWDJHUHçLLPLPXXWmiseks juhtpaneelil [AUDIO] nupule.
Iga kord juhtpaneelil [AUDIO] lüliti
YDMXWDPLVHOPXXWXEUHçLLPMlUJPLVHOW
raadio X andmekandja.

 Vajutage raadio kuulamise ajal eelseadistatud jaamade loendi järgmisele lehele liikumiseks.

(2) 7HOHIRQLOOLWL3+21(
 9DMXWDJH HW KHQGDGD PRELLOWHOHIRQ
Bluetoothi kaudu.
 Pärast Bluetoothi ühenduse loomist
vajutage nuppu Bluetoothiga ühendatud telefoni menüüsse sisenemiseks.

(4) 7RLWHOOLWLMDKHOLWXJHYXVHUHJXODDWRU32:(592/
 Vajutage lülitit süsteemi sisse- või
väljalülitamiseks.
 Keerake regulaatorit helitugevuse
reguleerimiseks vasakule või paremale.

(5) 2WVLQJXOOLWL6((.75$&.
 6DDWH YDOLGD WHLVH UDDGLRMDDPD ORR
või faili.
 .XLNXXODWHUDDGLRWYDMXWDJHMDKRLGke nuppu all raadiojaama otsimiseks.
 Kui mängite midagi andmekandjalt
YD %OXHWRRWKL KHOLUHçLLPLO  YDMXWDJH
ja hoidke nuppu alla edasi- või tagasikerimiseks.

Ã Sõltuvalt sõiduki mudelist ja tehnilistest andmetest võib helisüsteemi välimus ja
paigutus pildil kujutatust erineda.
5-100

05
 Tüüp B

-XKWPHYDED%OXHWRRWK®WHKQRORRJLDJD

(6) 0(18OOLWL&/2&.OOLWL
 9DMXWDJHKHWNHUHçLLPLPHQHNUDDQLle pääsemiseks.
 Seda nuppu vajutades ja all hoides
saate kellaaja seadistuse lehele.

(7) 781(),/((17(5OOLWL
 .XL NXXODWH UDDGLRW NHHUDNH VHGD
sageduse muutmiseks.
 .XL PlQJLWH PLGDJL DQGPHNDQGMDOW
NHHUDNH VHGD ORRIDLOL RWVLPLVHNV HL
W||WD%OXHWRRWKLKHOLUHçLLPLO 
 .XLNHHUDWHRWVLPLVHNVQXSSXYDMXWDJH VHGD RWVLQJX DMDO ORRIDLOL YDOLPLVHNV HLW||WD%OXHWRRWKLKHOLUHçLLPLO 

(8) 1XPEULQXSXG
537MD%$&.
 .XLNXXODWHUDDGLRWVDDWHQHQGHQXSpude alt valida salvestatud raadiojaamu.
 .XLNXXODWHUDDGLRWYDMXWDJHMDKRLGke nuppu all hetkel mängitava raadiojaama salvestamiseks selle nupu
alla.
 86%Y}L%OXHWRRWKKHOLUHçLLPLOYDMXWDge nuppu [537] kordusesituse valimiseks. Vajutage nupule [ 6+)/]
juhuslikus järjestuses esituse valimiseks.
 Vajutage nupule [%$&.] eelmisele
ekraanile (va raadio eelseadistatud
jaamad) naasmiseks.

Ã Sõltuvalt sõiduki mudelist ja tehnilistest andmetest võib helisüsteemi välimus ja
paigutus pildil kujutatust erineda.
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+HOLVVWHHPLOHYDDGH²
MXKWOOLWLGURROLO

.-.((

(3) hOHVDOODKRRE
 6DDWH YDOLGD WHLVH UDDGLRMDDPD ORR
või faili.
 .XLNXXODWHUDDGLRWVDDWHQHQGHQXSpudega valida salvestatud raadiojaamu.
 .XLNXXODWHUDDGLRWYDMXWDJHMDKRLGke emb-kumba nuppu all raadiojaama otsimiseks.
 Andmekandjate esitamisel hoidke
NHULPLVHNVDOO YD%OXHWRRWKKHOLUHçLLmis*).
NXLRQYDUXVWXVHV

(4) Heli väljalülituslüliti
 Vajutage seda lülitit heli ajutiseks väljalülitamiseks.
 Vajutage kõne ajal mikrofoni vaigistamiseks või sisselülitamiseks.
 $QGPHNDQGMDOW PlQJLGHV YDMXWDJH
esituse peatamiseks või jätkamiseks.
(kui on varustuses)
.-.((

(Bluetooth®-ühendusega mudel)
Ã
Sõltuvalt sõiduki mudelist ja tehnilistest andmetest võib helisüsteemi
välimus ja paigutus pildil kujutatust
erineda.

(1) 5HçLLPLYDOLNXOOLWL02'(
 Vajutage seda lülitit raadio- ja helialliNDWHUHçLLPLYDKHOYDKHWDPLVHNV
 Vajutage ja hoidke süsteemi sisse- ja
väljalülitamiseks

(2) +HOLWXJHYXVHOOLWL
 Vajutage helitugevuse reguleerimiseks üles-alla.
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(5)+HOLVWDPLVHYDVWDPLVHOOLWL
 9DMXWDJH HW KHQGDGD PRELLOWHOHIRQ
Bluetoothi kaudu.
 Pärast Bluetoothi ühenduse loomist
vajutage juurdepääsuks kõneloendisse. Vajutage ja hoidke nuppu all viimasena valitud numbrile helistamiseks. Vajutage nuppu sissetuleva
kõne vastuvõtmiseks.
 Saate kõne ajal sellele nupule vajutades vahetada aktiivse ja ootel oleva
kõne vahel. Vajutage ja hoidke nuppu
DOO HW YDKHWDGD YDEDNlHUHçLLPL MD
PRELLOWHOHIRQLUHçLLPLYDKHO

(6) .}QH O}SHWDPLVH OOLWL NXL RQ
YDUXVWXVHV

05
+2,$786²DXWRMXKWLPLQH
 +RLGXJH DXWR MXKWLPLVH DMDO VVWHHPL
OLLJVHVW
NDVXWDPLVHVW
+DMXWDWXG WlKHOHSDQXJD MXKWLPLQH
Y}LE S}KMXVWDGD NRQWUROOL NDRWXVW
DXWROHPLOOHWXOHPXVHNVRQDYDULL UDVNHG NHKDYLJDVWXVHG Y}L
VXUP-XKLHVPDVHNVNRKXVWXVHNV
RQDXWRRKXWXMDVHDGXVMlUJQHMXKWLPLQH 0LVWDKHV NlVL Y}L PXLG
VHDGPHLG Y}L DXWRVVWHHPH PLV
Y}WDYDGMXKLWlKHOHSDQXlUDV}LGXNLRKXWXOWMXKWLPLVHOWHLWRKLNXQDJLDXWRMXKWLPLVHDMDONDVXWDGD
 bUJH YDDGDNH V}LGX DMDO SLNDOW
HNUDDQLOH.XLWHLHWlKHOHSDQXVHHW}WWXV}LGXDMDOKDMXEY}LEMXKWXGD
OLLNOXV}QQHWXV (QQH PLWXW WRLPLQJXW YDMDYD WHJHYXVH OlELYLLPLVW
SHDWDJHDXWRRKXWXVNRKDV
 3HDWDJH DXWR HQQH PRELLOWHOHIRQL
NDVXWDPLVW -XKWLPLVH DMDO PRELLOWHOHIRQLNDVXWDGHVY}LWHS}KMXVWDGD DYDULL 9DMDGXVHO NDVXWDJH
N}QHGH WHJHPLVHNV %OXHWRRWK
YDEDNlHVHDGHW MD KRLGNH WHOHIRQLN}QHGY}LPDOLNXOWOKLNHVHQD
 5HJXOHHULJHKHOLWXJHYXVWDVHPHQL
PLOOHMXXUHVNXXOHWHNDYlOMDVWSRROW
DXWRW NRVWYDLG KHOLVLG .XL MXKW HL
NXXOH V}LGX DMDO KHOLVLG YlOMDVWSRROWDXWRWY}LEMXKWXGDOLLNOXV}QQHWXV 9DOL KHOLWXJHYXV Y}LE SLND
DMD SHDOH S}KMXVWDGD NXXOPLVNDKjustusi.

HOIATUS
²6VWHHPLNlVLWOHPLQH
 bUJH Y}WNH LVH VVWHHPL RVDGHNV
ODKWL HJD PXXWNH VHOOH HKLWXVW
6HOOLVH WHJHYXVH WXOHPXVHO Y}LE
MXKWXGD P}QL }QQHWXV VWWLGD
WXOHNDKMX Y}L NHHJL Y}LE VDDGD
HOHNWULO||JL
 bUJH ORNVXWDJH VVWHHPL YHGHOLNNHHJDWRUJDNHVLQQDKWHJLY}}UNHKD6VWHHPLVY}LYDGVHOOHWXOHPXVHOWHNNLGDKlLUHGVHDOWY}LYDG
KDNDWD HUDOGXPD PUJLVHG DXUXG
Y}LVHHY}LES}OHPDVWWLGD
 6VWHHPLKlLUHNRUUDO QWKHOLHLROH
Y}L HNUDDQ RQ WKL  O}SHWDJH VHOOH
NDVXWDPLQH 6HOOLVWHV WLQJLPXVWHV
MlWNDPLQH Y}LE YLLD }QQHWXVHQL
WXOHNDKMXHOHNWULO||N Y}LVVWHHPLOHVWOHPLVHQL
 bUJH DQWHQQL lLNHVH DMDO SXXGXWDJH VHVW VHH Y}LE WXXD NDDVD YlOJXO||JL
NB!
7RRWMD+<81'$,02%,6&R/WG
 7HKHUDQUR *DQJQDPJX
6HRXO.RUHD
7HO

i Kasulik teave
²6VWHHPLNDVXWDPLQH

 .DVXWDJHVVWHHPLW||WDYDPRRWRULJD 6VWHHPL SLNHPDDMDOLQH VHLVYD
PRRWRULJD NDVXWDPLQH NRRUPDE
DNXW
 bUJH SDLJDOGDJH KHDNVNLLWPDWD WRRWHLG +HDNVNLLWPDWD WRRGHWH NDVXWDPLQHY}LES}KMXVWDGDVVWHHPLNDVXWDPLVHO ULNNH *DUDQWLL HL NDWD
KHDNVNLLWPDWDWRRGHWHVWWLQJLWXGULNNHLG
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Kasulik teave
²6VWHHPLNlVLWOHPLQH

 bUJH UDNHQGDJH VVWHHPL NDVXWDGHV
OLLJVHWM}XGX/LLJQHVXUYHHNUDDQLOH
Y}LE/&'Y}LSXXWHSDQHHOLNDKMXVWDGD
 (NUDDQLY}LOOLWLSDQHHOLSXKDVWDPLVHNV SHDWDJH PRRWRU MD NDVXWDJH
SHKPHWNXLYDODSSL(NUDDQLMDOOLWLWH NDUHGD ODSLJD SKNLPLQH Y}L
NHPLNDDOLGH SLLULWXV EHQVHHQ YlUYLODKXVWLMQH NDVXWDPLQHY}LESLQGD
NULLPXVWDGD Y}L NHHPLOLVHOW NDKMXVWDGD
 9HQWLODWVLRRQLDYDV YHGHOD }KXYlUVNHQGDMD NDVXWDPLQH Y}LE YHQWLODWVLRRQLDYD OlELYRRODYD }KX W}WWX
GHIRUPHHUXGD
 .XL WH VRRYLWH VHDGPH SDLJDOGXVDVHQGLW S||UGXJH SDOXQ VHDGPH
PMDY}LWHHQLQGXVHSRROH6HDGPH
ODKWLPRQWHHULPLVHNV RQ YDMDOLN WHKQLOLQHNYDOLILNDWVLRRQ
NB!
 6VWHHPLW}UJHWHNRUUDOVRRYLWDPH
Y}WWH KHQGXVW HGDVLPMD Y}L
HVLQGDMDJD
 .XLWHDEHMDPHHOHODKXWXVVVWHHPLOlKHGXVHVHVLQHEWXJHYHOHNWURPDJQHWYlOLY}LEVVWHHPLVWNRVWD
PUD

6VWHHPLVLVVHY}L
YlOMDOOLWDPLQH
Süsteemi sisselülitamiseks käivitage
mootor.
 Kui te ei soovi süsteemi sõidu ajal
NDVXWDGDVDDWHVHOOHMXKWSDQHHOLOWRLtenuppu [32:(5] vajutades välja
lülitada. Süsteemi sisselülitamiseks
vajutage uuesti [32:(5] nupule.
Pärast mootori väljalülitamist lülitub
süsteem mõne aja pärast automaatVHOWYlOMDY}LNRKHNXLDYDWHMXKLXNVH
 Sõltuvalt sõiduki mudelist või tehnilistest andmetest võib süsteem välja
OOLWXGDNDNRKHNXLPRRWRULVHLVNDWH
 Süsteemi uuesti sisselülitamisel jääYDGHHOQHYUHçLLPMDVHDGHGVDPDNV

HOIATUS
 2VDGIXQNWVLRRQLGY}LYDGROODDXWR
V}LGX DMDO RKXWXVH P}WWHV YlOMD
OOLWDWXG 1HHG KDNNDYDG W||OH
DOOHV VLLV NXL DXWR RQ SHDWXQXG
(QQHQHQGHIXQNWVLRRQLGHNDVXWDPLVWSDUNLJHRKXWXVNRKDV
 6VWHHPLKlLUHNRUUDO QWKHOLHLROH
Y}L HNUDDQ RQ WKL  O}SHWDJH VHOOH
NDVXWDPLQH 6HOOLVWHV WLQJLPXVWHV
MlWNDPLQH Y}LE YLLD }QQHWXVHQL
WXOHNDKMXHOHNWULO||N Y}LVVWHHPLOHVWOHPLVHQL

i

Kasulik teave

6DDWHVVWHHPLVLVVHOOLWDGDNXLVGH
RQ VLVVH OOLWDWXG DVHQGLV 21 Y}L
$&& 6VWHHPLSLNHPDDMDOLQHNDVXWDPLQH YlOMDOOLWDWXG PRRWRULJDWKMHQGDE DNXW .XL SODDQLWH NDVXWDGD VVWHHPLSLNHPDWDHJDNlLYLWDJHPRRWRU
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05
(NUDDQLVLVVHY}L
YlOMDOOLWDPLQH
Pimestuse vältimiseks võite ekraani
YlOMD OOLWDGD (NUDDQL VDDE OOLWDGD
YlOMD DLQXOW VLLV NXL VVWHHP RQ VLVVH
lülitatud.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [0(18
&/2&.].
9DOLNXDNQD NXYDPLVHO NHHUDNH
[781(] nuppu 'LVSOD\ RII valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
(NUDDQL XXHVWL VLVVH OOLWDPLVHNV
vajutage ühele juhtpaneeli nuppudest.

3}KLRSHUDWVLRRQLGH
WXQGPD}SSLPLQH
Toimingu valimiseks või seadete reguleerimiseks saate kasutada numbrinuppe ja nuppu [781(] juhtpaneelil.

7RLPLQJXYDOLPLQH
1XPEULWHJDWRLPLQJXG
Vajutage vastavale numbrinupule.

1XPEULWHWDNVXVHG
Keerake soovitud üksuse valimiseks
[781(] nuppu ja seejärel vajutage
seda.

6HDGHWHUHJXOHHULPLQH
Keerake [781(] nuppu väärtuse muutmiseks ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule.
Keerake [781(] nuppu paremale väärtuse suurendamiseks ja [781(] nuppu
vasakule väärtuse vähendamiseks.
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RAADIO
5DDGLRVLVVHOOLWDPLQH
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [RADIO]
>AUDIO].
2. Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(@QXSSXYDVWDYDUDDGLRUHçLLPL
valimiseks ja vajutage seejärel nupule.

)0$0UHçLLP

 3UDHJXQHUDDGLRUHçLLP
(2) Raadiojaama info
 35(6(7OOLWL
Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH
 $XWRVWRUH DXWRPDDWQH VDOYHVWDPLQH  WDOOHWDE UDDGLRMDDPD HHOVHDdistatud jaamade loendisse.
 6FDQ VNDQQLPLQH  VVWHHP RWVLE
tugeva signaaliga raadiojaamu ja esitab igast umbes 5-sekundilise näite.
 6RXQGVHWWLQJV KHOLVHDGHG VDDWH
PXXWD KHOLJD VHRWXG VlWWHLG QlLWHNV
NRKWDNXKXKHOLNRRQGDWDNVHMDYlOjundtaset.
- 3RVLWLRQ DVHQG  YDOLJH NRKW
kuhu heli sõidukis kontsentreeritakse. Valige )DGH()DGHU) (hajumine)
või Balance WDVDNDDO  NHHUDNH
lüliti [781(] soovitud asendisse ja
VHHMlUHOYDMXWDJHQXSXOH6HOOHNVHW
KHOL ROHNV V}LGXNLV NHVNQH YDOLJH
&HQWUH(&HQWHU) (keskel).
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- (TXDOLVHU (7RQH) (ekvalaiser või
KHOLWRRQ  LJD KHOLWRRQL UHçLLPL YlOjundtaseme reguleerimiseks.
- 6SHHG GHSHQGHQW YRO V}LGXNLLUXVHJDVHRWXGKHOLWXJHYXV DXWR
sõidukiirusega seotud helitugevuse
määramiseks. (kui on varustuses)
NB!
 9DOLNXG Y}LYDG HUL PXGHOLWH MD HULQHYDWH WHKQLOLVWH DQGPHWH SXKXO
HULQHGD
 9DOLNXGY}LYDGV}OWXGDNDWHLHV}LGXNLWHDEHMDPHHOHODKXWXVVVWHHPL Y}L Y}LPHQGL WHKQLOLVWHVW DQGPHWHVW
 0RGHSRSXS UHçLLPLYDOLNXKSLNDNHQ NXYDEHNUDDQLUHçLLPLYDOLNXDNQD NXL YDMXWDWH QXSSX >RADIO@ 
[AUDIO] juhtpaneelil.
 'DWH7LPH NXXSlHY MD NHOODDHJ 
saate süsteemi ekraanil kuvatavat
kuupäeva ja kellaaega muuta.
- 6HWGDWH NXXSlHYDPllUDPLQH 
kuvatava kuupäeva määramine.
- 6HW WLPH NHOODDMD PllUDPLQH 
kuvatava kellaaja määramine.
- 7LPH IRUPDW NHOODDMD IRUPDDW 
12 h või 24 h ajaformaadi määramine.
- Display (3RZHU2II VVWHHPLYlOjalülitatud olekuks ekraanikella
määramine.
 /DQJXDJH NHHO  HNUDDQLNHHOH YDOLmine

05
)0$0UHåLLP 5'6WRHJD

 3UDHJXQHUDDGLRUHçLLP
(2) Raadiojaama info
 35(6(7OOLWL
Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH
 7UDIILF DQQRXQFHPHQW OLLNOXVWHDWHG  OLLNOXVWHDGHWH YDVWXY}WX VLVVH
või välja lülitamine. Teavitused ja
SURJUDPPLGVDDEXYDGDXWRPDDWVHOW
kui see on võimalik.
 $XWRVWRUH DXWRPDDWQH VDOYHVWDPLQH  WDOOHWDE UDDGLRMDDPD HHOVHDdistatud jaamade loendisse.
 6FDQ VNDQQLPLQH  VVWHHP RWVLE
tugeva signaaliga raadiojaama ja esitab igast umbes 5-sekundilise näite.
 6RXQGVHWWLQJV KHOLVHDGHG VDDWH
PXXWD KHOLJD VHRWXG VlWWHLG QlLWHNV
NRKWDNXKXKHOLNRRQGDWDNVHMDYlOjundtaset.
- 3RVLWLRQ DVHQG  YDOLJH NRKW
kuhu heli sõidukis kontsentreeritakse. Valige )DGH()DGHU) (hajumine)
või Balance WDVDNDDO  NHHUDNH
lüliti [781(] soovitud asendisse ja
VHHMlUHOYDMXWDJHQXSXOH6HOOHNVHW
KHOL ROHNV V}LGXNLV NHVNQH YDOLJH
&HQWUH(&HQWHU) (keskel).

- (TXDOLVHU (7RQH) (ekvalaiser või
KHOLWRRQ  LJD KHOLWRRQL UHçLLPL YlOjundtaseme reguleerimiseks.
- 6SHHG GHSHQGHQW YRO V}LGXNLLUXVHJDVHRWXGKHOLWXJHYXV DXWR
sõidukiirusega seotud helitugevuse
määramiseks. (kui on varustuses)
NB!
 9DOLNXGY}LYDGHULPXGHOLWHMDHULQHYDWHWHKQLOLVWHDQGPHWHSXKXOHULQHGD
 9DOLNXG Y}LYDG V}OWXGD ND WHLH V}LGXNL WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPLY}LY}LPHQGLWHKQLOLVWHVWDQGPHtest.
 0RGHSRSXS UHçLLPLYDOLNXKSLNDNHQ  NXYDE HNUDDQLUHçLLPL YDOLNXDNQD NXL YDMXWDWH QXSSX >RADIO@ 
[AUDIO] juhtpaneelil.
 'DWH7LPH NXXSlHY MD NHOODDHJ 
saate süsteemi ekraanil kuvatavat
kuupäeva ja kellaaega muuta.
- 6HWGDWH NXXSlHYDPllUDPLQH 
kuvatava kuupäeva määramine.
- 6HW WLPH NHOODDMD PllUDPLQH 
kuvatava kellaaja määramine.
- 7LPH IRUPDW NHOODDMD IRUPDDW 
12 h või 24 h ajaformaadi määramine.
- Display (3RZHU2II VVWHHPLYlOjalülitatud olekuks ekraanikella
määramine.
 /DQJXDJH NHHO  HNUDDQLNHHOH YDOLmine
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'$%UHåLLP

 3UDHJXQHUDDGLRUHçLLP
(2) Raadiojaama info
 35(6(7OOLWL
Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH
 7UDIILF DQQRXQFHPHQW OLLNOXVWHDWHG  OLLNOXVWHDGHWH YDVWXY}WX VLVVH
või välja lülitamine. Teavitused ja
SURJUDPPLGVDDEXYDGDXWRPDDWVHOW
kui see on võimalik.
 /LVW ORHQG N}LJLY}LPDOLNHMDDPDGH
kuvamine.
 6FDQ VNDQQLPLQH  VVWHHP RWVLE
tugeva signaaliga raadiojaama ja esitab igast umbes 5-sekundilise näite.
 6RXQGVHWWLQJV KHOLVHDGHG VDDWH
PXXWD KHOLJD VHRWXG VlWWHLG QlLWHNV
NRKWDNXKXKHOLNRRQGDWDNVHMDYlOjundtaset.
- 3RVLWLRQ DVHQG  YDOLJH NRKW
kuhu heli sõidukis kontsentreeritakse. Valige )DGH ()DGHU) (hajumine)
või Balance WDVDNDDO  NHHUDNH
lüliti [781(] soovitud asendisse ja
VHHMlUHOYDMXWDJHQXSXOH6HOOHNVHW
KHOL ROHNV V}LGXNLV NHVNQH YDOLJH
&HQWUH (&HQWHU) (keskel).
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- (TXDOLVHU (7RQH) (ekvalaiser või
KHOLWRRQ  LJD KHOLWRRQL UHçLLPL YlOjundtaseme reguleerimiseks.
- 6SHHG GHSHQGHQW YRO V}LGXNLLUXVHJDVHRWXGKHOLWXJHYXV DXWR
sõidukiirusega seotud helitugevuse
määramiseks. (kui on varustuses)
NB!
 9DOLNXG Y}LYDG HUL PXGHOLWH MD HULQHYDWH WHKQLOLVWH DQGPHWH SXKXO
HULQHGD
 9DOLNXGY}LYDGV}OWXGDNDWHLHV}LGXNLWHDEHMDPHHOHODKXWXVVVWHHPL Y}L Y}LPHQGL WHKQLOLVWHVW DQGPHWHVW
 0RGHSRSXS UHçLLPLYDOLNXKSLNDNHQ  NXYDE HNUDDQLUHçLLPL YDOLNXDNQDNXLYDMXWDWHQXSSX>AUDIO] juhtpaneelil.
 'DWH7LPH NXXSlHY MD NHOODDHJ 
saate süsteemi ekraanil kuvatavat
kuupäeva ja kellaaega muuta.
- 6HWGDWH NXXSlHYDPllUDPLQH 
kuvatava kuupäeva määramine.
- 6HW WLPH NHOODDMD PllUDPLQH 
kuvatava kellaaja määramine.
- 7LPH IRUPDW NHOODDMD IRUPDDW 
12 h või 24 h ajaformaadi määramine.
- Display (3RZHU2II VVWHHPLYlOjalülitatud olekuks ekraanikella
määramine.
 /DQJXDJH NHHO  HNUDDQLNHHOH YDOLmine

05
5DDGLRUHçLLPLYDKHWDPLQH
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [RADIO]
>AUDIO].
2. Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(@QXSSXYDVWDYDUDDGLRUHçLLPL
valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
,JD NRUG NXL YDMXWDWH URROLOOLWLW
[02'(@ PXXWXE UDDGLRUHçLLP MlUjestuses FM X AM.
NB!
.XL YDOLWXG HL ROH >0(18&/2&.@ X
UHçLLPLKSLNDNHQYDMXWDJHUDDGLRUHçLLPL
PXXWPLVHNV
MXKWSDQHHOLO
>5$',2@>$8',2@QXSXOH
>5$',2@ >$8',2@ URROLOOLWL YDMXWDPLVHO PXXWXE LJD QXSXYDMXWXVHJD UDDGLRUHçLLPMlUMHVWXVHV)0X DAB (kui
RQYDUXVWXVHV X AM.

9}LPDOLNHUDDGLRMDDPDGH
VNDQQLPLQH
Saate iga raadiojaama mõni sekund
NXXODWD HW WHVWLGD QHQGH VLJQDDOL MD
valida soovitud raadiojaam.
1. Vajutage juhtpaneeli raadioekraanil
[0(18&/2&.] nupule.
9DOLNXDNQD NXYDPLVHO NHHUDNH
[781(@ QXSSX HW WHKD YDOLN Scan
vajutage seejärel nupule.
6VWHHP OHLDE WXJHYD VLJQDDOLJD
raadiojaamad ja mängib igaüht
neist viis sekundit.
.XLOHLDWHVRELYDUDDGLRMDDPDPLGD
VRRYLWH NXXODWD YDMXWDJH RWVLQJXnuppu [781(].
9}LWHMDDPDNXXODPLVWMlWNDWD

5DDGLRMDDPDGHRWVLPLQH
(HOPLVHY}LMlUJPLVHY}LPDOLNXUDDGLRjaama otsimiseks vajutage nupule
[6((.] või [75$&.!] juhtpaneelil.
 Sageduste kiireks otsimiseks vajutage ja hoidke nuppu [ 6((.@ 
[75$&.!@1XSXYDEDVWDPLVHOYDOLtakse automaatselt tugeva signaaliga
raadiojaam.
.XLWHDWHUDDGLRMDDPDWlSVHWVDJHGXVW
keerake juhtpaneelil [781(] lüliti sobivale sagedusele.
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5DDGLRMDDPDGHWDOOHWDPLQH
Te saate oma lemmikraadiojaamad salvestada ja kuulata neid salvestatud jaamade loendist valides.

3UDHJXVHUDDGLRMDDPD
talletamine
+RLGNHUDDGLRNXXODPLVHDMDODOOMXKWSDneelil vastavat numbrinuppu.
 5DDGLRMDDP PLGD NXXODWH OLVDWDNVH
valitud numbrile.
 (HOVHDGLVWDWXGMDDPDGHORHQGLVMlUJmise lehekülje talletamiseks vajutage
[FAV] nupule.
NB!
 7HVDDWHLJDVUHçLLPLVWDOOHWDGDNXQL
UDDGLRMDDPD
 .XLYDOLWXGQXPEULOHRQMXEDMDDP
NLQQLWDWXG YDKHWDWDNVH VHH MDDP
SUDHJXNXXODWDYDYDVWX

$XWRPDDWWDOOHWXVHIXQNWVLRRQL
NDVXWDPLQH
Saate otsida tugeva signaaliga raadiojaamasid. Leitud tulemused saab talletada eelseadistatud jaamade loendisse
automaatselt.
1. Vajutage juhtpaneeli raadioekraanil
[0(18&/2&.] nupule.
9DOLNXDNQD NXYDPLVHO NHHUDNH
[781(@ QXSSX HW WHKD YDOLN
$XWRVWRUHYDMXWDJHVHHMlUHOQXSXOH
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7DOOHWDWXGUDDGLRMDDPDGH
NXXODPLQH
)0$0UHåLLP
7HKNH NLQGODNV PLV QXPEUL DOO RQ
UDDGLRMDDPPLGDVRRYLWHNXXODWD
(HOVHDGLVWDWXG MDDPDGH ORHQGLV
järgmise lehekülje kuvamiseks
vajutage [FAV] nupule.
2. Vajutage juhtpaneelil soovitud numbrinuppu.
6DPXWL Y}LWH MDDPD YDKHWDPLVHNV
YDMXWDGDOHVDOODURROLQXSXOH

05
MEEDIAPLEIER
0HHGLDSOHLHULNDVXWDPLQH
Võite esitada erinevatele andmekandMDWHOHQDJX86%PlOXSXONQXWLWHOHIRQ
salvestatud muusikat.
1. Ühendage seade oma auto USBpesasse.
7DDVHVLWXVY}LEDODWDNRKHV}OWXYDOW
süsteemiga ühendatud seadmest.
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu [0(',$]
>AUDIO].
3. Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(@ QXSSX YDVWDYD UHçLLPL YDOLmiseks ja vajutage seejärel nupule.
NB!
 0HHGLDSOHLHUL NlLYLWDPLVHNV YDMXWDJHMXKWSDQHHOLO>0(',$@>$8',2@
nupule.
 7HVDDWHUHçLLPLPXXWDNDNRUGXYDOW
>02'(@URROLQXSXOHYDMXWDGHV
 hKHQGDJHY}LKHQGDJHODKWL86%
VHDGH DLQXOW VLLV NXL VVWHHP RQ
YlOMDOOLWDWXG
 .XLYDOLWXGHLROH>0(18&/2&.@X
UHçLLPL KSLNDNHQ YDMXWDJH PHHGLDSOHLHUL PXXWPLVHNV MXKWSDQHHOLO
>$8',2@QXSXOH
 ,JD NRUG >$8',2@ URROLOOLWL YDMXWDPLVHOPXXWXEPHHGLXPLUHçLLPMlUMHVWXVHV 86%VHDGH X %OXHWRRWK
KHOLVHDGH 
 6}OWXYDOWDXWRPXGHOLVWMDVSHWVLILNDWVLRRQLVW Y}LYDG Y}LPDOLNXG
QXSXG Y}L QHQGH YlOLPXV QLQJ
86%SHVDGHDVXNRKWHULQHGD

 bUJH KHQGDJH QXWLWHOHIRQL Y}L
03VHDGHW VVWHHPL PLWPH PHHWRGLJD QDJX 86% Y}L %OXHWRRWKL
NDXGXNRUUDJD6HHY}LES}KMXVWDGDPUDY}LVVWHHPLULNNH
 .XLKHQGDWXGVHDGPHHNYDODLVHUL
IXQNWVLRRQMDVVWHHPLHNYDODLVHUL
VHDGHG RQ P}OHPDG DNWLYHHULWXG
Y}LYDGQHHGWHLQHWHLVWP}MXWDGDMD
KDOYHQGDGD KHOL Y}L S}KMXVWDGD
PUD 9}LPDOXVHO GHDNWLYHHULJH
VHDGPHHNYDODLVHULIXQNWVLRRQ
NXLRQYDUXVWXVHV

86%UHçLLPLNDVXWDPLQH
6DDWHHVLWDGDPRELLOVHVVHVHDGPHVVH
nt USB-mälupulgale ja MP3-pleierisse
talletatud meediafaile. Kontrollige enne
86%UHçLLPL
NDVXWDPLVW
86%
mälupulga ja faili tehnilisi andmeid.
Ühendage enda USBseade alati otse
auto USB-pesaga.
 Taasesitus algab kohe.
 5HçLLPLYDOLNXDNQDNXYDPLVHNVYDMXtage juhtpaneelil [0(',$@  >AUDIO]
QXSXOH NHHUDNH 86% YDOLPLVHNV
[781(@QXSSXYDOLJHUSB ja vajutage seejärel nupule.
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(1) Praeguse faili number ja failide arv
 (VLWXVHDHJ
(3) Praegu esitatava laulu teave
Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH
 /LVW ORHQG  IDLOLGH ORHQGLVVH OLJL
pääsemiseks.
 )ROGHU OLVW NDXVWDGH ORHQG  NDXVtade loendisse ligi pääsemiseks.
 ,QIRUPDWLRQ WHDYH SUDHJXHVLWDWDva laulu info.
 6RXQGVHWWLQJV KHOLVHDGHG VDDWH
PXXWD KHOLJD VHRWXG VlWWHLG QlLWHNV
NRKWDNXKXKHOLNRRQGDWDNVHMDYlOjundtaset.
- 3RVLWLRQ DVHQG  YDOLJH NRKW
kuhu heli sõidukis kontsentreeritakse. Valige )DGH()DGHU) (hajumine)
või Balance WDVDNDDO  NHHUDNH
lüliti [781(] soovitud asendisse ja
VHHMlUHOYDMXWDJHQXSXOH6HOOHNVHW
KHOL ROHNV V}LGXNLV NHVNQH YDOLJH
&HQWUH(&HQWHU) (keskel).
- (TXDOLVHU (7RQH) (ekvalaiser või
KHOLWRRQ  LJD KHOLWRRQL UHçLLPL YlOjundtaseme reguleerimiseks.
- 6SHHG GHSHQGHQW YRO V}LGXNLLUXVHJDVHRWXGKHOLWXJHYXV DXWR
sõidukiirusega seotud helitugevuse
määramiseks. (kui on varustuses)
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NB!
 9DOLNXGY}LYDGHULPXGHOLWHMDHULQHYDWHWHKQLOLVWHDQGPHWHSXKXOHULQHGD
 9DOLNXG Y}LYDG V}OWXGD ND WHLH V}LGXNL WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPLY}LY}LPHQGLWHKQLOLVWHVWDQGPHtest.
 6RQJ LQIRUPDWLRQ (0HGLD 'LVSOD\)
ODXOXPHHGLXPL WHDYH  VHOOLVH LQIR
nagu )ROGHU)LOH NDXVWIDLO  Y}L
$UWLVW7LWOH$OEXP HVLWDMDSHDONLUL
album) kuvamine MP3-failide esitamisel.
 0RGHSRSXS UHçLLPLYDOLNXKSLNDNHQ HNUDDQLUHçLLPLYDOLNXDNQDNXYDPLVHNV
NXL
YDMXWDWH
QXSSX
[0(',$@>AUDIO] juhtpaneelil.
 'DWH7LPH NXXSlHY MD NHOODDHJ 
saate süsteemi ekraanil kuvatavat
kuupäeva ja kellaaega muuta.
- 6HWGDWH NXXSlHYDPllUDPLQH 
kuvatava kuupäeva määramine.
- 6HW WLPH NHOODDMD PllUDPLQH 
kuvatava kellaaja määramine.
- 7LPH IRUPDW NHOODDMD IRUPDDW 
12 h või 24 h ajaformaadi määramine.
- Display (3RZHU2II VVWHHPLYlOjalülitatud olekuks ekraanikella
määramine.
 /DQJXDJH NHHO  HNUDDQLNHHOH YDOLmine

(GDVLMDWDJDVLNHULPLQH
+RLGNHMXKWSDQHHOLODOOQXSSX>6((.]
>75$&.!].
 Te võite vajutada ja hoida all ka
üles-alla roolinuppu.

05
3UDHJXVHWDDVHVLWXVH
WDDVNlLYLWDPLQH
.XLSDODRQHVLWDWXGVHNXQGLWYDMXWDge juhtpaneelil nuppu [6((.].
 Te võite vajutada alla ka üles-roolilülitit.

(HOPLVHY}LMlUJPLVHORR
esitamine
(HOPLVH ORR HVLWDPLVHNV YDMXWDJH XXH
loo esimese 2 sekundi jooksul juhtpaneelil nuppu [ 6((.]. Järgmise loo
esitamiseks
vajutage
juhtpaneelil
nuppu [75$&.!].
 .XL P||GXQXG RQ URKNHP NXL 
VHNXQGLWWDDVHVLWDPLVWYDMXWDJHHHOmise loo esitamiseks juhtpaneelil
kaks korda nuppu [6((.].
 Saate vajutada ka roolil olevat
üles-alla hooba.
NB!
5HçLLPLYDOLNXDNQDNXYDPLVHNVYDMXWDJH MXKWSDQHHOLO >0(18@ QXSXOH
NHHUDNH SDOD YDOLPLVHNV >781(@
QXSSX MD YDMXWDJH VHHMlUHO QXSXOH
SDODHVLWDPLVHNV

.RUGXYHVLWXV
Vajutage juhtpaneelil nuppu [ 537].
.RUGXYDHVLWXVHUHçLLPPXXWXELJDQXSXYDMXWXVHJD (NUDDQLO NXYDWDNVH YDVWDYD
UHçLLPLLNRRQ

6XYDOLVHVMlUMHNRUUDVHVLWDPLQH
Vajutage juhtpaneelil nuppu [ 6+)/].
6XYDOLVHV MlUMHNRUUDV HVLWDPLVH UHçLLP
aktiveeritakse või deaktiveeritakse igal
vajutamisel. Kui suvalises järjekorras esiWDPLVH UHçLLPL YDOLWH NXYDWDNVH HNUDDQLO
YDVWDYDUHçLLPLLNRRQ

NB!
hKHQGDWXG %OXHWRRWKVHDGH Y}L
PRELLOWHOHIRQHLSUXXJL537MD6+)/
IXQNWVLRRQHWRHWDGD

.DWDORRJLGHRWVLPLQH
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [0(18
&/2&.].
2. Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(] nuppu )ROGHUOLVW (kaustade
loendi) valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
3. Liikuge kaustade loendis )ROGHUOLVW
vastavale kaustale ja vajutage seejärel [781(] nuppu.
YDOLWXGNDWDORRJLHVLPHQHSDODKDNkab mängima.

i

Kasulik teave

 .lLYLWDJH DXWR PRRWRU HQQH 86%
VHDGPHVVWHHPLJDKHQGDPLVW.XL
NlLYLWDWH PRRWRUL MD 86%VHDGH RQ
MXEDKHQGDWXGY}LEVHH86%VHDGHW
NDKMXVWDGD
 86%VHDGPHWHKHQGDPLVHOMDHHPDOGDPLVHOMlOJLJHHWHLWHNLNVVWDDWLOLVW
HOHNWULW 6WDDWLOLQH HOHNWHU Y}LE WHNLWDGDVVWHHPLULNNH
 2OJH HWWHYDDWOLN MD lUJH ODVNH RPD
NHKDO Y}L YlOLVWHO REMHNWLGHO 86%
SHVDJD NRNNX SXXWXGD 6HH Y}LE
S}KMXVWDGD }QQHWXVH Y}L VVWHHPL
ULNNH
 bUJH KHQGDJH HJD KHQGDJH 86%
SLVWLNXW OKLNHVH DMD MRRNVXO NRUGXYDOWODKWL6HHY}LES}KMXVWDGDVHDGPHW}UNHY}LVVWHHPLULNNH
 .DVXWDJH 86%VHDGHW DLQXOW KHOLIDLOLGHNXXODPLVHNV86%VHDGPHWHODDGLPLVHNV Y}L NWPLVHNV NDVXWDPLQH
Y}LEYlKHQGDGDM}XGOXVWY}LS}KMXVWDGDVVWHHPLULNNH
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NB!
 86%PlOXSXOJDKHQGDPLVHOlUJH
NDVXWDJH SLNHQGXVMXKHW hKHQGD
JHVHHRWVH86%KHQGXVSHVDVVH
86%NHVNXVH Y}L SLNHQGXVNDDEOL
NDVXWDPLVHO HL SUXXJL VVWHHP
VHDGHWlUDWXQGD
 6LVHVWDJH 86%SLVWLN WlLHOLNXOW
86%SHVVD 9DVWDVHO MXKXO Y}LE
WHNNLGDKHQGXVHKlLUH
 86%PlOXSXOJDHHPDOGDPLVHOY}LE
WHNNLGDPRRQXWDWXGPUD
 6VWHHP RQ Y}LPHOLQH HVLWDPD
DLQXOW VWDQGDUGIRUPDDGLV NRGHHULWXGIDLOH
 -lUJQHYDW WSL 86%VHDGPHG HL
SUXXJLWD WXYDVWDGD Y}L QHHG HL
W||WDNRUUHNWVHOW
 .USWHHULWXG03SOHLHULG
 86%VHDGPHGPLGDHLWXYDVWDWD
välise kettana
 .XL 86%VHDGH HL ROH KHDV VHLVXNRUUDV HL SUXXJL VVWHHP VHGD
WXYDVWDGD
 2VD 86%VHDGPHLG HL SUXXJL WHLH
VVWHHPLJDKLOGXGD
 6}OWXYDOW 86%VHDGPH WELVW
PDKXWDWDYXVHVWY}LIDLOLGHIRUPDDGLVWY}LE86%WXYDVWDPLVHDHJROOD
SLNHP
 6VWHHPHLWRHWDSLOGLHJDYLGHRIDLOLGHWDDVHVLWXVW86%VHDGPHOW
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MEEDIAPLEIER
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
%OXHWRRWKLVHDPHWH
KHQGDPLQH
Bluetooth on lähisidet kasutav juhtmevaba tehnoloogia. Bluetoothi kaudu
saate ühendada läheduses olevad
PRELLOVHDGPHG MXKWPHYDEDOW HW KHQdatud seadmete vahel andmeid saata
ja vastu võtta. See võimaldab teil seadmeid efektiivselt kasutada.
Bluetoothi kasutamiseks peate kõigeSHDOW %OXHWRRWKWRHJD VHDGPH QDJX
PRELLOWHOHIRQ Y}L 03PlQJLMD RPD
VVWHHPLJD KHQGDPD .RQWUROOLJH HW
ühendatav seade toetaks Bluetoothi
funktsiooni.

HOIATUS
(QQH %OXHWRRWKVHDPHWH KHQGDPLVWSDUNLJHRKXWXVNRKDV.XLWlKHOHSDQXRQDXWRMXKWLPLVHDMDOKDMXWDWXG Y}LE MXKWXGD YLJDVWXVWH Y}L
VXUPDJDO}SSHYOLLNOXV}QQHWXV
NB!
 6DDWH DXWRVVWHHPLV NDVXWDGD
DLQXOW%OXHWRRWKLYDEDNlHMDDXGLRIXQNWVLRRQHhKHQGDJHVHDGHPLV
QHLGIXQNWVLRRQHWRHWDE
 2VD %OXHWRRWKL WRHWDYDG VHDGPHLG
Y}LYDGS}KMXVWDGDWHDEHMDPHHOHODKXWXVVVWHHPLVW}UNHLGY}LPUD
3UREOHHPL Y}LE ODKHQGDGD VHH NXL
DVHWDWHHQGDVHDGPHWHLVHNRKWD
 hKHQGDWXG %OXHWRRWKVHDGH Y}L
PRELLOWHOHIRQHLSUXXJLN}LNLIXQNWVLRRQHWRHWDGD
 .XL VVWHHP SROH V}LGXNL MD
%OXHWRRWKVHDGPH VLGHYHD W}WWX
VWDELLOQH NXVWXWDJH VHRWXG VHDGPHG MD KHQGDJH %OXHWRRWKVHDG
PHGXXHVWL

05
 .XL %OXHWRRWKKHQGXV SROH VWDELLOQH WHKNH OlEL MlUJPLVHG VDPPXG
/OLWDJHVHDGPHV%OXHWRRWKYlO
MD MD VHHMlUHO VLVVH WDJDVL 6HH
MlUHOKHQGDJHVHDGHXXHVWL
/OLWDJH VHDGH YlOMD MD XXHVWL
VLVVH 6HHMlUHO KHQGDJH XXHVti.
(HPDOGDJHVHDGPHVWDNXMDSDLJDOGDJHVHHWDJDVL6HHMlUHOOOLWDJH VHDGH VLVVH MD KHQGDJH
see uuesti.
.XVWXWDJH VHRWXG VHDGH QLL
WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPLVW NXL ND %OXHWRRWKWHKQR
ORRJLDJD VHDGPHVW QLQJ VLGXJH
VHDGHVVWHHPLJDXXHVWL
 .XL VHDGPH %OXHWRRWKIXQNWVLRRQ
RQYlOMDOOLWDWXGSROH%OXHWRRWKLJD
KHQGDPLQH Y}LPDOLN /OLWDJH
NLQGODVWL VHDGPH %OXHWRRWKIXQNW
VLRRQVLVVH

%OXHWRRWKWHKQRORRJLDJDVHDGPH
VLGXPLQHWHDEHMDPHHOHODKXWXVsüsteemiga
Bluetooth-ühenduste loomise jaoks
ühendage seade esmalt teabe- ja meeOHODKXWXVVVWHHPLJDHWOLVDGDVHHVVteemi Bluetooth-seadmete loendisse.
Saate lisada kuni viis seadet.
1. Vajutage juhtpaneelil [3+21(] nupule ja valige seejärel 3KRQHVHWWLQJV
X$GGQHZGHYLFH.
6HDGPH VVWHHPLJD HVPDNRUGVHO
sidumisel võite vajutada kahelistaPLVHYDVWDPLVHURROLQXSXOH

2. Otsige oma Bluetooth-tehnoloogiaga
VHDGPHV OHV RPD DXWR VVWHHP
seejärel valige see.
7HDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPL
Bluetoothi nimi kuvatakse süsteemi
ekraanil avanevas hüpikaknas.
3. Sidumiseks sisestage või kinnitage
pääsukood.

.XL %OXHWRRWKVHDGPH HNUDDQLO
kuvatakse pääsukoodi sisestuskuYD VLVHVWDJH VVWHHPL HNUDDQLO
kuvatav kood "0000“.
.XL %OXHWRRWKVHDGPH HNUDDQLO
NXYDWDNVH NRKDOLQH NRRG YHHQGXJHHW%OXHWRRWKVHDGPHVNXYDtav Bluetooth-pääsukood oleks
sama mis teabe- ja meelelahutusVVWHHPL HNUDDQLO MD NLQQLWDJH
seadme ühendus.
NB!
 6HOOHVNlVLUDDPDWXVQlLGDWXGHNUDDQLSLOW RQ QlLGH 9DDGDNH HQGD DXWR
WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPL
HNUDDQLOW WlSQH V}LGXNL QLPL MD
%OXHWRRWKVHDGPHQLPL
 9DLNLPLVLSllVXNRRGRQ´
 .XLROHWHOXEDQXGWHDEHMDPHHOHODKXWXVVVWHHPLOH MXXUGHSllVX WHLVHOH VHDGPHOH Y}LE VVWHHPLO
PLQQDP}QLKHWNHQQHNXLVVWHHP
HQG VHDGPHJD VHRE .XL KHQGXV
RQORRGXGVLLVLOPXEHNUDDQLODRVVD%OXHWRRWKLROHNXLNRRQ
 6DDWH MXXUGHSllVX}LJXVL PXXWD
PRELLOWHOHIRQL %OXHWRRWKL VHDGHWH
PHQ NDXGX /LVDWHDYHW OHLDWH
HQGD PRELLOWHOHIRQL NDVXWXVMXKHQGLVW
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 8XH VHDGPH VLGXPLVHNV NRUUDNH
SXQNWLVNXQLWRRGXGVDPPH
 .XL
NDVXWDWH
DXWRPDDWVHW
%OXHWRRWKVHDGPH VLGXPLVW VLLV
Y}LGDNVHWHOHIRQLN}QHOOLWDGDV}LGXNL YDEDNlHVHDGPHVVH NXL UllJLWH WHOHIRQLJD W||WDYD PRRWRULJD
V}LGXNL OlKHGDO .XL WH HL VRRYL
VVWHHPL VHDGPHJD DXWRPDDWVHOW
KHQGDGD OOLWDJH %OXHWRRWK RPD
VHDGPHVYlOMD
 .XLVHDGHRQVVWHHPL%OXHWRRWKL
NDXGX KHQGDWXG Y}LE VHDGPH
DNXNLLUHPLQLWKMHQHGD

6HRWXGVHDGPHKHQGDPLQH
6HOOHNV HW %OXHWRRWKVHDGHW WHDEH MD
PHHOHODKXWXVVVWHHPLV
NDVXWDGD
ühendage seotud seade süsteemiga.
Süsteem saab luua ühenduse korraga
vaid ühe seadmega.
1. Vajutage
juhtpaneelil
[3+21(]
nupule ja valige seejärel 3KRQHVHWWLQJVX3DLUHGGHYLFHV
.XL KHQGDWXG VHDGPHG SXXGXYDGYDMXWDJHURROLN}QHYDVWDPLVH
nuppu.
2. Keerake [781(] nuppu soovitud
seadme valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
.XLWHLQHVHDGHRQWHDEHMDPHHOHlahutussüsteemiga juba ühendaWXG KHQGDJH VHH ODKWL 6HOOHNV
valige ühendatud seade.
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NB!
 .XL KHQGXV NDWNHE NXQD VHDGH
MllE KHQGXVH ORRPLVHNV OLLJD
NDXJHOH Y}L VHDGPHV WHNLE W}UJH
WDDVWDWDNVH KHQGXV DXWRPDDWVHOWNXLVHDGHRQSLLVDYDOWOlKHGDO
Y}LW}UJHN}UYDOGDWDNVH
 2OHQHYDOW VHOOHVW PLV VHDGPHWHOH
RQDQWXGDXWRPDDWVHKHQGDPLVHO
HHOLV}LJXVHG Y}LE VHDGPHJD
KHQGDPLQHY}WWDP}QHKHWNH

6HDGPHODKWLKHQGDPLQH
Kui te ei soovi enam Bluetooth-seadet
kasutada või soovite ühendada teise
VHDGPHKHQGDJHKHWNHVHDGHODKWL
1. Vajutage juhtpaneelil [3+21(] nupule ja valige seejärel 3KRQHVHWWLQJV
X3DLUHGGHYLFHV.
2. Keerake [781(] nuppu hetkel ühendatud seadme valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
3. Vajutage nupule [ 537] ja valige
Yes.

6HRWXGVHDGPHWHNXVWXWDPLQH
.XL WH HL VRRYL HW %OXHWRRWKVHDGH
ROHNV VVWHHPLJD VHRWXG Y}L VRRYLWH
VLGXGDXXHVHDGPHDJDPDNVLPDDOQH
Bluetooth-seadmete arv süsteemiloenGLV RQ VDDYXWDWXG NXVWXWDJH VHRWXG
seadmeid kustutada.
1. Vajutage juhtpaneelil [3+21(] nupule ja valige seejärel 3KRQHVHWWLQJV
X'HOHWHGHYLFHV.
2. Keerake kustutatava seadme valimiseks nuppu [781(] ja vajutage seejärel nupule.
3. Vajutage nupule [ 537] ja valige
Yes.
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NB!
 .XLVHRWXGVHDGPHNXVWXWDWHVLLV
NXVWXYDG WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPLVW ND N}QHGH DMDOXJX MD
NRQWDNWLG
 .XL VRRYLWH NXVWXWDWXG VHDGHW
XXHVWLNDVXWDGDSHDWHVHOOHXXHVWL
VVWHHPLJDVLGXPD

%OXHWRRWKDXGLRVHDGPHNDVXWDPLQH
Saate kuulata Bluetooth-audioseadmesse talletatud muusikat enda sõiduki
kõlaritest.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [AUDIO].
2. Valikuakna
kuvamisel
keerake
[781(] nuppu ja valige Bluetooth
UHçLLPL YDOLPLVHNV %OXHWRRWK DXGLR
ja vajutage seejärel nupule.

(1) Praegu esitatava laulu teave
1. Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil
[0(18&/2&.].
2. Keerake [781(] nuppu valiku tegemiseks ja vajutage seejärel nupule.

6RXQG VHWWLQJV KHOLVHDGHG 
VDDWHPXXWDKHOLJDVHRWXGVlWWHLG
QlLWHNVNRKWDNXKXKHOLNRRQGDWDNVHMDYlOMXQGWDVHW
- 3RVLWLRQ DVHQG  YDOLJH NRKW
kuhu heli sõidukis kontsentreeritakse. Valige )DGH ()DGHU) (hajumine) või Balance WDVDNDDO NHHrake lüliti [781(] soovitud
asendisse ja seejärel vajutage
QXSXOH6HOOHNVHWKHOLROHNVV}LGXNLVNHVNQHYDOLJH&HQWUH(&HQWHU)
(keskel).
- (TXDOLVHU (7RQH) (ekvalaiser või
KHOLWRRQ LJDKHOLWRRQLUHçLLPLYlOjundtaseme reguleerimiseks.
- 6SHHGGHSHQGHQWYRO V}LGXNLLUXVHJD VHRWXG KHOLWXJHYXV 
Auto sõidukiirusega seotud helitugevuse määramiseks.
NB!
 9DOLNXGY}LYDGHULPXGHOLWHMDHULQHYDWHWHKQLOLVWHDQGPHWHSXKXOHULQHGD
 9DOLNXG Y}LYDG V}OWXGD ND WHLH V}LGXNL WHDEH MD PHHOHODKXWXVVVWHHPLY}LY}LPHQGLWHKQLOLVWHVWDQGPHtest.
0RGHSRSXS UHçLLPLYDOLNXKSLNDNHQ  NXYDE HNUDDQLUHçLLPL YDOLNXDNQD NXL YDMXWDWH QXSSX
[AUDIO] juhtpaneelil.
'DWH7LPH NXXSlHYMDNHOODDHJ 
saate süsteemi ekraanil kuvatavat
kuupäeva ja kellaaega muuta.
- 6HW GDWH NXXSlHYD PllUDPLQH  NXYDWDYD NXXSlHYD PllUDmine.
- 6HW WLPH NHOODDMD PllUDPLQH 
kuvatava kellaaja määramine.
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- 7LPH IRUPDW NHOODDMD IRUPDDW 
12 h või 24 h ajaformaadi määramine.
- Display (3RZHU 2II  VVWHHPL
väljalülitatud olekuks ekraanikella
määramine.
/DQJXDJH NHHO  HNUDDQLNHHOH
valimine

Taasesituse peatamine
MDMlWNDPLQH
Taasesituse peatamiseks vajutage juhpaneelil nuppu [781(]. Taasesituse
jätkamiseks vajutage uuesti nuppu
[781(].
 Saate vajutada ka Mute-nuppu roolil
heli väljalülitamiseks.

.RUGXYHVLWXV
Vajutage juhtpaneelil nuppu [ 537].
.RUGXYD HVLWXVH UHçLLP PXXWXE LJD
QXSXYDMXWXVHJD (NUDDQLO NXYDWDNVH
YDVWDYDUHçLLPLLNRRQ

6XYDOLVHVMlUMHNRUUDVHVLWDPLQH
Vajutage juhtpaneelil nuppu [ 6+)/].
6XYDOLVHV MlUMHNRUUDV HVLWDPLVH UHçLLP
aktiveeritakse või deaktiveeritakse igal
vajutamisel. Kui suvalises järjekorras
HVLWDPLVH UHçLLPL YDOLWH NXYDWDNVH
HNUDDQLOYDVWDYDUHçLLPLLNRRQ
NB!
hKHQGDWXG %OXHWRRWKVHDGH Y}L
PRELLOWHOHIRQHLSUXXJL537MD6+)/
IXQNWVLRRQHWRHWDGD
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NB!
 7DDVHVLWXVHMXKWQXSXGY}LYDGV}OWXYDOW%OXHWRRWKVHDGPHVWPRELLOWHOHIRQLVWY}LPXXVLNDSOHLHULVWHULQHGD
 6}OWXYDOW NDVXWDWDYDVW PXXVLNDSOHLHULVW HL SUXXJL YRRJHVLWXV
ROODWRHWDWXG
 hKHQGDWXG %OXHWRRWKVHDGH Y}L
PRELLOWHOHIRQHLSUXXJLN}LNLIXQNWVLRRQHWRHWDGD
 .XL %OXHWRRWKLJD WHOHIRQL NDVXWDWDNVH PXXVLND HVLWDPLVHNV VLLV
VLVVHWXOHYDWHN}QHGHDMDOY}LYlOMD
KHOLVWDGHVPXXVLNDNDWNHE
 .XL HVLWDWH KHOL %OXHWRRWKDXGLR
VHDGPHVWMDVDPDODMDOWXOHEN}QH
VLVVH Y}L KHOLVWDWH LVH YlOMD Y}LE
VHHWHNLWDGDKlLUHLGKHOLV
 .XL NDVXWDWH %OXHWRRWKDXGLR
VHDGPHVW KHOL HVLWDPLVHNV %OXH
WRRWKWHOHIRQLUHçLLPLHLSUXXJLHVLWXVSlUDVWN}QHO}SSXDXWRPDDWVHOW
MlWNXGD
V}OWXYDOW KHQGDWXG
PRELLOWHOHIRQLVW 
 .XL YDOLWH %OXHWRRWKDXGLRUHçLLPLO
OXJX OLLNXGHV ORHQGLV OHV Y}L
DOOD  Y}LE P}QHV PRELLOWHOHIRQLV
WHNLWDGDPUD
 (GDVL MD WDJDVL NHULPLQH HL ROH
%OXHWRRWKDXGLRUHçLLPLOWRHWDWXG
 (VLWXVORHQGL IXQNWVLRRQ HL ROH
%OXHWRRWKDXGLRUHçLLPLOWRHWDWXG
 .XL%OXHWRRWKVHDGHKHQGDWDNVH
O}SSHEND%OXHWRRWKDXGLRUHçLLP
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%OXHWRRWKWHOHIRQLNDVXWDPLQH
Saate Bluetoothi abil teha telefoniga
vabakäekõnesid. Vaadake kõne teavet
VVWHHPLHNUDDQLOKHOLVWDJHLVHMDY}WNH
sissetulevaid kõnesid mugavalt vastu
auto sisseehitatud mikrofoni ja kõlarite
abil.

HOIATUS
 (QQH %OXHWRRWKVHDPHWH KHQGDPLVW SDUNLJH RKXWXV NRKDV .XL
WlKHOHSDQX RQ DXWR MXKWLPLVH DMDO
KDMXWDWXGY}LEMXKWXGDYLJDVWXVWH
Y}L VXUPDJD O}SSHY OLLNOXV}QQHtus.
 bUJHNXQDJLYDOLJHWHOHIRQLQXPEULW
Y}L YDVWDNH N}QHOH V}LGX DMDO
0RELLOWHOHIRQL NDVXWDPLQH Y}LE
WlKHOHSDQX OLLNOXVHOW N}UYDOH MXKWLGDPXXWHVROXNRUUDMlOJLPLVHUDVNHNV MD YlKHQGDGHV Y}LPHW RRWDPDWXLG ROXNRUGL ODKHQGDGD 1LL
Y}LE
MXKWXGD
OLLNOXV}QQHWXV
9DMDGXVHO NDVXWDJH N}QHGH WHJHPLVHNV %OXHWRRWKYDEDNlHVHDGHW
MD KRLGNH WHOHIRQLN}QHG Y}LPDOLNXOWOKLNHVHQD

NB!
 .XL PRELLOWHOHIRQSROH KHQGDWXG
HL SllVH WH WHOHIRQLHNUDDQLOH OLJL
%OXHWRRWKWHOHIRQL IXQNWVLRRQL ND
VXWDPLVHNV KHQGDJH PRELLOWHOHIRQVVWHHPLJD
 %OXHWRRWKYDEDNlHVHDGHHLSUXXJL
W||WDGD NXL YlOMXWH PRELLOVLGHWHHQXVH OHYLDODVW QlLWHNV NXL YLLELWH
WXQQHOLVPDDDOOY}LPlJLVHVSLLUNRQQDV
 .}QHNYDOLWHHWY}LEKDOYHQHGDMlUJPLVWHVROXNRUGDGHV
 0RELLOWHOHIRQLVLJQDDORQQ}UN
 $XWRVDORQJRQPUDULNDV
 0RELLOWHOHIRQ RQ PHWDOOHVHPHWH
QDJXMRRJLSXUJLOlKHGXVHV
 %OXHWRRWKYDEDNlHVHDGPH KHOLWXJHYXVMDNYDOLWHHWV}OWXEKHQGDWXG PRELLOWHOHIRQLVW MD Y}LE VHHJD
HULQHGD
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Helistamine

/HPPLNXWHORHQGLNDVXWDPLQH

Kui mobiiltelefon on süsteemi ühendaWXGVDDWHKHOLVWDGDYDOLGHVQLPHN}QHlogist või kontaktiloendist.
1. Vajutage juhtpaneelil telefoninuppu
[3+21(].
9}LWHYDMXWDGDNDURROLN}QHYDVWDmise nuppu.
2. Valige telefoninumber.
7HOHIRQLQXPEUL OHPPLNXWHVW YDOLPLseks valige )DYRXULWHV /HPPL
NXG .
7HOHIRQLQXPEULN}QHORHQGLVWYDOLPLseks valige &DOO KLVWRU\ .}QH
ORHQG .
7HOHIRQLQXPEULRPDPRELLOWHOHIRQLVW
allalaaditud kontaktide hulgast valimiseks valige &RQWDFWV.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage juhtpaneelil [ 6+)/@ QXSXOH (QG YDOLPLseks.
9}LWHYDMXWDGDNDN}QHO}SHWDPLVH
roolilülitile.

1. Keerake juhtpaneelil telefoniaknas
olles nuppu [781(] lemmikute loendi ehk )DYRXULWHV valimiseks ja
vajutage seejärel nupule.
2. Keerake [781(] nuppu soovitud
kontakti valimiseks ja vajutage seejärel talle helistamiseks nupule.

Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH
 $GG QHZ IDYRXULWHV VDJHGDVWL
kasutatud telefoninumbri lemmikute
loendisse lisamiseks.
 'HOHWHLWHPVYDOLWXGOHPPLNXNXVWXtamiseks.
 Delete allN}LNLGHOHPPLNXWHORHQGLV
olevate numbrite kustutamiseks.

/HPPLNXWHORHQGLVDOYHVWDPLQH
Saate Bluetoothi abil rääkida vabakäeVHDGPHJD VDOYHVWDGHV WHOHIRQLQXPErid enda lemmikute loendisse.
1. Keerake telefoniaknas juhtpaneelil
[781(] nuppu lemmikute loendi ehk
)DYRXULWHV valimiseks ja vajutage
seejärel nupule.
2. Valige [0(18&/2&.] X$GGQHZ
IDYRXULWHV.
3. Vajutage nuppu [ 537] ja valige
soovitud telefoninumber.
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NB!
 ,JDVHDGPHMDRNVVDDEPllUDWDNXQL
OHPPLNXW
 /HPPLNXWHPllUDPLVHNVSHDWHN}LJHSHDOWNRQWDNWLGVVWHHPLDOODODDGLPD
 0RELLOWHOHIRQL VDOYHVWDWXG OHPPLNXLGHLODDGLWDVVWHHPL

05
 .XL PRELLOWHOHIRQLV NRQWDNWL DQGPHLG PXXGHWDNVH VLLV VVWHHPLV
ROHYDLG OHPPLNXLG DXWRPDDWVHOW HL
PXXGHWD .XVWXWDJH MD OLVDJH NRQWDNWXXHVWLOHPPLNXWHVVH
 8XH PRELLOWHOHIRQL KHQGDPLVHO HL
NXYDWD HHOPLVH PRELLOWHOHIRQL OHPPLNXLG DJD QHHG MllYDG VVWHHPL
VHQLNVNXQLNXVWXWDWHWHOHIRQLVHDGPHWHORHQGLVW

.}QHORJLNDVXWDPLQH
1. Keerake juhtpaneelil telefoniaknas
olles nuppu [781(] kõnelogi ehk
&DOO KLVWRU\ valimiseks ja vajutage
seejärel nupule.
2. Keerake [781(] nuppu soovitud
kontakti valimiseks ja vajutage seejärel talle helistamiseks nupule.
Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@QXSXOH

NB!
 0}QHG PRELLOWHOHIRQLG HL SUXXJL
DOODODDGLPLVHIXQNWVLRRQLWRHWDGD
 .}QHORHQGLOH RQ MXXUGHSllV DLQXOW
SlUDVWVHOOHDOODODDGLPLVWNXLPRELLOWHOHIRQRQVVWHHPLJDKHQGDWXG
 3LLUDWXG,'JDN}QHVLGN}QHORHQGLVse ei salvestata.
 ,JDHUDOGLORHQGLNRKWDVDDEVDOYHVWDGDNXQLN}QHW
 .}QH NHVWXVW MD DHJD VVWHHPL
HNUDDQLOHLNXYDWD
 .}QHORJL PRELLOWHOHIRQLVW VVWHHPL
ODDGLPLVHO NVLWDNVH OXED .XL WH
SURRYLWHDQGPHLGDOODODDGLGDY}LE
RVXWXGD YDMDOLNXNV ORD DQGPLQH
PRELLOWHOHIRQLV $OODODDGLPLVH HED}QQHVWXPLVHONRQWUROOLJHPRELLOWHOHIRQLHNUDDQLWHDWHLGY}LORDVHDGHLG
 .}QHORJL DOODODDGLPLVHO YDQDG DQGPHGNXVWXWDWDNVH

.RQWDNWLGHORHQGLNDVXWDPLQH

 'RZQORDG $OODODDGLPLQH N}QHORJL
allalaadimine.
 $
 OO FDOOV .}LN N}QHG  N}LJL N}QHloendite kuvamiseks.
 '
 LDOOHGFDOOV 9DOLWXGN}QHG DLQXOW
valitud kõnede vaatamiseks.
 5
 HFHLYHG FDOOV
9DVWXY}HWXG
N}QHG  DLQXOW YDVWXY}HWXG N}QHGH
kuvamiseks.
 0LVVHG FDOOV 9DVWDPDWD N}QHG 
ainult vastamata kõnede kuvamiseks.

1. Keerake juhtpaneelil telefoniaknas
olles nuppu [781(] kontaktide loendi ehk &RQWDFWV valimiseks ja vajutage seejärel nupule.
2. Keerake [781(] nuppu vastava
tähemärkide rühma valimiseks ja
vajutage seejärel nupule.
3. Keerake [781(] nuppu soovitud
kontakti valimiseks ja vajutage seejärel talle helistamiseks nupule.
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Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse pääsemiseks juhtpaneelil [0(18
&/2&.@
 'RZQORDG $OODODDGLPLQH PRELLOWHlefoni kontaktide allalaadimine.
NB!
 .RQWDNWH VDDE YDDGDWD DLQXOW VLLV
NXL %OXHWRRWKVHDGH RQ KHQGDWXG
 %OXHWRRWKVHDGPHVWVDDEDOODODDGLGD MD YDDGDWD YDLG WRHWDWXG IRUPDDGLVNRQWDNWH5DNHQGXVWHNRQtakte ei kaasata.
 7HLH VHDGPHVW VDDE DOOD ODDGLGD
NXQLNRQWDNWL
 0}QHG PRELLOWHOHIRQLG HL SUXXJL
DOODODDGLPLVHIXQNWVLRRQLWRHWDGD
 6}OWXYDOW VVWHHPL WHKQLOLVWHVW
DQGPHWHVW Y}LYDG RVDG DOODODDGLWXGNRQWDNWLGNDRWVLPLQQD
 $OOD ODDGLWDNVH QLL WHOHIRQLVVH NXL
ND6,0NDDUGLOHVDOYHVWDWXGQXPEULG 2VDGHVW PRELLOWHOHIRQLGHVW HL
SUXXJLWDVDDGD6,0NDDUGLNRQWDNWHDOODODDGLGD
 .RQWDNWL QLPHV NDVXWDWXG HULOLVL
WlKHPlUNHMDNXMXQGHLGHLSUXXJLWD
NRUUHNWVHOWNXYDGD
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 .RQWDNWLGH PRELLOWHOHIRQLVW VVWHHPL ODDGLPLVHO NVLWDNVH OXED
.XLWHSURRYLWHDQGPHLGDOODODDGLGD Y}LE RVXWXGD YDMDOLNXNV ORD
DQGPLQH PRELLOWHOHIRQLV $OODODD
GLPLVH HED}QQHVWXPLVHO NRQWUROOLJH PRELLOWHOHIRQL HNUDDQLWHDWHLG
Y}LORDVHDGHLG
 2OHQHYDOW PRELLOWHOHIRQL WELVW
Y}L ROHNXVW Y}LE DOODODDGLPLQH
NHVWDNDXHP
 .RQWDNWLGH DOODODDGLPLVHO YDQDG
DQGPHGNXVWXWDWDNVH
 7H HL VDD MXED VVWHHPLV ROHYDLG
NRQWDNWHPXXWDY}LNXVWXWDGD
 8XHPRELLOWHOHIRQLKHQGDPLVHOHL
NXYDWD HHOPLVHVW PRELLOWHOHIRQLVW
DOOD ODDGLWXG NRQWDNWH DJD QHHG
MllYDGVVWHHPLVHQLNVNXQLNXVWXWDWHWHOHIRQLVHDGPHWHORHQGLVW

Kõnedele vastamine
Sissetuleva kõne puhul ilmub vastav
hüpikaken süsteemi ekraanile.

Kõnele vastamiseks vajutage juhtpaneelil [537] nupule.
 9}LWHYDMXWDGDNDURROLN}QHYDVWDPLse nuppu.

05
Kõnest keeldumiseks vajutage juhtpaneelil [6+)/] nupule.
 Võite vajutada ka kõne lõpetamise
roolilülitile.
NB!
 0RELLOWHOHIRQL WELVW V}OWXYDOW HL
SUXXJLN}QHVWNHHOGXPLQHROODWRHWDWXG
 .XLWHLHPRELLOWHOHIRQRQVVWHHPLJDKHQGDWXGY}LGDNVHN}QHVXXQDWD WHLH DXWR N}ODULWHVVH ND VLLV
NXLROHWHDXWRVYlOMDVDJDSLLVDYDOW
OlKHGDO HW KHQGXV WRLPLNV
hKHQGXVHO}SHWDPLVHNVKHQGDJH
VHDGHVVWHHPLVWODKWLY}LOOLWDJH
VHDGPHV%OXHWRRWKYlOMD

9DOLNXWHNDVXWDPLQHN}QHDMDO
Kõne ajal näete allpool kuvatavat kõne
akent. Soovitud funktsiooni valimiseks
vajutage nupule.

Kõne mobilltelefoni üleviimiseks vajutage juhtpaneelil [537] nupule.
 Võite vajutada ja all hoida ka helistaPLVHYDVWDPLVHURROLOOLWLW

Kõne lõpetamiseks vajutage juhtpaneelil [6+)/@QXSXOH(QGYDOLPLVHNV
 Võite vajutada ka kõne lõpetamise
roolilülitile.
 Vajutage järgmistesse menüüvalikutesse
pääsemiseks
juhtpaneelil
[0(18&/2&.@
 0LFURSKRQH 9ROXPH (2XWJRLQJ
9ROXPH  PLNURIRQLKHOLWXJHYXV VHOlega saab reguleerida mikrofoni heliWXJHYXVW Y}L OOLWDGD PLNURIRQL YlOMD
et teine pool teid ei kuuleks.
NB!
 .XLKHOLVWDMDRQWHLHNRQWDNWLGHVVH
VDOYHVWDWXG NXYDWDNVH KHOLVWDMD
QLPLMDWHOHIRQLQXPEHU.XLKHOLVWDMDHLROHWHLHNRQWDNWLGHVVHVDOYHVWDWXGNXYDWDNVHKHOLVWDMDWHOHIRQLQXPEHU
 %OXHWRRWKL NDVXWDYD N}QH DMDO HL
VDD WH WHLVHOH HNUDDQLOH QDJX
DXGLR Y}L VHDGHWH HNUDDQ PEHU
OOLWDGD
 0RELLOWHOHIRQL WELVW V}OWXYDOW
Y}LEN}QHNYDOLWHHWN}LNXGD0}QHV
WHOHIRQLV Y}LE WHLH KllO ROOD WHLVH
RVDSRROHMDRNVYlKHPNXXOGDY
 0}QLPRELLOWHOHIRQLWSHLY}LPDOGDWHOHIRQLQXPEULWNXYDGD
 0}QLPRELLOWHOHIRQLWSHLSUXXJL
N}QH PEHUOOLWDPLVH IXQNWVLRRQL
WRHWDGD
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ÜLEEUROOPALINE AUTOMAATNE HÄDAABIKÕNE ECALL
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
Üleeuroopaline automaatne hädaabikõne tehakse liiklusõnnetuse või muu
teel toimuva õnnetuse korral.

SOS
Sõitja või reisija saab teha käsitsi
KlGDDELN}QH YDMXWDGHV YDMDOLNHOH
hädaabiteenustele helistamiseks SOSnuppu.
 Peatab heli ja ekraanil kuvatakse
SOS.
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SOS-katse
Saate käivitada üleeuroopalise hädaaELN}QH NDWVHUHçLLPL YDMXWDGHV QXSSX
6267(67
 Peatab heli ja ekraanil kuvatakse
6267(67
NB!
 /LVDWHDYHW VDDWH NlVLUDDPDWX
RVDVWhOHHXURRSDOLQHDXWRPDDWQH
KlGDDELN}QHVVWHHP´
 6}OWXYDOWWHLHDVXNRKDVWHLSUXXJLWDVHGDWHHQXVWWRHWDGD
 6}OWXYDOW WHLH DVXNRKDVW MD DXWR
PXGHOLVW Y}LE VHOOH QXSX QLPHWXV
YDULHHUXGD

05
SÜSTEEMI OLEKUIKOONID
(NUDDQL ODRVDV NXYDWDNVH ROHNXLNRRQLGPLVQlLWDYDGVVWHHPLKHWNHROHNXW
7XWYXJH ROHNXLNRRQLGHJD PLV LOPXYDG
teatud toimingute ja funktsioonide
kasutamisel.

Signaali tugevus

%OXHWRRWK

NB!
 (NUDDQLO NXYDWDY DNX WDVH Y}LE
KHQGDWXG VHDGPH HNUDDQLO NXYDWDYDVWHULQHGD
 (NUDDQLO NXYDWDY VLJQDDOL WXJHYXV
Y}LE KHQGDWXG VHDGPH HNUDDQLO
NXYDWDYDVWHULQHGD
 6HH NDV N}LNL LNRRQH NXYDWDNVH
V}OWXEV}LGXNLPXGHOLVWMDWHKQLOLVWHVWDQGPHWHVW

,NRRQ

.LUMHOGXV
Ühendatud Bluetooth-seadme
akutase

,NRRQ

.LUMHOGXV
Bluetoothi kaudu ühendatud mobiiltelefoni signaali tugevus

Mobiiltelefon või heliseade on
Bluetooth kaudu ühendatud
Pooleliolev Bluetoothi abil tehtav
kõne
Mikrofon on Bluetoothi kõne ajal
välja lülitatud.
Bluetoothi kaudu ühendatud mobiiltelefoni kõnelogi allalaadimine
Bluetoothi kaudu ühendatud mobiiltelefoni kontaktide allalaadimine
6HGDNXYDWDNVHNXLQXWLWHOHIRQL
rakenduste kaudu on ühendatud
Bluetooth-pult.
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TEABEǘ JA MEELELAHUTUSSÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED
USB
7RHWDWXGKHOLIRUPDDGLG
 Audiofaili tehnilised andmed
- WAVeform audioformaat
03(*$XGLR/D\HU
:LQGRZV0HGLD$XGLR9HU;;
 Bitikiirus
03(*/D\HU

NELWV
03(*/D\HU

NELWV
03(* /D\HU 

NELWV
:0$ +LJK5DQJH 
NELWV
 Bitid diskreetimisel
:$9 3&0 6WHUHR ELW
:$9 ,0$$'3&0 ELW
:$9 06$'3&0 ELW
 Diskreetimissagedus
03(*+]
03(*+]
03(*+]
:0$+]
:$9+]
 .DWDORRJLIDLOLQLPHPDNVLPDDOQHSLNNXV 8QLFRGH S}KMDO   LQJOLVH Y}L
korea tähemärki
 Kataloogide ja failide nimedes toetatud tähemärgid (Unicode-süsteemi
WRHJD   NRUHD WlKHPlUNL 
QXPEULOLVWWlKHOLVW PlUNL  OLKWVXVWDWXGKLLQDWlKWHHULWlKHPlUki
 0DNVLPDDOQHNDXVWDGHDUY
 0DNVLPDDOQHIDLOLGHDUY
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NB!
 )DLOH PLOOH IRUPDDWL HL WRHWDWD HL
SUXXJLVVWHHPWXYDVWDGDY}LHVLWDGD Y}L QlLGDWD QHQGH NRKWD WHDYHW QWIDLOLQLPH 
 6VWHHP WXYDVWDE DLQXOW PS
ZPD Y}L ZDY ODLHQGLJD IDLOH .XL
IDLO HL ROH WRHWDWXG IRUPDDGLV
PXXWNH IDLOL IRUPDDWL XXVLPD
NRGHHULPLVWDUNYDUDJD
 6VWHHP HL VXXGD WXYDVWDGD GLJLWDDOVHDXWRULNDLWVHJD '50 IDLOH
 03:0$ WLKHQGDWXG IDLOLGH MD
:$9IDLOLGH ELWLNLLUXV PllUDE
KHOLNYDOLWHHGL 6XXUHPD ELWLNLLUXVHJD IDLOLGH KHOLNYDOLWHHW RQ
SDUHP
 -DDSDQL Y}L OLKWVXVWDWXG KLLQD
WlKHPlUNHNDWDORRJLY}LIDLOLQLPHV
HL SUXXJL VVWHHP NRUUHNWVHOW
NXYDGD

7RHWDWXG86%DQGPHNDQGMDG
 %DLWVHNWRUN%Y}LYlKHP
 9RUPLQGDPLVVVWHHP )$7
VRRYLWDWXG H[)$717)6

05
KAUBAMÄRGID
NB!
 86%DQGPHNDQGMD SHDE ROHPD
PHWDOONDWWHJD MD SLVWLNKHQGXVHJD HW VHH VVWHHPLJD KHQGDGHV
W||WDNV
 3ODVWLNSLVWLNXJD86%PlOXSXOND
VLGHLSUXXJLWDWXYDVWDGD
 0lOXNDDUGLWSL86%PlOXSXONL
QDJX&)Y}L6'NDDUGLGHLSUXXJLWDWXYDVWDWD
 86%N}YDNHWWDLG HL SUXXJL VVWHHPWXYDVWDGD
 0LWPH ORRJLOLVH NHWWDJD VXXUHPDKXOLVWH 86%DQGPHNDQGMDWH NDVXWDPLVHOWXYDVWDWDNVHDLQXOWHVLPHVHOHNHWWDOHVDOYHVWDWXGIDLOLG
 .XL 86%DQGPHNDQGMDOH RQ ODDGLWXG UDNHQGXVSURJUDPP HL SUXXJL
VVWHHP YDVWDYDW PHHGLDIDLOL HVLWDGD
 3DULPDNV KLOGXYXVHNV NDVXWDJH
86%VHDGPHLG

Kõik teised kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
 Sõnamärk Bluetooth® ja logod on
%OXHWRRWK 6,* ,QF UHJLVWUHHULWXG
NDXEDPlUJLG MD +<81'$, NDVXWDE
neid litsentsi alusel.

%OXHWRRWK
 %OXHWRRWKL Y}LPVXVNODVV   NXQL 
dBm
 $QWHQQLY}LPVXV0D[P:
 6DJHGXVYDKHPLN  NXQL 
0+]
 Bluetooth paiga RAM tarkvara verVLRRQ
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VASTAVUSDEKLARATSIOON
&(5('(/LV
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Auto juhtimine

HOIATUS
Süsinikoksiid (CO, vingugaas) on mürgine gaas. Sissehingamisel võib see
põhjustada teadvusekaotust ning võib olla koguni surmav.
Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikoksiidi, mis on nähtamatu ja lõhnatu gaas.
Ärge hingake sisse mootori heitgaase.
Alati, kui tunnete autos heitgaaside lõhna, avage otsekohe aknad. Süsinikoksiid
(CO) võib sissehingamisel põhjustada teadvusekaotust ning lämbumist, mis võib
lõppeda surmaga.
Kontrollige, et heitgaaside väljalasketorustik ei lekiks.
Alati, kui auto näiteks õlivahetuseks või mõnel muul põhjusel üles tõstetakse, peab
üle kontrollima ka heitgaaside väljalasketorustiku. Kui kuulete, et väljalasketorustikust kostvad hääled on muutunud või kui sõidate üle millestki, mis auto põhjale
löögi annab, soovitame lasta väljalaskesüsteemi esimesel võimalusel volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
Ärge pange mootorit tööle kinnises ruumis.
,VHJLMXKXONXLJDUDDçLXNVRQODKWLRQYlJDRKWOLNODVWDPRRWRULOJDUDDçLVWKLNlLJXO
W||WDGDbUJHODVNHPRRWRULOW||WDGDJDUDDçLVNDXHPNXLRQYDMDPRRWRULNlLYLWDPLVHNVMDJDUDDçLVWYlOMDV}LGXNV
Vältige mootori pikaaegset tühikäigul tööd, kui inimesed on autos.
Kui mootor on vaja pikemaks ajaks tühikäigul tööle jätta, kui inimesed on autos,
tehke seda tingimata õues avatud alal ning valige õhu sissevõtu valikulülitiga värske välisõhu sissevõtt ja pange ventilaator suurel kiirusel tööle.
Hoidke õhu sissevõtuavad puhtad.
Ventilatsioonisüsteemi laitmatu töö tagamiseks hoidke otse esiklaasi ees kapoti
servas asuvad õhu sissevõtuavad alati lumest, jääst, puulehtedest jms puhtad.
Kui tagaluuk on vaja sõidu ajaks lahti jätta
Sulgege kõik aknad.
Avage armatuurlaua ventilatsiooniavad.
9DOLJH}KXVLVVHY}WXYDOLNXOOLWLJDYlUVNHYlOLV}KXVLVVHY}WWVXXQDNH}KNUHçLLPLYDliku lüliti abil põrandale või näole ja pange ventilaator suurel kiirusel tööle.
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ENNE SÕIDU ALUSTAMIST
Enne autosse istumist
 .RQWUROOLJH NDV N}LN DNQDG NOMHpeeglid ja välistuled on puhtad ja
takistustest vabad.
 (HPDOGDJHKlUPDWLVOXPLY}LMll
 .RQWUROOLJHNDVUHKYLGHORQHEDKWODse kulumise märke või vigastusi.
 9DDGDNHDXWRDOOD²NDVHLROHPlUNH
leketest.
 9HHQGXJHHWDXWRWDJDHLROHNVPLQgeid takistusi.

Enne mootori käivitamist
 9HHQGXJHHWN}LNXNVHGWDJDOXXNMD
kapott oleksid korralikult suletud ja
lukustatud.
 5HJXOHHULJH LVWH MD URRO HQGD MDRNV
sobivasse asendisse.
 5HJXOHHULJHSDLNDVLVHPLQHWDKDYDDtepeegel ja küljepeeglid.
 .RQWUROOLJHNDVN}LNWXOHGW||WDYDG
 .LQQLWDJH RPD WXUYDY|| .RQWUROOLJH
kas ka kõik kaassõitjad on oma turvavöö kinnitanud.
 .XLVGHRQVLVVHOOLWDWXG DVHQGLVse ON), kontrollige üle kõik mõõdikud
ning hoiatus- ja indikaatortuled armatuurlaual ning teated näidikuploki
ekraanil.
 .RQWUROOLJH NDV N}LN DXWRV ROHYDG
esemed ja pagas on oma õigel kohal
ja korralikult kinnitatud.

HOIATUS
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ohutusabinõusid.
 .LQQLWDJH $/$7, RPD WXUYDY||
Alati, kui auto liigub, peavad kõik
kaassõitjad olema korralikult turvavöödega kinnitatud. Lisateabe
saamiseks vt “Turvavööd” peatükis 3.
 6}LWNH DODWL HWWHYDDWOLNXOW 2OJH
alati valmis selleks, et teised autojuhid või jalakäijad võivad olla
hooletud ja eksida.
 .HVNHQGXJHWlLHOLNXOWDXWRMXKWLPLsele. Tähelepanu kaotanud autojuht võib väga kergesti liiklusõnnetuse põhjustada.
 +RLGNH HHV OLLNXYD V}LGXNLJD DODWL
ohutut pikivahet.
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HOIATUS
Ärge juhtige KUNAGI autot, kui olete
tarbinud alkoholi või uimastavaid
aineid!
Auto juhtimine joobeseisundis või
ravimite/uimastite mõju all on väga
ohtlik ning võib lõppeda liiklusõnnetuse ja RASKETE või SURMAVATE
KEHAVIGASTUSTEGA.
Auto juhtimine purjuspäi põhjustab
maanteedel igal aastal kõige enam
surmaga lõppenud avariisid. Isegi
väike kogus alkoholi mõjub juhi
refleksidele, tajule ja reageerimiskiirusele. Kõigest üks alkohoolne jook
võib vähendada teie võimet reageerida muutunud sõidutingimustele ja
hädaolukordadele ning iga järgmise
joogiga muutub teie reageerimine
veel aeglasemaks.
Auto juhtimine ravimite või uimastavate ainete mõju all on sama ohtlik
või koguni ohtlikum kui juhtimine
alkoholijoobes.
Kui juhite autot joobeseisundis või
uimastavate ainete mõju all, suureneb märgatavalt tõenäosus, et võite
teha raske avarii. Palun ärge juhtige
autot, kui olete tarbinud alkoholi või
uimastavaid aineid. Samuti ärge
sõitke juhiga, kes on uimastavate
ainete mõju all või ei ole kaine. Valige
seltskonnast välja üks kaine juht või
kutsuge takso.
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SÜÜTELUKK
HOIATUS

HOIATUS

RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ohutusabinõusid.
 bUJH OXEDJH ODVWHO HJD WlLVNDVYDnutel, kes ei tunne teie autot,
KUNAGI süütelukku puudutada
ega mingeid muid käivitussüsteemiga seotud osi puutuda. Auto
võib ootamatult ja järsku liikuma
hakata.
 .XL DXWR OLLJXE lUJH SURRYLJH
KUNAGI süütelukku või muid juhtseadmeid kasutada läbi rooliratta.
Läbi rooliratta pandud käsi võib
põhjustada kontrolli kaotamise
auto liikumise üle, mille tagajärjel
võib juhtuda avarii.

Võtmega keeratav süütelukk
(kui on varustuses)

 bUJH NHHUDNH VWHY}WLW VWHOXkus asendisse LOCK või ACC
KUNAGI siis, kui auto liigub, v.a
hädaolukorras. Selle tagajärjel
mootor seiskub ning rooli- ja pidurivõimendi lõpetavad töö. Nii võib
kaduda kontroll auto liikumissuuna ja pidurdamise üle ning võib
juhtuda avarii.
 (QQH MXKLLVWPHOW ODKNXPLVW SDQJH
käigukang alati 1. käigule (manuaalkäigukastiga sõiduk) või neutraalasendisse
N
(automatiseeritud
manuaalkäigukastiga sõiduk), rakendage korralikult seisupidur ja
lülitage süüde välja (keerake see
asendisse LOCK).
Kui neid ettevaatusabinõusid ei
järgita, võib auto ootamatult liikuma hakata.
NB!
Ärge kasutage kunagi mingeid järelturul pakutavaid lukuaugu katteid.
Need võivad põhjustada käivitamisraskusi, kuna takistavad signaalilevi.

OIB054010
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Võtmega keeratava süüteluku asendid
Süüteluku
asend

Tegevus

Kui süütelukk on asendis LOCK,
LUKUSTAMINE saab süütevõtme süütelukust
eemaldada.

ACC

SEES

START
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Kasutada saab elektrilisi lisaseadmeid.
See on normaalne süütevõtme
asend, kui mootor on käivitatud ja
töötab.
Kasutada saab kõiki funktsioone ja
seadmeid.
Kui keerate süüteluku asendist
ACC asendisse ON, saate kontrollida, kas hoiatustuled töötavad.
Mootori käivitamiseks keerake
süütevõti süütelukus asendisse
67$57.XLYDEDVWDWHY}WPH
läheb süütelukk tagasi asendisse
ON.

NB!
5RROOXNXVWXEHWNDLWVWDDXWRW
ärandamise eest.
(kui on varustuses)
5RRODYDQHEOXNXVWXVHVW
Kui süütevõtit on raske asendisse
ACC keerata, keerake võtit keerates ka rooli paremale ja vasakule,
et pinget vabastada.

Aku tühjenemise vältimiseks ärge
jätke süütelukku liiga kauaks asendisse ON, kui mootor ei tööta.

Mootorit käivitatakse seni, kuni
vabastate võtme.

06
Mootori käivitamine

HOIATUS
 .DQGNH DXWR MXKWLPLVH DMDO DODWL
selleks sobivaid jalatseid. Sobimatud jalanõud, nt tikkkontsad,
suusasaapad, sandaalid, plätud
jms, võivad segada piduri- ja gaasipedaali normaalset kasutamist.
 bUJHYDMXWDJHPRRWRULNlLYLWDPLVH
ajal gaasipedaali. Sõiduk võib liikuda ja põhjustada õnnetuse.
 2RGDNH SlUDVW NlLYLWDPLVW VHQL
kuni mootori pöörded on normaaltasemel. Kui mootori pöörded on
kõrged ja piduripedaal vabastatakse, võib auto väga järsult kohalt
liikuda.
Manuaalkäigukastiga sõiduk
1. Kontrollige, et seisupidur oleks
rakendatud.
2. Kontrollige, et käigukang oleks neutraalasendis N.
3. Vajutage ja hoidke siduri- ja piduripedaali all.
4. Keerake süütevõti süütelukus asenGLVVH 67$57 +RLGNH Y}WLW VHOOHV
asendis seni, kuni mootor käivitub
(maksimaalselt 10 sekundit), ning
vabastage siis võti.

Automatiseeritud manuaalkäigukastiga
sõiduk
1. Kontrollige, et seisupidur oleks
rakendatud.
2. Kontrollige, et käigukang oleks neutraalasendis N.
3. Vajutage piduripedaal tugevalt alla.
4. Keerake süütevõti süütelukus asenGLVVH 67$57 +RLGNH Y}WLW VHOOHV
asendis seni, kuni mootor käivitub
(maksimaalselt 10 sekundit), ning
vabastage siis võti. Mootori käivitamiseks peab käigukang neutraalasendis N.

i

Kasulik teave

 bUJH RRGDNH KH NRKD SHDO NXQL
PRRWRUVRRMHQHE+DNDNHP}}GXNDWHO PRRWRULS||UHWHO NRKH V}LWPD
9lOWLJHMlUVNXNLLUHQGDPLVWMDDHJOXVWDPLVW
 9DMXWDJH SLGXULSHGDDO PRRWRUL NlLYLWDPLVHDMDNVDODWLDOODbUJHYDMXWDJH PRRWRUL NlLYLWDPLVH DMDO JDDVLSHGDDOL bUJH ODVNH PRRWRULO
W||WDGD N}UJHWHO S||UHWHO NXL VHH
DOOHVVRRMHQHE
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NB!
Auto kahjustamise vältimiseks
 bUJH KRLGNH VWHY}WLW DVHQGLV
START üle 10 sekundi järjest.
Enne, kui uuesti proovite, oodake
5 kuni 10 sekundit.
 bUJH NHHUDNH VWHY}WLW VWHOXkus asendisse START siis, kui
mootor töötab. See võib starterit
kahjustada.
 .XL OLLNOXV MD WHHWLQJLPXVHG VHGD
võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal viia käigukangi neutraalasendisse N ja keerata mootori
taaskäivitamiseks süütelüliti asendisse START.
 bUJHSURRYLJHDXWRWNlLYLWDGDVHGD
lükates või tõmmates.

Mootori start/stopp-lüliti
(kui on varustuses)

OAC3069052TU

Iga kord, kui esiuks avatakse, hakkab
mootori start/stopp-lüliti valgustus põlema. Lüliti valgustus kustub umbes 30
sekundit pärast ukse sulgemist (kui on
varustuses)

HOIATUS
Mootori seiskamiseks hädaolukorras
Vajutage mootori start/stopplülitit
üle kahe sekundi järjest VÕI vajutage mootori start/stopp-lülitit kiiresti
kolm korda (kolme sekundi jooksul).
Kui auto ikka veel liigub, saate mootori uuesti käivitada piduripedaali
vajutades (automatiseeritud manuaalkäigukastiga mudelid) või pidurija siduripedaali vajutades (manuaalkäigukastiga mudel), kui panete
käigukangi neutraalasendisse N ja
vajutate mootori start/stopp-lülitit.
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06
HOIATUS
 bUJH YDMXWDJH PRRWRUL VWDUWVWRpplülitit KUNAGI siis, kui auto liigub, v.a hädaolukorras. Selle tagajärjel mootor seiskub ning rooli- ja
pidurivõimendi lõpetavad töö. Nii
võib kaduda kontroll auto liikumissuuna ja pidurdamise üle ning
võib juhtuda avarii.
 (QQH MXKLLVWPHOW ODKNXPLVW UDNHQdage korralikult seisupidur, lülitage süüde välja (mootori start/stopp-lüliti asendisse OFF) ja võtke
tark võtmepult endaga kaasa. Kui
neid ettevaatusabinõusid ei järgita, võib auto ootamatult liikuma
hakata.
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Mootori start/stopp-lüliti asendid
Nupu asend

OFF (väljas)

ACC

SEES

START
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Tegevus

NB!

 0RRWRUL VHLVNDPLVHNV SHDWDJH
auto ja vajutage mootori start/
stopp-lülitit.
 5RRO OXNXVWXE HW NDLWVWD DXWRW
ärandamise eest. (kui on varustuses)
 9DMXWDJHPRRWRULVWDUWVWRSSOlitit, kui lüliti on asendis OFF,
kuid ärge vajutage samal ajal
siduripedaali.
 .DVXWDGD VDDE HOHNWULOLVL OLVDseadmeid.
 5RRODYDQHEOXNXVWXVHVW

Kui rool ei lähe korralikult lukku,
kostab juhiukse avamisel hoiatussignaal.

 9DMXWDJHPRRWRULVWDUWVWRSSOlitit, kui see on asendis ACC,
kuid ärge vajutage samal ajal
siduripedaali.
 (QQHPRRWRULNlLYLWDPLVWVDDWH
kontrollida, kas hoiatustuled
töötavad.

Aku tühjenemise vältimiseks ärge
jätke mootori start/stopp-lülitit
liiga kauaks asendisse ON, kui
mootor ei tööta.

Mootori käivitamiseks vajutage ja
hoidke piduri- ja siduripedaal all,
pange käigukang neutraalasendisse ning vajutage siis mootori
start/stopp-lülitit.

Kui vajutate mootori start/stopp-lülitit siduripedaali vajutamata,
siis mootor ei käivitu ja mootori
start/stopp-lüliti lülitub iga vajutusega ümber ühest asendist teise
järgnevalt:
VÄLJAS o ACC o SEES o
VÄLJAS

 .XL MlWDWH PRRWRUL VWDUWVWRpp-lüliti asendisse ACC rohkem
kui üheks tunniks, lülitub akutoide aku tühjenemise vältimiseks automaatselt välja.
 .XL URRO PLOOHJLSlUDVW OXNXVWXsest ei avane, ei hakka mootori
start/stopp-lüliti tööle. Keerake
rooli luku vabastamiseks veidi
paremale ja vasakule ning vajutage samal ajal mootori start/
stopp-lülitit.

06
Mootori käivitamine

HOIATUS
 .DQGNH DXWR MXKWLPLVH DMDO DODWL
selleks
sobivaid
jalatseid.
Sobimatud jalanõud, nt tikk-kontsad, suusasaapad, sandaalid, plätud jms, võivad segada piduri- ja
gaasipedaali normaalset kasutamist.
 bUJHYDMXWDJHPRRWRULNlLYLWDPLVH
ajal gaasipedaali.
Auto võib kohalt liikuda ja õnnetuse põhjustada.
 2RGDNH SlUDVW NlLYLWDPLVW VHQL
kuni mootori pöörded on normaaltasemel. Kui mootori pöörded on
kõrged ja piduripedaal vabastatakse, võib auto väga järsult kohalt
liikuda.

i

Kasulik teave

 0RRWRU NlLYLWXE VWDUWVWRSSOOLWL
YDMXWDPLVHJD YDLG MXKXO NXL WDUN
Y}WPHSXOWDVXEDXWRV
 ,VHJLNXLWDUNY}WPHSXOWRQV}LGXNLV
HL SUXXJL PRRWRU NlLYLWXGD NXL VHH
RQMXKLVWNDXJHO
 .XL PRRWRUL VWDUWVWRSSOOLWL RQ
DVHQGLV $&& Y}L 21 MD P}QL DXWR
XVWHVW RQ ODKWL NRQWUROOLE VVWHHP
NDV WDUN Y}WPHSXOW DVXE W||UDDGLXVHV.XLWDUNDY}WPHSXOWLSROHDXWRV
KDNNDE LQGLNDDWRUWXOL ³
³ YLONXPD MD HNUDDQLOH LOPXE WHDGH ³.H\
QRW LQ YHKLFOH³ 9}WL HL ROH DXWRV 
.XL VHHMlUHO N}LN XNVHG VXOHWDNVH
NRVWDE OLVDNV ND XPEHV  VHNXQGL
SLNNXQH KHOLVLJQDDO +RLGNH WDUND
Y}WPHSXOWL DODWL DXWRV NXL PRRWRU
W||WDE Y}L PRRWRUL VWDUWVWRSSOOLWL
RQDVHQGLV$&&

Manuaalkäigukastiga sõiduk
1. Võtke tark võtmepult endaga alati
autosse kaasa.
2. Kontrollige, et seisupidur oleks
rakendatud.
3. Kontrollige, et käigukang oleks neutraalasendis N.
4. Vajutage ja hoidke siduri- ja piduripedaali all.
5. Vajutage mootori start/stopp-lülitit.
Automatiseeritud manuaalkäigukastiga
sõiduk
1. Võtke tark võtmepult endaga alati
autosse kaasa.
2. Kontrollige, et seisupidur oleks
rakendatud.
3. Kontrollige, et käigukang oleks neutraalasendis N.
4. Vajutage ja hoidke piduripedaali all.
5. Vajutage mootori start/stopp-lülitit.
Mootori käivitamiseks peab käigukang neutraalasendis N.

i

Kasulik teave

 bUJH RRGDNH KH NRKD SHDO NXQL
PRRWRUVRRMHQHE+DNDNHP}}GXNDWHO PRRWRULS||UHWHO NRKH V}LWPD
9lOWLJHMlUVNXNLLUHQGDPLVWMDDHJOXVWDPLVW
 9DMXWDJHSLGXULSHGDDOPRRWRULNlLYLWDPLVHDMDNVDODWLDOODbUJHYDMXWDJH
PRRWRULNlLYLWDPLVHDMDOJDDVLSHGDDOLbUJHODVNHPRRWRULOW||WDGDN}UJHWHOS||UHWHONXLVHHDOOHVVRRMHQHE
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NB!
Auto kahjustamise vältimiseks
 .XL OLLNOXV MD WHHWLQJLPXVHG VHGD
võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal taaskäivitamiseks panna
käigukangi neutraalasendisse N ja
vajutada mootori start/stopp-lülitit.
 bUJHSURRYLJHDXWRWNlLYLWDGDVHGD
lükates või tõmmates.
OAC3069051TU

NB!
Auto kahjustamise vältimiseks
Ärge vajutage mootori start/stopp-lülitit üle 10 sekundi järjest, välja
arvatud juhul, kui piduritule kaitse
on läbi põlenud.
Kui piduritule kaitse on läbipõlenud,
ei saa te mootorit normaalselt käivitada. Asendage kaitse uuega. Kui
teil pole võimalik kaitset kohe uuega
asendada, saate mootori käivitada,
vajutades mootori start/stopp-lülitit
asendis ACC 10 sekundit järjest.
Vajutage ohutuse tagamiseks alati
enne mootori käivitamist piduripedaali.
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i

Kasulik teave

.XL WDUJD Y}WPHSXOGL SDWDUHL KDNNDE
WKMHQHPDY}LNXLWDUNY}WPHSXOWQRUPDDOVHOWHLW||WDVDDWHPRRWRULNlLYLWDGD YDMXWDGHV PRRWRUL VWDUWVWRSS
OOLWLWWDUJDY}WPHSXOGLJDKRLGHVVHGD
QLLQDJXODOWRRGXGSLOGLOQlLGDWXG
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MANUAALKÄIGUKAST ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
 Tüüp A

HOIATUS

OAC3N060068TU

Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige alati üle, et käigukang oleks 1.
käigul, kui sõiduk on pargitud esiotsaga ülesmäge, ja tagasikäigul R,
kui sõiduk on pargitud esiotsaga
allamäge, seejärel rakendage korralikult seisupidur ja keerake süütevõti
asendisse LOCK/OFF. Kui neid ettevaatusabinõusid ei järgita, võib auto
ootamatult liikuma hakata.

 Tüüp B

7DJDVLNlLJXOH5YDKHWDPLVHNVYHHQGXge, et auto oleks täielikult peatatud ja
seejärel liigutage käigukang neutraalaVHQGLVVHQLQJVHDOWWDJDVLNlLJXOH5

Käigukangi saab liigutada ilma nuppu
(1) vajutamata.
OAC3N060072TU

Manuaalkäigukasti kasutamine
Manuaalkäigukastil on 5 edasikäiku.
Kõigi edasikäikude käiguvahetus on
täielikult sünkroonitud, nii et kõrgemale
või madalamale käigule vahetamine on
hõlbus.

Kui te olete täielikult sõiduki peatanud
ja käigukangi on raske 1. või tagasikäigule liigutada:
1. Pange käigukang neutraalasendisse
ja vabastage siduripedaal.
2. Vajutage siduripedaal alla ja seejärel
vahetage esimesele käigule või
WDJDVLNlLJXOH5

i

Kasulik teave

.OPD LOPDJD Y}LE NlLJX YDKHWDPLQH
ROOD UDVNH VHQL NXQL PllUGHDLQH SROH
VRRMHQHQXG
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Siduri kasutamine
(kui on varustuses)
Siduripedaal tuleb kuni põrandani alla
vajutada, enne kui:
- käivitate mootori;
Mootor ei käivitu ilma siduripedaali
vajutamata.
- vahetate käiku.
Sõiduki käivitamiseks vabastage
siduripedaal aegalselt ja vajutage
gaasipedaali.
Kui vabastate siduripedaali, tehke seda
aeglaselt. Siduripedaal tuleb alati sõidu
ajaks vabastada.
NB!
Siduri asjatu kulumise ja kahjustamise vältimiseks:
 bUJH KRLGNH RPD MDOJD V}LGX DMDO
siduripedaalil.
 bUJHNDVXWDJHVLGXULWDXWRSDLJDOhoidmiseks kallakul (nt rohelise
tule ootamise ajal vms).
 0UD MD VLGXUL NDKMXVWDPLVH YlOWLmiseks vajutage siduripedaal alati
lõpuni alla.
 bUJH NlLYLWDJH V}LGXNLW WHLVH NlLguga, v.a libedal teel käivitades.
 9DMXWDJHVLGXULSHGDDOO}SXQLDOODMD
ärge vajutage pedaali uuesti enne,
kui see pole eelmisest vajutusest
tavaasendisse tagasi jõudnud. Kui
te vajutate siduripedaali korduvalt
enne, kui see on tagasi tavaasendisse jõudnud, võib see põhjustada sidurisüsteemi rikke.
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Madalamale käigule vahetamine
Kui peate tihedas liikluses kiirust
vähendama või sõitma üles järsust tõusust, vahetage käik madalamaks, et
vältida mootori liigset koormamist.
Käigu madalamaks vahetamine vähendab ka mootori väljasuremise ohtu ning
tagab parema kiirenduse, kui sõidukiirust on taas vaja tõsta.
Kui auto on järsul laskumisel, aitab
madalam käik tänu mootoriga pidurdamisele säilitada ohutut kiirust ning
pikendab pidurite tööiga.
NB!
Mootori, siduri ja käigukasti kahjustamise vältimine:
 .lLJXDOODYDKHWDPLVHONlLJXOW
käigule olge ettevaatlik, et te ei lükkaks käigukangi kogemata külgsuunas nii, et sisse läheb hoopis 2.
käik. Sellise drastilise vahetuse
tagajärjel võib mootori pöörete kiirus suureneda ja tahhomeeter võib
ületada punase ala piiri.
 bUJH YDKHWDJH NlLNX PDGDODPDNV
rohkem kui kahe käigu võrra ega
vahetage käiku, kui mootor töötab
kõrgete pööretega (5000 p/min või
rohkem). Selline madalamale käigule vahetamine võib mootorit,
sidurit ja ülekannet kahjustada.

06
Head tavad käsikäigukasti
kasutamisel
 bUJH NXQDJL ONDNH V}LGXNLO NlLNX
välja ega sõitke vabakäiguga mäest
alla. See on väga ohtlik.
 bUJH V}LWNH SLGXULG SHDO 6HH Y}LE
põhjustada pidurite ja nendega seotud osade ülekuumenemist ja häireid
pidurite töös.
Pikalt mäest alla sõites aeglustage ja
pange sisse madalam käik. Mootoriga
pidurdamine aitab sõidukit aeglustada.
 $HJOXVWDJHHQQHPDGDODPDOHNlLJXle vahetamist. Selline mootori pöörete suurenemine võib mootorit kahjustada.
 $HJOXVWDJH NXL VDWXWH NOMHWXXOGH
Sedasi on sõiduk paremini juhitav.
 .lLJXNDVWL NDKMXVWDPLVH HQQHWDPLseks jälgige, et auto oleks enne käiJXNDQJL WDJDVLNlLJX DVHQGLVVH 5 OLLgutamist täielikult seiskunud.
 /LEHGDOSLQQDVHOV}LWHVROJHllUPLVHOW
HWWHYDDWOLN(ULWLHWWHYDDWOLNROJHSLGXUdamisel, kiirendamisel ja käigu vahetamisel. Libedal pinnasel võivad
veorattad auto kiiruse järsu muutumise tõttu haardumise kaotada ja auto
võib kaotada juhitavuse ning põhjustada avarii.

HOIATUS
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ohutusabinõusid.
 .LQQLWDJH $/$7, WXUYDY|| $YDULL
korral saab turvavööga kinnitamata sõitja palju tõenäolisemalt raskeid kehavigastusi või hukkub, kui
sõitja, kelle turvavöö on korralikult
kinnitatud.
 9lOWLJH S||UHWHO MD NXUYLGHV VXXUL
kiirusi.
 bUJHWHKNHURROLJDlNLOLVLOLLJXWXVL
nt järske reavahetusi või kiireid
teravaid pöördeid.
 hPEHUSDLVNXPLVH MD OH NDWXVH
rullumise risk kasvab märgatavalt,
kui kaotate kontrolli auto üle maanteesõidu kiirustel.
 .RQWUROO DXWR OH NDRE WLKWL MXKXO
kui üks või kaks ratast sõidab tee
servalt maha ja juht keerab rooli
teele naasmiseks korraga liiga
palju.
 -XKXO NXL V}LGDWH DXWRJD WHHVHUvalt maha, ärge hakake järsult rooli
keerama. Selle asemel aeglustage
sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
 +<81'$, VRRYLWDE WHLO DODWL NLQQL
pidada kehtivatest kiirusepiirangutest.

HOIATUS
Ärge kasutage libedal teel äkilist
mootoriga pidurdamist (madalamale
käigule lülitamist). Sõiduk võib hakata libisema ning võib juhtuda avarii.
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AUTOMATISEERITUD MANUAALKÄIGUKAST ǣAMTǤ
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ

OAC3069069TU

Vajutage käiguvahetusnuppu ja seejärel liigutage käigukangi.
Liigutage käigukangi.

Automatiseeritud manuaalkäigukast (AMT) on lisaks tavalisele käsikäiguvahetusele varustatud ka käigu- ja siduriajamiga. Sõidumugavuse suurendamiseks teostavad ülekande juhtmoodul ja käigu- ja siduriajamid käiguvahetust automaatselt.
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Automatiseeritud manuaalkäigukasti (AMT) kasutamine
Automatiseeritud manuaalkäigukastil
on viis edasikäiku ja üks tagasikäik.
Kui käigukang on sõiduasendis D,
vahetab käigukast edasikäike automaatselt.

Automatiseeritud manuaalkäigukasti (AMT) omadused
 $XWRPDWLVHHULWXG PDQXDDONlLJXNDVtist võib mõelda kui automaatselt
käike vahetavast manuaalkäsikäigukastist. Sellega sõites on tunne, nagu
kasutaksite manuaalkäigukasti.
 .XLSDQHWHNlLJXNDQJLV}LGXDVHQGLVse D, vahetab käigukast käike täisautomaatselt nagu traditsiooniline autoPDDWNlLJXNDVW
(ULQHYDOW
automaatkäigukastist võite te aga
mõnikord ise tunda ja kuulda, kuidas
ajamid sidureid lülitavad ja käigukast
käike vahetab. Kui käik vahetub,
võite mõnikord kuulda häält. See on
normaalne ega viita käigukasti probleemidele.
 $XWRPDWLVHHULWXG PDQXDDONlLJXNDVWLO
on kuiv ühekordne sidur, mis erineb
automaatkäigukasti pöördemomendi
muundurist. Sellel on parem kiirendusjõudlus ja see on säästlikum
sõidu ajal, kuid esialgne käivitamine
võib olla veidi aeglasem kui automaatkäigukasti puhul.

 6HOOHW}WWX RQ NlLJXYDKHWXV YDKHO
märgatavam kui traditsioonilisel automaatkäigukastil ja paigalt võtmisel
võib tunda kerget vibratsiooni, kuna
käigukasti pöörded kohanduvad
mootori pööretega. See kõik on automatiseeritud
manuaalkäigukasti
puhul täiesti normaalne.
 .XLYVLGXU HGDVWDE S||UGHPRPHQGL
otsesemalt ja annab sõidutunde, mis
võib
tavalisest
pöördemomendi
muunduriga
automaatkäigukastist
erinev tunduda. Kõige enam võib
seda märgata paigaltvõtul ning väikese kiirusega sagedaste peatustega
sõidul.
 0DGDODO NLLUXVHO MlUVXOW NLLUHQGDPLVHO
võib sõidutingimustest sõltuvalt mootor saavutada maksimaalsed pöörded.
 6XMXYDNV SDLJDOWY}WPLVHNV NDOODNXO
vajutage gaasipedaal sõltuvalt sõidutingimustest sujuvalt alla.
 *DDVLSHGDDOLPDGDODONLLUXVHOYDEDVtamisel võite tunda tugevat mootoriga
pidurdamist,
mis
on
sarnane
manuaalkäigukastiga sõitmisele.
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 0RRWRULVLVVHMDYlOMDOOLWDPLVHOY}LWH
kuulda klõpsatust, kuna süsteem viib
läbi enesekontrolli. See hääl on automatiseeritud
manuaalkäigukasti
puhul täiesti normaalne.
 (VLPHVHNLORPHHWUL PLLOL 
jooksul võite tunda, et sõiduk ei kiirenda väikestel kiirustel sujuvalt.
Selle sissesõiduperioodi jooksul
muutub teie uue auto käigukasti töö
ja käiguvahetuse kvaliteet pidevalt
järjest paremaks.

i Kasulik teave
Sujuva kohalt liikumise funktsioon
6XMXYD NRKDOW OLLNXPLVH IXQNWVLRRQ
DLWDE V}LGXNLO VXMXYDOW V}LWX DOXVWDGD
.XL NlLJXNDQJ RQ DVHQGLV 5 WDJDVLNlLN ' V}LW Y}L0 NlVLWVL MDY}WDWH
MDOD SLGXULSHGDDOLOW PDKD NlLYLWXE
V}LGXN DHJODVHOW JDDVLSHGDDOL YDMXWDPDWD 6HOOH IXQNWVLRRQL YlOMD OOLWDPLVHNV YDMXWDJH SLGXULSHGDDOL DOOD Y}L
UDNHQGDJHVHLVXSLGXU
6XMXYD NRKDOW OLLNXPLVH IXQNWVLRRQ HL
W||WDNXL
 6HLVXSLGXUL NDQJ RQ UDNHQGDWXG
VDPDODMDONXLNlLJXNDQJRQWDJDVLNlLJXO 5  DVHQGLV ' V}LW  Y}L 0
NlVLWVL 
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Automatiseeritud
manuaalkäigukasti (AMT)
silt juhistega

OAH2039024

(QQHDXWRJDV}LWPDKDNNDPLVWOXJHJH
juhi päikesesirmi külge kinnitatud juhiseid ja järgige neid.

D

N

5

Käigult
(Hetkeasend)
Pidur

5DNHQ
datud
5DNHQ
datud
5DNHQ
datud
5DNHQ
datud

Tagurdamine alla
7 km/h
(GDVLV}LWDOOD
2 km/h
Tagurdamine alla
7 km/h
(GDVLV}LWDOOD
2 km/h
(LROHNRKDOGDWDY

5

D

5

N

(LROHNRKDOGDWDY

Auto kiirus

Käiguvahetuse tingimus

D

N

Käigule
(Soovitud asend)

Käiguvahetus

Käigukangi käiguvahetustingimused

-

D või N vilkuv

N vilkuv

N vilkuv

51Y}LYLONXY

-

Käigunäidik

-

Sees

Sees

Sees

Sees

-

Heli

Näidikuplokk

-

Sees

Sees

Sees

Sees

-

“Vajutage
pidurit“
hoiatus

-

N

N

N

N

-

Käiguasend

Kui käiguvahetuse tingimus pole täidetud
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HOIATUS

HOIATUS

Raskete ja eluohtlike vigastuste riski
vähendamiseks järgige alltoodud
ohutusabinõusid.
 (QQH NXL SDQHWH NlLJXNDQJL V}LGXDVHQGLVVH ' Y}L WDJDVLNlLJX
asendisse R, kontrollige ALATI üle,
et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette
võiks jääda.
 (QQH MXKLLVWPHOW ODKNXPLVW NRQWrollige alati üle, et käigukang oleks
neutraalasendis N, seejärel rakendage korralikult seisupidur ja keerake süütelukk asendisse LOCK/
OFF. Kui neid ettevaatusabinõusid
ei järgita, võib auto ootamatult ja
järsku liikuma hakata.
 bUJH NDVXWDJH OLEHGDO WHHO lNLOLVW
mootoriga pidurdamist (madalamale käigule lülitamist). Sõiduk
võib hakata libisema ning võib juhtuda avarii.

 3HDOH SHDWXPLVW MlOJLJH HW NlLJXkang oleks neutraalasendis N,
rakendage täielikult seisupidur
ning jätke alles seejärel mootor
seisma.
 bUJH NDVXWDJH QHXWUDDODVHQGLW 1
seisupiduri asemel.

Kui süüde on sisse lülitatud (asendisse
ON), näitab käigukangi asendit vastav
indikaatortuli näidikuplokis.

hOHNXXPHQHQXGVLGXU
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Automatiseeritud
manuaalkäigukasti
(AMT) hoiatus
9DMXWDJHSLGXULW
Mootori käivitamiseks peab käigukangi
panema neutraalasendisse N ja vajutama alla piduripedaali.

Automatiseeritud
manuaalkäigukasti
(AMT) hoiatustuli

See hoiatustuli näitab, et sidur on üle
kuumenenud. See läheb korraks põlema siis, kui süütelukk on sisse lülitatud
(asendis ON). Indikaatortuli süttib, kui
siduri hinnanguline temperatuur tõuseb
piiratud väärtuseni.

06
i

Kasulik teave

$07 KRLDWXVWXOL Y}LE VLVVH OOLWXGD
NXL VLGXU OLELVHEOLLJDSDOMX NRUGL MlUMHVW NXL SLGHYDOW SHDWXWH MD DOXVWDWH
V}LWXMlUVXOQ}OYDOY}LNXLV}LGXNLWKRLWDNVH SLNND DHJD NDOGHO 6HOOHNV HW
KRLDWXVWXOLS}OHPDHLOlKHNVNDVXWDJH
SLGXULW DHJODVHO NLLUXVHO PlHVW V}LWHV
Y}LV}LGXNLSHDWDPLVHONDOODNXO
 .XL DXWRW KRLWDNVH NDOODNXO SDLJDO
gaasipedaaliga ilma pidurit all hoidmata, võib sidur üle kuumeneda ning
kahjustuda. Sel juhul ilmub näidikuplokki hoiatustuli.
 .XL YDVWDY KRLDWXVWXOL S}OHE WXOHE
vajutada jalgpidurit.
 +RLDWXVWH HLUDPLQH Y}LE O}SSHGD
siduri ja käigukasti kahjustamisega.

.lLJXNDVWLWHPSHUDWXXUL/&'
kuva ja hoiatusteade
Käigukasti temperatuuri näidik

OAC3069029TU/OAC3069035TU

 9DOLJH /&'HNUDDQLO WHHNRQQD NRPSXXWULUHçLLPMDOLLNXJHDXWRPDWLVHHULtud manuaalkäigukasti vaatamiseks
käigukasti temperatuuri kuvale.
 3GNH V}LWD QLL HW WHPSHUDWXXUL
mõõtur ei näitaks kõrget temperatuuri
/ ülekuumenemist. Kui käigukast on
ülekuumenenud, kuvatakse LCDekraanil hoiatusteade. Järgige kuvatavat sõnumit.

ETTEVAATUST
Käigukasti kõrge temperatuur tekkib
tavaliselt kallakul auto pikemaajalisel gaasipedaaliga ilma pidurit kasutamata paigalhoidmisel.

6-23

Auto juhtimine

OAC3069029TU

1RUPDDOQH DOODPlUJLVWXVW
 2SWLPDDOVH NlLJXYDKHWXVH M}XGOXVH
säilitamiseks sõitke selliselt, et temperatuurinäit jääks alla märgistust
(alla märgistust 10).

i

Kasulik teave

7HPSHUDWXXULQlLGLNXO Y}LE WHPSHUDWXXU MlUVXOW W}XVWD NXL VLGXU OLELVHE
OLLJD SDOMX NRUGL MlUMHVW NXL SLGHYDOW
SHDWXWH MD DOXVWDWH V}LWX MlUVXO Q}OYDO
Y}L NXL V}LGXNLW KRLWDNVH SLNND DHJD
NDOGHO/LLJVHWHPSHUDWXXULW}XVXYlOWLPLVHNVNDVXWDJHSLGXULSHGDDOLDHJODVHOV}LGXOY}LV}LGXNLSHDWDPLVHONDOODNXO
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OAC3069030TU

(QQHN}UJHOHNXXPHQHPLVHWVRRQL
M}XGPLVW PlUJLVWXV
 .XL VLGXULWHPSHUDWXXU MllE VHOOHVVH
vahemikku (märgituste 10 ja 14
vahel), vähendage sõites siduri libisemist, et temperatuurinäit näidikul
langeks alla 10.
 .XLVLGXULWHPSHUDWXXUMlWNDEW}XVPLVW
ja jõuab märgistuseni 14, kõlab hoiatussignaal ja temperatuurinäidik hüppab näidikuplokile. AMT hoiatusteadet ei kuvata.

06
Automatiseeritud manuaalkäigukasti hoiatussõnum

OAC3069031TU

.}UJHWHPSHUDWXXUOHNXXPHQHPLQH
PlUJLVWXV±
 6HOOHV YDKHPLNXV RQ DXWRPDWLVHHULtud manuaalkäigukasti sidur liiga
kõrge temperatuuriga või ülekuumenenud.
Kõlab AMT hoiatussignaal, näidikuplokis kuvatakse hoiatussõnum ja
temperatuurinäidik kustub plokist.
Järgige kuvatavat hoiatussõnumit.
 6LGXULWHPSHUDWXXUL NRQWUROOLPLVHNV
ülekuumenemisel minge teekonna
kompuutri kaudu temperatuuriaknasse. Seejärel saate siduritemperatuuri
näha.

OAC3069033TU

Ülesmäge või järsul kallakul sõites:
 .DVXWDJHDXWRSDLJDOKRLGPLVHNVNDOlakul jalg- või seisupidurit.
 .XL SHDWXWH OLLNOXVHV NDOODNXO MlWNH
eesoleva sõidukiga vahe, enne kui
hakkate edasi liikuma. Seejärel hoidke autot kallakul paigal jalgpidurit
vajutades.
 .XL DXWRW KRLWDNVH NDOODNXO SDLJDO
gaasipedaaliga, võivad sidur ja käigukast ülekuumeneda ning kahjustuda. Sel juhul ilmub LCD-ekraanile
hoiatusteade.
 .XL YDVWDY KRLDWXVV}QXP /&'
ekraanile kuvatakse, tuleb vajutada
jalgpidurit.
 +RLDWXVWHHLUDPLQHY}LEO}SSHGDNlLgukasti kahjustamisega.
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OAC3069032TU

.lLJXNDVWL VLGXUL WHPSHUDWXXURQ
N}UJH HVLPHQHMDWHLQHKRLDWXV
 7HDWXGWLQJLPXVWHO²QlLWHNVOHVPlge kallakul korduvalt liikumist alustades, järsul paigaltvõtul või kiirendamisel ning muudes rasketes sõiduoludes
² Y}LE NlLJXNDVWL VLGXULW WHPSHUDWXXU
liigselt tõusta.
 .XL VLGXUL WHPSHUDWXXU RQ N}UJH
läheb käigukast kahjustuste vältimiseks üle kaitseseisundisse, käigukangi asendi näit hakkab näidikuplokis vilkuma ja kostab hoiatussignaal.
Samal ajal ilmub LCD-ekraanile hoiatussõnum “Transmission temperature is high! Stop safely“ (Käigukasti
temp on kõrge! Peatuge ohutult) ja
sõit ei pruugi olla sujuv.
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 3lUDVWHVLPHVWKRLDWXVWMlWNDEVLGXULtemperatuur tõusu. Siis kõlab hoiatussignaal ja käigukasti käigu näidik
vilgub pidevalt (teine hoiatus).
 6HOMXKXOSHDWDJHDXWRRKXWXVNRKDV
jättes mootori tööle, rakendage pidur
ja laske paar minutit käigukastil jahtuda.
 .XL LJQRUHHULWH VHGD KRLDWXVW Y}LE
auto liikumine muutuda veelgi ebaühtlasemaks. Käiguvahetused võivad
toimuda järsult ja jõnksutades.
7DYDSlUDVHVVH V}LGXUHçLLPL QDDVPLseks peatage sõiduk ning vajutage
alla jalgpidur. Seejärel laske käigukangil mõni minut enne sõidu jätkamist jahtuda, hoides mootorit töös.

HOIATUS
Mäest üles sõites ärge peatage sõidukit kunagi vaid gaasipedaali või
sujuva kohalt liikumise funktsiooni
abil. See võib põhjustada siduri ülekuumenemist ja liigseid kahjustusi,
mille tagajärjel siduri elutsükkel
väheneb.

06
 .XLLOPXEV}QXP´7UDQVPLVVLRQFRROHGGRZQ5HVXPHGULYLQJ´ .lLJXNDVW
on maha jahtunud. Jätkake sõitmist),
siis võite sõidukiga edasi sõita.
 9}LPDOXVHO V}LWNH DXWRJD VXMXYDOW
ühtlase kiirusega.
 .XL P}QL KRLDWXVWHVW MllE YLONXPD
soovitame lasta süsteemi sõiduohutuse tagamiseks volitatud HYUNDAI
teeninduses üle kontrollida.
OAC3069035TU/OAC3069063TU

OAC3069062TU

.lLJXNDVW VLGXU RQOHNXXPHQHQXG YLLPDQHKRLDWXV
 .XLMlWNDWHV}LGXNLJDV}LWPLVWMDVLGXUL
temperatuur tõuseb üle maksimaalse
temperatuuri piirnormi, kuvatakse
hoiatusteade “Transmission hot! Park
with engine On“ (Käigukast on kuum!
Parkige töötava mootoriga)
 .XYDWDNVHDHJPLVNXOXEVHOOHNVHW
käigukast maha jahtuks.
 6HOMXKXOSHDWDJHDXWRRKXWXVNRKDV
jättes mootori tööle, rakendage pidur
ja lülitage sisse neutraalasend N ning
laske käigukastil jahtuda.
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Käigukangi asendid
R (reverse – tagasikäik)
Kasutage seda käiku auto tagurdamiseks.
NB!
 (QQH NlLJXNDQJL SDQHNXW WDJDVLkäigule R laske autol alati täielikult
peatuda.
 .XL V}LGXNLLUXV RQ VXXUHP NXL 
km/h, siis ei lähe tagasikäik R käigkukangil sisse.
 9DMXWDJH SLGXULSHGDDO WlLHOLNXOW
alla. Kui te seda ei tee, ilmub pidurivajutamise hoiatus ja käiku ei
vahetata.

N (neutraal)
Selles käigukangi asendis on rattad
mootorist lahutatud ning käigukast pole
blokeeritud.
Kasutage neutraalkäiku N, kui peate
taaskäivitama või sisselülitatud mootoriga seisma.
(QQHNXLSDQHWHNlLJXNDQJLQHXWUDDODsendist N mõnda teise asendisse, vajutage piduripedaal alati alla.

HOIATUS
Vahetage käiku vaid siis, kui teie jalg
on kindlalt piduripedaalil. Kui käik
pannakse sisse siis, kui mootor töötab kõrgetel pööretel, võib auto väga
järsult kohalt liikuda. Võite kaotada
kontrolli sõiduki üle ja sõita otsa inimestele või esemetele.

D (drive – sõit)
See on tavaline edasisõiduasend.
Jälgides gaasipedaali kasutamist ja
sõiduki kiirust, vahetab käigukast automaatselt sobivale käigule.
Jõudluse suurendamiseks möödasõidul või tõusul vajutage gaasipedaal
täielikult alla. Käigukast valib automaatselt madalama käigu.
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06
hOHVPlJHV}LGXDOXVWDPLQH
 5DNHQGDJH VHLVXSLGXU HW YlOWLGD
auto tagasi vajumist.
 /LLJXWDJH NlLJXNDQJ V}LGXDVHQGLVVH
D, vajutades piduripedaali alla.
Veenduge, et käigukasti käigu näidik
kuvaks 1. käiku.
 9}WNH MDOJ SLGXUSHGDDOLOW MD YDMXWDJH
tasapisi gaasipedaali. Seejärel, kui
auto hakkab liikuma, vabastage seisupidur ja vajutage gaasipedaali.

$OODPlJHV}LGXDOXVWDPLQH
 9DMXWDJH SLGXULSHGDDOL YLLJH NlLJXkang sõiduasendisse D. Veenduge,
et käigukasti käigu näidik kuvaks 1.
käiku.
 9}WNHMDOJSLGXUSHGDDOLOWMDYDMXWDJH
tasapisi gaasipedaali. Kui sõidukikiirus suureneb, hakkab sidur tööle.

NB!
 .XL NlLJXYDKHWXVW HL WHKWD SlUDVW
käigukangi neutraalasendist N sõiGXDVHQGLVVH'Y}LNlVLNlLJXYDKHtusasendisse M või tagasikäigule
R liigutamisel, proovige käiku
uuesti vahetada. Sel juhul võib tekkida viivitus ja vahelduv müra. See
on normaalne.
 -llJHNLQGODVWLWlLHOLNXOWVHLVPDMD
vajutage ja hoidke piduripedaali
all, enne kui käigukangi sõiduasenGLVVH'OLLJXWDWH
 .XL V}LGXNLLUXV RQ VXXUHP NXL 
NPK MD SDWH V}LGXDVHQGLVW '
käigukangi tagasikäigule R liigutada, siis ei lähe tagasikäik R sisse.
 9DMXWDJH SLGXULSHGDDO WlLHOLNXOW
alla. Kui te seda ei tee, ilmub pidurivajutamise hoiatus ja käiku ei
vahetata.
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.lVLNlLJXYDKHWXVHUHçLLP

OAC3069070TU

Sõltumata sellest, kas auto seisab või
liigub, saate käigukasti käsikäiguvaheWXVH UHçLLPLOH OOLWDGD ONDWHV NlLJXkangi sõiduasendist D käsikäiguvahetuse (M) asendisse. Sõidukäigule D
tagasi lülitamiseks lükake käigukang
tagasi põhipessa.
.lVLNlLJXYDKHWXVH UHçLLPLO VDDWH LVH
käiku vahetada, liigutades käigukangi
sõltuvalt sõidutingimustest ette- või
tahapoole.
+ (üles): Käigu ülesvahetamiseks (ühe
käigu võrra) lükake käigukangi
korraks ettepoole.
- (alla): Käigu allavahetamiseks (ühe
käigu võrra) tõmmake käigukangi korraks tahapoole.
NB!
Kui te ei saa käigukangi ühessegi
asendisse liigutada või vahetatakse
käik automaatselt neutraalasendisse
N ja samal ajal on sõiduki kiirus alla
10 km/h, võib see viidata süsteemirikkele. Kui see juhtub, soovitame
ODVWD VVWHHPL YROLWDWXG +<81'$,
teeninduses üle kontrollida.
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Kasulik teave

 9DOLGD VDDE DLQXOW YLLH HGDVLNlLJX
YDKHO $XWR SDUNLPLVHNV Y}L WDJXUGDPLVHNV SDQJH NlLJXNDQJ QDJX
WDYDOLVHOWDVHQGLVVH1Y}L5
 .lLJX DOODYDKHWXV WRLPXE DHJOXVWDPLVH NRUUDO DXWRPDDWVHOW .XL DXWR
SHDWXEOOLWXENlLJXNDVWDXWRPDDW
VHOWHVLPHVHOHNlLJXOH
 .XL PRRWRUL S||UGHG NHUNLYDG
SXQDVHDODOlKHGDOHYDKHWDENlLJXNDVWNlLJXDXWRPDDWVHOWN}UJHPDNV
 .XLMXKWONNDENlLJXNDQJLHWWHSRROH   Y}L W}PEDE WDKDSRROH ±  HL
SUXXJL NlLJXNDVW VRRYLWXG NlLJXYDKHWXVWOlELYLLDNXLPRRWRULS||UGHG
RQYDOLWDYDNlLJXMDRNVOLLJDN}UJHG
Y}LPDGDODG-XKWSHDENlLNHYDVWDYDOW WHHROXGHOH LVH N}UJHPDNV YDKHWDPDMlOJLGHVHWPRRWRULS||UGHGHL
NHUNLNV OLLJD N}UJHOH P}}GLNX
SXQDVHOHDODOH 
 .XL DOXVWDWH V}LWPLVW OLEHGDO WHHO
ONDNHNlLJXNDQJNRUUDNVHWWHSRROH
DVHQGLVVH  OHV  6HH OOLWDE VLVVH
WHLVH NlLJX PLV RQ SDUHP VXMXYDNV
OLLNXPLVHNV OLEHGDO WHHO (VLPHVHOH
NlLJXOH WDJDVL OOLWDPLVHNV ONDNH
NlLJXNDQJDVHQGLVVH DOOD 

06
Parkimine
Auto parkimiseks laske autol täielikult
peatuda ja jätkake seejärel piduripedaali vajutamist.
 7DVDVHOWHHOSDUNLGHVOLLJXWDJHNlLJXNDQJDVHQGLVW'Y}L5QHXWUDDODVHQdisse N. Seejärel rakendage seisupidur enne mootori seiskamist.
 .XLSDUJLWHQ}OYDORQVRRYLWXVOLNNlLgukang liigutada asendisse D, kui
auto esiosa on üleval pool, ja asenGLVVH 5 NXL DXWR HVLRVD RQ DOOSRRO
Samuti rakendage enne mootori seiskamist seisupidur.
Kui mootori seiskamise ajal oli käiguNDQJDVHQGLV'Y}L5MDVRRYLWHPRRWRri käivitada, siis vajutage ja hoidke piduripedaali all ning liigutage käigukang
neutraalasendisse N. Võtke võti autost
väljudes endaga kaasa.

HOIATUS
Kui auto seisab töötava mootoriga
paigal, olge ettevaatlik, et te ei vajutaks pikka aega järjest gaasipedaali.
Mootor või väljalaskesüsteem võib
üle kuumeneda ning sellest võib
alguse saada tulekahju.
Heitgaasid ja väljalaskesüsteem on
väga kuumad. Hoidke end väljalaskesüsteemi osadest eemale.
Ärge peatage ega parkige autot kergesti süttivate materjalide – kuivanud muru, paberi või puulehtede –
kohal või vahetus läheduses. Need
võivad süttida ja põhjustada tulekahju.

Head tavad käsikäigukasti
kasutamisel
 bUJH SDQJH NlLJXNDQJL QHXWUDDODsendist N kunagi mingisse teise
asendisse, kui vajutate samal ajal
gaasipedaali.
 -lOJLJHHWDXWRROHNVHQQHNlLJXNDQJL SDQHNXW WDJDVLNlLJX DVHQGLVVH 5
või sõiduasendisse D täielikult seiskunud.
 bUJH SDQJH NlLJXNDQJL QHXWUDDODsendisse N sõidu ajal. Sel juhul lõppeb mootoriga pidurdamine, mis võib
põhjustada õnnetuse, samuti võib nii
käigukast kahjustuda.
 bUJH WRHWDJH RPD MDOJD V}LGX DMDO
piduripedaalile. Isegi vaid kerge, ent
pidev surve piduripedaalile võib põhjustada pidurite ülekuumenemist, kiiremat kulumist või koguni pidurite
rikke.
 *DDVL MD SLGXULSHGDDOL KHDHJQH
vajutamine võib põhjustada mootori
võimsuse vähenemise sõiduki aeglustamise tagamiseks. Pärast piduripedaali vabastamist töötab sõiduki
kiirendus edasi.
 (QQH NlVLNlLJXYDKHWXVH UHçLLPLO
käigu allavahetamist aeglustage
sõitu. Vastasel juhul ei pruugi käiguvahetust madalamale käigule toimuda, kuna mootori pöörded ei ole lubatud vahemikus.
 (QQH NXL DXWRVW ODKNXWH UDNHQGDJH
alati seisupidur. Ärge lootke auto paigalhoidmisel üksnes käigukangi
neutraalasendile N.
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 /LEHGDOSLQQDVHOV}LWHVROJHllUPLVHOW
HWWHYDDWOLN(ULWLHWWHYDDWOLNROJHSLGXUdamisel, kiirendamisel ja käigu vahetamisel. Libedal pinnasel võivad
veorattad auto kiiruse järsu muutumise tõttu haardumise kaotada ja auto
võib kaotada juhitavuse ning põhjustada avarii.
 $XWRRSWLPDDOVHLPDM}XGOXVHMD|NRnoomsuse saavutamiseks on väga
tähtis gaasipedaali vajutada ja vabastada võimalikult sujuvalt.
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HOIATUS
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ohutusabinõusid.
 .LQQLWDJH $/$7, WXUYDY|| $YDULL
korral saab turvavööga kinnitamata sõitja palju tõenäolisemalt raskeid kehavigastusi või hukkub, kui
sõitja, kelle turvavöö on korralikult
kinnitatud.
 9lOWLJH S||UHWHO MD NXUYLGHV VXXUL
kiirusi.
 bUJHWHKNHURROLJDlNLOLVLOLLJXWXVL
nt järske reavahetusi või kiireid
teravaid pöördeid.
 hPEHUSDLVNXPLVH MD OH NDWXVH
rullumise risk kasvab märgatavalt,
kui kaotate kontrolli auto üle maanteesõidu kiirustel.
 .RQWUROO DXWR OH NDRE WLKWL MXKXO
kui üks või kaks ratast sõidab tee
servalt maha ja juht keerab rooli
teele naasmiseks korraga liiga
palju.
 -XKXO NXL V}LGDWH DXWRJD WHHVHUvalt maha, ärge hakake järsult rooli
keerama. Selle asemel aeglustage
sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
 +<81'$, VRRYLWDE WHLO DODWL NLQQL
pidada kehtivatest kiirusepiirangutest.

06
PIDURISÜSTEEM
Pidurivõimendi
Teie autol on võimendiga pidurid, mille
seadistamine toimub normaalse kasutamise käigus automaatselt.
Kui mootor ei tööta või mootor seisatakse sõidu ajal, siis pidurivõimendi ei
tööta. Sel juhul saate oma auto ikkagi
peatada, vajutades piduripedaali suurema jõuga kui tavaliselt. Peatumisteekond on sel juhul siiski pikem, kui
see on töötava pidurivõimendiga pidurdades.
Kui mootor ei tööta, siis kasutatakse
pidurivõimendi varusid igal piduripedaali vajutamisel. Ärge sõtkuge piduripedaali, kui võimendi töö on häiritud.
Sõtkuge piduripedaali ainult siis, kui
see on vajalik libedal teel juhitavuse
säilitamiseks.

HOIATUS
Järgige alltoodud ohutusabinõusid.
 bUJH WRHWDJH RPD MDOJD V}LGX DMDO
piduripedaalile. See võib põhjustada pidurite ebanormaalset kuumenemist, liigset piduriklotside ja
nende hõõrdkatete kulumist ning
pidurdusteekonna pikenemist.
 .XL V}LGDWH DOOD SLNDVW Y}L MlUVXVW
laskumisest, pange kiiruse kontrollimiseks sisse madalam käik
ning vältige pidevat pidurite kasutamist. Pidev pidurite rakendamine
põhjustab pidurite ülekuumenemist ning selle tulemuseks võib
olla pidurdusvõime ajutine kadumine.

 0lUMDG SLGXULG Y}LYDG NDKMXVWDGD
sõiduki võimet ohutult aeglustada,
samuti võib sõiduk pidurdamisel
ühele küljele kalduda. Kerge pidurdamine näitab, kas pidurite töö on
kirjeldatud moel häiritud. Alati, kui
olete sügavast veest läbi sõitnud,
kontrollige pidureid kerge vajutusega. Pidurite kuivatamiseks vajutage õrnalt piduripedaali, sõites
samal ajal aeglaselt edasi, kuni
pidurid töötavad taas sama tõhusalt kui tavaliselt. Seni, kuni pidurid veel normaalselt ei tööta, vältige sõitmist suurtel kiirustel.

Piduriklotside kulumisindikaatorid
Kui piduriklotsid on kulunud ning on
aeg need uute vastu vahetada, kuulete
esi- või tagapiduritest kõrget hoiatusheli. Võite seda heli kuulda aeg-ajalt või
iga kord, kui vajutate piduripedaali.
Pange tähele, et ka mõned sõidutingimused või ilmaolud võivad põhjustada
pidurite kriiksumist, kui piduripedaali
vajutatakse esimest korda (või kerge
puudutusega). on normaalne ega viita
mingile piduNB!
Kuluka piduriremondi vältimiseks
ärge jätkake sõitmist kulunud piduriklotsidega.

i

Kasulik teave

9DKHWDJH SLGXULNORWVH DODWL SDDULNDXSDP}OHPDOHVLY}LWDJDUDWWDONRUUDJD
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Tagumine trummelpidur
Tagumistel trummelpiduritel ei ole kulumisindikaatoreid. Seepärast laske
tagumiste pidurite hõõrdkatted üle
kontrollida, kui kuulete sealt hõõrdumismüra. Laske samuti tagapidureid
igal rehvivahetusel ja esipidurite vahetamisel kontrollida.

Seisupidur

OAC3069003TU

Vabastamine
Vajutage ja hoidke piduripedaal tugevalt all.
Tõmmake seisupiduri kangi kergelt
üles.
Vajutage kangi vabastusnuppu (1) ja
laske kang nuppu all hoides tagasi alla
vabastatud asendisse (2).
OAC3069002TU

(QQH NXL DXWRVW ODKNXWH UDNHQGDJH
alati seisupidur. Seisupiduri rakendamiseks:
Vajutage ja hoidke piduripedaal tugevalt all.
Tõmmake käsipiduri kang lõpuni üles.

HOIATUS
RASKETE
JA
ELUOHTLIKE
KEHAVIGASTUSTE riski vähendamiseks ärge kasutage seisupidurit, kui
auto liigub, välja arvatud hädaolukorras. See võib kahjustada pidurisüsteemi ja põhjustada liiklusõnnetuse.
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Kui seisupidur ei vabane või vabaneb
ainult osaliselt, siis soovitame lasta
HYUNDAI esindajal kontrollida.

HOIATUS
Laske autol täielikult peatuda ja jätkake seejärel piduripedaali vajutamist.
Pange käigukangil sisse 1. käik
(manuaalkäigukastiga sõiduk) või
neutraalasendisse (N) (automatiseeritud manuaalkäigukasti puhul),
rakendage seejärel korralikult seisupidur ja lülitage süüde välja (asendisse LOCK/OFF).

06
Seisupiduri hoiatustuli
Kontrollige seisupiduri hoiaWXVWXOG ² OOLWDJH VHOOHNV
süüde sisse (asendisse
ON), kuid ärge käivitage
veel mootorit.
See hoiatustuli põleb, kui süüde on
VHHV DVHQGLV67$57Y}L21 MDVHLVXpidur on rakendatud.
(QQH V}LGX DOXVWDPLVW NRQWUROOLJH HW
seisupidur oleks täielikult vabastatud
ning seisupiduri hoiatustuli oleks kustunud.
Kui mootor töötab ja piduri hoiatustuli
jääb pärast seisupiduri vabastamist
põlema, võib pidurisüsteemis rike olla.
Sellele probleemile peab otsekohe
tähelepanu pöörama.
Kui vähegi võimalik, lõpetage sõitmine
otsekohe. Kui see pole võimalik, olge
autojuhtimisel äärmiselt ettevaatlik ning
sõitke ainult kuni esimese ohutu peatumiskohani.

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)
HOIATUS
Blokeerumisvastane pidurisüsteem
(ABS) või elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) ei hoia ära
liiklusõnnetusi, mille põhjuseks on
valed või ohtlikud sõiduvõtted. Kuigi
need süsteemid parandavad auto
juhitavust hädapidurdamise korral,
hoidke eessõitjatega alati ohutut
pikivahet. Halbades teeoludes peab
alati vähendama sõidukiirust. ABSja/või ESC-süsteemiga varustatud
autode pidurdusteekond võib järgnevalt kirjeldatud tingimustes olla
koguni pikem ilma nende süsteemideta autode omast.
Vähendage kindlasti auto sõidukiirust, kui sõidate allkirjeldatud tingimustes:
 +DOYD WHHNDWWHJD HEDWDVDVWHO WHHdel, kruusateedel, lumega kaetud
teedel;
 $XNOLNHOMDHEDKWODVHSLQQDN}UJXsega teedel;
 .XLDXWRUHKYLGHOHRQSDLJDOGDWXG
lumeketid.
ABS- ja/või ESC-süsteemiga varustatud auto turvafunktsioonide rakendumist ei tohi katsetada suurtel kiirustel ega pööretel. Sellega seaksite
ohtu nii enda kui teiste ohutuse.
$%6VVWHHP $%6HKN$QWLORFN%UDNH
System) on elektrooniline pidurdamissüsteem, mis aitab vältida auto libisemist pidurdamisel. ABS-süsteem võimaldab juhil autot samaaegselt roolida
ja pidurdada.
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ABS-süsteemi kasutamine
(W$%6VVWHHPW||WDNVKlGDROXNRUUDV
võimalikult tõhusalt, ärge proovige survet piduripedaalile pidevalt muuta ega
pumbake
piduripedaali
korduvalt
üles-alla. Vajutage piduripedaal lihtsalt
võimalikult tugevalt alla.
Kui vajutate piduripedaali tingimustes,
milles rattad võivad blokeeruda, võite
kuulda piduritest ABS-süsteemile iseloomulikku häält või tunda piduripedaali pulseerimist. See kõik on normaalne
ja näitab, et ABS-süsteem töötab.
ABS-süsteem ei lühenda pidurdusteekonda ega aega, mis kulub auto peatamiseks.
Hoidke ees liikuva sõidukiga alati ohutut pikivahet.
ABS-süsteem ei hoia ära libisemist,
mida põhjustab järsk suunamuutus, nt
liiga kiired pöörded või järsud reavahetused. Sõitke alati tee- ja ilmaoludele
vastava ohutu sõidukiirusega.
ABS-süsteem ei suuda ära hoida juhitavuse kaotamist. Keerake rooli tugeval
pidurdamisel alati väga mõõdukalt. Kui
keerate rooli väga järsult või liiga palju
korraga, võib auto ikkagi vastassuunavööndisse kalduda või teelt välja
sõita.
Lahtise või ebatasase kattega teedel
võib pidurdusteekond ABS-süsteemi
töötamise tulemusel olla isegi pikem,
kui see oleks tavalise pidurisüsteemiga
pidurdamisel.
ABS-süsteemi hoiatustuli (
) jääb
pärast süüte sisselülitamist (asendisse
ON) mitmeks sekundiks põlema. Selle
aja jooksul viib ABS-süsteem läbi enesediagnostika ning hoiatustuli kustub,
kui kõik on korras. Kui hoiatustuli jääb
põlema, võib ABS-süsteemis esineda
mingi probleem. Sel juhul soovitame
teil esimesel võimalusel volitatud
HYUNDAI teeninduse poole pöörduda.
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HOIATUS
Kui hoiatustuli (
) jääb põlema,
võib ABS-süsteemis esineda mingi
probleem. Teie pidurivõimendi töötab normaalselt. Raskete ja eluohtlike vigastuste riski vähendamiseks
soovitame esimesel võimalusel
S||UGXGDRPD+<81'$,WHHQLQGXVH
poole.
NB!
Kui sõidate halva haarduvusega pinnal, näiteks jäisel või lumisel teel, ja
kasutate pidevalt pidureid, töötab
lakkamatult ka ABS-süsteem ning
ABS-süsteemi hoiatustuli (
) võib
süttida. Peatage auto ohutus kohas
ja seisake mootor.
Käivitage mootor uuesti. Kui ABSsüsteemi hoiatustuli nüüd kustub,
on auto ABS-süsteem korras.
Vastasel juhul võib ABS-süsteemis
esineda mingi probleem. Sel juhul
soovitame teil esimesel võimalusel
YROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHSRROH
pöörduda.

i

Kasulik teave

.XLDNXRQWKMHQHQXGMDPRRWRUNlLYLWDWDNVH MXKWPHWH DELO Y}LE $%6
VVWHHPL KRLDWXVWXOL
 VWWLGD
6HOOH S}KMXVHNV RQ PDGDO DNXSLQJH
6HH HL WlKHQGD $%6VVWHHPL KlLUHW
/DDGLJHDNXHQQHV}LWPLVWNRUUDOLNXOW
WlLV

06
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)
 Tüüp A

HOIATUS
Ärge kunagi sõitke ebasoodsates
teeoludes ja pöörates liiga kiiresti.
Elektrooniline
stabiilsuskontrolli
süsteem (ESC) üksi ei suuda õnnetusi ära hoida.
Liigne kiirus kurvides ja pööretel,
järsud manöövrid ja vesiliug märjal
teel võivad põhjustada raske liiklusõnnetuse.

OAC3069004TU

 Tüüp B

OAC3069058TU

(OHNWURRQLOLQH VWDELLOVXVNRQWUROOL VVWHHP (6& HKN (OHFWURQLF 6WDELOLW\
Control) suurendab auto stabiilsust
pööretel ja kurvides.
(6&VVWHHP MlOJLE URROL OLLNXPLVW MD
seda, kuhu auto tegelikult liigub.
(6&VVWHHP SLGXUGDE DXWR UDWWDLG
vastavalt vajadusele ükshaaval ning
reguleerib mootori juhtsüsteemi vahendusel mootori tööd, aidates juhil autot
soovitud liikumisteel hoida. See ei
asenda mingil moel ohutuid sõiduvõtteid. Peate olema alati ise valmis oma
sõidukiirust ja juhtimisvõtteid vastavalt
teeoludele muutma.
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ESC-süsteemi kasutamine
.XL(6&VVWHHPRQVLVVHOOLWDWXG
Kui süüde lülitatakse sisse (asendisse
21 VWWLEXPEHVVHNXQGLNVQLL(6&
NXLND(6&2))LQGLNDDWRUWXOL6HHMlUHO
QHHGLQGLNDDWRUWXOHGNXVWXYDGMD(6&
süsteem lülitub sisse.

(6&VVWHHPLW||O}SHWDPLQH
(6& IXQNWVLRRQL NDWNHVWDmine

(VLPHQHYlOMDOOLWXVDVWH

7||WDPLVHDMDO
Kui elektrooniline stabiilsusNRQWUROOL VVWHHP (6& 
W||WDEVLLV(6&LQGLNDDWRUtuli vilgub.
 .XL YDMXWDWH SLGXULSHGDDOL WLQJLPXVtes, milles rattad võivad blokeeruda,
võite
kuulda
piduritest
ABSsüsteemile iseloomulikku häält või
tunda piduripedaali pulseerimist. See
N}LNRQQRUPDDOQHMDQlLWDEHW(6&
süsteem töötab.
 .XL (6&VVWHHP RQ W||OH UDNHQGXnud, ei pruugi mootor reageerida.
 .XL(6&VVWHHPLW||OHUDNHQGXPLVH
hetkel kasutatakse kiirushoidikut, lülitub
see
automaatselt
välja.
Kiirushoidiku saab uuesti sisse lülitada siis, kui teeolud seda taas võimaldavad. Vt osa “Kiirushoidik“ selles
peatükis (kui on varustuses).
 3RULVW YlOMD V}LWPLVHO Y}L OLEHGDO WHHkattel sõites ei pruugi mootori pöörded tõusta hoolimata sellest, et vajutate tugevalt gaasipedaali. Sellega
püüab süsteem auto stabiilsust ja
haardumist säilitada; tegu ei ole häirega.

6-38

OAC3069064TU

9DMXWDJH OKLGDOW (6& 2))OOLWLW
.RVWDEKHNRUGQHKRLDWXVVLJQDDO(6&
OFF-indikaatortuli süttib ja/või ekraaniOHLOPXEWHDGH´7UDFWLRQ&RQWUROGLVDEled“ (Veojõu kontrollfunktsioon välja
lülitatud). Selle väljalülitusastme puhul
OOLWDWDNVH (6&VVWHHPL YHRM}X NRQWrollfunktsioon (mootori juhtfunktsioon)
välja, pidurite kontrollfunktsioon (pidurdamise juhtfunktsioon) jätkab aga tööd.

06
7HLQHYlOMDOOLWXVDVWH

Indikaatortuled
 ,QGLNDDWRUWXOL(6& YLOJXE

OTD059012

 ,QGLNDDWRUWXOL(6&2)) VWWLE

OAC3069065TU

9DMXWDJH(6&2))OOLWLWOHVHNXQGL
järjest. Hoiatussignaal kostab kaks
NRUGD(6&2))LQGLNDDWRUWXOLVWWLEMD
Y}L HNUDDQLOH LOPXE WHDGH ´7UDFWLRQ
&RQWURO DQG (6& GLVDEOHG´ 9HRM}X
NRQWUROOIXQNWVLRRQ MD (6& YlOMD OOLWDtud). Selle väljalülitusastme puhul lülitaWDNVH YlOMD (6&VVWHHPL P}OHPDG
funktsioonid: nii veojõu (s.o mootori
juhtfunktsioon) kui ka pidurite kontrollfunktsioon (pidurdamise juhtfunktsioon).
.XL (6&VVWHHP RQ YlOMD OOLWDWXG MD
süüde lülitatakse välja (asendisse
LOCK/OFF), jääb elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem väljalülitatuks. Kui
auto uuesti käivitatakse, lülitub aga
elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem automaatselt jälle sisse.

OTD059013

Kui süüde lülitatakse sisse (asendisse
21  VLLV (6&VVWHHPL LQGLNDDWRUWXOL
VWWLE MD NXVWXE VHHMlUHO NXL (6&
süsteem korralikult töötab.
Alati, kui elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem tööle rakendub, hakkab
(6&LQGLNDDWRUWXOLYLONXPD
.XL (6&LQGLNDDWRUWXOL MllE SVLYDOW
põlema, annab see märku võimalikust
KlLUHVW (6&VVWHHPLV .XL VHH LQGLkaatortuli jääb püsivalt põlema, soovitame lasta auto esimesel võimalusel volitatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.
,QGLNDDWRUWXOL(6&2))VWWLENXL(6&
lülitatakse nupust välja.

HOIATUS
Kui ESC-indikaatortuli vilgub, on
ESC-süsteem parajasti tööle rakendunud.
Sõitke aeglaselt ja ÄRGE proovige
mingil juhul kiirendada. Ärge lülitage
ESC-süsteemi KUNAGI välja siis, kui
ESC indikaatortuli vilgub. Vastasel
juhul võite kaotada kontrolli auto liikumise üle ja teha avarii.
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NB!
Kui teie auto rehvid või veljed on eri
mõõdus, võib see põhjustada häireid ESC-süsteemi töös. Kui asendate rehvid uutega, kontrollige, et need
kõik oleksid kindlasti samas mõõdus. Ärge sõitke kunagi autoga, kui
sellele on paigaldatud eri mõõdus
rehvid ja veljed.

Millal tuleks ESC-süsteem välja
lülitada?
6}LWPLVHO
(6&VVWHHP RQ VRRYLWDWDY DMXWLVHOW
välja lülitada ainult juhul, kui auto on nt
lumme või porisse kinni jäänud, et säilitada ratta pöördemomenti.
.XLVRRYLWH(6&V}LWPLVHDMDOYlOMDOOLtada, vajutage tasasel teel sõites nuppu
(6&2))
NB!
Jõuülekandesüsteemi kahjustamise
vältimiseks
 bUJHODVNHVDPDWHOMHUDWDVWHOOLLJselt ühel kohal ringi käia, kui ESCja ABS-süsteemi ning seisupiduri
hoiatustuled põlevad. Sellest tulenevate kahjustuste remonti garantii ei kata. Vähendage mootori
võimsust ning vältige rataste liigset tühipöörlemist, kui need hoiatustuled põlevad.
 .XLNRQWUROOLWHDXWRWYHHUPLNXNRQWrollstendil, lülitage ESC-süsteem
kindlasti välja (ESC OFF-indikaatortuli jääb põlema).
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(6&VVWHHPL YlOMDOOLWDPLQH HL P}MX
WD $%6 HJD WDYDOLVH SLGXULVVWHHPL
W||G

Auto sõidustabiilsuse
juhtsüsteem (VSM)
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM
HKN 9HKLFOH 6WDELOLW\ 0DQDJHPHQW  RQ
üks elektroonilise stabiilsuskontrolli süsWHHPL (6&  DOOVVWHHPH 6HH DLWDE
tagada auto stabiilsust ja teelpüsivust,
kui autoga kiirendatakse või pidurdatakse järsult märjal, libedal või ebatasasel
teel, kus kõigi nelja rehvi haardumine
väga kiiresti ja ebaühtlaselt muutub.

HOIATUS
Järgige auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi (VSM) kasutamisel alltoodud ettevaatusabinõusid.
 9DOLJH $/$7, V}LGXROXGHOH YDVWDY
ohutu sõidukiirus ja hoidke eessõitjaga ohutut pikivahet. VSMsüsteem ei asenda mingil moel
ohutuid sõiduvõtteid.
 bUJH V}LWNH NXQDJL OLLJD NLLUHVWL
arvestamata tegelikke teeolusid.
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) üksi ei suuda õnnetusi
ära hoida. Liigne kiirus halbades
ilmaoludes ja libedatel ja ebatasastel teedel võib põhjustada
raske avarii.

06
VSM-süsteemi töö
960VVWHHPLW||WDPLVH
HHOWLQJLPXVHG
VSM-süsteem töötab juhul, kui:
 (OHNWURRQLOLQH VWDELLOVXVNRQWUROOL VVWHHP (6& RQVLVVHOOLWDWXG
 6}LGXNLLUXVRQVXXUHPNXLXNPK
kui autoga läbitakse kurvi;
 6}LGXNLLUXVRQVXXUHPNXLXNPK
kui autoga pidurdatakse ebatasasel
teel.

7||WDPLVHDMDO
Kui vajutate piduripedaali tingimustes,
PLOOHV (6&VVWHHP Y}LE W||OH UDNHQduda, võite kuulda piduritest spetsiifilist
häält või tunda piduripedaali pulseerimist. See kõik on normaalne ja näitab,
et VSM-süsteem töötab.

i

Kasulik teave

960VVWHHPHLW||WDNXL
 6}LGHWDNVHNDOODNXOQWOHV Y}LDOODPlJH
 7DJXUGDWDNVH
 (6&2))LQGLNDDWRUWXOLS}OHE
 (OHNWULOLVH URROLY}LPHQGL VVWHHPL
(36 KRLDWXVWXOL
S}OHEY}LYLOJXE

HOIATUS
Kui ESC-indikaatortuli ( ) või
elektrilise roolivõimendi süsteemi
(EPS) hoiatustuli (
) jääb püsivalt
põlema või vilkuma, annab see
märku võimalikust häirest VSM- süsteemis. Kui tuli jääb püsivalt põlema,soovitame lasta auto esimesel
Y}LPDOXVHO YROLWDWXG +<81'$, WHHninduses üle kontrollida.

NB!
Kui teie auto rehvid või veljed on eri
mõõdus, võib see põhjustada häireid ESC-süsteemi töös. Kui asendate rehvid uutega, kontrollige, et need
kõik oleksid kindlasti samas mõõdus. Ärge sõitke kunagi autoga, kui
sellele on paigaldatud eri mõõdus
rehvid ja veljed.

Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC)
(kui on varustuses)
Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC ehk
Hillstart Assist Control) aitab vältida
auto tagasiveeremist, kui liikumist alustatakse järsul kallakul. Süsteem rakendab pidurid pärast piduripedaali vabastamist automaatselt veel umbes 2
sekundiks tööle. Pidurid vabastatakse
hetkel, kui vajutatakse gaasipedaali või
u 2 sekundi möödudes.

HOIATUS
Kui alustate liikumist kallakul, olge
alati valmis kohe gaasipedaali vajutama. Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC)
töötab ainult umbes 2 sekundit.

i

Kasulik teave

 1}OYDOWVWDUGLDEL VVWHHP HL W||WD
NXL VLVVH RQ OOLWDWXG QHXWUDDODVHQG
1
 1}OYDOWVWDUGLDEL VVWHHP KDNNDE
W||OH LVHJL MXKXO NXL HOHNWURRQLOLQH
VWDELLOVXVNRQWUROOLVVWHHP (6& RQ
YlOMD OOLWDWXG 6HH HL KDNND W||OH
MXKXO NXL (6&VVWHHP QRUPDDOVHOW
HLW||WD
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Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)
Vilkuvad pidurituled hoiatavad tagasõitvat juhti auto äkilisest peatumisest .
Süsteem hakkab tööle, kui:
 $XWRSHDWXEMlUVNX DXWRNLLUXVRQOH
55 km/h ja aeglustumine üle 7 m/s2).
 $%6SLGXULWHUDNHQGXPLVHO
Kui sõiduki kiirus on alla 40 km/h ja
ABS-pidurisüsteem lülitub välja või äkkpidurdus lõppeb, lõpetab pidurituli vilkumise. Selle asemel lülituvad automaatselt sisse ohutuled.
Ohutulede vilkumine lõppeb, kui auto
sõidukiirus on pärast auto täielikku peatumist tõusnud taas üle 10 km/h.
Ohutuled lülituvad välja ka juhul, kui
autoga sõidetakse mõnda aega järjest
väga aeglaselt. Saate ohutuled ka ise
käsitsi välja lülitada, vajutades ohutulede lülitit.

ETTEVAATUST
Avariipidurdamise hoiatussüsteem
ei tööta, kui ohutuled on juba sisse
lülitatud.
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Nõuandeid ohutuks pidurdamiseks
HOIATUS
Laske autol täielikult peatuda ja jätkake seejärel piduripedaali vajutamist. Pange käigukangil sisse 1. käik
(manuaalkäigukastiga sõiduk) või
neutraalasendisse (N) (automatiseeritud manuaalkäigukasti puhul),
rakendage seejärel korralikult seisupidur ja lülitage süüde välja (asendisse LOCK/OFF).
Auto, mille seisupidurit ei ole korralikult rakendatud, võib ootamatult
kohalt liikuda ning põhjustada juhile
või teistele lähedal viibijatele kehavigastusi. Enne, kui autost lahkute,
rakendage ALATI seisupidur.

06
Märjad pidurid võivad olla ohtlikud.
Pidurid võivad märjaks saada veest läbi
sõites või auto pesemisel.
Auto ei pruugi enam peatuda tavapärase tempoga. Samuti võib auto võib
pidurdamisel külje ette visata.
Pidurite kuivatamiseks sõitke aeglaselt
edasi ja vajutage samal ajal kergelt
piduripedaali, kuni normaalne pidurdusvõime taastub. Kui pidurdusvõime
ei taastu, peatage esimesel ohutul võimalusel auto ja võtke abi saamiseks
ühendust volitatud HYUNDAI teenindusega.
b5*( WRHWDJH RPD MDOJD V}LGX DMDO
piduripedaalile. Isegi vaid kerge, ent
pidev surve piduripedaalile võib põhjustada pidurite ülekuumenemist, kiiremat
kulumist või koguni pidurite rikke.
Kui rehv sõidu ajal puruneb, vajutage
piduripedaali õrnalt ja ettevaatlikult ning
hoidke autot aeglustamise ajal otse.
Alles siis, kui kiirus on ohutuks peatumiseks piisavalt väike, sõitke teeservale ja peatage auto võimalikult ohutus
kohas.
Kui olete auto peatanud, hoidke oma
jalga kindlalt piduripedaalil, et auto ei
saaks ettepoole veereda.
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ISGǘSÜSTEEM ǣIDLE STOP JA GOǤ ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
,6*VVWHHPYlKHQGDEDXWRNWXVHNXlu, lülitades mootori automaatselt välja,
kui auto peatub (näiteks valgusfoori
punase tule või stoppmärgi ees või liiklusummikus).
Mootor käivitub automaatselt uuesti,
kui kõik käivitumiseks vajalikud tingimused on täidetud.
,6*VVWHHPRQVLVVHOOLWDWXGDODWLNXL
mootor töötab.

i

i

Kasulik teave

Kasulik teave

.XL PRRWRU ,6*VVWHHPL SRROW DXWRPDDWVHOW XXHVWL NlLYLWDWDNVH Y}LYDG
P}QHG KRLDWXVWXOHG QW $%6 (6&
(6&2))(36Y}LVHLVXSLGXULKRLDWXVWXOL  PDGDOD DNXSLQJH W}WWX SDDULNV
VHNXQGLNVVWWLGD6HHHLROHPlUNODDGLPLVVVWHHPLKlLUHVW

ISG-süsteemi sisse lülitamine
Süsteemi töötamise eeltingimused
,6*VVWHHPW||WDEMlUJPLVWHVROXNRUdades.
 -XKLWXUYDY||RQNLQQLWDWXG
 -XKLXNVMDNDSRWWRQVXOHWXG
 3LGXULWH YDDNXPL VXUYH RQ QRUPDDOne.
 $NXDQGXURQDNWLYHHULWXGMDDNXSLLsavalt laetud.
 9lOLVWHPSHUDWXXU HL ROH OLLJD N}UJH
ega liiga madal.
 $XWRV}LGDESVLYDNLLUXVHJDMDSHDtub.
.OLLPDVHDGHRQWLQJLPXVWHOHYDVWDY
 $XWRRQSLLVDYDOWOHVVRRMHQGDWXG
 .DOODNRQMlUNMlUJXOLQH
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 5RROL NHHUDWDNVH DOOD  NUDDGL MD
seejärel auto peatub.

WTF-444

 .XL,6*VVWHHPLW||WDPLVHHHOWLQJLPXVHGHLROHWlLGHWXGHLKDNND,6*
VVWHHP W||OH 6HOOLVHO MXKXO KDNNDE
,6*2)) LQGLNDDWRUWXOL S}OHPD MD
PRRWRULDXWRPDDWVHVHLVNDPLVHLQGLNDDWRUWXOL
VWWLEQlLGLNXSORNLV
NROODVHWXOHJD
 .XL ODOPDLQLWXG LQGLNDDWRU MllE
QlLGLNXSORNLVS}OHPDVRRYLWDPHODV
WD,6*VVWHHPLYROLWDWXG+<81'$,
WHHQLQGXVHVOHNRQWUROOLGD

06
Automaatne peatamine
0RRWRULVHLVNDPLVHNVRRWHUHåLLPLV
Manuaalkäigukastiga sõiduk
1. Vähendage sõiduki kiirust alla 5
km/h.
2. Pange käigukast neutraalasendisse
N.
3. Vabastage sidur.
Automaatse peatamise indikaatortuli (
) süttib näidikuplokis rohelisena, kui
mootor seiskub.

i

Kasulik teave

3lUDVW DXWRPDDWVHW VHLVNDPLVW SHDE
V}LGXN M}XGPD YlKHPDOW NLLUXVHQL 
NPK HW PRRWRULW XXHVWL RRWHUHåLLPLV
VHLVDWDNV
Automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk
1. Aeglustage kiirust alla 0 km/h.
2. Vajutage piduripedaali, viige käigukang sõiduasendisse D või neutraalasendisse N.
Automaatse peatamise indikaatortuli (
) süttib näidikuplokis rohelisena, kui
mootor seiskub.

i

Kui juht avab kapoti automaatse peataPLVH UHçLLPLO GHDNWLYHHUXE ,6*VV
teem.
Kui süsteem on välja lülitatud:

Kasulik teave

3lUDVW DXWRPDDWVHW VHLVNDPLVW SHDE
V}LGXN M}XGPD YlKHPDOW NLLUXVHQL 
NPK HW PRRWRULW XXHVWL RRWHUHåLLPLV
VHLVDWDNV

OAC3069005TU

6WWLE,6*2))LQGLNDDWRUWXOL

OAC3069018TU

LCD-ekraanile ilmub teade “Auto Stop
LV 2II 3UHVV FOXWFK SHGDO DQG VWDUW
engine manually’“ (Auto Stop on välja
lülitatud. Vajutage siduripedaali ja käivitage mootor käsitsi) koos helisignaaliga.
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Sel juhul käivitage sõiduk käsitsi:
Manuaalkäigukastiga sõiduk
Vajutage siduri- ja piduripedaali, viige
käigukang neutraalasendisse.
Automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk
Vajutage piduripedaali, viige käigukang
neutraalasendisse N.

Automaatne käivitamine
0RRWRULWDDVNlLYLWDPLVHNVDXWRPDDWQHSHDWDPLVHUHåLLPLOW
Manuaalkäigukastiga sõiduk
 .XLSLGXULSHGDDORQDOODYDMXWDWXG
1) Vajutage siduripedaali.
2) Vabastage piduripedaal.
 .XLSLGXULSHGDDOSROHDOODYDMXWDWXG
1) Vajutage siduripedaali.
Automaatse seiskamise indikaatortuli (
) näidikuplokis kustub, kui mootor
taas käivitatakse.
Automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk
 9DEDVWDJHSLGXULSHGDDO
 .XL DXWRPDDWVH SDLJDOVHLVX IXQNWsioon (AUTO HOLD) töötab, siis
piduripedaali vabastades jääb mootor automaatselt seisatuks. Kui vajutate gaasipedaali, käivitub mootor
uuesti.
Automaatse seiskamise indikaatortuli (
) näidikuplokis kustub, kui mootor
taas käivitatakse.
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0RRWRUNlLYLWDWDNVHDXWRPDDWVHOW
MlUJPLVWHVROXNRUGDGHV
 3LGXULWHYDDNXPLVXUYHRQQ}UN
 0RRWRURQXPEHVPLQXWLWVHLVQXG
 .OLLPDVHDGH RQ VLVVHOOLWDWXG YHQWLlaatori kõrgeimail kiirusel
 (VLNODDVLVRRMHQGLRQVLVVHOOLWDWXG
 $NXRQQ}UN
 .OLLPDVHDGPH MDKXVWXVH MD NWWH
jõudlus on ebapiisav
Automaatse seikumise indikaatortuli (
) vilgub 5 sekundit rohelisena ja
näidikuploki LCD-ekraanil kuvatakse
teade “Auto Start”.

$XWRPDDWQHNlLYLWDPLQHRQMlUJPLVWHVROXNRUGDGHVDMXWLVHOWYlOMD
OOLWDWXG

OAC3069020TU

Automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk
Kui kängukang liigutatakse neutraalaVHQGLVW1DVHQGLWHVVH5Y}L'Y}LNlVLWVL NlLJXYDKHWXVUHçLLPLOH LOPD SLGXULSHdaali alla vajutamata. LCD-ekraanile
ilmub teade “Press brake pedal before
driving on“ (Vajutage automaatseks
taaskäivitamiseks piduripedaali). Vajutage mootori automaatseks taaskäivitamiseks piduripedaali.

06
ISG-süsteemi välja lülitamine
 9DMXWDJH ,6* 2))QXSSX ,6*
süsteemi välja lülitamiseks. Seejärel
VWWLE,6*2))LQGLNDDWRUWXOLMDQlLGLkuplokis ilmub teade “Auto Stop
System Off“ (Automaatne seiskamissüsteem välja lülitatud).
 9DMXWDJH ,6* 2))QXSSX ,6*
süsteemi uuesti sisse lülitamiseks.
,6*2))LQGLNDDWRUWXOLNXVWXEVHHMlrel.

Häired ISG-süsteemi töös
,6*VVWHHPY}LEPLWWHW||WDGDNXL
,6*VVWHHPL DQGXULG HL W||WD NRUUDOLNXOW Y}L ,6*VVWHHPLV RQ WHNNLQXG
häire.

.XL,6*VVWHHPLVRQWHNNLQXG
KlLUHDQQDYDGVHOOHVWPlUNXMlUJPLVHGWXQGHPlUJLG
 1lLGLNXSORNLV YLOJXE NROODQH PRRWRUL
automaatse seiskamise indikaatortuli
(
).
 6WWLE,6*2))QXSXLQGLNDDWRUWXOL

i

Kasulik teave

 .XL ,6* 2))LQGLNDDWRUWXOG ,6*
VVWHHPLYlOMDOOLWXVOOLWLOHL}QQHVWX
QXSXYDMXWXVHJD YlOMD OOLWDGD Y}L
NXL ,6*VVWHHPLV HVLQHE HQGLVHOW
KlLUHVRRYLWDPHS||UGXGDVVWHHPL
NRQWUROOLPLVHNVYROLWDWXG+<81'$,
WHHQLQGXVHSRROH
 6DDWH,6*2))LQGLNDDWRUWXOHYlOMD
OOLWDGD NXL V}LGDWH DXWRJD NXQL 
WXQGL MlUMHVW NLLUXVHJD OH  NPK
QLQJ SDQHWH YHQWLODDWRUL W||OH NLLUXVDVWPHVW  YlLNVHPD NLLUXVHJD .XL
WXOLMllE,6*VVWHHPLYlOMDOOLWXVOOLWLOKRROLPDWDNLUMHOGDWXGYLLVLOV}LWPLVHVW LNND S}OHPD VRRYLWDPH WHLO
S||UGXGD YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQGXVHSRROH

HOIATUS
Kui mootor on automaatselt seisatud, võib see iseenesest uuesti käivituda. Enne autost lahkumist või mis
tahes tööde alustamist mootoriruumis seisake mootor, keerates süüteluku asendisse LOCK/OFF või
eemaldades süütevõtme.
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Aku anduri välja lülitamine

OAC3069006TU

i

Kasulik teave

,6*VVWHHPHLSUXXJLMlUJPLVWHVROXNRUGDGHVWRLPLGD
± (OHNWURRQLOLVHVWDELLOVXVNRQWUROOLVVWHHPLVRQWHNNLQXGKlLUH
± $NXRQQ}UN
± 3LGXULWHYDDNXPLVXUYHRQQ}UN
6HOOLVHOMXKXOVRRYLWDPHWHLOODVWD,6*
VVWHHPL YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQGXVHVOHNRQWUROOLGD

[A]: Aku andur

Aku andur deaktiveeritakse, kui aku
miinuspoolus hooldustööde ajal lahti
ühendatakse.
3lUDVW VHGD W||WDE ,6*VVWHHP DNX
anduri välja lülitumise tõttu vaid piiratult. Niisiis peab juht pärast aku lahtiühendamist viima läbi järgmised tegevused, et aku andur uuesti tööle
hakkaks.

Aku anduri sisse lülitumise eeltingimused
Laske mootoril vähemalt 4 tundi seisatuna seista ja proovige siis aku anduri
WDDVDNWLYHHULPLVHNVPRRWRULW²NRUGD
käivitada.
Jälgige hoolega, et sel ajal, kui auto
mittetöötava mootoriga seisab, ei ühendataks autoga ühtegi lisaseadet (nt
navigeerimisseade,
must
kast).
Vastasel juhul ei pruugi aku anduri
sisse lülitamine õnnestuda.
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NB!
 .XL DVHQGDWH DXWR DNX XXHJD
kasutage asendamiseks ainult
ISG-süsteemi
jaoks
sobivat
+<81'$, RULJLQDDODNXW 9DVWDVHO
juhul ei pruugi ISG-süsteem normaalselt töötada.
 bUJH ODDGLJH ,6*VVWHHPL MDRNV
sobivat akut tavalise akulaadijaga.
Vastasel juhul võib aku kahjustuda
või lõhkeda.
 bUJH HHPDOGDJH DNXOW NRUNL
Vastasel juhul võib inimestele kahjulik elektrolüüt sealt lekkima
hakata.

06
ESIKOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM ǣFCAǤ
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
(VLNRNNXS}UNH HQQHWXVVVWHHP RQ
mõeldud eesoleva auto jälgimiseks ja
jalakäijate tuvastamiseks sõiduteel
kaamera abil, et hoiatada juhti paratamatust kokkupõrkest ja vajadusel
rakendada hädapidurdus.

Süsteemi seaded ja
käivitumine
Süsteemi seaded

HOIATUS
Esikokkupõrke
ennetussüsteemi
kasutamisel võtke arvesse järgnevaid ohutusabinõusid:
 6HH VVWHHP RQ YDLG NV DELVVteem, mis ei asenda mingil moel
tähelepanelikku ja ettevaatlikku
autojuhti. Andurite tuvastusraadius on piiratud ja need ei tuvasta
alati kõiki objekte. Jälgige ise alati
tähelepanelikult liiklusolusid.
 bUJH V}LWNH OLLJD NLLUHVWL DUYHVWDmata tegelikke teeolusid.
 2RWDPDWXWH MD RKWOLNH ROXNRUGDGH
vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult. Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi sõidukit alati täielikult peatada ja on mõeldud vaid
tekkiva kokkupõrke leevendamiseks.

OAC3069049TU

 )&$VVWHHPLVHDGLVWDPLQH
Juht saab FCA käivitada, keerates
süüteluku asendisse ON ja valides:
“User Settings“ (Kasutaja seadistused) o ´'ULYHU$VVLVWDQFH´ -XKLDEL 
o´)RUZDUG6DIHW\´ (VLWXUYDOLVXV
 .XLYDOLWHIXQNWVLRRQL´$FWLYHDVVLVW´
(Aktiivne abi), aktiveerub FCA. FCA
edastab hoiatussõnumeid ja -signaale vastavalt kokkupõrkeohu
tasemetele. Pidurdusabi rakendatakse vastavalt kokkupõrkeohule.
- Kui valite variandi “Warning only“
(Ainult hoiatus), aktiveerub FCA ja
edastab kokkupõrke riskitaseme
järgi ainult hoiatussignaale. Selles
seadistuses pidurdusabi ei rakendu.
- Kui teete valiku “Off“ (Väljas), lülitub
FCA välja.
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FCA-süsteemi väljalülitamisel süttib LCD-ekraanil hoiatustuli. Juht saab jälgida
LCD-ekraanil FCA olekut
6((69b/-$6
+RLDWXVWXOLVWWLENDVLLVNXL(6& HOHNWrooniline stabiilsuskontroll) välja lülitatakse. Kui süsteemi hoiatustuli jääb
põlema, kuigi FCA-süsteem on sisse
lülitatud, soovitame teil lasta süsteemi
volitatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.
 +RLDWXVHDMDPllUDPLQH
Juht saab LCD-ekraanilt valida esmase hoiatuse aktiveerimisaja.
Avage “User settings“ (Kasutaja seadistused) o ´'ULYHU DVVLVWDQFH´
(Juhiabi)
o
“Warning
timing“
(Hoiatuse aeg) o “Normal/Late“
(Tavaline/Hiline).
Süsteemi poolt antava esikokkupõrke
hoiatuse jaoks saab valida ühe järgnevatest variantidest.
- Normal (Normaalne):
Kui valite selle variandi, annab süsteem esimese hoiatuse kokkupõrkeohu kohta tundliku ajavaruga. Kui teile
tundub, et süsteem hoiatab teid siiski
liiga vara, valige esikokkupõrke hoiatuse jaoks ajastus “Late“ (hilisem
reaktsioon).
Kuid ka juhul, kui on valitud variant
"Normal“ (normaalne reaktsioon),
võib tunduda, et süsteem ei hoiata
teid piisavalt kiiresti, kui sõiduk teie
ees väga järsult peatub.
- Late (Hiline):
Kui valite selle variandi, annab süsteem esimese hoiatuse kokkupõrkeohu kohta tavapärasest hiljem. See
seadistus vähendab pikivahet eesoleva sõiduki või jalakäijaga enne, kui
antakse esmane hoiatus.
Kui liiklust on vähe ja te sõidate aeglaselt, valige “Late“ (Hiline).
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i

Kasulik teave

.XL PXXGDWH KRLDWXVH DHJD Y}LYDG
PXXWXGD WHLVWH VVWHHPLGH KRLDWXVWH
DMDG2OJHHQQHKRLDWXVHDMDPXXWPLVW
PEULWVHYDVXKWHVWHDGOLN

Süsteemi töötamise eeltingimused
(VLNRNNXS}UNH HQQHWXVVVWHHP )&$ 
on töölerakendumiseks valmis, kui
´$FWLYH DVVLVW´  $NWLLYQH DELVWDPLQH 
või “Warning only“ (Ainult hoiatus) on
LCD-ekraani jaotises “Forward Safety“
sisse lülitatud ning kõik järgnevad tingimused on täidetud.
 (6& (OHNWURRQLOLVHVWDELLOVXVNRQWUROOL
süsteem) on aktiveeritud.
- Auto sõidukiirus on suurem kui 10
km/h; (FCA aktiveerub vaid teatud kiirusvahemikus.)
- Süsteem tuvastab ees oleva sõiduki
või jalakäija, mis või kes võib teie sõidukiga kokku põrkuda. (FCA ei pruugi
aktiveeruda või annab hoiatussignaali vastavalt sõidutingimustele või auto
seisukorrale.)

06
HOIATUS
 .XL VWHOXNN OOLWDWDNVH DVHQGLVse ON, aktiveerub automaatselt ka
FCA. Juht saab FCA-süsteemi
välja lülitada, tühistades süsteemi
VHDGLVWXVH QlLGLNXSORNL /&'
ekraanil. Juhi tähelepanu hajutamise vältimiseks ärge proovige
FCA-süsteemi seadistada või välja
lülitada sõidukit juhtides.
 )&$OOLWXE(6&WKLVWDPLVHODXWRmaatselt välja. Kui ESC on välja
lülitatud, ei saa FCA-süsteemi näiGLNXSORNL /&'HNUDDQLO DNWLYHHULda. FCA-hoiatustuli süttib. See on
normaalne.
Sellises olukorras ei saa FCAsüsteemi sisse lülitada isegi näidikuplokist ega teabe- ja meelelahutussüsteemi kasutaja seadistuste
UHçLLPLO

FCA-süsteemi hoiatused ja
pidurdamine
FCA väljastab hoiatusi ja alarme vastavalt kokkupõrkeohu tasemele, nagu
eessõitva auto järsk peatumine, ebapiisav pidurdusmaa, jalakäija tuvastamine. Samuti juhib see kokkupõrke riskitasemete järgi pidurite kasutamist.

“Collision Warning“
(Kokkupõrke hoiatus)
(esimene hoiatus)

OAC3069021TU

See esialgne hoiatus teade kuvatakse
LCD-ekraanil koos hoiatussignaaliga.
Lisaks rakendub tööle ka mootori juhtsüsteem, aidates auto liikumist mõnevõrra aeglustada.
- Auto võib veidi aeglustuda.
- See juhib sõiduki kiirust, kui kiirus on
suurem kui 10 km/h kuni 180 km/h.
(Sõltuvalt eesoleva sõiduki seisukorrast ja seda ümbritsevast keskkonnast võib maksimaalne sõidukiirus
väheneda.)
- Jalakäijate puhul on sõiduki kiirus
vähemalt 10 km/h ja vähem kui 60
km/h. (Sõltuvalt jalakäija olukorrast ja
teda ümbritsevast keskkonnast võib
maksimaalne sõidukiirus väheneda.)
- Kui valite variandi "Warning only"
(Ainult hoiatus), aktiveerub FCA ja
edastab kokkupõrke riskitaseme järgi
ainult hoiatussignaale. Pidureid peate
ise kontrollima, sest seda FCAsüsteem teie eest ei tee.
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“Emergency braking“
(Hädapidurdamine)
(teine hoiatus)

Muu

OAC3069022TU

See esialgne hoiatusteade kuvatakse
LCD-ekraanil koos hoiatussignaaliga.
Lisaks rakendub tööle ka mootori juhtsüsteem, aidates auto liikumist mõnevõrra aeglustada.
- Pidurisüsteemi juhtimine maksimeeritakse vahetult enne kokkupõrget,
vähendades eesmise sõidukiga kokkupõrke tugevust.
- See juhib sõiduki kiirust, kui kiirus on
suurem kui 10 km/h kuni 60 km/h.
(Sõltuvalt eesoleva sõiduki seisukorrast ja seda ümbritsevast keskkonnast võib maksimaalne sõidukiirus
väheneda.)
- Jalakäijate puhul on sõiduki kiirus
vähemalt 10 km/h ja vähem kui 60
km/h. (Sõltuvalt jalakäija olukorrast ja
teda ümbritsevast keskkonnast võib
maksimaalne sõidukiirus väheneda.)
- Kui valite variandi “Warning only“
(Ainult hoiatus), aktiveerub FCA ja
edastab kokkupõrke riskitaseme järgi
ainult hoiatussignaale. Pidureid peate
ise kontrollima, sest seda FCAsüsteem pidurit ei kontrolli.
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 .LLUHWUHDJHHULPLVWQ}XGYDVROXNRUUDV
läheb pidurisüsteem valmisolekuseisundisse, et olla valmis silmapilkseks
töölerakendumiseks, kui juht piduripedaali vajutab.
 )&$ UDNHQGDE SLGXUGXVH RSWLPHHULmiseks lisa pidurdusjõu.
 6VWHHP O}SHWDE DXWRPDDWVHOW RPDpoolse pidurisüsteemi juhtimise, kui
juht vajutab järsult gaasipedaali või
keerab järsult rooli.
 .XLRKWNDRENDWNHVWDE)&$VVWHHP
automaatselt pidurisüsteemi juhtimise.

ETTEVAATUST
 -XKW SHDE V}LGXNL NDVXWDPLVHO
olema alati äärmiselt ettevaatlik,
olenemata FCA-süsteemi hoiatusest või alarmist.
 3lUDVW VHGD NXL SLGXULWH NRQWUROOfunktsioon on rakendatud, peab
juht otsekohe vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.
Pidurite rakendamine süsteemi
poolt kestab umbes 2 sekundit.
 .XLPLVWDKHVPXXKRLDWXVKHOL QW
turvavöö hoiatusheli) juba kostab,
ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kõlada.
 .XLDXWRKHOLVVWHHPLKHOLWXJHYXV
on reguleeritud väga valjuks, ei
pruugi sõidukis viibijad süsteemi
hoiatussignaale kuulda.

06
HOIATUS
Automaatne pidurdamine ei suuda
autot täielikult peatada ega kõiki
kokkupõrkeid ära hoida. Ohutu
sõidu ja õigete juhtimisvõtete eest
vastutab alati üksnes autojuht.

HOIATUS
FCA töötab vastavalt riskitasemele,
nagu pikivahe sõiduki või jalakäijaga, eesoleva sõiduk kiirus ja teie
auto kiirus. Teatud tingimused, nagu
äärmuslikud ilmastikutingimused ja
teeolud võivad FCA-süsteemi toimimist mõjutada.

HOIATUS
Ärge proovige kunagi ise süsteemi
tööle rakendada, kasutades meelega
ohtlikke sõiduvõtteid.

FCA esikaamera andur

NB!
 bUJH NLQQLWDJH .81$*, PLQJLW
lisavarustust ega kleebiseid esiklaasile ega toonige esiklaasi.
 bUJH
SDQJH
DUPDWXXUODXDOH
KUNAGI mingeid valgust peegeldavaid esemeid (nt peeglit, valget
paberit vms). Mistahes valguse
peegeldamine võib põhjustada
süsteemi tõrke.
 2OJH HULWL HWWHYDDWOLN HW NDDPHUD
oleks kuiv.
 bUJHY}WNHNDDPHUDW.81$*,RVDdeks lahti ning ärge lööge ega
põrutage kaamerat.
Kui andur liigutatakse jõuga õigest
joondusest välja, ei pruugi FCAsüsteem õigesti töötada. Sellisel
juhul ei pruugita kuvada hoiatussõnumit. Soovitame lasta sõiduki
YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQGXVHV
üle vaadata.
Ú Täpsemat teavet anduri ohutusabinõude kohta leiate ka sõidurajal püsimise abisüsteemi kirjeldusest.

i

Kasulik teave

6RRYLWDPHWHLOODVWDVVWHHPLYROLWDWXG
+<81'$, WHHQLQGXVHV OH NRQWUROOLGDNXL
 (VLNODDVRQXXHJDDVHQGDWXG
OAC3069007TU

FCA korrektseks toimimiseks jälgige, et
andur ja esiklaas oleksid alati puhtad ja
need ei oleks kaetud pori, lume ega
mustusega.
Mustus, lumi ja muud ained võivad
anduri tundlikkust halvendada.
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Ekraaniteade ja hoiatustuli

OAC3069023TU

³&ULWLFDOIRUZDUGVDIHW\IXQFWLRQV
DUHOLPLWHG&DPHUDREVFXUHG³
.ULLWLOLVHGHVLNRNNXS}UNHHQQHWDPLVVVWHHPLGRQSLLUDWXG.DDPHUD
EORNHHULWXG
Kui kaamera on pori, lume või mis
tahes prügi või mustusega kaetud, ei
pruugi FCA-süsteem teisi sõidukeid
tuvastada.
Sel juhul kuvatakse LCD-ekraanil
teade.
Süsteem hakkab normaalselt tööle, kui
mustus, lumi või mustus eemaldatakse.
FCA ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus
peale mootori käivitamist ühtegi objekti
või sõidukit ei tuvastata.
Ja isegi kui LCD-ekraanil ei kuvata
hoiatust, ei pruugi FCA korralikult töötada.

HOIATUS
FCA-süsteem ei pruugi aktiveeruda
teeolude, raskete ilmastiku- või sõidutingimuste või teeolude tõttu.
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Häired süsteemi töös

OAC3069024TU

³&KHFNIRUZDUGVDIHW\V\VWHPV³
.RQWUROOLJHHVLNRNNXS}UNHHQQHWDPLVVVWHHPH  NXLRQYDUXVWXVHV
 .XL )&$ HL W||WD NRUUDOLNXOW VWWLE
FCA hoiatustuli (
) ja mõne sekundi jooksul kuvatakse hoiatusteadet.
Pärast teate kadumist süttib peamine
hoiatustuli (
). Sellisel juhul soovitame teil lasta oma auto volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
 6DPDODMDONXLHNUDDQLOHLOPXEWHDGH
FCA-süsteemi häire kohta, võib süttida ka elektroonilise stabiilsuskontrolli
VVWHHPL (6& KRLDWXVWXOL
Nii FCA-süsteemi hoiatustuli kui
V}QXP NDRYDG VLLV NXL (6&
hoiatustule probleem on lahendatud.

06
HOIATUS
 )&$RQDLQXOWMXKLOHOLVDPXJDYXVW
pakkuv abisüsteem. Juhi ülesanne
on sõidukit juhtida. Ärge sõltuge
ainult FCA-süsteemist. Pigem
hoidke alati ise ohutut pikivahet
ning vajutage vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks piduripedaali.
 7HDWDYDWHO MXKWXGHO MD WHDWDYDWHV
liiklustingimustes võib FCA ootamatult käivituda. Sel juhul ilmub
/&'HNUDDQLOH HVLPHQH KRLDWXV MD
kostab hoiatussignaal. Samuti ei
pruugi teatavatel juhtudel esikaamera tuvastussüsteem eesolevat
autot või jalakäijat tuvastada. FCAsüsteem ei pruugi aktiveeruda ja
hoiatusteadet ei kuvata.
 ,VHJL MXKXO NXL )&$VVWHHPLV RQ
tekkinud häire, mille tõttu see ei
suuda juhtida pidurite tööd, töötab
auto pidurisüsteem ikkagi normaalselt. Pidage siiski meeles, et
sel juhul ei rakenda süsteem kokkupõrke vältimiseks pidureid automaatselt tööle.
 .XL WHLH HHV ROHY V}LGXN MlUVXOW
peatub, võib teie kontroll pidurisüsteemi üle väheneda. Seepärast
hoidke ees liikuva sõidukiga alati
ohutut pikivahet.
 )&$VVWHHP Y}LE SLGXUGDPLVH
ajal tööle rakenduda ning auto
võib väga järsult peatuda, põhjustades lahtiste esemete paiskumise
vastu autos viibijaid. Seepärast
kinnitage kõik esemed autos alati
kindlalt kohale.

 .XL MXKW YDMXWDE NRNNXS}UNH YlOWLmiseks piduripedaali, ei pruugi
FCA-süsteem tööle rakenduda.
 $XWRPDDWQHSLGXUGDPLQHHLSUXXJL
töötada, kui ees liikuv sõiduk peatub väga järsult, ning võite sellele
ikkagi otsa sõita. Olge alati ettevaatlik!
 .XL W||OH UDNHQGXQXG )&$ DXWR
järsult peatab, võivad sõitjad viga
saada. Olge äärmiselt ettevaatlik!
 )&$W||WDEDLQXOWHHVROHYDWHDXWRdega.

HOIATUS
 7DJXUGDPLVHO )&$VVWHHP HL
tööta.
 )&$VVWHHP HL ROH HWWH QlKWXG
muude teel olevate takistuste, nt
loomade tuvastamiseks.
 )&$ HL WXYDVWD YDVWDVVXXQDY||Qdis olevaid sõidukeid.
 )&$VVWHHPHLWXYDVWDV}LGXNHLG
mis lähenevad küljelt, risti auto liikumissuunaga.
 )&$ HL VXXGD WXYDVWDGD SDUJLWXG
auto küljelt lähenevaid autosid (nt
tupikteel).
Sellistel juhtudel peate ise piisavat
vahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu
vahemaa säilitamiseks piduripedaali
vajutama.
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Süsteemi tööd piiravad tegurid
(VLNRNNXS}UNH HQQHWXVVVWHHPL HHVmärk on abistada juhti väga ohtlikes
sõidutingimustes ja see ei vastuta erinevate võimalike tekkivate olukordade
eest.
FCA tuvastab sõidutingimusi andurisignaalide ja kaameratuvastuse kaudu
ning FCA-süsteem ei pruugi töötada
normaalselt, kui sõidetakse sõidutingimused andurisignaalide ja kaameratuvastuse jaoks pole sobilikud. Järgnevalt
kirjeldatud olukordades peab juht
olema eriti tähelepanelik, kuna FCAsüsteemi töö võib neil juhtudel olla piiratud.

Sõidukite tuvastamisel
Järgnevalt kirjeldatud olukordades võib
süsteemi tuvastusvõime olla piiratud.
 0RRWRUL NlLYLWDPLVHO Y}L HVLNDDPHUD
süsteemi taaskäivitamisel ei tööta
FCA-süsteem 15 sekundit.
 .DDPHUD RQ EORNHHULQXG P}QL WDNLVtus või prügi.
 .DDPHUD OllWV RQ P}QH HVLNODDVLO
asuva võõrkeha (nt kleebise, puulehe, putuka vms) poolt blokeeritud või
esiklaas selle ees on pragunenud,
toonitud või kattekilega kaetud.
 .DDPHUD YDDWHYlOL RQ KDOEDGH LOPDROXGH²QWWXJHYDYLKPDY}LOXPHVDMX²W}WWXYDUMDWXG
 $QGXULMDNDDPHUDW||GKlLULYDGWXJHvad elektromagnetlained.
 $QGXULWXYDVWXVY}LPHRQSLLUDWXG
 (HVV}LWHY V}LGXN RQ WXYDVWDPLVHNV
liiga väike (nt mootorratas või jalgratas).
 .DDPHUDHLWXYDVWDHHVNRJXV}LGXkit.
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 (HVOLLNXYDOV}LGXNLORQHULWLVXXUNHUH
või järelhaagis, mis on kaameraga
tuvastamiseks liiga suur (nt traktor,
haagisega veok vms).
 .DDPHUD YDDWHYlOL RQ KDOYDVWL YDOgustatud (nähtavus on pimeduse,
tulede peegelduse või ees liikuva sõiduki eredate tagatulede tõttu halb).
 (HVV}LWYDOV}LGXNLOSXXGXYDGWDJDWXled või need ei ole sisselülitatud.
 9DOJXVWDVH YlOMDV PXXWXE MlUVXOW QW
tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel.
 9DOJXV QWWlQDYDYDOJXVWXVY}LYDVWXtulevate sõidukite tuled) peegeldub
märjalt teekattelt või lompidelt.
 .XLV}LGXNLOHSDLVWDEOLLJDSDOMXWDXVWvalgust (sh vastutuleva sõiduki esituled).
 1lKWDYXVW VHJDE SLPHVWDY SlLNHVHvalgus või vastutuleva sõiduki esituled.
 (VLNODDVRQXGXQHWDNLVWDGHVVHOJHW
vaadet sõiduteele.
 (HVROHYV}LGXNOLLJXENRUUDSlUDWXOW
 6}LGHWDNVH N}YDNDWWHWD Y}L HEDWDVDsel konarlikul teel või teel, mille kalle
pidevalt järsult muutub.
 (HV OLLJXE HULWSL V}LGXN YHRDXWR
või haagis vms, mille pagas on ebakorrapärane.
 6}LGXNUDSXEWXJHYDOW
 .DDPHUD DQGXUL WXYDVWXVY}LPH RQ
piiripealses olekus.
 $XWRWYHDESXNVLLUY}LWHLQHV}LGXN

06
 0XXG HOHNWURPDJQHWODLQHG VHJDYDG
tööd.
 (HVROHYV}LGXNOLLJXENRUUDSlUDWXOW
 (HVROHYDOV}LGXNLORQYlJDN}UJHNOLLrens.
 6}LGHWDNVH PDDDOXVHV SDUNODV Y}L
hoone sees.
 .DDPHUDRQYLJDQH
 9lOMDV RQ OLLJD SLPH QW NXL DXWRJD
läbitakse tunnelit või esituled ei ole
sisse lülitatud, kuigi on öö.
 7HHOH ODQJHE V}LGXWHHO DVXYD HUDOdusriba, puude vms vari.
 $XWRJD V}LGHWDNVH OlEL WHHPDNVX
värava.
 (HVV}LWYD DXWR WDJDRVD RQ RVDOLVHOW
nähtav. (Auto keerab teise suunda
või ümber)
 $XWR UDSSXE V}LGX DMDO KDOEDGH
teeolude tõttu väga tugevalt.
 $QGXUL MD NDDPHUD WXYDVWXVY}LPH
muutub järsult, kui auto sõidab üle kiirustõkke.
 (HV ROHY V}LGXN OLLJXE V}LGXVXXQDV
vertikaalselt.
 (HVROHYV}LGXNRQYHUWLNDDOVHOWSHDtatud.
 (HVROHYV}LGXNOLLJXEWHLHDXWRSRROH
või tagurdab.
 2OHWHULQJWHHOMDHHVOLLNXYV}LGXNV}Ldab mööda ringteed.

OOS058103

 .XUYLGHOlELPLVHO
Kui sõidetakse kurvilisel teel, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem
alati ettenähtud viisil töötada.
 (HVPLVH NDDPHUD WXYDVWXVVVWHHP
ei pruugi kurvilisel teel eesolevat
autot või jalakäijat tuvastada.
Seetõttu ei pruugi süsteem vajaduse
korral anda häiret ega pidurdada.
Pöörake alati tähelepanu teele ja liiklustingimustele. Vajadusel vajutage
pikivahe suurendamiseks kiiruse
vähendamiseks piduripedaalile.
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OOS058104

 (VLNRNNXS}UNHHQQHWXVVVWHHPY}LE
kurvilisel teel tuvastada kõrvalreas
või reast väljas oleva auto või jalakäija.
Sel juhul võib süsteem asjatult juhti
hoiatada ja pidurdada.
Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid!
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 6}LWNDOODNXO
Kui autoga sõidetakse kallakust üles
või alla, ei pruugi FCA-süsteem korUDOLNXOW W||WDGD (HVPLVH NDDPHUD
tuvastus ei pruugi eesolevat autot
ega jalakäijat tuvastada. Selle tulemusel võib süsteem juhti hoiatada ja
pidurdada ilma asjata või ei hoiata
juhti ega pidurda, kui seda tegelikult
teha tuleks.
Kui süsteem tuvastab kallakust üle
sõites järsku eessõitva sõiduki või
jalakäija, võib toimuda järsk aeglustumine.
Kui sõidate kallakust üles või alla, jälgige alati hoolikalt teed enda ees ning
vajutage
vajadusel
sõidukiiruse
vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks õigeaegselt piduripedaali.

06

OOS058105

 6}LGXUDMDYDKHWDPLQH
Kui muu sõiduk keerab teie sõidurajale teie auto ette, ei pruugi FCAsüsteem seda sõidukit otsekohe
tuvastada, eriti juhul, kui see siseneb
teie sõidurajale väga äkki. Sellisel
juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse
vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.

OAC3069009TU

 (HVROHYDV}LGXNLWXYDVWDPLQH
Kui teie ees liikuvale sõidukile on laaditud koorem, mis ulatub sõidukist
tahapoole, või kui teie ees sõidab
kõrgema kliirensiga sõiduk, peate
olema eriti tähelepanelik. FCAsüsteem ei pruugi sõidukist väljaulatuvat koormat tuvastada. Sellistel juhtudel peate ise väljaulatuva koormaga
ohutut vahet hoidma ning vajadusel
sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu
pikivahe säilitamiseks piduripedaali
vajutama.

Jalakäijate tuvastamine

OTM058119

Kui liiklusolud nõuavad tihedat peatumist ja teie ees peatunud sõiduk lahkub teie sõidurajalt, ei pruugi süsteem järgmist sõidukit, mis nüüd teie
ees on, kohe tuvastada. Sellisel juhul
peate ise ohutut pikivahet hoidma
ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.

Järgnevalt kirjeldatud olukordades võib
süsteemi tuvastusvõime olla piiratud.
 .DDPHUD HL VXXGD MDODNlLMDLG DODWL
tuvastada, näiteks jalakäija, kes on
ettepoole kaldu või ei liigu täiesti sirgelt.
 -DODNlLMD NHV OLLJXE YlJD NLLUHVWL Y}L
ilmub kaamera tuvastusalasse väga
ootamatult.
 -DODNlLMDW NHV NDQQDE WDVXWDJD VDUnaseid riideid, on kaamera tuvastussüsteemil raske tuvastada.
 9lOLVYDOJXV RQ YlJD HUH QW HUHGDV
päikesevalgused sõites) või liiga
pime (öösel põllumajanduspiirkonnas
sõites).
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 -DODNlLMDLGRQUDVNHWXYDVWDGDMDHULVtada näiteks suure jalakäijate grupi
puhul
 7HHO RQ PLQJL LQLPNHKDJD VDUQDQHY
ese.
 9lLNHVWNDVYXMDODNlLMD
 -DODNlLMDRQOLLNXPLVSXXGHJD
 $QGXULWXYDVWXVY}LPHRQSLLUDWXG
 .DDPHUD RQ EORNHHULQXG P}QL WDNLVtus või prügi.
 .DDPHUD OllWV RQ P}QH HVLNODDVLO
asuva võõrkeha (nt kleebise, puulehe, putuka vms) poolt blokeeritud või
esiklaas selle ees on pragunenud,
toonitud või kattekilega kaetud.
 9lOMDV RQ OLLJD SLPH QW NXL DXWRJD
läbitakse tunnelit või esituled ei ole
sisse lülitatud, kuigi on öö.
 .DDPHUD YDDWHYlOL RQ KDOEDGH LOPDROXGH²QWWXJHYDYLKPDY}LOXPHVDMX²W}WWXYDUMDWXG
 9DOJXV QWWlQDYDYDOJXVWXVY}LYDVWXtulevate sõidukite tuled) peegeldub
märjalt teekattelt või lompidelt.
 1lKWDYXVW VHJDE SLPHVWDY SlLNHVHvalgus.
 (VLNODDVRQXGXQHWDNLVWDGHVVHOJHW
vaadet sõiduteele.
 $XWR UDSSXE V}LGX DMDO KDOEDGH
teeolude tõttu väga tugevalt.
 $QGXUL MD NDDPHUD WXYDVWXVY}LPH
muutub järsult, kui auto sõidab üle kiirustõkke.
 6}LGDWHULQJWHHO

HOIATUS
 bUJH NDVXWDJH HVLNRNNXS}UNH HQ
netussüsteemi, kui pukseerite sõidukit. FCA-süsteemi töölerakendumine pukseerimise ajal võib nii
teie kui ka pukseeritava auto sõiduohutusele väga halvasti mõjuda.
 .XL HHV OLLNXYDOH V}LGXNLOH RQ ODDditud tahapoole väljaulatuv koorem või sellel on teie autost tunduvalt kõrgem kliirens, olge sõitmisel
eriti ettevaatlik.
 (VLNRNNXS}UNH HQQHWXVVVWHHP
võib rakenduda, kui tuvastatakse
sõiduki või jalakäija sarnase kujuga objekt.
 FCA-süsteem on välja töötatud auto
ees oleva sõiduki tuvastamiseks ja
jälgimiseks või sõiduteel oleva jalakäija (kui on varustuses) tuvastamiseks, kasutades selleks esikaamera
tuvastust. See ei ole ette nähtud
jalgrataste, mootorrataste või väiksemate ratastel liikuvate esemete,
nt kohvrite, ostukärude või lapsevankrite tuvastamiseks.
 bUJHSGNHNXQDJL)&$VVWHHPL
toimimist testida. Selle tagajärjeks
võivad olla rasked või surmavad
kehavigastused.
 .XLHVLNODDVY}LNDDPHUDRQDVHQdatud uuega või mõnda neist osadest on remonditud, soovitame teil
ODVWDRPDDXWRYROLWDWXG+<81'$,
teeninduses üle kontrollida.

i

Kasulik teave

2VDGHO MXKWXGHO Y}LE )&$VVWHHP
HOHNWURPDJQHWLOLVWH KlLUHWH W}WWX YlOMD
OOLWXGD
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06
SÕIDURAJAL PÜSIMISE ABISÜSTEEM ǣLKAǤ ǣKUI ON
VARUSTUSESǤ
HOIATUS

OAC3069007TU

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)
tuvastab esiklaasil paikneva esiklaasikaameraga sõidurajatähised ja teeserva ning abistab juhti roolimisel, et
hoida sõidukit sõidurajal.
Kui süsteem tuvastab sõidureast kõrvalekaldumise, hoiatatakse juhti visuaalselt ja heliliselt, samal ajal keeratakse
rooli auto sõidureas hoidmiseks veidi
tagasi.

HOIATUS
Sõidurajal püsimise abisüsteem on
kõigest üks sõidumugavust lisav
abisüsteem, mis ei asenda mingil
moel ohutuid sõiduvõtteid. Liiklusolude jälgimise ja auto roolimise
eest vastutab alati üksnes autojuht.

Järgige sõidurajal püsimise abisüsteemi kasutamisel alltoodud ohutusabinõusid.
 .XLVVWHHPSDUDMDVWLURROLDVHQGLW
korrigeerib, ärge keerake ise järsult rooli.
 6}LGXUDMDO SVLPLVH DELVVWHHP
aitab vältida auto soovimatut väljumist oma sõidurajalt, abistades
juhti auto roolimisel. Süsteem on
mugavusfunktsioon ja rooli ei
kontrollita alati. Juht peab sõidu
ajal roolile tähelepanu pöörama.
 /.$VVWHHPLWRLPLPLQHY}LENDWkeda või see ei pruugi õigesti töötada sõltuvalt teetingimustest ja
ümbrusest. Olge auto juhtimisel
alati ettevaatlik!
 bUJH Y}WNH HVLNDDPHUDW LVH RVDdeks lahti selleks, et esiklaasi toonida või sellele mingit tüüpi katteid
või lisavarustust paigaldada. Kui
võtate kaamera lahti ja panete
uuesti kokku, soovitame teil viia
RPD DXWR YROLWDWXG +<81'$, WHHnindusse, et lasta süsteem üle
kontrollida ja vajadusel uuesti
kalibreerida.
 (VLNODDVL HVLNDDPHUD Y}L VVWHHmiga seotud rooli osade vahetamise korral soovitame teil viia oma
DXWR YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQdusse, et lasta süsteem üle kontrollida ja vajadusel uuesti kalibreerida.
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 6VWHHP NDVXWDE HUDOGXVMRRQWH
(või teeserva) tuvastamiseks ja
rooli asendi korrigeerimiseks kaamerat. Seega ei pruugi süsteem
korralikult töötada, kui eraldusjooni (või teeserva) on raske tuvastada.
Vt osa “Süsteemi tööd piiravad
tegurid“.
 bUJH/.$JDVHRWXGRVDVLGHHPDOdage ega kahjustage.
 .XLKHOLVVWHHPLKHOLRQUHJXOHHULtud väga valjuks, ei pruugi juht
LKA-süsteemi
hoiatussignaale
kuulda.
 .XLPLVWDKHVPXXKRLDWXVKHOL QW
turvavöö hoiatusheli) juba kostab,
ei pruugi sõidurajal püsimise abisüsteemi hoiatusheli kõlada.
 bUJH SDQJH DUPDWXXUODXDOH PLQgeid valgust peegeldavaid esemeid, nt peegleid, valget paberit
vms. See võib LKA-süsteemi tööd
häirida.
 .XL V}LGXUDMDO SVLPLVH DELVVteem töötab, hoidke oma käed alati
roolil.
 6VWHHPHLNRQWUROOLURROLOLLNXPLVW
pidevalt. Seega, kui auto sõidab
sõidurajalt (või teelt) väljumise
hetkel väga suure kiirusega, ei
pruugi süsteem rooli asendit õigeaegselt korrigeerida. Süsteemi
kasutamisel peab juht alati kinni
pidama kehtivatest piirkiirustest.
 5RROLNOJHHVHPHWHSDLJDOGDPLVHO
ei pruugi süsteem olla võimeline
roolimisel abistama.
 .XL YHDWH MlUHOKDDJLVW OOLWDJH
LKA-süsteem kindlasti välja.
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Sõidurajal püsimise abisüsteemi (LKA) kasutamine
Sõidurea turvalisuse lüliti (kui
on varustuses)

OAC3069059TU

LKA-süsteemi sisse ja välja lülitamiseks tehke järgmist.
Kui süütelukk on sisse lülitatud (asendis ON), siis vajutage roolist vasakul
asuvale sõidurea turvalisuse nupule üle
1,5 sekundi. (Parempoolse rooliga
autodel asub see roolist paremal.)

Kasutaja seadistuste õpetus

OAC3069010TU

Juht saab LKA-süsteemi käivitada,
keerates süüteluku asendisse ON ja
valides:
“User Settings“ (Kasutaja seadistused)
o´'ULYHU$VVLVWDQFH´ -XKLDEL o “Lane
Safety“ (Sõidurea turvalisus) o “LKA
(Lane Keeping Assist)“.

06
Näidikuploki indikaatortuli (
) süttib
esmalt valgena.
Kui indikaatortuli (valge) on süttinud
eelnevas süütetsüklis, lülitub süsteem
ilma kontrollita sisse.
Kui vajutate sõidurea turvalisuse nuppu
uuesti kauem kui 1,5 sekundit või kui
valite LCD-ekraanilt “Off“ (väjas), kustub näidikuploki ekraanil olev indikaator.

LKA-süsteemi funktsiooni
muutmine
Juht saab LCD-ekraanil või teabe- ja
meelelahutussüsteemi ekraanilt asendada LKA-süsteemi sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemiga (LDW) Selleks
tuleb minna näidikuplokis “User settings“ (Kasutaja seadistused) o “Driver
DVVLVWDQFH´ -XKLDEL  o “Lane safety“
(Sõiduraja turvalisus) o “LKA (Lane
Keeping Assist)/LDW (Lane Departure
Warning)/Off“

Sõidurajal püsimise abisüsteem
(LKA ehk Lane Keeping Assist)
6HH UHçLLP DLWDE MXKLO DXWRW V}LGXUDMD
eraldusjoonte vahel hoida. Kui auto
püsib eraldusjoonte vahel, korrigeerib
see rooli asendit väga harva.
Sellegipoolest korrigeerib see rooli
asendit juhul, kui auto hakkab eraldusjoont ületama.

Pange tähele, et LKAVVWHHP +$..$% 7gg/(
vaid juhul, kui auto sõidukiirus on vähemalt u 60 km/h.
Sel juhul muutub LKA-süsteemi indikaatortule värv näidikuplokis roheliseks.
Indikaatortule värv muutub olenevalt
LKA seisundist.
²9DOJHDQGXUHLROHV}LGXUDGDGHHUDOdusjooni tuvastanud või auto sõidukiirus on väiksem kui 60 km/h.
²5RKHOLQHDQGXURQWXYDVWDQXGV}LGXradade eraldusjooned ning on valmis
vajadusel rooli liikumist korrigeerima.

i

Kasulik teave

.XLLQGLNDDWRUWXOL YDOJH VWHYlOMDOOLWDPLVHKHWNHOS}OHEOOLWXEVVWHHP
SlUDVW PRRWRUL XXW NlLYLWDPLVW DXWRPDDWVHOWMlOOHVLVVH.XLYDMXWDWHXXHVWL
V}LGXUDMDOSVLPLVHDELVVWHHPLOOLWLW
VLLVLQGLNDDWRUWXOLNXVWXE

Sõidurajal püsimise abisüsteemi
(LKA) kasutamine
 Süsteem on sisse
lülitatud

 Süsteem on välja
lülitatud

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDW; Lane Departure
Warning)
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem
hoiatab juhti hoiatusnäidu ja helisignaaliga, kui süsteem tuvastab auto väljaNDOGXPLVH RPD V}LGXUDMDOW 5RROL HL
kontrollita.

Off (väljas)
Kui teete valiku “Off“ (Väljas), lülitub
LKA välja.

OAC3069011TU/OAC3069012TU

 .XL VRRYLWH QlKD QlLGLNXSORNL HNUDDnil LKA-süsteemi ekraanivaadet, valiJH /&'HNUDDQL UHçLLPLNV V}LGXDEL
UHçLLP ´'ULYLQJ $VVLVW´ -XKLDELVV
teemid) (
). Täpsemat teavet leiate 4. peatüki osast “LCD-ekraani
UHçLLPLG´
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Kui pärast LKA-süsteemi aktiveerimist
tuvastatakse mõlemad sõiduraja eraldusjooned või teeserv, sõiduki kiirus on
üle 60 km/h ja kõik aktiveerimistingimused on täidetud, süttib roheline rooli
indikaatorutuli ning rooli kontrollitakse.

 .XLDXWRKDNNDERPDV}LGXUDMDOWYlOjuma, töötab LKA-süsteem järgnevalt:
 Vasak eraldusjoon

 Parem eraldusjoon

HOIATUS
Sõidurajal püsimise abisüsteem
aitab juhil ennetada sõidurajast või
teeservast väljumist. Siiski ei tohiks
juht ainult süsteemile lootma jääda,
vaid peab sõitmise ajal alati teetingimusi kontrollima.
 (UDOGXVMRRQLHLROH
tuvastatud

 (UDOGXVMRRQHGRQ
tuvastatud

OAC3069011TU/OAC3069013TU

 .XLDXWROLLJXENLLUXVHJDOHNPK
ja süsteem tuvastab sõiduraja eraldusjooned, muutub nende värv
ekraanil hallist valgeks.
 6VWHHPL WlLHOLNXNV W||OHKDNNDPLseks peab see tuvastama mõlemad
sõiduraja eraldusjooned (või teeservad).
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OAC3069014TU/OAC3069015TU

1. Näidikuploki LCD-ekraanile ilmub
hoiatus. Sõltuvalt sellest, kummasse
sõiduraja serva auto on kaldunud,
hakkab ekraanil vilkuma kas vasakvõi parempoolne sõiduraja eraldusjoon. Samuti kõlab hoiatussignaal.
2. Järgmistes olukordades hakkab LKA-süsteem kontrollima rooli liikumist, et
auto ei ületaks eraldusjoont ega väljuks oma sõidurajalt.
- Auto sõidukiirus on suurem kui 60
km/h.
- Süsteem tuvastab mõlemad eraldusjooned.
- Auto paikneb sõidu ajal normaalselt
mõlema eraldusjoone vahel.
- Juht ei keera järsult rooli.
Kui süsteem on tuvastanud eraldusjooned sõiduraja mõlemas servas ja kõik
süsteemi tööks vajalikud tingimused on
täidetud, muutub LKA-süsteemi indikaatortule värv valgest roheliseks. See
näitab, et LKA-süsteem TÖÖTAB ja
korrigeerib vajadusel ka rooli liikumist.

06
Hoiatustuli ja ekraaniteade
“Keep hands on steering wheel“
(Hoidke käed roolil)

OAC3069050TU

Kui juht võtab sõidurajal püsimise abisüsteemi töötamise ajal käed mitmeks
sekundiks roolilt ära, hoiatab süsteem
juhti ekraanile ilmuva hoiatusega.

i

Kasulik teave

hODOROHY WHDGH Y}LE HNUDDQLOH LOPXGD
ND MXKXO NXL MXKW KRLDE URROLVW NLQQL
OLLJDQ}UJDOWVHVW/.$VVWHHPHLSUXXJLVHOMXKXOMXKLNlVLURROLOWXYDVWDGD

HOIATUS
 /.$VVWHHP RQ DLQXOW OLVDVVteem. Ainult juht vastutab sõiduki
ohutu roolimise ja oma sõidurajal
püsimise eest.
 $OOMlUJQHYDWHVWLQJLPXVWHVOOLWDJH
süsteem välja ja roolige autot ise:
- Ilmastikuolud on halvad.
- Teeolud on väga halvad.
- Juht peab sageli ise rooli keerama.
- Sõidukit või haagist järel vedades.

i

Kasulik teave

 -XKW VDDE URROL NHHUDWD KRROLPDWD
VHOOHVWHWVVWHHPURROLDVHQGLWNRUULJHHULE
 .XLVVWHHPRQKDNDQXGURROLDVHQGLWNRUULJHHULPDY}LEURROLNHHUDPLQHWXQGXGDWDYDSlUDVHVWUDVNHPY}L
NHUJHP

HOIATUS
Sõltuvalt teeoludest võib hoiatus
ilmuda ekraanile suure viivitusega.
Seepärast hoidke sõidu ajal alati
oma käsi roolil.
- Kui hoiate roolist kergelt kinni,
võib süsteem anda käed lahti hoiatuse, kuna LKA loeb seda käed
lahti sõiduks.
- Kui käed on roolilt pidevalt ära,
võib piiksumine pikeneda või jätkuda isegi siis, kui LKA-süsteem
enam sõitu ei juhi.

6-65

Auto juhtimine

“Check LKA (Lane Keep Assist)“
(Kontrollige sõidurajal püsimise
abisüsteemi)

OAC3069016TU

Kui süsteemis on tekkinud mingi probleem, ilmub ekraanile mõneks sekundiks ülaltoodud teade. Kui probleem
püsib, süttib lisaks ka sõidurajal püsimise abisüsteemi häire indikaatortuli.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi
indikaatortuli
Kui sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta, süttib näidikuplokis kollane LKAsüsteemi
indikaatortuli.
Soovitame teil lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

.XLVVWHHPLW||VRQWHNNLQXGPLQJL
SUREOHHPY}LEDELROODP}QHVWMlUJQHYDOWNLUMHOGDWXGWHJHYXVHVW
 /OLWDJHVVWHHPSHDOHPRRWRULWDDVkäivitamist uuesti sisse.
 .RQWUROOLJHNDVVGHRQVLVVHOOLWDtud (asendisse ON).
 .RQWUROOLJH HJD VVWHHPL W|| SROH
häiritud ilmaolude tõttu (nt udu, tihe
vihm jne).
 .RQWUROOLJH HJD PLVNL SROH NDDPHUD
läätse kinni katnud.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada,
soovitame lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
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/.$VVWHHP(,+$..$7gg/(
HJDNRUULJHHULURROLDVHQGLWMlUJPLVWHOMXKWXGHO
 /OLWDWHHQQHUDMDYDKHWXVWVLVVHVXXnatule; kui vahetate rada suunatuld
näitamata, võib süsteem hakata rooli
asendit korrigeerima;
 7H HL V}LGD DXWRJD SlUDVW VVWHHPL
sisselülitamist või rajavahetust sõiduraja keskel;
 (OHNWURRQLOLQH VWDELLOVXVNRQWUROOL VVWHHP (6& Y}LDXWRV}LGXVWDELLOVXVH
juhtsüsteem (VSM) on tööle rakendunud;
 $XWRJDV}LGHWDNVHMlUVXONDOODNXO
 $XWRV}LGXNLLUXVODQJHEDOODNPK
või kerkib üle 180 km/h;
 7HHWHDXWRJDNLLUHLGMDMlUVNHUDMDYDhetusi;
 $XWRSLGXUGDEYlJDMlUVXOW
 7XYDVWDWXG RQ DLQXOW NV V}LGXUDMD
eraldusjoon;
 6}LGXUDGDY}LWHHRQYlJDODLY}LNLWsas;
 -XKWLPLVDEL HL WRLPL NXL UDMDMRRQL RQ
rohkem kui kaks (nt teetöödel).
 $XWRJDV}LGHWDNVHMlUVXONDOODNXO
 .HHUDWHMlUVXOWURROL
 6VWHHP HL SUXXJL X  VHNXQGLW
pärast sõiduki käivitamist või esikaamera esmast käivitamist või taaskäivitamist tööle hakata.

06
Süsteemi tööd piiravad tegurid
Allkirjeldatud olukordades võib sõidurajal püsimise abisüsteem enneaegselt
tööle rakenduda, kuigi auto ei välju oma
sõidurajalt, või ei pruugi teid üldse hoiatada ega rooli asendit korrigeerida,
kuigi auto väljub oma sõidurajalt.
Kui sõidutee ja sõiduraja eraldusjoonte seisund on halb.
 .XL V}LGXUDGD Y}L WHHVHUY RQ NDHWXG
tolmu või liivaga, on sõiduraja eraldusjoont või teeserva raske eristada.
 6}LGXUDMD HUDOGXVMRRQL RQ WHHNDWWHVW
väga raske eristada või eraldusjooned on tuhmunud või ebaselged.
 (UDOGXVMRRQWH YlUYL RQ V}LGXWHHVW
väga raske eristada.
 7HHNDWWHO RQ PXLG HUDOGXVMRRQWHJD
sarnaseid teetähiseid, mida kaamera
ekslikult tuvastab.
 (UDOGXVMRRQHG RQ NDKMXVWDWXG Y}L
ebaselged.
 6}LGXUDMDG V}LGXWHHO KLQHYDG Y}L
jagunevad (nt teemaksu väravate
juures).
 6}LGXUDGDGH DUY V}LGXWHHO VXXUHQHE
või väheneb või eraldusjooned ristuvad üksteisega.
 $XWR HHV WHHO RQ N}UYXWL URKNHP NXL
kaks sõiduraja eraldusjoont.
 6}LGXUDGDGH HUDOGXVMRRQHG RQ YlJD
laiad või kitsad.
 6}LGXUDGD Y}LWHH RQYlJDODLY}LNLWsas.
 6}LGXUDGDVLGSROHOXPHYLKPDORPpide, teekatte kahjustuste, määrdumise või muude takistuste tõttu teepinnal näha.

 (UDOGXVMRRQHOH ODQJHE V}LGXWHHO
asuva eraldusriba, puude, teepiirde,
müratõkkeseina vms vari.
 6}LGXUDMDGRQWlKLVWDWXGYlJDNHHUXliselt või maha on märgitud ajutised
eraldusjooned, kui teed alles ehitatakse või remonditakse.
 7HHO RQ OHNlLJXUDGD VHEUD  Y}L
muud teekattemärgistuse sümbolid.
 (UDOGXVMRRQHG RQ WXQQHOLV }OL YPV
mustuse tõttu raskesti eristatavad.
 (UDOGXVMRRQHGNDRYDGMlUVNX QWULVWmikul).
Kui süsteemi töö on välistingimuste
tõttu häiritud
 9DOJXVWDVH YlOMDV PXXWXE MlUVXOW QW
tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel või viadukti alt läbi sõites.
 9lOMDV RQ OLLJD SLPH QW NXL DXWRJD
läbitakse tunnelit või esituled ei ole
sisse lülitatud, kuigi on öö.
 7HHO V}LGXUDMD VHUYDV RQ SLLUGHVWUXNtuur, nt betoonist või metallist teepiire, helkuritega servapostid vms, mida
esikaamera ekslikult tuvastab.
 9DOJXV QWWlQDYDYDOJXVWXVY}LYDVWXtulevate sõidukite tuled) peegeldub
märjalt teekattelt või lompidelt.
 7HHSLQGHLROHKWODQH
 9DKHNDXJXVHHVV}LWYDVWV}LGXNLVWRQ
väga lühike või eessõitev sõiduk varjab sõiduraja eraldusjoont (või teeserva).
 1lKWDYXVW VHJDE SLPHVWDY SlLNHVHvalgus.
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 3LNLYDKHHHVV}LWYDV}LGXNLJDRQHUDOdusjoonte tuvastamiseks liiga väike
või ees liikuv sõiduk sõidab eraldusjoone peal.
 6}LGHWDNVH MlUVXO NDOODNXO OH PlH
või kurvilisel teel.
 $XWR UDSSXE V}LGX DMDO KDOEDGH
teeolude tõttu väga tugevalt.
 7HPSHUDWXXU VLVHPLVH WDKDYDDWHpeegli juures on otsese päikesevalguse tõttu või mingil muul põhjusel
väga kõrge.
Kui nähtavus on halb.
 (VLNODDVY}LNDDPHUDOllWVRQPllUdunud või millegagi kinni kaetud.
 (VLNODDVRQXGXQHWDNLVWDGHVVHOJHW
vaadet sõiduteele.
 $UPDWXXUODXDOHRQSDQGXGQlKWDYXVW
takistavaid esemeid.
 6VWHHPHLVXXGDWXYDVWDGDHUDOGXVjooni tiheda udu, vihma- või lumesaju
tõttu.
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06
KIIRUSPIIRIK ǣMSLAǤ ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
Piirkiiruse salvestamine

Kiiruspiiriku töö
Kui te ei soovi ületada mingit kindlat
sõidukiirust, saate kindlaks määrata ja
salvestada vastava piirkiiruse.
Kui sõidate seejärel salvestatud piirkiirusest kiiremini, hakkab tööle hoiatussüsteem (salvestatud piirkiirus hakkab
vilkuma ja kostab helisignaal), mis töötab seni, kuni auto sõidukiirus on langenud taas piirkiirusest allapoole.

i

Kasulik teave

OAI3069010

6DPDO DMDO NXL NLLUXVSLLULN W||WDE HL
VDDNDVXWDGDNLLUXVKRLGLNXW

Kiiruspiiriku lülitid

OAI3069009

5HçLLPLYDOLNXOOLWLPEHUOOLWXseks kohanduva kiirushoidiku
ja kiiruspiiriku vahel.
Süsteem on
välja lülitatud

1. Vajutage süsteemi sisselülitamiseks
roolil asuvat lülitit
. Näidikuplokis süttib kiiruspiiriku indikaatortuli (
või
).

OAI3069011

9DMXWDJHOOLWLWDOODSRROH WlKLVH6(7²
poole) ja vabastage.

Kiirushoidik

Kiiruspiirik

5(67DDVWDE SLLUNLLUXVH Y}L VXXUHQdab seda.
6(76DOYHVWDE SLLUNLLUXVH Y}L YlKHQdab seda.
&DQFHO 7KLVWD  WKLVWDE VDOYHVWDWXG
piirkiiruse.
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 Tüüp A

OAI3069012

OAC3069056TU

 Tüüp B

OAC3069055TU

OAI3069011

/NDNH OOLWLW OHVSRROH WlKLVH
5(6SRROH Y}LYDMXWDJHDOODSRROH
WlKLVH6(7²SRROH QLQJYDEDVWDJH
soovitud kiirusel.
 /NDNH OOLWLW OHVSRROH WlKLVH
5(6SRROH Y}LYDMXWDJHDOODSRROH
WlKLVH6(7²SRROH MDKRLGNHVHOOHV
asendis. Kiirus suureneb või väheneb 5 km/h kaupa.
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Määratud kiirus kuvatakse näidikuplokis.

i

Kasulik teave

.XL JDDVLSHGDDOL YDMXWDWDNVH YlKHP
NXLXSHGDDOLNRJXOLLNXPLVXODWXVHVW HL W}XVH V}LGXNLLUXV OH VDOYHVWDWXG SLLUNLLUXVH QLQJ DXWR NLLUXVW KRLWDNVHVHOOHVWDOOSRRO
.XLVRRYLWHV}LWDVDOYHVWDWXGSLLUNLLUXVHVWNLLUHPLQLSHDWHYDMXWDPDJDDVLSHGDDOLVJDYDPDOH±URKNHPNXLX
SHGDDOL
NRJX
OLLNXPLVXODWXVHVW
6HHMlUHOKDNNDEVDOYHVWDWXGSLLUNLLUXVH QlLW YLONXPD MD NRVWDE KHOLVLJQDDO
QLQJ VHH NHVWDE VHQL NXQL DXWR V}LGXNLLUXV RQ ODQJHQXG WDDV SLLUNLLUXVHVW
DOODSRROH

06
Kiiruspiiriku väljalülitamiseks
kasutage üht allkirjeldatud võimalustest.

OAI3069010

 9DMXWDJH
lülitit. Kiiruspiiriku
indikaatortuli (
või
) kustub.
 .XLYDMXWDWHNVNRUGSLLUNLLUXVHWKLVWXVOOLWLW&DQFHO WKLVWD VLLVVDOYHVtatud piirkiirus tühistatakse, kuid süsteemi veel välja ei lülitata. Kui soovite
salvestada uue piirkiiruse, vajutage
URROLO DVXYDW OOLWLW 5(66(7 QLQJ
sisestage soovitud kiirus.
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NUTIKAS PIIRKIIRUSE HOIATUSSÜSTEEM ǣISL:Ǥ ǣKUI ON
VARUSTUSESǤ

OAC3069007TU

Nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem
(ISLW) näitab näidikuploki ja navigatsioonisüsteemi ekraanil sõiduteel kehtivaid piirkiirusi ja möödasõidu keelde.
ISLW-süsteem loeb vajalikku infot liiklusmärkidelt, kasutades selleks autosisest esiklaasi ülaservale paigaldatud
kaamerat.
Piirkiiruste näitamiseks kasutab ISLWsüsteem ka navigatsioonisüsteemi ja
sõiduki andmeid.

HOIATUS
 1XWLNDV SLLUNLLUXVH KRLDWXVVVteem ainult juhti abistav funktsioon ja see ei pruugi kiiruse- ja
möödasõidupiiranguid alati korrektselt näidata.
 .HKWLYD SLLUNLLUXVH MlUJLPLVH HHVW
vastutab alati üksnes autojuht.
 ,6/:VVWHHPORHESLLUNLLUXVHQlLtamiseks vajalikku infot liiklusmärkidelt, kasutades selleks esikaamerat.
 6HHSlUDVWHLSUXXJL,6/:VVWHHP
korralikult töötada, kui liiklusmärke on raske tuvastada. Täpsemat
teavet selle kohta leiate osast
“Süsteemi tööd piiravad tegurid“.
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 2OJH HULWL HWWHYDDWOLN HW NDDPHUD
andur ei satuks kunagi vette.
 bUJH HVLNDDPHUDW RPDYROLOLVHOW
eemaldage või jõuga käsitlege.
 bUJH Y}WNH HVLNDDPHUDW LVH RVDdeks lahti selleks, et esiklaasi toonida või sellele mingit tüüpi katteid
või lisavarustust paigaldada. Kui
võtate esikaamera lahti ja panete
uuesti kokku, soovitame teil viia
RPD DXWR YROLWDWXG +<81'$, WHHnindusse, et lasta süsteem üle
kontrollida ja vajadusel uuesti
kalibreerida.
 bUJH DVHWDJH DUPDWXXUODXDOH SHHgeldavaid esemeid (nt. valge
paber, peegel). Peegelduv valgus
võib põhjustada häireid süsteemi
töös.
 6VWHHPHLROHN}LJLVULLNLGHVVDDdaval.

i

Kasulik teave

6RRYLWDPHWHLOODVWDVVWHHPLYROLWDWXG
+<81'$, WHHQLQGXVHV OH NRQWUROOLGDNXL
 (VLNODDVRQXXHJDDVHQGDWXG
 .DDPHUDW Y}L VHOOHJD VHRWXG RVL RQ
UHPRQGLWXGY}LRPDNRKDOWHHPDOGDWXG

06
Süsteemi seaded ja käivitamine
Süsteemi seaded
 -XKW VDDE SLLUNLLUXVH KRLDWXVHG DNWLveerida, valides LCD-ekraanil “User
settings“ (Kasutaja seadistused) o
´'ULYHU DVVLVWDQFH´ -XKLDEL  o
“Driving Assist“ (Juhiabi) o “SLW
(Speed Limit Warning)“ (SLW (piirkiiruse hoiatus)).
 .XL QXWLNDV SLLUNLLUXVH KRLDWXVVVteem on sisse lülitatud, ilmuvad näidikuploki ekraanile sümbolid, mis
annavad teavet piirkiiruste ja möödasõidu keeldude kohta.
 .XL ,6/:VVWHHP RQ VLVVH OOLWDWXG
ka navigatsioonisüsteemis, ilmub
sama teave ka navigatsioonisüsteemi ekraanile.

Ekraaninäidud
Näidikuploki ekraani alaservas

OTM048177L

Süsteem näitab näidikuploki ekraanil
kehtivaid piirkiirusi ja möödasõidu keelde ning annab teavet nende kehtivuse
kohta vastavalt liiklusmärkide lisatahvlitele.

Süsteemi käivitamine
 ,6/:VVWHHP QlLWDE NHKWLYDLG SLLUkiirusi ning annab teada möödasõidu
keelust, kui möödute oma autoga
vastavatest liiklusmärkidest.
 3lUDVWVWHOXNXOOLWDPLVWDVHQGLVVH
ON näitab ISLW-süsteem ekraanil viimasena tuvastatud piirkiirust.
 9}LWH PlUJDWD HW P}QLNRUG QlLWDE
süsteem sama tee kohta erinevaid
piirkiiruseid. Põhjus on selles, et süsteem näitab piirkiiruseid vastavalt
hetke sõiduoludele. Nimelt tuvastab
ISLW-süsteem ka liiklusmärkide lisatahvleid (millel on nt vihma, noole vm
sümbolid) ning võrdleb saadud teavet
siis auto siseandmetega (nt kas klaasipuhastid töötavad või näidatakse
suunda vms).

i

Kasulik teave

1lLGLNXSORNLHNUDDQLOQlLGDWDYSLLUNLLUXVY}LEHULQHGDQDYLJDWVLRRQLVVWHHPL
HNUDDQLO QlLGDWDYDVW SLLUNLLUXVHVW 6HO
MXKXONRQWUROOLJHQDYLJDWVLRRQLVVWHHPL
NLLUXVKLNXVHDGLVWXVW

OTM048178L

/LVDWDKYOLJDOLLNOXVPlUJLG
Kui ISLW tuvastab lisatahvliga liiklusmärgi, ilmub ekraanile tuvastatud piirangu märk, mille vasaku serva alt paistab välja veel üks keelumärk.
Samal teelõigul võib kehtida mitu erinevat piirkiirust. Näiteks normaalsetes
sõiduoludes on piirkiirus 120 km/h, kui
aga sajab vihma või lund, on kehtiv piirkiirus 90 km/h.
Liiklusmärgi lisatahvel täpsustab piirangute kehtivust, näidates, et peate piirkiirust või möödasõidu keeldu järgima
vaid teatud tingimustes, nt vihma- või
lumesaju korral.
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 Usaldusväärne piirkiiruse info puudub

 Kiirusepiirang puudub (ainult Saksamaal)


WTL-220

0XXGOLLNOXVPlUJLG

WUM-205

 6HH VPERO LOPXE QlLGLNXSORNL MD
navigatsioonisüsteemi ekraanidele,
kui nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem
ei ole usaldusväärset piirkiiruse infot
tuvastanud.

 6PEROLW ´SLLUDQJX O}SS´ NXYDWDNVH
näidikuplokis nendel Saksamaa teedel, millele ei ole kohaldatud kiirusepiiranguid. See jääb ekraanile seniks,
kuni auto möödub mõnest kiiruspiirangu märgist.

 Möödasõidu keeld

 Kiiruspiirangu lõpp

WTL-222/WTL-221

 6HH VPERO LOPXE QlLGLNXSORNL MD
navigatsioonisüsteemi ekraanidele,
kui nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem
on tuvastanud möödasõidu keelu
märgi.
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WUM-207/WUM-208

 3lUDVW SLLUDQJX O}SSX WlKLVWDYDVW
märgist möödumist informeerib nutiks
piirkiiruse hoiatussüsteem juhti järgmisest kehtivast piirkiirusest, võttes
aluseks navigatsioonisüsteemilt saadud andmed.

06
Näit näidikuploki LCD-ekraani
sõiduabi (“Driving Assist“)
UHçLLPLO

ISLW-süsteemi väljalülitamine

Juht saab jälgida ISLW-süteemi poolt
antavat teavet LCD-ekraanil.
Kui süsteem on sisse lülitatud ja valite
/&'HNUDDQL UHçLLPLNV V}LGXDEL UHçLLPL
(“Driving Assist“) (
), ilmub ekraanile
ISLW ekraanivaade. Täpsemat teavet
leiate 4. peatüki osast “LCD-ekraani
UHçLLPLG´
OAC3069047TU

Kui lülitate süsteemi LCD-ekraani kasuWDMD VHDGLVWXVWH UHçLLPLO YlOMD LOPXE
HNUDDQLOHVHHWHDGHNXLV}LGXDELUHçLLmis (“Driving Assist“) on valiitud ISLW
kuvamine (
).

Hoiatusteade
OAC3069045TU

1. Sõiduteel hetkel kehtiv piirkiirus ja
möödasõidu keeld
2. Piirkiirus või möödasõidu keeld, mille
kehtivust täpsustab lisatahvel
3. Lisatahvliga liiklusmärgid: järelhaagis, vihma- või lumesadu või tühi
tahvel.
K Tühi tahvel: mingi muu sisuga lisatahvel (nt kellaaeg vms)

i

Kasulik teave

3LLUNLLUXV MD P||GDV}LGX NHHOG PLOOH
NHKWLYXVW WlSVXVWDE OLVDWDKYHO Y}LYDG
HULQHGDV}LGXWHHOKHWNHONHKWLYDVWSLLUNLLUXVHVWMDP||GDV}LGXNHHOXVW
3lUDVW WHDWXG YDKHPDD OlELPLVW NDRYDGOLVDWDKYOLJDOLLNOXVPlUJLG SLLUNLLUXV MDY}L P||GDV}LGX NHHOG  HNUDDQLOW
.XLQXWLNDVSLLUNLLUXVHKRLDWXVVVWHHP
HL VXXGD OLLNOXVPlUNL WXYDVWDGD HL
LOPXVHHHNUDDQLOH

OAC3069046TU

³6/: 6SHHG/LPLW:DUQLQJ V\VWHPGLVDEOHG&DPHUDREVFXUHG´
3LLUNLLUXVHKRLDWXVVVWHHPRQYlOMDV.DDPHUDEORNHHULWXG
Kui kaamera objektiivi blokeerib mõni
objekt, ilmub hoiatusteade. Nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem ei tööta, kuni
takistued on eemaldatud. Kontrollige,
kas esiklaas kaamera ümber on puhas.
Kui probleem püsib ka pärast võõrkeha
eemaldamist, soovitame lasta süsteemi
volitatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.
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 /LLNOXVPlUNHLROHVWDQGDUGQHYPV
 /LVDWDKYOLJDOLLNOXVPlUJLORQNXMXWDWXG
tähte, mitte kindlat pilti, nagu haagis,
vihm või lumi.

OAC3069048TU

³&KHFN6/: 6SHHG/LPLW
:DUQLQJ V\VWHP³ .RQWUROOLJHSLLUNLLUXVHKRLDWXVVVWHHPL
Kui nutikas piirkiiruse hoiatussüsteem
ei tööta nagu peaks, ilmub mõneks
sekundiks ekraanile ülaltoodud teade.
Seejärel hakkab põlema ka üldine hoiatustuli (
).
Soovitame teil lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

Süsteemi tööd piiravad tegurid
Süsteem ei pruugi järgmistel juhtudel
korrektselt toimida ja infot anda.
Liiklusmärk on halvas seisukorras
 /LLNOXVPlUNDVXEMlUVXVNXUYLV
 /LLNOXVPlUN HL ROH }LJHV DVHQGLV QW
on ümber vajunud, mõne takistuse
poolt blokeeritud või kahjustatud).
 /LLNOXVPlUN MllE P}QH WHLVH V}LGXNL
varju.
 /LLNOXVPlUJL/('WXOHGHLW||WD
 3lLNHVHYDOJXV SHHJHOGXE OLLNOXVPlUgilt, kui päike parajasti tõuseb või loojub.
 9lOMDVRQSLPH
 9DOJXV OLLNOXVPlUJL PEHU RQ YlJD
ere.
 (VLNDDPHUDHLSUXXJL}LJHVWLWXYDVWDda liiklusmärki, millel on märgitud kiirus üle 130 km/h.
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Kui süsteemi töö on välistingimuste
tõttu häiritud
 7HLHDXWRV}LGDEWHLVHDXWRMlUHOROOHV
sellele väga lähedal.
 $XWRVW P||GXE EXVV Y}L YHRDXWR
mille taha on kinnitatud kiirusepiirangu kleebis.
 6}LGDWH DXWRJD SLLUNRQQDV PLOOH
kohta navigatsioonisüsteemis kaart
puudub.
 1DYLJDWVLRRQLVVWHHPLV RQ WHNNLQXG
häire.
 1DYLJDWVLRRQLVVWHHPL NDDUWH SROH
uuendatud.
 .lLPDV RQ QDYLJDWVLRRQLVVWHHPL
kaartide uuendamine.
 .DDPHUD HL VXXGD PlUNH }LJHVWL
tuvastada.
 1DYLJDWVLRRQLVVWHHPL VDOYHVWDWXG
piirkiirused on valed.
 .DDPHUD RQ NDOLEUHHULWXG YDKHWXOW
pärast sõiduki tarnimist.
 *36VVWHHPLV RQ WHNNLQXG PLQJL
probleem.
 .XL,6/:HLWXYDVWDV}LGXNLROHNXWQW
välistemperatuuri, siis ei suuda süsteem näidata lisatahvliga liiklusmärki
tee liiklusmärgi asemel.

06
Kui nähtavus on halb
 ,OPRQKDOE²VDMDEYLKPDY}LOXQGRQ
paks udu.
 .DDPHUD DVXNRKW HVLNODDVLO RQ NDHtud mustuse, jää või härmatisega.
 .DDPHUDOllWVRQP}QHY}}UNHKD QW
kleebise, paberi, puulehe) poolt blokeeritud.
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JUHI TÄHELEPANU HOIATUSSÜSTEEM ǣDA:Ǥ ǣKUI ON
VARUSTUSESǤ
Juhi tähelepanu hoiatussüsteem (DAW)
hoiatab juhti väsimuse ja tähelepanu
kõrvalekaldumise eest, võttes arvesse
sõiduvõtteid jms.

Süsteemi seadistamine ja
kasutamine
Süsteemi seaded
 6VWHHPL VLVVHOOLWDPLVHNV NlLYLWDJH
mootor ja valige LCD-ekraanil või
teabe-ja
meelelahutussüsteemi
ekraanil “User Settings“ (Kasutaja
seadistused) o ´'ULYHU DVVLVWDQFH´
(Juhiabi) o “DAW (Driver Attention
Warning)“ o “Swaying warning“
(Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus).
 -XKL WlKHOHSDQX KRLDWXVVVWHHPL
seadistused säilivad ka peale mootori
taaskäivitamist.

Hoiatuse aja määramine
Juht saab esmase hoiatuse aktiveerimisaja valida LCD-ekraani või teabe- ja
meelelahutussüsteemi ekraani kasutaja seadistustes, valides “User Settings“
o ´'ULYHU $VVLVWDQFH´ -XKLDEL  o
“Warning Timing“ (Hoiatuse ajastus).
Süsteemi poolt antava juhi tähelepanu
hajumise hoiatuse jaoks saab valida
ühe järgnevatest variantidest.
²1RUPDO 7DYDOLQH 
Juhi tähelepanu hoiatussüsteem hoiatab juhti väsimuse ja tähelepanu kõrvalekaldumise eest kiiremini kui hilisel
UHçLLPLO
²/DWH +LOLQH 
Juhi tähelepanu hoiatussüsteem hoiatab juhti väsimuse ja tähelepanu kõrvalekaldumise eest kiiremini kui tavalisel
UHçLLPLO

i

Kasulik teave

0XLGMXKLDELVVWHHPHQlLWHNVHVLNRNNXS}UNHHQQHWXVVVWHHPLMWVDDEKRLDWXVHDMDVWXVHPXXWPLVHDMDOPXXWD
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Juhi tähelepanelikkuse taseme
näit
 Süsteem on välja lülitatud

 -XKL WlKHOHSDQHOLNNXVH WDVHW QlLGDtakse viieastmelisel skaalal. Mida
madalam on näidatav tase, seda halvem on juhi tähelepanuvõime.
 7DVHODQJHENXLMXKWHLWHHWHDWXGDMD
jooksul ühtegi puhkepausi.
 7DVHW}XVHENXLMXKWMXKLEDXWRWWHDtud aja jooksul tähelepanelikult.
 .XL MXKW OOLWDE VVWHHPL VLVVH V}LGX
ajal, näitab see viimase puhkepausi
aega (“Last Break time“) ja tähelepanelikkuse taset.

OAC3069025TU

Puhkepausi soovitus

 Tähelepanelik sõitmine

OAC3N060036TU
OAC3069044TU

 Tähelepanematu sõitmine

OAC3N060037TU

 -XKWVDDE/&'HNUDDQLOWMlOJLGDRPD
sõiduolusid.
Kui süsteem on sisse lülitatud ja valiWH /&'HNUDDQL UHçLLPLNV V}LGXDEL
UHçLLPL ´'ULYLQJ$VVLVW´ 
), ilmub
ekraanile DAW ekraanivaade. TäpVHPDWWHDYHWOHLDWHSHDWNLRVDVW
´/&'HNUDDQLUHçLLPLG´

 .XL MXKL WlKHOHSDQHOLNNXVH WDVH RQ
langenud alla 1, soovitab süsteem
puhkepausi teha: LCD-ekraanile
ilmub teade “Consider taking a break“
(Mõelge puhkepausile) ja kostab
hoiatussignaal.
 -XKL WlKHOHSDQX KRLDWXVVVWHHP HL
soovita teha puhkepausi, kui sõit on
kestnud alla 10 minuti ega soovita
järgmist pausi, kui eelmisest on möödunud alla 10 minuti.
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Süsteemi lähtestamine
 -XKLWlKHOHSDQXKRLDWXVVVWHHPLOlKtestamisel määratakse viimase puhkepausi ajaks 00:00 ja juhi tähelepanu tasemeks 5 (väga tähelepanelik).
 -lUJPLVWHV ROXNRUGDGHV QXOOLE MXKL
tähelepanu hoiatussüsteem viimase
puhkepausi aja (määrab selleks
00:00) ja taastab juhi tähelepanelikkuse tasemena uuesti 5. taseme.
- Mootor ei tööta.
- Juht avab turvavöö ja avab juhiukse.
- Auto seisab paigal üle 10 minuti järjest.
 -XKLWlKHOHSDQXKRLDWXVVVWHHPKDNkab uuesti tööle kohe, kui juht alustab
taas sõitmist.

Süsteemi ooteseisund

Häired süsteemi töös

OAC3069027TU

-XKLWlKHOHSDQXKRLDWXVVVWHHPL
'$: NRQWUROOLPLQH
.XLHNUDDQLOHLOPXEWHDGH´&KHFN'ULYHU
Attention Warning (DAW) system“
(Kontrollige juhi tähelepanu hoiatussüsteemi), ei tööta süsteem korralikult.
Sellisel juhul soovitame teil lasta oma
auto volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

HOIATUS

OAC3069026TU

Juhi tähelepanu hoiatussüsteem läheb
ooteseisundisse ja kuvab ekraani
“Disabled“ (väljas) järgmistes olukordades.
- Süsteem ei suuda juhi sõidutingimuste jälgimiseks andmeid koguda.
- Auto sõidukiirus on suurem kui 180
km/h.
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 -XKL WlKHOHSDQX KRLDWXVVVWHHP
ei asenda ohutuid sõitmisvõitteid,
vaid on mugavusfunktsioon. Juht
vastutab alati ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks ettevaatlikult sõitmise eest. Jälgige ise
alati tähelepanelikult liiklusolusid.
 .XL MXKW WXQQHE HQG YlVLQXOW
peaks ta tegema puhkepausi kas
siis, kui süsteem seda ei soovita.

i

Kasulik teave

6VWHHP Y}LE VRRYLWDGD SXKNHSDXVL
YDVWDYDOW MXKL V}LGXVWLLOLOH Y}L KDUMXPXVWHOH LVHJL VLLV NXL MXKW HL WXQQH
YlVLPXVW

06
NB!
Juhi tähelepanu hoiatussüsteem
kasutab tööks esiklaasi kaamera
andurit. Kaamera parima töökorra
tagamiseks pidage meeles järgmiseid nõuandeid.
 bUJH NLQQLWDJH NXQDJL PLQJLW OLVDvarustust ega kleebiseid esiklaasile ega toonige esiklaasi.
 bUJH
SDQJH
DUPDWXXUODXDOH
KUNAGI mingeid valgust peegeldavaid esemeid (nt peeglit, valget
paberit vms). Igasugune valguspeegeldus võib häirida süsteemi
nõuetekohast toimimist.
 2OJH HULWL HWWHYDDWOLN HW NDDPHUD
andur oleks kuiv.
 bUJH Y}WNH NDDPHUDW NXQDJL RVDdeks lahti ning ärge lööge ega
põrutage kaamerat.
Kui andur nihutatakse jõuga paigast ära, ei pruugi süsteem enam
normaalselt tööd jätkata. Viige
auto süsteemi kalibreerimise kontUROOLPLVHNVYROLWDWXG+<81'$,WHHnindusse.

ETTEVAATUST
Järgmistes olukordades ei pruugi
juhi tähelepanu hoiatussüsteem korralikult töötada ega juhti ettenähtud
viisil hoiatada.
 6VWHHP HL SUXXJL X  VHNXQGLW
pärast sõiduki käivitamist või esikaamera esmast käivitamist või
taaskäivitamist tööle hakata.
 6}LGXUDMD HUDOGXVMRRQWH WXYDVWXVvõime on piiratud. Lisateabe saamiseks vt osa “Sõidurajal püsimise abisüsteem“ selles peatükis.
 $XWRJD PDQ||YHUGDWDNVH LQWHQsiivselt või tehakse järske pöördeid, et takistustest mööduda (nt
teistest sõidukitest, maha kukkunud esemetest, teeaukudest möödumiseks või liikudes ehitataval
teelõigul).
 $XWRQRUPDDOQHHGDVLOLLNXPLQHRQ
raskendatud (nt rehvirõhkude
suure erinevuse, rehvide ebaühtlase kulumise, vale kokku- ja lahkujooksu tõttu).
 6}LGHWDNVHNXUYLOLVHOWHHO
 6}LGHWDNVHWXXOLVHOWHHO
 6}LGHWDNVHDXNOLNXOWHHO
 $XWROLLNXPLVWNRQWUROOLYDGMlUJPLsed juhiabisüsteemid:
- Sõidurajal püsimise abisüsteem;
- Esikokkupõrke ennetussüsteem.

ETTEVAATUST
Kui auto helisüsteemi helitugevus
on reguleeritud väga valjuks, ei
pruugi juht juhi tähelepanu hoiatussüsteem hoiatussignaale kuulda.
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Eesoleva sõiduki eemaldumise
hoiatussüsteem
Kui eesoleva sõiduk eemaldub, teavitab süsteem sellest juhti.

Funktsiooni seadistamine
Kui mootor töötab, lülitub eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem
sisse ja selle saab aktiveerida, kui näidikuplokil valitakse “User Settings“
(Kasutaja seadistused) o “Driver
$VVLVWDQFH´ -XKLDEL  o “DAW (Driver
Attention Warning)“ o´/HDGLQJ9HKLFOH
'HSDUWXUH $OHUW´ (HVROHYD V}LGXNL
eemaldumise hoiatus). Süsteem lõpetab töö, kui see on seadistustest välja
lülitatud. Siiski, kui mootor välja ja siis
jälle sisse lülitada, säilitab süsteem eelmise oleku.

Süsteemi töö kirjeldus

OAC3069043TU

Kui eesolev auto eemaldub, kuivatakse
see teade koos heliga näidikuplokis.

HOIATUS
 (HVROHYD V}LGXNL HHPDOGXPLVH
hoiatussüsteem on juhiabisüsteem ega pruugi häiret anda isegi
siis, kui eesolev sõiduk eemaldub.
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 (KNNL VVWHHP Y}LPDOGDE MXKLO
tuvastada eesoleva sõiduki väljumise, peaks juht olema alati ümbritsevast teadlik ja kasutama sõidukit otsusekindlalt.

ETTEVAATUST
 (HVROHYDV}LGXNLHHPDOGXPLVHKR
iatussüsteem kasutab esikaamerat. Esikaamera töö optimeerimiseks peaks juht hoolikalt juhtima.
Täpsemat teavet leiate sõidurajal
püsimise abisüsteemi hoiatusteadete kirjelduste osast.
 (HVROHYD V}LGXNL HHPDOGXPLVH
hoiatussüsteem ei tööta järgmistes olukordades.
- Sõiduki ees on sõitja või jalgratas.
- Sõiduk liigub teie sõidurajale
külgnevalt rajalt.
- Eesolev sõiduk väljub järsku sõidurajalt või teeb tagasipöörde.
- Sõiduk peatub kiirustõkkel või
kallakul.
- Sõiduk peatub parempöörde või
kurvi läbimise ajal.
- Liiklustingimused on keerulised,
näiteks sõidurada kaob vahepeal.
- Sõiduk peatub teepeenral, puhkealal või parkimisplatsil.
- Süsteem ei pruugi u 15 sekundit
pärast sõiduki käivitamist või
esikaamera esmast käivitamist
või taaskäivitamist tööle hakata.

06
KIIRUSHOIDIK ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
Kiirushoidiku kasutamine
 Tüüp A

OAC3069054TU

 Tüüp B

OAC3069053TU

(1) Kiirushoidiku indikaatortuli
(2) Määratud kiirus
Kiirushoidik võimaldab panna auto
hoidma juhi poolt kindlaks määratud
sõidukiirust, mis on suurem kui 30
km/h, vajutamata selleks gaasipedaali.

HOIATUS
Järgige alltoodud ohutusabinõusid.
 .XLNLLUXVKRLGLNXWSROHYlOMDOOLWDtud (kiirushoidiku indikaatortuli
näidikuplokis põleb), võite kiirushoidiku kogemata tööle panna.
Niisiis – kui te kiirushoidikut enam
ei kasuta – lülitage see alati välja
(kiirushoidiku indikaatortuli kustub), et süsteem ei lülituks ootamatult mingile soovimatule püsikiirusele.
 .DVXWDJH NLLUXVKRLGLNXW DLQXOW
juhul, kui sõidate linnavälistel
maanteedel ja ilmaolud on head.
 bUJH NDVXWDJH NLLUXVKRLGLNXW NXL
auto hoidmine ühel kiirusel ei ole
ohutu, näiteks sõites tihedas erinevas liikluses või libedatel (vihmastel, jäistel või lumistel) või käänulistel teedel või üle 6% kallakuga
teedel.
 6}LGXWLQJLPXVWHOH WXOHE NLLUXVKRLdiku süsteemi kasutamisel suurt
tähelepanu pöörata.
NB!
Manuaalse käigukastiga sõidukiga
püsikiirusega sõites ärge viige käiku
neutraalsesse asendisse ilma sidurit
vajutamata, sest muidu koormatakse mootor üle. Kui see juhtub, vajutage siduripedaali või vajutage kiirushoidiku ON/OFF-lülitit.
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Kiirushoidiku kiiruse seadmine

Kasulik teave

 7DYDSlUDVHNLLUXVKRLGLNXJDV}LWPLVH
DMDONXL6(7OOLWLDNWLYHHULWDNVHY}L
GHDNWLYHHULWDNVH SlUDVW SLGXULWH
UDNHQGDPLVW NlLYLWXE NLLUXVKRLGLN
XPEHVVHNXQGLSlUDVW6HHYLLYLWXV
RQQRUPDDOQH
 (QQHNXLNLLUXVKRLGLNW||GDOXVWDE
NRQWUROOLE VVWHHP NDV SLGXULOOLWL
RQ W||NRUUDV 6HHSlUDVW YDMXWDJH
SlUDVWVWHOXNXNHHUDPLVWDVHQGLVVH21Y}LPRRWRULNlLYLWDPLVWYlKHPDOWNVNRUGSLGXULSHGDDOL

Kiirushoidiku lülitid

OAI3069018

1. Vajutage süsteemi sisselülitamiseks
roolil asuvat kiirushoidiku lülitit
&58,6(
. Kiirushoidiku indiNDDWRUWXOL &58,6(
süttib
LCD-ekraanil.
2. Kiirendage soovitud kiirusele, mis
peab olema üle 30 km/h.

i

Kasulik teave

0DQXDDOVHNlLJXNDVWLJDV}LGXNLWHNRUUDOSHDNVLWHSlUDVWPRRWRULNlLYLWDPLVW
NLLUXVKRLGLNX VHDGLVWDPLVHNV YDMXWDPDSLGXULSHGDDOLYlKHPDOWKHNRUUD
OAI3069017

&58,6(

: Kiirushoidiku sisseja väljalülitamine
5(6.LLUXVHKRLGPLVHWDDVWDPLQHY}L
kiiruse suurendamine
6(7.LLUXVHVHDGLVWDPLQHMDYlKHQGDmine
&$1&(/.DWNHVWDENLLUXVKRLGLNXW||
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Kasulik teave

Kasulik teave

$XWR Y}LE YHLGL V}LWX DHJOXVWDGD Y}L
NLLUHQGDGD NXL V}LGDWH NDOODNXVW OHV
Y}LDOOD

Püsikiiruse suurendamine

OAI3069010

/OLWXJHHVPDOWNLLUXVKRLGLNXUHåLLPLOHYDMXWDGHVOOLWLW
 NXLV}LGXNLORQNDNLLUXVSLLULNXVVWHHP 
5HåLLP PXXWXE LJD NRUG NXL YDMXWDQXSSX
WDNVH
6VWHHPRQ
YlOMDOOLWDWXG

.LLUXVKRLGLN

.LLUXVSLLULN

OAI3069012

 /NDNHOOLWLWOHVSRROH WlKLVH5(6
poole) ja hoidke selles asendis.
Sõidki kiirus suureneb 10 km/h võrra.
Vabastage lüliti, kui näidatav kiirus on
sobiv, ning auto kiirendab valitud kiiruseni.
 /NDNH OOLWLW YDLG NRUUDNV OHVSRROH
WlKLVH 5(6 SRROH  MD YDEDVWDJH
kohe. Püsikiirus kasvab 1,0 km/h
võrra iga kord, kui lülitit ülespoole lükkate.
 9DMXWDJH JDDVLSHGDDOL .XL DXWR RQ
saavutanud soovitud kiiruse, vajutaJHOOLWLWDOODSRROH WlKLVH6(7SRROH 

OAI3069011

9DMXWDJH OOLWLW DOODSRROH WlKLVH 6(7
poole) ja vabastage. Salvestatud püsikiirus süttib LCD-ekraanil.
4. Võtke jalg gaasipedaalilt ära.
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Püsikiiruse vähendamine

Kiirushoidiku töö katkeb ajutiselt järgmistes olukordades.

OAI3069011

 9DMXWDJHOOLWLWDOODSRROH WlKLVH6(7
poole) ja hoidke all. Auto aeglustab
järkjärgult sõitu. Vabastage lüliti kiiruse juures, mida soovite hoida.
 9DMXWDJHOOLWLWDOODSRROH WlKLVH6(7
poole) ja vabastage kohe. Püsikiirus
kahaneb 1,0 km/h võrra iga kord, kui
lülitit allapoole lükkate.
 9DMXWDJH NHUJHOW SLGXULSHGDDOL .XL
auto on saavutanud soovitud kiiruse,
YDMXWDJHOOLWLWDOODSRROH WlKLVH6(7
poole).

Ajutine kiirendamine rakendatud
kiirushoidikuga
Vajutage gaasipedaali. Kui eemaldate
jala gaasipedaalilt, naaseb auto eelnevalt kindlaks määratud püsikiirusele.
Kui vajutate pärast kiirendamist lülitit
5(66(7 DOODSRROH WlKLVH 6(7
poole), hakkab kiirushoidik püsikiirusena hoidma uut, suuremat kiirust.
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OAI3069019

 9DMXWDWHSLGXULSHGDDOL
 9DMXWDWH VLGXULSHGDDOL PDQXDDONlLgukastiga sõiduk).
 9DMXWDWH URROLO DVXYDW NLLUXVKRLGLNX
W||NDWNHVWXVOOLWLW&$1&(/
.
 9DMXWDWH &58,6(
lülitit. Nii
indikaatortuli kui ka seatud kiirus kustuvad.
 3DQHWH NlLJXNDQJL QHXWUDDODVHQGLVse N (automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk).
 9lKHQGDWH V}LGXNL NLLUXVW  NPK
võrra madalamale kui mälus olev kiirus.
 $HJOXVWDWH V}LWX NLLUXVHQL DOOD 
km/h.
 (OHNWURRQLOLQH VWDELLOVXVNRQWUROOL VVWHHP (6& RQW||OHUDNHQGXQXG
 9lKHQGDWH NlVLNlLJXYDKHWXVH UHçLLmil käiku 2. käiguni (automatiseeritud
manuaalkäigukastiga sõiduk).

06
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Kiirushoidiku väljalülitamine

Kasulik teave

,JD NLUMHOGDWXG WHJHYXV NDWNHVWDE NLLUXVKRLGLNX W|| LQGLNDDWRUWXOL 6(7
QlLGLNXSORNLVNXVWXE NXLGNLLUXVKRLGLNOOLWXEYlOMDYDLGMXKXONXLYDMXWDWH OOLWLW &58,6(
 .XL VRRYLWH
NLLUXVKRLGLNX NDVXWDPLVW MlWNDWD
ONDNH URROLO DVXYDW OOLWLW OHVSRROH
WlKLVH 5(6 SRROH  6VWHHP WDDVWDE
YLLPDVHQDNDVXWXVHOROQXGSVLNLLUXVH
YlOMD DUYDWXG MXKXO NXL VVWHHP RQ
OOLWLJD &58,6(
 YlOMD OOLWDWXG

Püsikiiruse taastamine

OAI3069012

/NDNH OOLWLW OHVSRROH WlKLVH 5(6
poole). Kui auto sõidukiirus on suurem
kui 30 km/h, taastab auto viimasena
kasutusel olnud püsikiiruse.

OAI3069018

 9DMXWDJH&58,6(OOLWLW.LLUXVKRLGLNX
indikaatortuli süttib.
 /OLWL
vajutamine (kui autol on
kiiruspiirik) Kiirushoidiku indikaatortuli süttib.
 ².XL NLLUXVKRLGLN RQ VLVVH OOLWDWXG
lülitab selle lüliti ühekordne vajutus
kiirushoidiku välja ning kiiruspiiriku
sisse.
 ².XLNLLUXVKRLGLNRQYlOMDOOLWDWXGMD
kiiruspiirik sisse lülitatud, lülitab
selle lüliti vajutus mõlemad süsteemid välja.

i

Kasulik teave

5HåLLP PXXWXE LJD NRUG NXL YDMXWDWDNVH
QXSSX
6VWHHPRQ
YlOMDOOLWDWXG

.LLUXVKRLGLN

.LLUXVSLLULN
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RASKED SÕIDUTINGIMUSED
Ohtlikud teeolud

Auto edasi-tagasi kiigutamine

Kui teeolud on vee, lume, jää, pori, liiva
vms tõttu ohtlikud, järgige alltoodud
ettevaatusabinõusid.
 6}LWNHYlJDHWWHYDDWOLNXOWQLQJYDUXJH
pidurdamiseks pikem maa.
 9lOWLJHlNNSLGXUGDPLVWMDMlUVNHOLLJXtusi roolimisel.
 .XLDXWRRQOXPHSRULY}LOLLYDVLVVH
kinni jäänud, kasutage paigaltvõtuks
teist käiku. Kiirendage rataste tühipöörlemise vältimiseks väga aeglaselt.
 .DVXWDJH OXPH Y}L SRUL VLVVH NLQQL
jäädes või jäisel teekattel pinnasega
parema haardumise saavutamiseks
rataste all liiva, kiviklibu, lumekette
või muid mittelibisevaid materjale.

Kui auto on vaja lumest, liivast või porist
välja “kiigutada“, keerake esmalt rooli
vasakule ja paremale, et puhastada ära
pinnas esirataste ümber. Seejärel liigutage käigukangi vaheldumisi 1. ja tagaVLNlLJXOH 5 PDQXDDONlLJXNDVWLJD V}LGXN Y}LWDJDVLNlLJXOH5MDHGDVLNlLJXOH
(automatiseeritud manuaalkäigukastiga sõiduk).
Proovige vältida rataste tühipöörlemist
ning ärge tõstke liigselt mootoripöördeid.
Käigukasti liigse kulumise vältimiseks
oodake enne käiguvahetust seni, kuni
rattad on pöörlemise lõpetanud.
Vabastage käiguvahetuse hetkeks gaasipedaal. Kui käik on sees, vajutage
JDDVLSHGDDOLVXMXYDOWMD}UQDOW5DWDVWH
aeglane edaspidi ja tagurpidi pöörlemine tekitab kiikuva liikumise, mille abil
võib kinni jäänud auto taas liikuma pääseda.

HOIATUS
Kui sõidate libedal teekattel ja teie
autol on automatiseeritud manuaalkäigukast, võib käigu allavahetus
sellega põhjustada avarii. sest rataste pöörlemiskiiruse järsu muutumise
tõttu võivad rehvid libisema hakata.
Olge libedatel teedel käigu allavahetamisel väga ettevaatlik.
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HOIATUS
Kui auto on kinni jäänud ja rattad
käivad suure kiirusega ühel kohal
ringi, võib temperatuur rehvides
väga kiiresti tõusta. Kuumenenud
rehvid võivad pisimagi vigastuse
korral ootamatult lõhkeda. See on
väga ohtlik, kuna teie ise või teised
juuresolijad võivad viga saada. Ärge
proovige seda meetodit kasutada
juhul, kui auto läheduses on inimesed või objektid, mis võiksid autole
ette jääda.
Kui proovite kinni jäänud autot
vabastada, võib mootor kiiresti üle
kuumeneda ning põhjustada süttimise mootoriruumis või muid kahjustusi. Laske ratastel ühel kohal ringi
käia nii vähe kui võimalik, et vältida
nii mootori kui ka rehvide ülekuumenemist. Kui spidomeetri näit kerkib
üle 56 km/h, tuleks rataste tühipöörlemist TÄIELIKULT vältida.

06
i

Kasulik teave

(QQH DXWR HGDVLWDJDVL ³NLLJXWDPLVW³
WXOHE HOHNWURRQLOLQH VWDELLOVXVNRQWUROOL
VVWHHP (6&NXLRQYDUXVWXVHV YlOMD
OOLWDGD
NB!
Kui olete proovinud autot juba korduvalt kiigutades vabastada, kuid
olete ikka pinnases kinni, laske auto
mootori ülekuumenemise ning käigukasti ja rehvide vältimiseks sõiduk puksiirautol välja tõmmata.
Täpsemat teavet leiate 6. peatüki
osast “Puksiirteenus“.

Sujuv kurvide läbimine
Vältige kurvide läbimisel pidurdamist ja
käiguvahetusi, eriti juhul, kui teekate on
märg. Ideaalne oleks kurv läbida kergelt kiirendades.

Sõitmine öösel
Öisel sõitmisel esineb tunduvalt rohkem ohte kui sõidul päevavalguses.
Järgnevalt on toodud mõned tähtsad
nõuanded, mida tuleks järgida.
 $HJOXVWDJH NLLUXVW MD KRLGNH HQGD
ning teiste sõidukite vahel suuremat
pikivahet, kuna nähtavus on öösel
tunduvalt halvem, seda eriti piirkondades, kus puudub tänavavalgustus.
 5HJXOHHULJH SHHJOLWH DVHQGLW HW
vähendada pimestamist teiste sõidukite esitulede poolt.
 +RLGNH RPD DXWR HVLWXOHG SXKWDG
ning nende valgusvihu suund õige.
Määrdunud ja valesti suunatud esituled muudavad nähtavuse öösel halvemaks.
 9lOWLJH YDVWXWXOHYDWH V}LGXNLWH WXOHdesse vaatamist. See võib teid ajutiselt pimestada ning silmadel kulub
mitu sekundit uuesti pimedusega harjumiseks.

Sõitmine vihmas
Vihm ja märjad teed võivad muuta sõitmise ohtlikuks. Järgnevalt on toodud
mõned juhised vihmasajus ja libedal
teekattel sõitmiseks.
 9lKHQGDJH NLLUXVW MD VXXUHQGDJH
pikivahet teiste sõidukitega. Tihe vihmasadu muudab nähtavuse halvemaks ning pikendab auto peatumisteekonda.
 /OLWDJH NLLUXVKRLGLN YlOMD NXL RQ
varustuses).
 9DKHWDJHNODDVLSXKDVWLWHKDUMDGXXWH
vastu, kui need klaasi enam ühtlaselt
puhtaks ei pühi või jätavad pühkides
klaasile triipe.
 -lOJLJHHWDXWRUHKYLGHWXUYLVHPXVWUL
sügavus oleks piisav. Kui rehvide turvisemustri sügavus on liiga väike,
võib järsk pidurdamine märjal teekattel põhjustada libisemist ning lõppeda
avariiga. 7lSVHPDW WHDYHW OHLDWH 
peatüki osast “Rehvide asendamine“.
 3DQJH HVLWXOHG S}OHPD HW PXXWD
oma auto teistele paremini nähtavaks.
 /LLJDNLLUHV}LWOlELVXXUWHORLNXGHY}LE
piduritele halvasti mõjuda. Kui peate
sõitma läbi lompide, proovige seda
teha aeglaselt.
 .XLDUYDWHHWDXWRSLGXULGRQPlUMDNV
saanud, vajutage aeglaselt edasi sõites õrnalt piduripedaali, kuni normaalne pidurdusvõime taastub.
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Vesiliug
Kui tee on piisavalt märg ja auto sõidukiirus piisavalt suur, võib rehvide kontakt teepinnaga olla väga väike või
üldse puududa ning auto võib tegelikult
sõita veepadja peal. Kui tee on märg,
RQ SDULP Q}XDQQH 9b+(1'$'$
.,,5867
Mida rohkem rehviturvis kulub, seda
VXXUHPRQYHVLOLXRKW9WNDSHDWki osa “Rehvide asendamine“.

Sõitmine üleujutatud aladel
Vältige sõitmist läbi üleujutatud alade,
kui te ei ole kindel, et veetase pole kõrgem rattarummu alaservast. Sõitke
igast veest läbi aeglaselt. Jätke peatumiseks piisavalt pikk maa, kuna pidurid
ei pruugi töötada sama tõhusalt kui
tavaliselt.
Pärast veest läbisõitmist kuivatage
pidurid ära, vajutades auto aeglase liikumise ajal mitu korda õrnalt piduripedaali.

Sõitmine suurtel kiirustel
Rehvid
5HJXOHHULJH U}KN UHKYLGHV QRUPLNRKDseks. Kui rõhk on rehvides liiga madal,
võivad rehvid kahjustuda või üle kuumeneda.
Ärge paigaldage oma autole kulunud
Y}LNDKMXVWDWXGUHKYH²QHQGHKDDUGXmine on halb ning need mõjuvad halvasti auto pidurdusvõimele.

i

Kasulik teave

bUJH OHWDJH UHKYLGH WlLWPLVHO NXQDJL
UHKYLOHPlUJLWXGPDNVLPXPU}KNX

Kütus, mootori jahutusvedelik ja
mootoriõli
Suure kiirusega sõit kiirteedel kulutab
rohkem kütust ning ei ole nii ökonoomne kui aeglane, mõõdukama kiirusega
sõit. Kui sõidate kiirteel või maanteel,
püüdke hoida mõõdukamat sõidukiirust, et kütusekulu oleks väiksem.
(QQHVXXUWHONLLUXVWHOV}LWPLVWNRQWUROOLge kindlasti nii mootori jahutusvedeliku
kui ka mootoriõli taset.

Veorihm
Liiga lõtv või vigane veorihm võib põhjustada mootori ülekuumenemist.
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06
TALVINE SÕIT
Talvised raskemad ilmastikutingimused
põhjustavad rehvide kiiremat kulumist
ja muid probleeme. Probleemide vältimiseks talvisel sõidul järgige siin toodud soovitusi ja nõuandeid.

Lumised ja jäised teed
Hoidke ees liikuva sõidukiga alati piisavat pikivahet.
Vajutage piduripedaali sujuvalt ja õrnalt.
Liigne kiirus, järsk kiirendamine ja
pidurdamine ning teravad pöörded on
talvistes
oludes
väga
ohtlikud.
Aeglustamisel kasutage võimalikult
palju nn mootoriga pidurdamist. Järsk
pidurdamine lumisel või jäisel teel võib
põhjustada libisemist.
Kui autoga on vaja sõita sügavas
lumes, peate paigaldama oma autole
talverehvid või rehvidele lumeketid.
Kandke alati kaasas ka avariivarustust.
Selle hulka võiksid kuuluda lumeketid,
puksiirtross või -köis, käivitusjuhtmed,
taskulamp, aknakaabits, pihustatav
jääkõrvaldusvahend, kott liiva, valgustusrakett, lumelabidas, talvekindad,
soe aluspesu, kombinesoon, soe tekk
jne.

Talverehvid

HOIATUS
Talverehvid peavad olema sama
mõõtu ja tüüpi kui auto standardrehvid. Ebasobivad rehvid mõjuvad äärmiselt halvasti sõiduohutusele ja
auto juhitavusele.
Kui paigaldate oma autole talverehvid,
kontrollige, et kasutaksite originaalrehvidega samas mõõdus ja sama kandevõimega radiaalrehve. Paigaldage talverehvid kõigile neljale rattale, sest nii
tagate hea ja tasakaalustatud juhitavuse
kõigis
ilmastikutingimustes.
Talverehvide haardumine kuiva teekattega võib olla halvem kui auto originaalvarustusse
kuuluvate
rehvidega.
5HKYLGH PMDOW VDDWH LQIRW VRRYLWDWDvate suurimate kiiruste kohta.

i

Kasulik teave

bUJH SDLJDOGDJH DXWROH QDDVWUHKYH
WXWYXPDWD HVPDOW ULLNOLNH MD NRKDOLNX
RPDYDOLWVXVH SRROW NHKWHVWDWXG PllUXVWHJD Y}LPDOLNH NDVXWXVSLLUDQJXWH
NRKWD
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Lumeketid

HOIATUS

OAC3079025TU

Kuna radiaalrehvide küljed on õhemad
kui muud tüüpi rehvidel, võib nendele
teatud tüüpi lumekettide paigaldamine
rehve kahjustada. Seepärast on lumekettide asemel soovitatav autole paigaldada talverehvid. Ärge kinnitage lumekette
sõidukitele,
millel
on
alumiiniumveljed. Kui siiski peate seda
tegema, kasutage tross-tüüpi lumekette. Kui tekib vajadus kasutada lumekette, kasutage HYUNDAI originaalvarustust ja paigaldage lumeketid rehvidele
alles pärast seda, kui olete kaasasolevad juhised läbi lugenud. Tootjapoolne
garantii ei kata autole tekitatud kahjustusi, mille põhjuseks on lumekettide
vale kasutamine.
NB!
Kui teie sõiduki rehvisuurus on
5Y}L5lUJHNDVXtage rehvikette, kuna need võivad
kahjustada sõidukit (velgesid, vedrustust ja kere).
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Lumekettide kasutamine võib mõjuda halvasti auto juhitavusele.
 bUJH OHWDJH NLLUXVW  NPK Y}L
kettide tootja poolt soovitatud piirkiirust, lähtudes madalamast piirangust.
 6}LWNH HWWHYDDWOLNXOW QLQJ YlOWLJH
konarusi, auke, järske pöördeid ja
muid ohte, mis võivad põhjustada
auto rappumist.
 9lOWLJH MlUVNH S||UGHLG MD EORNHHrunud ratastega pidurdamist.

i

Kasulik teave

 3DLJDOGDJH OXPHNHWLG HVLUDWDVWHOH
3LGDJH VLLVNL PHHOHV HW OXPHNHWWLGH
SDLJDOGDPLQH UHKYLGHOH WDJDE NOO
SDUHPD YHRM}X NXLG HL KRLD lUD
NOJOLELVHPLVW
 bUJH SDLJDOGDJH DXWROH QDDVWUHKYH
WXWYXPDWD HVPDOW ULLNOLNH MD NRKDOLNX RPDYDOLWVXVH SRROW NHKWHVWDWXG
PllUXVWHJD Y}LPDOLNH NDVXWXVSLLUDQJXWHNRKWD

06
.HWWLGHSDLJDOGDPLQH
Kettide paigaldamisel oma auto rehvidele järgige täpselt kaasasolevaid kettide tootja juhiseid ning kinnitage ketid
ümber rehvi võimalikult pingule. Pärast
kettide paigaldamist sõitke aeglaselt
(alla 30 km/h). Kui kuulete, et ketid puutuvad vastu autokeret, peatuge ja pingutage kette. Kui need liikumisel ikka
vastu autot puutuvad, aeglustage sõitu
kiiruseni, mille juures seda enam ei
MXKWX(HPDOGDJHNHWLGUHKYLGHOWNRKH
kui jõuate puhtaks lükatud teele.
Lumekettide paigaldamisel parkige sõiduk tasasele maapinnale liiklusest
eemale. Lülitage auto ohutuled sisse ja
pange auto taha ohukolmnurk. Pange
DXWR DODWL SDUNLPLVUHçLLPL UDNHQGDJH
seisupidur ja lülitage mootor enne
lumekettide paigaldamist välja.
NB!
Kui kasutate lumekette
 9DOHVP}}GXVY}LYDOHVWLSDLJDOGDtud lumeketid võivad kahjustada
auto pidurisüsteemi, vedrustust,
autokeret ja velgi.
 .DVXWDJH 6$( 6NODVVL Y}L WURVstüüpi (wire type) lumekette.
 .XLNXXOHWHPUDPLGDS}KMXVWDE
kettide kokkupuude autokerega,
peatuge ja pingutage kette, et need
ei saaks enam vastu autot käia.
 $XWRNHUH NDKMXVWDPLVH YlOWLPLseks pingutage uuesti kette, kui
olete läbinud 0,5–1,0 km.
 bUJH NDVXWDJH OXPHNHWWH DOXPLLniumvelgedega autodel. Kui see
on vältimatu, kasutage trosstüüpi
(wire type) lumekette.
 .HWLKHQGXVHNDKMXVWDPLVHYlOWLmiseks kasutage tross-tüüpi kette
jämedusega alla 12 mm.

Ettevaatusabinõud sõiduks
talvistes oludes
Kasutage kvaliteetset etüleenglükoolipõhist jahutusvedelikku
Teie auto jahutussüsteem on tehases
täidetud kvaliteetse etüleenglükoolipõhise jahutusvedelikuga. See on ainus
jahutusvedeliku tüüp, mida võib teie
autos kasutada, kuna see aitab vältida
jahutussüsteemi roostetamist, õlitab
veepumpa ja hoiab ära jäätumist.
Lisage või vahetage jahutusvedelikku
kindlasti vastavalt 8. peatükis toodud
tehnohoolduse graafikule. Laske enne
talve oma jahutusvedelikku testida
veendumaks, et selle külmumispunkt
on talvel oodatavate temperatuurida
jaoks piisav.
Kontrollige üle aku ja juhtmed
Talvised temperatuurid mõjutavad tugevalt aku töövõimet. Kontrollige aku ja
selle juhtmed üle, nagu on kirjeldatud
 SHDWNLV Aku laetuse taset võite
lasta kontrollida volitatud HYUNDAI
esinduses või autoteeninduses.
Vajadusel vahetage õli “talveõli“
vastu
Mõnes regioonis on soovitatav kasutada talvel madalama viskoossusega nn
talveõli. Täpsemat teavet leiate 8. peatükist. Kui te pole kindel, millist tüüpi õli
talvel kasutada, küsige nõu volitatud
HYUNDAI teenindusest.

Kontrollige üle süüteküünlad ja
süütesüsteem
Kontrollige süüteküünlad üle, nagu
RQ NLUMHOGDWXG  SHDWNLV Vajadusel
asendage need uutega. Samuti kontrollige üle kogu süütesüsteemi juhtmestik
MDPXXGNRPSRQHQGLG²YDDGDNHHJD
need pole purunenud, liigselt kulunud
või kahjustunud.
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Lukkude külmumise vältimine
Lukkude kaitsmiseks jäätumise eest
pihustage lukuaukudesse mõnd heakskiidetud jäätumisvastast vedelikku või
glütseriini. Kui lukuauk on juba jääga
kaetud, pihustage sellele jää eemaldamiseks mõnd heakskiidetud jääkõrvaldusvahendit. Kui lukk on seest jääs,
proovige jää ära sulatada soojendatud
võtit kasutades. Käsitsege soojendatud
võtit ettevaatlikult, et te end ei põletaks.
Kasutage heakskiidetud külmumiskindlat klaasipesuvedelikku
Klaasipesuvedeliku jäätumise vältimiseks lisage vedeliku hulka spetsiaalset
külmumiskindlat klaasipesulahust, järgides toote pakendil olevaid juhiseid.
Külmumiskindlat
klaasipesulahust
saate osta volitatud HYUNDAI teenindusest ja enamikust autotarvete kauplustest. Auto värvkatte kahjustamise
vältimiseks ärge kasutage mingil juhul
jahutusvedelikku ega mingeid muid külmumiskindlaid vedelikke.
Ärge laske seisupiduril jäätuda
Teatud tingimustel võib auto seisupidur
rakendatud asendis jäätuda.
Kõige tõenäolisem on see juhul, kui
tagumiste pidurite juurde või ümber on
kogunenud palju lund või jääd või kui
pidurid on märjad. Kui on oht, et seisupidur külmub, pange see ajutiselt peale
nii, et käigukang on samal ajal neutraalasendis N (automatiseeritud manuaalkäigukasti puhul) või 1. või tagasikäigul
(manuaalkäigukasti puhul). Blokeerige
samuti auto veeremise vältimiseks
tagarattad. Seejärel vabastage seisupidur.
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Ärge laske auto alla koguneda paksu
lume- või jääkihti
Teatud tingimustes võib rattakoobastesse ja poritiibade alla koguneda paks
lume- ja jääkiht ning see võib takistada
normaalset roolikeeramist. Kui sõidate
rasketes talveoludes ja esineb selline
oht, kontrollige auto regulaarselt põhja
alt üle, et miski esirataste ja roolisüsteemi osade liikumist ei takistaks.
Kandke alati kaasas ka avariivarustust
Vastavalt ilmale peaksite hoidma autos
sobivat hädaabivarustust. Selle hulka
võiksid kuuluda lumeketid, puksiirtross
või -köis, käivitusjuhtmed, aknakaabits,
kott liiva, taskulamp, valgustusrakett,
lumelabidas, talvekindad, soe aluspesu, kombinesoon, soe tekk jne.
Ärge pange mootoriruumi esemeid
ega materjale, mis sinna ei kuulu
materjalid võivad takistada mootori normaalset jahutamist ning põhjustada
mootori rikke või süttimise. Selliste kahjustuste remonti tootjapoolne garantii ei
kata.

06
SÕIDUKI MASS
Juhiukse avasse kinnitatud kahel sildil
on kirjas, kui suurte raskuste vedamiseks teie auto on ette nähtud: üks on
rehvide tehniliste andmete ja kandevõimete silt ning teine auto tüübikinnituse
silt.
(QQHDXWRWlLVODDGLPLVWWXWYXJHMlUJQHvate terminitega, mis tähistavad auto
erinevaid masse auto tehniliste andmete tabelites ja auto tüübikinnitustes.
Baastühimass
See on auto mass koos täis kütusepaagi ja kogu standardvarustusega. See
mass ei sisalda sõitjate, pagasi ega
lisavarustuse massi.
Tühimass
See on teie uue auto mass hetkel, kui
olete selle automüüjalt kätte saanud,
ning see sisaldab ka autole paigaldatud
lisavarustuse massi.
Koorma mass
See number sisaldab kogu baastühimassile lisatud raskust, sh pagas ja
lisavarustus.

$XWRWlLVPDVV *9:
See mass on baastühimassi, tegeliku
koorma massi ja reisijate massi summa.
Auto suurim lubatud täismass
UHJLVWULPDVV*9:5
See on täis laaditud auto maksimaalne
lubatud mass (sh igasugune lisavarustus, reisijad ja pagas). Suurim lubatud
täismass on kirjas juhiukse avasse kinnitatud tüübikinnituse sildil.

hOHNRRUPDPLQH
HOIATUS
Teie auto maksimaalse teljekoormuVH *$:5  MD VXXULPD OXEDWXG WlLVPDVVL *9:5  YllUWXVHG RQ NLUMDV
juhiukse (või kaassõitjapoolse esiukse) avasse kinnitatud tüübikinnituse sildil. Nende väärtuste ületamine võib autot kahjustada või
põhjustada avarii. Oma koorma raskuse saate ise välja arvestada, kaaludes esemed (või inimesed) enne
autosse paigutamist ära. Olge ettevaatlik, et te oma autot üle ei koormaks.

7HOMHNRRUPXV *$:
See on ühele teljele (esi- või tagateljeOH  DYDOGDWDY NRJXNRRUPXV ² VK DXWR
tühimass ja kogu kasulik koormus.
0DNVLPDDOQHWHOMHNRRUPXV *$:5
See on maksimaalne lubatud koormus,
mida üks telg (esi- või tagatelg) võib
kanda. Need väärtused on kirjas auto
tüübikinnituse sildil. Kummagi telje
koormus ei tohi seda väärtust kunagi
ületada.
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HAAGISE VEDAMINE
Me ei soovita seda sõidukit haagise
vedamiseks kasutada.
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OHUTULED
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Ohutulede ülesandeks on hoiatada teisi
autojuhte, et nad oleksid teie autole
lähenemisel ning teie autost möödasõidul või ümberpõikel eriti tähelepanelikud.
Ohutulesid tuleks kasutada alati, kui
teete hädaremonti või kui olete auto
maantee serval peatanud.
Ohutulede sisse- või väljalülitamiseks
vajutage ohutulede lülitit, olenemata
sellest, kas süüde on sisse lülitatud või
ei. Ohutulede lüliti asub keskkonsooli
lülitipaneelis. Kõik suunatuled hakkavad korraga vilkuma.
 Ohutuled toimivad nii töötava kui
seisva mootoriga.
 Kui ohutuled on sisse lülitatud, siis
suunatuled ei tööta.
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HÄDAOLUKORRAS SÕITMISE AJAL
.XLPRRWRUVXUHEV}LGXDMDO
YlOMD
 Vähendage järk-järgult sõidukiirust,
hoides autot otse. Kui olete piisavalt
aeglustanud, sõitke võimalikult ohutus kohas ettevaatlikult teeservale.
 Lülitage sisse ohutuled.
 Proovige mootor uuesti käivitada. Kui
mootor ei käivitu, soovitame pöörduda abi saamiseks volitatud HYUNDAI
teeninduse poole.

.XLPRRWRUVXUHEYlOMDNHVHW
ULVWPLNNX
Kui mootor lõpetab töötamise keset
ristmikku, pange käigukang vabakäiguasendisse (N) ja – kui see on liiklusolusid arvestades ohutu – lükake auto
teelt ära turvalisse peatumiskohta.
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.XLUHKYSXUXQHEV}LGXDMDO
Kui mõni auto rehvidest puruneb sõidu
ajal:
 Võtke jalg kohe gaasipedaalilt ära ja
laske sõidukiirusel langeda, hoides
rooli otse. Ärge vajutage kohe piduripedaali ega proovige kohe teeservale keerata, sest sel moel võite kaotada kontrolli auto liikumise üle ja teha
avarii. Kui sõit on aeglustunud kiiruseni, mille juures pidurdamine on
juba ohutu, pidurdage ettevaatlikult ja
sõitke teeservale. Sõitke sõiduteelt
võimalikult kaugele teepeenrale ja
peatage auto võimalikult tasasel ja
kindlal pinnal. Kui sõidate mitmerealisel eraldusribaga kiirteel, ärge peatage autot eraldusribal ega selle servas.
 .XLDXWRRQSHDWXQXGYDMXWDJHRKXtulede lülitit, pange käigukang neutraalasendisse N (automatiseeritud
manuaalkäigukastiga sõiduk) või
vabakäigule (manuaalkäigukastiga
sõiduk), rakendage korralikult seisupidur ning lülitage süüde välja (asendisse LOCK/OFF).
 Paluge kõigil kaassõitjatel autost väljuda. Jälgige, et kõik väljuksid autost
teepeenrapoolsest küljest (mitte sõiduteepoolsest küljest).
 Purunenud rehviga ratta vahetamisel
järgige selles peatükis antud juhiseid.
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KUI MOOTOR EI KÄIVITU
.XLPRRWRUHLNlLYLWXY}LNlLYLWXEDHJODVHOW

.XLVWDUWHUW||WDEQRUPDDOVHOW
DJDPRRWRUHLNlLYLWX

 .RQWUROOLJH HW DXWRPDWLVHHULWXG
manuaalkäigukastiga sõidukite käigukang oleks asendis N. Mootor käivitub vaid siis, kui sisse on lülitatud
neutraalasend N.
 Kontrollige akuühendusi, veendumaks, et need on puhtad ja pingul.
 Lülitage salongivalgustus sisse. Kui
valgus pimeneb või kustub starteri
käitamisel, on aku tühi.
Ärge lükake ega tõmmake käivitamiseks sõidukit. See võib teie sõidukit
kahjustada. 9DDGDNHMXKWPHWHJDNlLYLWDPLVH NRKWD LQIRW VHOOHVW SHDWNLVW

 Kontrollige kütusetaset ja lisage vajadusel kütust.
Kui mootor ikka ei käivitu, soovitame
pöörduda abi saamiseks volitatud
HYUNDAI teeninduse poole.

ETTEVAATUST
.XL WH ULWDWH DXWRW ONNDPLVH Y}L
W}PEDPLVHJD NlLYLWDGD Y}LE VHH
S}KMXVWDGD NDWDOVPXXQGXUL OHNRRUPXVHPLVY}LENDKMXVWDGDKHLWHNRQWUROOLVVWHHPL
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JUHTMETEGA KÄIVITAMINE
Juhtmetega käivitamine võib olla ohtlik,
kui seda tehakse valesti. Seepärast järgige iseenda vigastamise ning auto
kahjustamise vältimiseks järgnevaid
juhtmetega käivitamise juhiseid. Kui
kahtlete oma oskustes auto juhtmete
abil käivitada, soovitame teil tungivalt
lasta seda teha kogemustega tehnikul
või autoabiteenust osutaval firmal.

HOIATUS
,VHHQGDOH Y}L MXXUHVROLMDWHOH 5$6
.(7(Y}L6850$9$7(9,*$67867(
WHNLWDPLVH YlOWLPLVHNV MlUJLJH DNX
NlVLWVHPLVHOMDDNXOlKHGXVHVW||WDGHVDODWLDOOWRRGXGRKXWXVDELQ}XVLG
$NX NlVLWOHPLVHO OXJHJH MD
MlUJLJH
DODWL
KRROLNDOW
MXKLVHLG
.DQGNH NDLWVHSULOOH PLV RQ
P}HOGXG VLOPDGH NDLWVPLVHNVKDSSHSULWVPHWHHHVW
+RLGNH LJDVXJXVHG VlGHPHG OHHJLG MD VXLWVHYDG
PDWHUMDOLGDNXVWHHPDO
 NXHOHPHQWLGHV RQ DODWL
$
YHVLQLNNXPLVRQYlJDNHUJVWWLY JDDV QLQJ VHH Y}LE
VWDPLVHOSODKYDWDGD
+RLGD DNXVLG ODVWHOH NlWWHVDDPDWXVNRKDV
 NXG VLVDOGDYDG llUPLVHOW
$
V||ELYDW YllYHOKDSHW 2OJH
YlJDHWWHYDDWOLNHWDNXKDSHW
HL VDWXNV WHLH QDKDOH VLOPD
HJDULLHWHOH
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.XLKDSHVDWXEWHLOHVLOPDORSXWDJH
VLOPLSXKWDYHHJDYlKHPDOWPLQXWLWMDS||UGXJHNRKHDUVWLSRROH.XL
KDSH VDWXE WHLH QDKDOH SHVNH QDKN
S}KMDOLNXOWSXKWDNV.XLWXQQHWHYDOX
Y}L S}OHWXVWXQQHW S||UGXJH NRKH
DUVWLSRROH
 3ODVWNRUSXVHJDDNXW}VWPLVHOY}LE
OLLJQH SLQJH NRUSXVHO S}KMXVWDGD
DNXKDSSH OHNNLPLVW 7}VWNH DNXKRLGLNXY}LNlWHJDHULQXUNDGHVW
 bUJH SURRYLJH DXWRW MXKWPHWHJD
NlLYLWDGD NXL WKMHQHQXG DNX RQ
NOPXQXG
 bUJH SURRYLJH .81$*, ODDGLGD
DNXW VLLV NXL DXWR DNXMXKWPHG RQ
DNXJDKHQGDWXG
 (OHNWULOLQH VWHVVWHHP W||WDE
N}UJHSLQJHJD bUJH SXXGXWDJH
VVWHHPL NRPSRQHQWH .81$*,
VLLV NXL PRRWRU W||WDE Y}L VWHOXNNRQDVHQGLV21
 bUJHODVNH  MD  NlLYLWXVNDDEOLWHONRNNXSXXWXGD6HHY}LEWHNLWDGDVlGHPHLG
 7KLY}LNOPXQXGDNXY}LENlLYLWXVNDDEOLWHJDNDWNLPLQQDY}LSODKYDWDGD
NB!
$XWRNDKMXVWDPLVHYlOWLPLVHNV
 .DVXWDJH RPD DXWR NlLYLWDPLVHNV
DLQXOW9WRLWHDOOLNDW DNXWY}LNlLYLWXVDELNRPSOHNWL 
 bUJHSURRYLJHNlLYLWDGDRPDDXWRW
NlLPDONDWHV
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.DVXOLNWHDYH

3E

Valesse kohta minema visatud
akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.
Seepärast viige vana aku alati
selleks ettenähtud ametlikku
jäätmekogumispunkti.

Juhtmetega käivitamise juhised
1. Paigutage autod üksteisele piisavalt
lähedale, et juhtmed ulatuksid ühe
aku juurest teiseni, kuid jälgige, et
autod omavahel kokku ei puutuks.
2. Hoidke end eemal mootoriruumis
asuvatest ventilaatoritest ja muudest
liikuvatest osadest, isegi juhul, kui
kummagi auto mootor ei tööta.
3. Lülitage välja kõik elektrilised seadmed, nagu raadiod, tuled, kliimaseadmed jms. Pange mõlema auto
käigukang asendisse N (neutraalne,
automatiseeritud manuaalkäigukastiga
sõiduk)
või
vabakäigule
(manuaalkäigukastiga sõiduk) ja
rakendage
seisupidur.
Lülitage
mõlema auto süüde välja (OFF).

OAC3079002TU

4. Ühendage käivitusjuhtmed täpselt
pildil näidatud järjekorras. Esmalt
ühendage käivitusjuhtme üks ots
tühja aku punase plussklemmiga (1).
5. Seejärel ühendage sama juhtme
teine ots voolu andva auto aku või
käivitusseadme punase plussklemmiga (2).
6. Järgmisena ühendage teise käivitusjuhtme üks ots teises autos asuva
voolu andva aku musta miinusklemmiga/kere maanduspunktiga (3).
7. Seejärel ühendage sama juhtme
teine ots oma autos asuva kere
maanduspunktiga (4).
Jälgige, et käivitusjuhtmed ei puutuks midagi muud peale õigete
akuklemmide või õige maanduse.
Ärge nõjatuge juhtmete ühendamisel aku peale.
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8. Käivitage teise auto mootor ning
laske sellel pööretel u 2000 p/min
paar minutit töötada. Seejärel käivitage enda auto.
Kui teie auto ei käivitu ka pärast korduvaid käivituskatseid, vajab see tõenäoliselt hooldust. Sellisel juhul pöörduge
abi saamiseks ekspertide poole. Kui
aku tühjenemise põhjus pole ilmne,
laske oma auto volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.

7-8

Ühendage käivitusjuhtmed lahti ühendamisele vastupidises järjekorras.
1. Eemaldage must negatiivse klemmiga käivitusjuhtme ots oma auto kere
maanduspunkti küljest (4).
2. Järgmisena eemaldage sama juhtme teine ots teises autos asuva
voolu andva aku musta miinusklemmi/kere maanduspunkti küljest (3).
3. Eemaldage teise käivitusjuhtme ots
teises autos asuva voolu andva aku
punase plussklemmi küljest (2).
4. Eemaldage sama juhtme teine ots
enda auto aku või käivitusseadme
punase plussklemmi küljest (1).

07
MOOTORI ÜLEKUUMENEMINE
Kui jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik näitab ülekuumenemist, kui märkate võimsuse vähenemist või kui kuulete
valju kloppimist või vilinat, on mootor
tõenäoliselt üle kuumenenud. Kui esineb mõni eelnimetatud tunnustest,
tegutsege järgmiselt:
1. Sõitke lähima ohutu peatuskohani
teeserval ning peatage auto.
2. Pange auto käigukang asendisse N
(neutraalne,
automatiseeritud
manuaalkäigukastiga sõiduk) või
vabakäigule (manuaalkäigukastiga
sõiduk) ja rakendage seisupidur. Kui
kliimaseade on sees, lülitage see
välja.
3. Kui mootori jahutusvedelik jookseb
sõiduki alt välja või kapoti alt tuleb
suitsu, seisake mootor. Ärge avage
kapotti enne kui jahutusvedelikku
enam ei voola või kui suitsemine on
lõppenud. Kui külmaaine nähtavat
kadu ega suitsu ei ole, jätke mootor
tööle ja kontrollige, kas mootori jahutusventilaator töötab. Kui jahutusventilaator ei tööta, lülitage mootor
välja.

HOIATUS
.XL PRRWRU W||WDE KRLGNHRPDNlVLULLGHLGMDW||ULLVWX YLJDVWXVWH YlOWLPLVHNV OLLNXYDWHVW RVDGHVW
QW MDKXWXVYHQWLODDWRULVW
MDYHRULKPDGHVW HHPDO

4. Kontrollige jahutusvedeliku lekkimist
radiaatorist, voolikutest või sõiduki
alt. (Kui kliimaseade oli kasutuses,
on auto seiskamisel sellest külma
vee välja voolamine normaalne.)
5. Kui mootori jahutusvedelikku lekib,
seisake otsekohe mootor. Sellisel
juhul soovitame helistada abi saamiseks volitatud HYUNDAI teenindusse.

HOIATUS
bUJHHHPDOGDJHUDGLDDWRUL WlLWH Y}L WKMHQGXVDYD
NRUNL .81$*, VLLV NXL
PRRWRU MD UDGLDDWRU RQ
NXXPDG 7XOLQH MDKXWXVYHGHOLN MD DXU Y}LYDG U}KX DOO YlOMD
SXUVDWD MD WHNLWDGD W}VLVHLG NHKDYLJDVWXVL
/OLWDJHPRRWRUYlOMDMDRRGDNHNXQL
VHH RQ MDKWXQXG 2OJH UDGLDDWRUL
NRUJLHHPDOGDPLVHOYlJDHWWHYDDWOLN
0lKNLJH VHOOH PEHU SDNV UlWLN MD
NHHUDNH YDVWXSlHYD HVLPHVH SHDWXVHQL $VWXJH VDPP WDKDSRROH MD
RRGDNHNXQLOHU}KNRQMDKXWXVVVWHHPLVWYlOMXQXG.XLROHWHNLQGHOHW
OHU}KN RQ YlOMXQXG YDMXWDJH NRUN
SDNVX ULLGHODSL DELO DOOD MD MlWNDNH
YDVWXSlHYD NHHUDPLVW NXQL NRUJL
VDDEHHPDOGDGD
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6. Kui te ei suuda ise ülekuumenemise
põhjust välja selgitada, oodake, kuni
mootori temperatuur on langenud
normaaltasemeni. Kui jahutusvedelikku on lekke tõttu liiga väheks jäänud, siis lisage nüüd paaki ettevaatlikult
jahutusvedelikku,
et
vedelikutase kerkiks paagis keskmisele tasemele.
7. Jätkake sõitu väga ettevaatlikult, jälgides pidevalt ülekuumenemisele
osutavaid tundemärke. Kui mootor
kuumeneb uuesti üle, soovitame
pöörduda abi saamiseks volitatud
HYUNDAI teeninduse poole.
NB!
 6XXU MDKXWXVYHGHOLNX NDGX YLLWDE
OHNNHOH MDKXWXVVVWHHPLV 6HOOLVHO
MXKXO VRRYLWDPH ODVWD VVWHHPL
YROLWDWXG +<81'$, WHHQLQGXVHV
OHNRQWUROOLGD
 .XL PRRWRU RQ OLLJD YlKHVH MDKXWXVYHGHOLNXW}WWXOHNXXPHQHQXG
QLQJ MDKXWXVYHGHOLNNX OLVDWDNVH
OLLJD NLLUHVWL Y}LYDG PRRWRULVVH
WHNNLGDSUDRG.DKMXVWXVWHYlOWLPLVHNV OLVDJH MDKXWXVYHGHOLNNX DHJODVHOWMDYlLNHVWHNRJXVWHNDXSD
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07
REHVIRÕHU KONTROLLSÜSTEEM ǣTPMS KUI ON VARUSTUSESǤ
 Tüüp A

OAC3079003TU

 Tüüp B

Selle sõiduki TPMS jälgib ja võrdleb
sõidu ajal iga ratta ja rehvi veereraadiust ja pöördeomadusi. See kontrollib
ka seda, kas mõni rehv on teistest oluliselt tühjem.
Süsteemi lähtestamiseks vajutage vastavalt toimingule SET nuppu ja talletage praegune rehvirõhk.
Pärast seda, kui üks või mitu rehvi on
teistest oluliselt tühjemad, süttib madala rehvirõhu hoiatustuli ja näidikuplokis
kuvatakse teade (kui on varustuses).
TPMS-i rikke korral süttib häire hoiatustuli.

7306LOlKWHVWDPLVHWRLPLQJ

OAC3079035TU

TPMS tuleb lähtestada järgmistes olukordades.
 3lUDVWUHKYLGH Y}LUDWDVWH SDUDQGDmist või asendamist
 3lUDVWUHKYLGHPEHUYDKHWDPLVW
 3lUDVWUHKYLU}KXUHJXOHHULPLVW
 0DGDOD UHKYLU}KX LQGLNDDWRUL VWWLPLsel
 $%6VVWHHPLY}LYHGUXVWXVWHYDKHtamisel

OAC3079033TU

(1) Madala rehvirõhu hoiatustuli/rehvirõhu kontrollsüsteemi häire hoiatustuli
(2) Madala rehvirõhu hoiatus (LCDekraanil).
(3) Rehvirõhu kontrollsüsteemi lähtestamisnupp SET
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Ú Madala rehvirõhu hoiatustule süttimisel korrake sammu 3.
TPMS-i lähtestamisel talletatakse
praegune rehvirõhk standardse rehvirõhuna.

 Tüüp A

ETTEVAATUST

OAC3079026TU

 Tüüp B

OAC3079036TU

1. Parkige sõiduk tasasele, tugevale
pinnale.
2. Täitke rehvid nõutava rõhuni, mis on
kirjas auto rehvirõhkude kleebisel
(see on kinnitatud juhipoolse keskpiilari välispaneelile).
3. Käivitage mootor, vajutage ja hoidke
TPMS-i lähtestamiseks ligikaudu
kolm sekundit SET nuppu. Lähtestamistoiming toimub automaatselt.
4. Seejärel kontrollige, et madala rehvirõhu hoiatustuli kustuks pärast neljaks sekundiks vilkumist. Suurendatud näidikuploki korral kontrollige, et
näidikul kuvatakse teade "Tire pressure stored" (Rehvirõhk talletatud).
5. Pärast TPMS-i lähtestamist sõitke
sõidukiga ligikaudu 20 minutit, et uus
rehvirõhk süsteemi talletada.
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 5HKYHWKMHQGDPDWDHLSUXXJLVVWHHP 7306L OlKHWDPLVHO WHLG WHDYLWDGDLVHJLNXLUHKYLGRQROXOLVHOW
WKMHPDG (QQH 7306L OlKWHVWDPLVW WXOHE NRQWUROOLGD Q}XHWHNRKDVWUHKYLU}KNX
 7306HLSUXXJLNRUUDOLNXOWWRLPLGD
NXLWHVHGDHLOlKWHVWDVLLVNXLVHGD
ROHNVYDMDWHKD
 7306L OlKWHVWDPLVH QXSX YDMXWDPLVHO V}LGX DMDO OlKWHVWDPLVSURWVHVVHLNlLYLWX7306LOlKWHVWDPLVH QXSSX WXOHE YDMXWDGD VLLV NXL
V}LGXNRQWlLHOLNXOWSHDWDWXG
 5HKYLU}KNX WXOHE NRQWUROOLGD MD
UHKYHWlLWDNXLQHHGRQNOPDG

 ´.OP UHKYµ WlKHQGDE VHGD HW
DXWRJD SROH YlKHPDOW  YLLPDVW
WXQGL V}LGHWXG Y}L RQ YLLPDVH
NROPH WXQQL MRRNVXO V}LGHWXG DOOD
NP

07
5HKYLU}KXNRQWUROOVVWHHP
HOIATUS
5HKYLOHY}LDODWlLWPLQHY}LEOKHQGDGDVHOOHNDVXWXVLJDP}MXWDGDV}LGXNLNlVLWVHPLVWMDS}KMXVWDGDUHKYL
RRWDPDWXSXUXQHPLVH6HHOlELY}LWH
V}LGXNLOHNRQWUROOLNDRWDGDMDS}KMXVWDGD}QQHWXVH
Rehvirõhku peab kõikides rehvides (k.a
varuratta rehvis, kui on varustuses)
kontrollima kord kuus, kui rehvid on külmad, ning täitma õige rõhuni, mis on
kindlaks määratud autotootja poolt.
Need rõhud on kirjas auto küljes oleval
rehvirõhkude kleebisel. (Kui teie autole
on paigaldatud rehvid, mis on rehvirõhkude kleebisele märgitud rehvidest erinevas mõõdus, peate nende rehvide
õige rehvirõhu ise välja selgitama.)
Sõiduohutuse suurendamiseks on teie
auto varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga (TPMS – Tire Pressure
Monitoring System), mis annab hoiatustulega märku, kui rehvirõhk on ühes
või mitmes rehvis langenud märgatavalt allapoole nõutavat taset. Kui see
madala rehvirõhu hoiatustuli süttib,
peatage esimesel võimalusel auto,
kontrollige rehvid üle ja täitke vajadusel
õige rõhuni. Kui rõhk on rehvis liiga
madal, võib rehv sõidu ajal üle kuumeneda ning seetõttu puruneda.
Liiga madal rehvirõhk põhjustab ka
kütusekulu suurenemist ning rehviturvise kiiremat kulumist, samuti mõjub see
halvasti auto juhitavusele ja pidurdusvõimele.

Pidage meeles, et rehvirõhu kontrollsüsteem ei asenda auto rehvide regulaarset ülevaatust ja hooldust. Õige
rehvirõhu eest vastutab ikkagi auto juht
ja seda ka juhul, kui rõhk pole veel langenud tasemeni, mille korral süttiks
madala rehvirõhu hoiatustuli.
Teie auto rehvirõhu kontrollsüsteem on
varustatud ka süsteemi häire hoiatustulega, mis annab märku rehvirõhu kontrollsüsteemis
tekkinud
häirest.
Rehvirõhu kontrollsüsteemi häire hoiatustuli on ühendatud madala rehvirõhu
hoiatustulega. Kui süsteemis tuvastatakse häire, vilgub see hoiatustuli
umbes minut aega ja jääb seejärel
püsivalt põlema. Senikaua, kuni häiret
ei ole kõrvaldatud, hakkab tuli samamoodi vilkuma ja jääb seejärel põlema
iga kord, kui auto uuesti käivitatakse.
Kui häire hoiatustuli põleb, ei pruugi
süsteem enam madalat rehvirõhku
tuvastada ja sellest märku anda.
Rehvirõhu kontrollsüsteemis võib tekkida häire mitmel eri põhjusel, sh uute
rehvide või velgede paigaldamise tulemusel, mille tõttu süsteem ei saa enam
korralikult töötada.
Alati, kui vahetate oma autol mõne
rehvi või velje, kontrollige ka süsteemi
häire hoiatustuld. Nii näete kohe, kas
rehvirõhu kontrollsüsteem saab ka
pärast rehvide või velgede vahetamist
oma tööd korralikult jätkata.
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NB!
6RRYLWDPHWHLOODVWDVVWHHPLYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHVOHNRQWUROOLGD NXL HVLQHE P}QL MlUJPLVWHVW
VVWHHPL KlLUHOH YLLWDYDWHVW WXQQXVWHVW
0DGDOD UHKYLU}KX KRLDWXVWXOL
7306 KlLUH KRLDWXVWXOL VWWLE 
VHNXQGLNV VWHOXNX DVHQGLVVH
21 OOLWDPLVHO Y}L PRRWRUL W||WDPLVHO
5HKYLU}KX NRQWUROOVVWHHPL KlLUH
KRLDWXVWXOL MllE SlUDVW XPEHV
KHPLQXWLOLVW YLONXPLVW SVLYDOW
S}OHPD
0DGDOD U}KXJD UHKYL LQGLNDDWRU
MllESVLYDOWHNUDDQLOH

0DGDODUHKYLU}KX
KRLDWXV
0DGDODUHKYLU}KXJDUHKYL
LQGLNDDWRUMDUHKYLU}KXQlLW

OAC3079033TU

Kui rehvirõhu kontrollsüsteemi märgutuli süttib ja LCD-ekraanil kuvatakse
hoiatus, on üks või mitu teie rehvidest
märkimisväärselt madalama rõhuga.
Madala rehvirõhuga rehvi indikaator
näitab, milline rehv on madala rõhuga.

7-14

07
Kui emb-kumb neist hoiatustuledest
süttib, vähendage otsekohe sõidukiirust, hoiduge järskudest pööretest ja
olge valmis pikemaks pidurdusteekonnaks kui tavaliselt. Peatage esimesel
võimalusel auto ja kontrollige auto rehvid üle. Täitke rehvid nõutava rõhuni,
mis on kirjas auto rehvirõhkude kleebisel (see on kinnitatud juhipoolse keskpiilari välispaneelile). Seejärel lähtestage TPMS vastavalt toimingule.
Kui te ei jõua rehvitöökotta või kui rehv
ei hoia lisatud õhku, vahetage madalrõhuga rehv varurehvi vastu.
Madala rehvirõhu hoiatustuli jääb põlema ja TPMS-i häire hoiatustuli võib ühe
minuti vilkuda ja seejärel jääda põlema,
kuni lastele madala rõhuga rehvi parandada ja sõidukil välja vahetada.

ETTEVAATUST
7DOYHOY}LNOPDLOPDJDY}LEPDGDOD
UHKYLU}KX KRLDWXVWXOL VWWLGD NXL
UHKYLU}KNUHJXOHHULWLQRUPLNRKDVHNV
VRRMDLOPDJD6HHHLWlKHQGDVHGDHW
DXWR UHKYLU}KX NRQWUROOVVWHHPLV
ROHNV KlLUH 3}KMXVHNV RQ KRRSLV
U}KXDODQHPLQHUHKYLVWHPSHUDWXXULODQJXVHW}WWX
.XL V}LGDWH VRRMDVW SLLUNRQQDVW
NOPDSLLUNRQGDY}LNOPDVWSLLUNRQQDVWVRRMDSLLUNRGDY}LNXLYlOLVWHPSHUDWXXURQSDOMXN}UJHPY}LPDGDODP WXOHE NRQWUROOLGD UHKYLU}KNX MD
UHJXOHHULGD UHKYLG VRRYLWXVOLNXOH
UHKYLU}KXYllUWXVHOH
6HHMlUHO OlKWHVWDJH 7306 YDVWDYDOW
WRLPLQJXOH
7306HLSUXXJLDOOROHYDWHOWLQJLPXVWHO}LJHVWLNDOLEUHHULGD
 7306HLROH}LJHVWLOlKWHVWDWXG
 7HHLNDVXWDRULJLQDDOUHKYH
 6}LGDWH OXPLVWHO Y}L OLEHGDWHO WHHGHO
 .LLUHQGDWH DHJOXVWDWH Y}L S||UDWH
MlUVXOWURROL
 6}LGDWHOLLJHNLLUHVWLY}LDHJODVHOW
 5HKYLGHORQUDVNHPMDHEDKWODQH
NRRUPXV
 .DVXWDWDNVH YDUXUHKYL Y}L OXPHNHWWH
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HOIATUS
0DGDODUHKYLU}KXRKXG
.XL U}KN RQ UHKYLGHV OLLJD PDGDO
Y}LE DXWR PXXWXGD HEDVWDELLOVHNV
QLQJUDVNHVWLMXKLWDYDNVOLVDNVY}LE
SLNHQHGDNDSLGXUGXVWHHNRQG
3LGHYV}LWOLLJDPDGDODU}KXJDUHKYLGHJDY}LES}KMXVWDGDQHQGHOHNXXPHQHPLVH PLOOH WXOHPXVHO UHKYLG
Y}LYDGSXUXQHGD

5HKYLU}KXNRQWUROOVVWHHPL 7306 
KlLUHKRLDWXVWXOL
Kui rehvirõhu kontrollsüsteemis on tekkinud mingi probleem, jääb rehvirõhu
kontrollsüsteemi
häire
hoiatustuli
pärast umbes üheminutilist vilkumist
pidevalt põlema.
Soovitame teil lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
NB!
.XL UHKYLU}KX NRQWUROOVVWHHPLV RQ
WHNNLQXGKlLUHHLLOPXPDGDODU}KXJD UHKYL LQGLNDDWRULW HNUDDQLOH LVHJL
MXKXONXLU}KNP}QHVDXWRUHKYLVRQ
OLLJDPDGDO

7-16

5HKYLYDKHWDPLQHNXLDXWRORQ
UHKYLU}KXNRQWUROOVVWHHP
Kui rehv puruneb, süttib nii madala rehvirõhu hoiatustuli kui ka madala rõhuga
rehvi indikaator. Soovitame teil lasta
purunenud rehvi esimesel võimalusel
volitatud HYUNDAI teeninduses ära
parandada või asendage purunenud
rehviga ratas varurattaga.

ETTEVAATUST
bUJH NDVXWDJH WKMHQHQXG UHKYL
SDUDQGDPLVHNV MDY}L WlLWPLVHNV
KWNL +<81'$, HGDVLPMD SRROW
KHDNV NLLWPDWD WRUNHDXNXGH SDUDQGXVDLQHW
Seda, kas rõhk on rehvis liiga madal, ei
saa kindlaks teha vaid rehvi vaadates.
Kasutage rehvirõhu mõõtmiseks alati
kvaliteetset manomeetrit. Pidage meeles, et soojas rehvis (vahetult pärast
sõitu) on rõhk alati kõrgem kui külmas
rehvis.
“Külm rehv” tähendab seda, et autoga
pole vähemalt 3 viimast tundi sõidetud
või on viimase kolme tunni jooksul sõidetud alla 1,6 km.
Laske rehvidel enne rehvirõhu mõõtmist alati maha jahtuda. Enne rehvi täitmist normikohase rõhuni veenduge, et
rehv oleks külm.

07
HOIATUS
 5HKYLU}KX NRQWUROOVVWHHP HL
VXXGD WHLG KRLDWDGD RRWDPDWX MD
W}VLVH UHKYLYLJDVWXVH NRUUDO PLV
RQ WHNNLQXG YlOLVWH WHJXULWH QW
QDHOWH YP WHHOH VDWWXQXG SUJL
W}WWX
 .XLWXQQHWHHWDXWRRQHEDVWDELLOQHVLLVY}WNHYLLYLWDPDWDMDOJJDDVLSHGDDOLOWYDMXWDJH}UQDOWMDYlKHKDDYDO SLGXULSHGDDOL QLQJ V}LWNH
DHJODVHOWRKXWXVVHNRKWD

HOIATUS
5HKYLU}KX NRQWUROOVVWHHPL LVHVHLVHY UHJXOHHULPLQH PEHUHKLWDPLQH
Y}L VVWHHPL RVDGH HHPDOGDPLQH
P}MXYDG VVWHHPL W||NRUUDOH KDOYDVWL QLQJ VHH HL SUXXJL WHLG HQDP
PDGDODUHKYLU}KXY}LVVWHHPLKlLUH
NRUUDO KRLDWDGD 6DPXWL Y}LE VHOOLQH
LVHWHJHYXVWKLVWDGDUHKYLU}KXNRQWUROOVVWHHPLOHDQWXGJDUDQWLL
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RATTA VAHETAMINE ǣVARURATTAGA AUTOMUDELIDǤ
HOIATUS
5HKYL YDKHWDPLQH Y}LE ROOD RKWOLN
5HKYLYDKHWXVHO MlUJLJH W}VLVWH Y}L
VXUPDYDWH YLJDVWXVWH YlOWLPLVHNV
VHOOHVRVDVWRRGXGMXKLVHLG

ETTEVAATUST
2OJHWXQJUDXDNlHSLGHPHNDVXWDPLVHO HWWHYDDWOLN QLQJ lUJH SXXGXWDJH
VHOOH ODPHGDW RWVD /DPHGD RWVD
WHUDYDG VHUYDG Y}LYDG NlWWH VLVVH
O}LJDWD

7XQJUDXGMDW||ULLVWDG

OAC3079004TU

Tungraud on ette nähtud ainult ratta
vahetamiseks hädaolukorras.
Keerake ratta kinnituspolti varuratta
eemaldamiseks vastupäeva.
Varuratta hoiulepanekuks pange see
samale kohale tagasi ja keerake ratta
kinnituspolt päripäeva kinni.
Varuratta ja tööriistade kolisemise vältimiseks sõidu ajal pange need alati korralikult oma õigele kohale tagasi.

OAC3079028TU

(1) Tungraud
(2) Tungraua käepide
(3) Ratta mutrivõti
(4) Pukseerimiskonks
Tungraud, tungraua käepide, ratta mutrivõti ja pukseerimiskonks on hoiul
pagasiruumi põhja all asuvas panipaigas.
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Kui kinnituspolti on käsitsi raske lahti
keerata, kasutage selleks tungraua
vänta.
1. Sisestage tungraha käepideme ots
(1) poldi siseossa.
2. Keerake polti tungraua käepidemega vastupäeva.

07
5DWWDYDKHWDPLQH
HOIATUS
$XWR Y}LE WXQJUDXD SHDOW PDKD OLELVHGD Y}L YHHUHGD S}KMXVWDGHV WHLOH
Y}L OlKHGDO YLLELMDWHOH UDVNHLG Y}L
NRJXQL VXUPDYDLG NHKDYLJDVWXVL
-lUJLJH MlUJPLVHLG HWWHYDDWXVDELQ}XVLG
 7XQJUDXDOHWRHWXYDDXWRDOODPLQQD
RQNHHODWXG
 bUJH.81$*,YDKHWDJHUDWDVWV}LGXWHHO 3HDWXJH UDWWD YDKHWDPLVHNV $/$7, OLLNOXVHVW HHPDO WHH
VHUYDVMDMlLJDOKRULVRQWDDOVHOSLQQDO .XL WH HL OHLD U}KWVDW MD N}YD
DOXVSLQQDJD NRKWD WHHVHUYDV VLLV
NXWVXJHSXNVLLUDEL
 .DVXWDJHNLQGODVWLYDLGRPDDXWRJDNDDVDWXOHYDWWXQJUDXGD
 3DQJH WXQJUDXG $/$7, YDLG DXWR
W}VWPLVHNV P}HOGXG WRHWXVSXQNWL
DOODbUJHNDVXWDJHWRHWXVSXQNWLNV
.81$*,DXWRNDLWVHUDXGXHJDPLQJHLGPXLGDXWRRVL
 bUJH NlLYLWDJH PRRWRULW HJD ODVNH
VHOOHO W||WDGD NXL DXWR RQ WXQJ
UDXDJDOHVW}VWHWXG
 bUJHOXEDJHNHOOHOJLDXWRVYLLELGD
NXL VHH RQ WXQJUDXDJD OHV W}VWHWXG
 9HHQGXJH HW N}LN ODSVHG ROHNV
RKXWXV NRKDV WHHVW MD DXWRVW
HHPDO
Järgige ratta vahetamiseks järgmiseid
juhiseid:
1. Parkige rõhtsal ja kõva aluspinnaga
kohas.
2. Pange käigukangil sisse vabakäik
(manuaalkäigukastiga sõiduk) või
neutraalasend N (automatiseeritud
manuaalkäigukasti puhul), rakendage seejärel korralikult seisupidur ja
lülitage süüde välja asendisse
LOCK/OFF

3. Lülitage sisse ohutuled.
4. Võtke ratta mutrivõti, tungraud,
tungraua käepide ja varuratas autost
välja.

OAC3079006TU

[A]: Tõkiskingad

5. Fikseerige tõkiskingadega nii eest
kui tagant ratas, mis asub diagonaalselt vahetatava ratta vastas.

OAC3079007TU

6. Keerake kõiki rattamutreid näidatud
järjekorras ühe vastupäeva täispöörde võrra lahti, kuid ärge eemaldage
ühtegi mutrit enne, kui ratas on
maast lahti tõstetud.
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OAC3079008TU

7. Pange tungraud raami all asuva,
vahetatavale rattale lähima spetsiaalse tungraua toetuspunkti alla.
Tungraua toetuspunktideks on raami
külge keevitatud plaadid, millel on
tungraua fikseerimiseks kaks sälku.
Ärge kasutage tungraua toetuspunktina kunagi ühtegi muud auto osa.
See võib kahjustada külgmisi lävekarbiliiste või muid autoosi.

9. Keerake rattamutrid mutrivõtmega
lahti ja eemaldage need käsitsi.
Tõstke tühja rehviga ratas poltidelt ja
asetage maapinnale külili, et see ei
saaks veereda. Puhastage poldid,
paigalduspinnad ja velg sinna kogunenud mustusest ja prügist.
10. Paigaldage varuratas rattarummul
olevatele poltidele.
11. Pange rattamutrid poltidele, nii et
mutri peenem pool oleks vastu
velge, ning keerake käsitsi kinni.
12. Laske auto tagasi maapinnale, keerates tungraua käepidet vastupäeva.

OAC3079027TU

OAC3079009TU

8. Pange käepide tungraua külge ja
keerake päripäeva, tõstes autot just
nii palju, et rehv kerkiks maapinnalt
lahti. Kontrollige, et auto seisaks
tungraual stabiilselt.
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13. Keerake kõik rattamutrid pildil näidatud järjekorras ratta mutrivõtmega kinni. Kontrollige ja vajadusel
pingutage iga mutrit. Soovitame teil
lasta rattamutrid pärast rattavahetust esimesel võimalusel volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida ja vajadusel õige pingutusmomendini pingutada. 5DWWDPXWULWH
}LJH SLQJXWXVPRPHQW RQ ²
NJIP

07
Kui teil on olemas manomeeter, kontrollige rehvirõhku (vt õigeid rehvirõhke
2. peatüki osast “Rehvid ja veljed”). Kui
rõhk on ettenähtust madalam või kõrgem, sõitke aeglaselt esimesse tanklasse või autoteenindusse ja reguleerige rõhk rehvis normikohaseks. Pange
ventiilikork alati pärast rehvirõhu kontrollimist või reguleerimist kindlasti
ventiilile tagasi. Kui korki tagasi ei
panda, võib õhk hakata rehvist väljuma.
Kui olete ventiilikorgi kaotanud, ostke
esimesel võimalusel uus ja pange
uuesti ventiilile peale. Pärast ratta
vahetamist kinnitage purunenud rehviga ratas autosse varuratta kohale ning
pange tungraud ja tööriistad nende
hoiukohta hoiule.
NB!
 .RQWUROOLJH HVLPHVHO Y}LPDOXVHO
SlUDVWYDUXUDWWDSDLJDOGDPLVWVHOOH
UHKYLU}KNX 9DMDGXVHO UHJXOHHULJH
U}KNUHKYLVQ}XWDYDOHWDVHPHOH
 .RQWUROOLJH MD SLQJXWDJH UDWWDPXWUHLGNXLROHWHSlUDVWUDWWDYDKHWDPLVW OlELQXG OH  NP .XL ROHWH
V}LWQXG OH  NP NRQWUROOLJH
UDWWDPXWUHLGYHHONRUG

ETTEVAATUST
7HLH DXWRO RQ PHHWHUVVWHHPLV UDWWDSROGLGMDPXWULG5DWWDYDKHWDPLVHO
MlOJLJHHWVDPDGPXWULGPLVHHPDOGDWDNVH SDQGDNV RPD NRKDOH ND
WDJDVL .XL SHDWH PXWULG XXWHJD
DVHQGDPDNRQWUROOLJHHWXXHGPXWULG ROHNV VDPXWL PHHWHUNHHUPHJD
9DVWDVHO MXKXO Y}LYDG UDWWDSROGLG
NDKMXVWXGDMDUDWDVWHLVDDWXUYDOLVHOW
RPD NRKDOH NLQQLWDGD 6RRYLWDPH
YDMDGXVHOYROLWDWXG+<81'$,WHHQLQGXVHVWQ}XNVLGD

Kui tungraud, rattamutrid, poldid või
muud rattavahetusega seotud osad või
tööriistad on kahjustatud või halvas seisundis, ärge proovige ise ratast vahetada, vaid kutsuge kohale autoabi või
puksiirauto.

Ajutise varuratta kasutamine
(kui on varustuses)
Väikses mõõdus ajutist varuratast tohib
kasutada ainult hädaolukordades. Kui
autole on paigaldatud ajutine varuratas,
sõitke ettevaatlikult ja järgige alati asjakohaseid ohutusnõudeid.

HOIATUS
9DUXUDWWDSXUXQHPLVH MDVHOOHVWWLQJLWXGDXWRMXKLWDYXVHYlKHQHPLVHMD
Y}LPDOLNXDYDULL YlOWLPLVHNVMlUJLJH
MlUJPLVHLGQ}XGHLG
 .DVXWDJH DMXWLVW YDUXUDWDVW DLQXOW
KlGDROXNRUGDGHV
 bUJH V}LWNH .81$*, NLLUHPLQL NXL
NPK
 bUJH OHWDJH DXWR PDNVLPDDOVHW
NDQGHY}LPHWHJDDMXWLVHYDUXUDWWD
NOMHOHPlUJLWXGNDQGHY}LPHW
 9lLNVHVP}}GXVDMXWLQHYDUXUDWDV
SROH P}HOGXG SLGHYDNV NDVXWDPLVHNV$MXWLVHYDUXUDWWDNDKMXVWDPLVHYlOWLPLVHNVODVNHRULJLQDDOUHKY
HVLPHVHO Y}LPDOXVHO lUD SDUDQGDGDY}LXXHJDDVHQGDGD
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Kui autole on paigaldatud ajutine varuratas, pöörake tähelepanu järgmistele
nõuetele:
 3lUDVWDMXWLVHYDUXUDWWDSDLJDOGDPLVW
kontrollige selle rehvirõhku. Rõhk
ajutise varuratta rehvis peab olema
420 kPa.
 .XL DXWROH RQ SDLJDOGDWXG YlLNVHV
mõõdus ajutine varuratas, ärge
minge autot pesema automaatpesulasse.
 bUJH SDLJDOGDJH RPD DXWR DMXWLVW
varuratast ühelegi teisele sõidukile.
See varuratas on konstrueeritud
spetsiaalselt vaid teie auto jaoks.
 $MXWLVH YDUXUDWWD WXUYLV SHDE YDVWX
lühemat aega kui tavalise rehvi turvis.
Kontrollige ajutise varuratta rehvi
regulaarselt ja asendage kulunud
rehv uue, täpselt samas mõõdus ja
sama tüüpi rehviga ning paigaldage
see samale veljele.
 bUJHNDVXWDJHNRUUDJDPLWXWYlLNVHV
mõõdus ajutist varuratast.
 bUJHYHGDJHDXWRJDMlUHOKDDJLVWNXL
autole on paigaldatud ajutine varuratas.
NB!
.XLDXWRRULJLQDDOUHKYMDYHOJRQlUD
SDUDQGDWXGMDDXWRDOODWDJDVLSDLJDOGDWXG WXOHE UDWWDPXWULG }LJH SLQJXWXVPRPHQGLQL
NLQQL
NHHUDWD
5DWWDPXWULWH }LJH SLQJXWXVPRPHQW
RQ²NJIP
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ETTEVAATUST
9lLNVHVP}}GXVDMXWLVHYDUXUDWWDMD
DXWRNDKMXVWDPLVHYlOWLPLVHNVMlUJLJHMlUJPLVHLGDELQ}XVLG
 6}LWNH SLLVDYDOW DHJODVHOW HW YlOWLGD N}LNL RKWH QDJX O||NDXJXG MD
WHHOROHYSUDKW
 9lOWLJH V}LWPLVW OH LJDVXJXVWH
WDNLVWXVWH $MXWLVH YDUXUDWWD GLDPHHWHURQYlLNVHPNXLWlLVP}}GXV
UDWWD RPD QLQJ VHHSlUDVW RQ DXWR
NOLLUHQV XPEHV  PP Y}UUD YlLNVHP
 bUJH NDVXWDJH DMXWLVHO YDUXUDWWDO
OXPHNHWWH.XQDYDUXUDWDVRQYlLNVHP SROH OXPHNHWW VHOOHOH UHKYLOH
SDUDV
 9lLNVHV P}}GXV DMXWLVH YDUXUDWWD
UHKYLHLWRKLNDVXWDGDKHOJLWHLVHO
UDWWDYHOMHO6DPXWLHLWRKLWlLVP}}GXVUDWWDUHKYHWDOYHUHKYHHJDLOXNLOSHSDLJDOGDGDYDUXUDWWDYHOMHOH

07
7XQJUDXDVLOW
 Tüüp A

 Tüüp B

OHYK065011/OAC3N070038TU

Tegelik tungraua silt võib pildil kujutatud
sildist erineda.
Täpsed andmed leiate tungrauale kinnitatud sildilt.
1. Mudeli nimetus
2. Suurim lubatud koormus
3. Tungraua kasutamise ajaks tuleb
rakendada seisupidur.
4. Tungraua kasutamise ajaks tuleb
mootor välja lülitada.
5. Tungrauale toetuva auto alla minna
on keelatud.
6. Kasutage tungraua jaoks ette nähtud toetuspunkte raami all.

7. Tungraua alusplaat peab auto tõstmisel olema toetuspunkti all vertikaalasendis (mitte kaldu).
8. Kui autol on manuaalkäigukäst,
pange sisse tagasikäik R; kui autol
on automatiseeritud manuaalkäigukast, pange käigukang neutraalasendisse N.
9. Tungrauda peab alati kasutama ühetasasel tugeval horisontaalpinnal.
10. Tungraua tootja
11. Tootmiskuupäev
12. Esindaja firma ja aadress
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7XQJUDXD(hYDVWDYXVGHNODUDWVLRRQ
Tüüp A

JACKDOC14S
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07
Tüüp B

OAC3N070039TU
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REHVI PARANDAMINE ǣREHVIPARANDUSKOMPLEKTIGA
AUTODǤ
6LVVHMXKDWXV

OAC3N070010TU

Kasutusohutuse tagamiseks lugege
tähelepanelikult läbi ja järgige hoolikalt
kõiki järgnevatel lehekülgedel toodud
juhiseid.
(1) Kompressor
(2) Hermeetikupudel
Rehviparanduskomplekt on mõeldud
rehvi ajutiseks parandamiseks ja soovitame pöörduda esimesel võimalusel
HYUNDAI volitatud esindaja poole.

ETTEVAATUST
.XLNDNVY}LHQDPUHKYLGHVWRQWKMDG lUJH NDVXWDJH UHKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL HQDP NXL KH WKMD UHKYL
SDUDQGDPLVHNV

HOIATUS
bUJH NDVXWDJH UHKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL UHKYL NOJHGH SDUDQGDPLVHNV
5HKYY}LESXUXQHGDMDY}LWHVHHOlEL
S}KMXVWDGDDXWR}QQHWXVH

HOIATUS
/DVNH UHKY HVLPHVHO Y}LPDOXVHO
SDUDQGDGD 5HKYL U}KN Y}LE SlUDVW
UHKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL NDVXWDPLVW
VXYDOLVHOKHWNHOYlKHQHPDKDNDWD
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Tänu rehviparanduskomplektile saate
autoga sõitu jätkata ka juhul, kui rehvi
sisse on tekkinud torkeauk.
Kompressorist ja hermeetikupudelist
koosneva paranduskomplektiga on võimalik tõhusalt ja mugavalt tihendada
enamikku sõiduauto rehvi torgetest,
mille on põhjustanud nael vms, ning
rehvi seejärel täis pumbata.
Olles veendunud, et torge on korralikult
tihendatud, saate ettevaatlikult kiirusega kuni 80 km/h kuni 200 km kaugusel
asuvasse rehvitöökotta sõita, et lasta
seal rehv välja vahetada. Võib juhtuda,
et mõnda rehvi (eriti suuremate torkeaukudega või külgseina vigastustega)
pole võimalik õhukindlalt parandada.
Rehvirõhu alanemine võib rehvi sõiduomadusi tuntavalt halvendada.
Seepärast peaksite vältima järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, eriti
juhul, kui autos on raske koorem või
veate järelhaagist.
Rehvi kiirremondi komplekt ei ole ette
nähtud rehvi püsivaks parandamiseks
ja seda tohib kasutada korraga vaid
ühe rehvi remondiks. Järgnevalt kirjeldatakse sammhaaval, kuidas auk rehvis ajutiselt väga lihtsalt ja usaldusväärselt ära parandada.
Lugege kindlasti läbi ka osa “Nõuandeid
rehviparanduskomplekti ohutuks kasutamiseks”.

HOIATUS
bUJH NDVXWDJH UHKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL NXL UHKY RQ WXJHYDOW YLJD VDDQXG VHHW}WWX HW WKMD Y}L SHDDHJX
WKMDUHKYLJDRQV}LWXSLNHPDWDHJD
MlWNDWXG
5HKYLSDUDQGXVNRPSOHNWLJD
VDDE
SDUDQGDGD DLQXOW QHLG WRUNHDXNH
PLV RQ WHNNLQXG UHKYL YHHUHSLQQD
WXUYLVHVVH

07
1}XDQGHLGUHKYLSDUDQGXVNRPSOHNWLRKXWXNVNDVXWDPLVHNV
 Parkige auto teeservale, et asuksite
rehviparanduskomplekti kasutamise
ajal liiklusest eemal.
 Rakendage alati seisupidur, et auto ei
saaks mingil juhul liikuda, isegi juhul,
kui auto asub rõhtsal pinnal.
 Kasutage
rehviparanduskomplekti
ainult sõiduauto rehvide parandamiseks ja/või täitmiseks. Rehviparanduskomplektiga saab parandada ainult
neid torkeauke, mis on tekkinud rehvi
veerepinna turvisesse.
 Ärge kasutage seda komplekti mootorrataste, jalgrataste või mis tahes
muud tüüpi rehvide jaoks.
 Enda ohutuse tagamiseks ärge kasutage rehviparanduskomplekti, kui
lisaks rehvile on viga saanud ka ratta
velg.
 Rehviparanduskomplektiga
saab
parandada kuni umbes 6 mm torkeid.
Kui rehvi ei saa sõidukõlblikuks muuta, soovitame pöörduda HYUNDAI
volitatud esindaja poole.
 Ärge kasutage rehviparanduskomplekti, kui rehv on tugevalt viga saanud
seetõttu, et tühja või peaaegu tühja
rehviga on sõitu pikemat aega jätkatud.
 Ärge eemaldage mingeid võõrkehi –
nagu näiteks naelu või kruve – mis on
rehvist läbi tunginud.
 Kui auto on väljas, jätke mootor tööle.
Vastasel juhul võib töötav kompressor auto aku tühjendada.
 Ärge jätke rehviparanduskomplekti
selle kasutamise ajal kunagi järelevalveta.

 Ärge laske kompressoril üle 10 minuti järjest töötada, sest nii võib see üle
kuumeneda.
 Ärge kasutage rehviparanduskomplekti juhul, kui ümbritsev temperatuur
on madalam kui -30 °C.
 Kui hermeetikut satub nahale, peske
see koht nahal rohke veega korralikult puhtaks. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.
 Kui hermeetik satub silma, loputage
silmi puhta veega vähemalt 15 minutit järjest. Kui ärritus püsib, pöörduge
arsti poole.
 Kui neelate hermeetikut kogemata
alla, loputage suu korralikult puhtaks
ja jooge palju vett. Kui hermeetikut
neelanud inimene on aga teadvuse
kaotanud, ärge proovige talle midagi
sisse joota või sööta, vaid kutsuge
otsekohe arst.
 Hermeetiku pikaajalise mõju tulemusel võivad kehakoed (nt neerud vm)
kahjustuda.
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5HKYLSDUDQGXVNRPSOHNWLRVDG

1. Kiirusepiirangu kleebis
2. Hermeetiku pudel koos kiirusepiirangu kleebisega
3. Täitevoolik (hermeetiku pudeli ühendamiseks rehvi ventiiliga)
4. Pistikud ja kaabel toitepistiku otse ühendamiseks
5. Pudelipesa
6. Kompressor
7. Sisse/välja-lüliti
8. Manomeeter rehvirõhu mõõtmiseks
9. Rõhualandusventiili lüliti
Toitejuhe ja ühendusvoolik on hoiul kompressori korpuses.
Järgige kõiki juhiseid täpselt õiges järjekorras, vastasel juhul võib hermeetik rõhu
all välja pursata.
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07
HOIATUS

$HJXQXGKHUPHHWLN

5HKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL
NDVXWDPLQH

bUJH NDVXWDJH N}OEOLNNXVDMD OHWDQXGKHUPHHWLNXW VWSXGHOLOHPlUJLWXG N}OEOLNNXVDHJ RQ P||GXQXG 
6HH Y}LE UHKYL SXUXQHPLVULVNL VXXUHQGDGD

HOIATUS

+HUPHHWLN
 +RLGD ODVWHOH NlWWHVDDPDWXV
NRKDV
 9lOWLGDNRNNXSXXGHWVLOPDGHJD
 bUJHQHHODNHVHGDDOOD

OAC3079011TU

ETTEVAATUST
(HPDOGDJH KHUPHHWLNX SXGHOLOW  
NLLUXVHSLLUDQJX NOHHELV   QLQJ NLQQLWDJH VHH DXWRV KlVWL QlKWDYDOH
NRKDOH QWURROLOH 6HHWXOHWDEMXKLOH
PHHOGHHWHLWRKLOLLJDNLLUHVWLV}LWD
1. Raputage hermeetiku pudelit (2)
enne selle kasutamist.

OPD067014

2. Ühendage täitevoolik (3) hermeetiku
pudeliga (2) vastavalt noolele A ja
hermeetiku pudel kompressoriga (6)
vastavalt noolele B.
3. Kontrollige, et kompressor oleks
välja lülitatud (lüliti asendis OFF).
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OAC3079012TU

4. Eemaldage katkiselt rehvilt ventiili
kork ja kinnitage ventiilile hermeetikupudeli täitevoolik (3).

6. Kui süütelukk on sisse lülitatud
(asendis ON), lülitage kompressor
sisse ning laske sellel umbes 5–7
minutit järjest töötada, et rehv ettenähtud rõhuni hermeetikuga täita.
(Vt “Rehvid ja veljed” 2. peatükis.)
Milline on rõhk rehvis kohe pärast
hermeetikuga täitmist, pole oluline,
sest seda kontrollitakse ja korrigeeritakse hiljem.
Hoiduge rehvi ületäitmisest ning
püsige rehvi täitmise ajal sellest ohutus kauguses.

ETTEVAATUST

5HKYLU}KN

ETTEVAATUST
.LQQLWDJH KHUPHHWLNX WlLWHYRROLN
NRUUDOLNXOW YHQWLLOL NOJH 9DVWDVHO
MXKXO Y}LE KHUPHHWLN KDNDWD WDJDVL
YRRODPD QLQJ WlLWHYRROLNX XPPLVWDGD

bUJHV}LWNHRPDDXWRJDNXLU}KNRQ
P}QHVUHKYLVODQJHQXGDOODN3D
SVL 7KMHQHQXGUHKYY}LERRWDPDWXOW SXUXQHGD MD Y}LWH VHHOlEL
S}KMXVWDGDDYDULL
7. Lülitage kompressor välja.
8. Eemaldage voolik hermeetiku pudeli
ja rehvi ventiili küljest.
Pange rehviparanduskomplekt autosse
oma kohale tagasi.

HOIATUS

6VLQLNPRQRRNVLLG
OAC3079013TU

5. Ühendage kompressor kaasasoleva
toitejuhtme (4) abil auto voolupesaga (pange pistik voolupessa).
NB!
-XKWPH KHQGDPLVHNV NDVXWDJH DL
QXOWNDDVV}LWMDSRROVHWSLVWLNXSHVD
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bUJHODVNHDXWROSLNHPDWDHJDVXOHWXG UXXPLV W||WDGD 6VLQLNPR
QRNVLLGRQPUJLQHMDY}LES}KMXVWDGDOlPEXPLVW

07
+HUPHHWLNXKWODQHMDRWDPLQH
UHKYLV

5HKYLU}KXNRQWUROOLPLQH

OIGH067043
OLMF064106

9. Selleks, et hermeetik rehvis ühtlaselt
jaotuks, sõitke kohe umbes 7–10
km.
Ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h.
Võimalusel ärge laske sõidukiirusel langeda alla 20 km/h.
Kui tunnete sõidu ajal ebatavalist vibratsiooni, märkate muutusi auto käitumises või kostab müra, vähendage kiirust ja sõitke ettevaatlikult esimese
turvalise teeäärse peatumiskohani.
Helistage abi saamiseks autoabi- või
puksiirteenust osutavale firmale.

OAC3079012TU

1. Kui olete läbinud umbes 7–10 km,
siis peatuge sobivas kohas.
2. Ühendage kompressori täitevoolik
(3) otse rehvi ventiiliga.
3. Ühendage kompressor kaasasoleva
toitejuhtme abil auto voolupesaga
(pange pistik voolupessa).
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4. Reguleerige rõhk rehvis normikohaseks.
Lülitage mootor sisse ja toimige järgnevalt.
- .XLUHKYLU}KNRQOLLJDPDGDOlülitage kompressor sisse. Hetkel rehvis oleva rõhu kontrollimiseks lülitage kompressor korraks välja.
- .XL UHKYLU}KN RQ OLLJD N}UJH
vajutage kompressori rõhualandusventiili nuppu (9).

HOIATUS
5HKYLU}KN SHDE YDVWDPD  SHDWNL
RVDV ´5(+9,' -$ 9(/-('µ Y}L
MXKLXNVH WXJLSLLODULOH NLQQLWDWXG UHKYLU}KXVWDQGDUGLWHVLOGLONLUMXWDWXOH
.XLVHHRQYlKHPVLLVlUJHMlWNDNH
V}LWPLVW
+HOLVWDJHDELVDDPLVHNVDXWRDELY}L
SXNVLLUWHHQXVWRVXWDYDOHILUPDOH

ETTEVAATUST
NB!
bUJH ODVNH NRPSUHVVRULO W||WDGD
NRUUDJDNDXHPNXLPLQXWLWPXLGX
Y}LEVHHOHNXXPHQHGDMDNDKMXVWXGD

i

.DVXOLNWHDYH

Samal ajal, kui kompressor töötab,
võib manomeetri näit olla tegelikust
rehvirõhust suurem. Et saada täpne
rehvirõhu näit, peab kompressor
olema välja lülitatud.
ETTEVAATUST
.XLU}KNUHKYLVHLSVLQ}XWDYDOWDVHPHOV}LWNHDXWRJDYHHOWHLVWNRUGD YW
RVD ´+HUPHHWLNX KWODQH MDRWDPLQH
UHKYLVµ  6HHMlUHO NRUUDNH SXQNWH 
NXQL
5HKYLSDUDQGXVNRPSOHNWL NDVXWDPLQHHLSUXXJLDQGDVRRYLWXGWXOHPXVW
NXLDXNUHKYLVRQVXXUHPNXLXPEHV
PP
.XLUHKYLHL}QQHVWXSDUDQGXVNRPSOHNWLDELOV}LGXNRUGDVDDGDVRRYLWDPH S||UGXGD YROLWDWXG +<81'$,
WHHQLQGXVHSRROH
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5HKYLU}KXDQGXU
NXLRQNRRVUHKYLU}KXNRQWUROOVVWHHPLJDYDUXVWXVHV
.XLDVHQGDWHUHKYLXXHJDSHDEUHKYLU}KX DQGXULWHOW MD YHOMHOW KHUPHHWLNXMllJLG HHPDOGDPD 6DPXWL SHDE
ODVNH UHKYLU}KX DQGXULG YROLWDWXG
HVLQGXVHVOHNRQWUROOLGD

i

.DVXOLNWHDYH

Kui lasete vigase rehvi ära parandada
või uuega asendada ja paigaldate rehvi
koos veljega tagasi oma kohale, keerake rattamutrid korralikult kinni – õige
SLQJXWXVPRPHQWRQ±NJIP

07
PUKSEERIMINE
3XNVLLUWHHQXV

ETTEVAATUST
 bUJH SXNVHHULJH DXWRW  UDWWDJD
PDDSLQQDO QLL QDJX YHHWDNVH QlLWHNV SDDWH KDDJLVHODPX Y}L PXX
V}LGXNLWDJD NXQDVHHY}LEDXWRPDWLVHHULWXG PDQXDDONlLJXNDVWL
W}VLVHOWNDKMXVWDGD

OAC3079032TU

OAC3079029TU

 bUJHSXNVHHULJHDXWRWQLLHWVHOOH
HVLUDWWDG RQ PDDV 6HH Y}LE DXWRW
NDKMXVWDGD

[A]: Ratasplatvorm

Kui tekib hädavajadus pukseerimiseks,
soovitame lasta seda teha volitatud
HYUNDAI teenindusel või kogemustega pukseerimisfirmal.
Õige tõstmis- ja pukseerimistehnika on
auto kahjustamise vältimiseks väga
tähtis. Soovitatav on kasutada spetsiaalset ratasplatvormi või tasapinnalist
transportimisvarustust (nt platvormhaagist).
Seda autot võib pukseerida nii, et tagarattad on maas (ilma ratasplatvormita)
ja esirattad on üles tõstetud.
Kui mõni maapinnal olevatest ratastest
või auto vedrustus on viga saanud või
kui autot pukseeritakse nii, et esirattad
on maas, kasutage esirataste all ratasplatvormi.
Kui autot pukseeritakse spetsiaalse
puksiirautoga ja ilma ratasplatvormita,
peab alati üles tõstma auto esiosa,
mitte tagaosa.

OAC3079031TU

 bUJHSXNVHHULJHDXWRWULSXWXVPHHWRGLO NDVXWDWDYDWH VHDGPHWHJD
.DVXWDJH UDWDVWH W}VWHDOXVW Y}L
WDVDSLQQDOLVW WUDQVSRUWLPLVYDUXVWXVW

OAC3079030TU
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Kui teie autot pukseeritakse hädaolukorras ilma ratasplatvormita:
1. Keerake süütelukk või lülitage start/
stopp-lüliti asendisse ACC.
2. Pange käigukang neutraalasendisse
N (vabakäigule).
3. Vabastage seisupidur.

(HPDOGDWDYSXNVHHULPLVDDV

ETTEVAATUST
.XLWHSXNVHHULPLVHDMDNVYDEDNlLNX
VLVVH HL OOLWD Y}LE VHH NlLJXYDKHWXVVVWHHPLNDKMXVWDGD

OAC3079015TU

1. Avage tagaluuk ja võtke pukseerimisaas tööriistakastist välja.

OAC3079016TU

2. Eemaldage kaitseraual asuva kinnituskoha kate, vajutades katte alumisele servale.
3. Pistke pukseerimisaas avasse ja
keerake päripäeva, kuni see on korralikult kinni.
4. Pärast kasutamist keerake aas
uuesti välja ja pange ava kate tagasi
kohale.
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3XNVHHULPLQHKlGDROXNRUUDV
 Ees

ETTEVAATUST
3XNVHHULWDYDV DXWRV SHDE ROHPD
MXKW NHV DXWRW URROLE MD YDMDGXVHO
SLGXUGDE6}LGXNLVHLWRKLSHDOHMXKL
ROODKWNLWHLVWNDDVV}LWMDW

OAC3079017TU

 Taga

OAC3079018TU

Kui tekib pukseerimisvajadus, soovitame lasta seda teha volitatud HYUNDAI
teenindusel või kogemustega pukseerimisfirmal.
Kui pukseerimisfirmat pole hädaolukorras võimalik kutsuda, võib teie autot
ajutiselt pukseerida köie, trossi või keti
abil, mis kinnitatakse auto esi- või
tagaotsal asuva hädaolukordadeks
mõeldud pukseerimisaasa külge.
Olge auto pukseerimisel köie, trossi või
keti
abil
äärmiselt
ettevaatlik.
Pukseeritavas autos peab olema juht,
kes autot roolib ja vajadusel pidurdab.
Sellisel viisil võib autot pukseerida
ainult kõvakattega teedel väga lühikest
maad ja aeglase sõidukiirusega.
Samuti peavad auto rattad, sillad, jõuülekande-, rooli- ja pidurisüsteem
olema heas korras.

Järgige auto pukseerimisel alati järgmiseid ettevaatusabinõusid:
 Keerake süüde asendisse ACC, et
rool ei saaks lukustuda.
 3DQJH NlLJXNDQJ QHXWUDDODVHQGLVVH
N (vabakäigule).
 Vabastage seisupidur.
 Vajutage piduripedaali suurema
jõuga kui tavaliselt, kuna pidurid ei
tööta sama tõhusalt kui muidu.
 Rooli keeramiseks on samuti vaja
suuremat jõudu, kuna roolivõimendi
ei tööta.
 Kasutage pukseerimiseks sõidukit,
mis on pukseeritavast autost raskem.
 Mõlema sõiduki juhid peavad üksteist
pidevalt olukorraga kursis hoidma ja
omavahel sidet pidama.
 Enne pukseerimist kontrollige, ega
pukseerimisaas pole purunenud või
vigastatud.
 Kinnitage pukseerimisköis või -tross
korralikult aasa külge.
 Ärge tõmmake autot aasast järsu
jõnksatusega. Tõmmake stabiilse
ühtlase jõuga.
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OAC3079034TU

 Kasutage pukseerimisköit või -trossi
pikkusega alla 5 meetri. Siduge selle
keskele valge või punane riideriba (u
30 cm lai), et ka teised juhid seda
märkaksid.
 Sõitke ettevaatlikult ja jälgige, et pukseerimisköis või -tross oleks pukseerimise ajal pingul.
 (QQH DXWR SXNVHHULPLVW NRQWUROOLJH
ega automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik auto alt ei leki. Kui automatiseeritud
manuaalkäigukasti
vedelikku lekib, tuleb auto pukseerimiseks kasutada ratasplatvormi või
tasapinnalist transportimisvarustust.
NB!
.LLUHQGDJH Y}L DHJOXVWDJH DHJODVHOW
MD MlUNMlUJXOW VlLOLWDGHV VDPDO DMDO
V}LGXNL NlLYLWDPLVHNV Y}L MXKWLPLVHNV YDMDOLNX SXNVLLUN|LH Y}L NHWL
SLQJH9DVWDVHOMXKXOY}LYDGSXNVHHULPLVNRQNVXGMDV}LGXNYLJDVDDGD
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NB!
-lUJLJHMlUJPLVHLGMXKLVHLGHWYlOWLGDSXNVHHULPLVHODXWRMDVHOOHRVDGH
NDKMXVWDPLVW
 .XL NDVXWDWH SXNVHHULPLVDDVD
W}PPDNH DXWRW DODWL RWVH HWWHSRROH bUJH W}PPDNH DXWRW NOJVXXQDVHJDYHUWLNDDOVHOWOHV
 bUJH NDVXWDJH DXWR SXNVHHULPLVDDVX DXWR YlOMDW}PEDPLVHNV
PXGDVW OLLYDVW HJD PXXGHVW NRKWDGHVW NXVW DXWR HL VXXGD RPDO
M}XOYlOMDV}LWD
 hOHNDQGH NDKMXVWDPLVH YlOWLPLVHNV lUJH OLLNXJH SXNVHHULPLVHO
DXWRJD NLLUHPLQL NXL  NPK QLQJ
lUJH OlELJH VHO PRHO OH  NP
DXWRPDWLVHHULWXG PDQXDDONlLJXNDVWLJDV}LGXN 
 $XWRW SHDE SXNVHHULPD NLLUXVHO
NXQLNPKNXQLNP PDQXDDONlLJXNDVWLJDV}LGXN 

07
TURVAPAKETT ǣMÕNEL MUDELILǤ
Teie autos on olemas avariivarustus
teie abistamiseks kõige tüüpilisemates
avariiolukordades.

7XOHNXVWXWL
Kui on tekkinud väiksemat tüüpi tulekahju ja olete kursis, kuidas tulekustutit
kasutada, tegutsege sammhaaval järgnevate juhiste järgi ning olge väga ettevaatlik.
1. Tõmmake välja tulekustuti peal olev
splint, mis ei lase kustuti käepidet
kogemata vajutada.
2. Suunake otsik tulekolde poole.
3. Seiske tulekoldest umbes 2,5 m kaugusel ja vajutage kustutusvahendi
pihustamiseks kustuti käepidet. Kui
vabastate käepideme, siis pihustamine katkeb.
4. Liigutage kustuti otsakut tulekolde
juures edasi-tagasi. Kui tuli on kustunud, jälgige põlenud kohta veel veidi
aega tähelepanelikult, kuna see võib
uuesti süttida.

(VPDDELNRPSOHNW
Selles komplektis on näiteks käärid,
sidemed, plaastrid jms, millega saab
vigastatud inimesele esmaabi osutada.

0DQRPHHWHU
NXLRQYDUXVWXVHV 
Rehvid kaotavad igapäevasel kasutamisel tavaliselt pisut õhku ja peate
võib-olla aeg-ajalt õhku lisama.
Tavaliselt pole see rehvi lekkimise, vaid
tavalise kulumise märk. Kontrollige rehvirõhku alati siis, kui rehvid on külmad,
kuna temperatuuri tõusmisel tõuseb ka
rehvirõhk.
Tegutsege rehvirõhu kontrollimiseks
järgmiselt:
1. Keerake lahti rattaveljel asuv rehvi
ventiili kork.
2. Vajutage manomeeter rehvi ventiili
vastu ja hoidke selles asendis. Kui te
ei vajuta manomeetrit korralikult
kohale, väljub õhku rehvist rohkem.
3. Tugev õhukindel vajutus paneb
manomeetri tööle.
4. Vaadake manomeetrilt rehvirõhu
näitu, et kontrollida, kas rehvirõhk on
normis, kõrge või madal.
5. Reguleerige rõhk rehvides normikohaseks. Vt “Rehvid ja veljed” 2. peatükis.
6. Keerake ventiili kork tagasi kinni.

2KXNROPQXUN
Pange ohukolmnurk teepinnale, et
hoiatada hädaolukorras lähenevate
sõidukite juhte, näiteks kui peatate auto
mingite probleemide tõttu maantee serval.
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ÜLEEUROOPALINE AUTOMAATNE HÄDAABIKÕNESÜSTEEM
ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
Sõidukil on seade*, mis on ühendatud üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemiga häirekeskusesse helistamiseks. Üleeuroopaline automaatne hädaabikõnesüsteem on teenus, mille abil tehakse liiklusõnnetuse või muude** Euroopa
teedel toimuvate õnnetuse korral automaatne hädaabikõne. (Seda ainult riikides,
kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid.)
Süsteem võimaldab kontakteeruda häirekeskuse töötajaga, kui Euroopa teedel on
toimunud õnnetus. (Seda ainult riikides, kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud
regulatsioonid.)
Üleeuroopalisele hädaabikõne süsteemile antud tingimustel, mis on kirjas nii omaniku käsiraamatus kui ka garantii- ja hooldusraamatus, edastatakse häirekeskusesse andmed, sealhulgas teave sõiduki asukoha, sõidukitüübi, VIN-i (sõiduki tehasetähis) kohta.

OAC3079019TU

1. Õnnetus teel
2. Traadita võrguühendus
3. Häirekeskus
4. Päästemeeskond
* Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi seade omaniku käsiraamatus tähendab
sõidukisse paigaldatud varustust, mis võimaldab ühenduse üleeuroopalise automaatse
hädaabikõnesüsteemiga.
** “Muud õnnetused” on ükskõik mis õnnetused Euroopa teedel (ainult riikides, kes on selle
süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid), kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad
abi. Mis tahes õnnetuse registreerimisel tuleb sõiduk peatada ja vajutada nuppu SOS
(nupu asukoht on näidatud pildil selle käsiraamatu peatükis “Üleeuroopaline hädaabikõne
eCall (kui on varustuses”)). Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest
helistati), misjärel ühendab auto hädaabikõne põhjuse selgitamiseks häirekeskusega.
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Kui üleeuroopalises automaatse hädaabikõne süsteemis salvestatud andmed on
päästekeskusele edastatud, et juhti ja reisijaid vajaliku abi, kustutatakse need andmed pärast päästeoperatsiooni lõpetamist.
$XWRVVHSDLJDOGDWXGDXWRPDDWVHKlGDDELN}QHVVWHHPLNLUMHOGXV

OAC3079020TU

Ülevaate numbril 112 põhinevast sõidukisisesest hädaabikõne süsteemist, selle
tööpõhimõtetest ja funktsioonidest leiate sellest jaotisest. 112-põhine hädaabikõne
teenus avalikkuse huve teeniv avalik teenus ja sellele on tasuta juurdepääs.
Sõidukisse paigaldatud 112-põhine hädaabikõne süsteem on vaikimisi aktiveeritud.
See aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral sõidukisiseste andurite abil automaatselt.

7-39

Hädaolukorrad

See käivitub automaatselt ka siis, kui
sõiduk on varustatud TPS-süsteemiga,
mis ei tööta raske õnnetuse korral.
112-põhist hädaabikõne süsteemi saab
vajadusel ka käsitsi aktiveerida.
Juhised süsteemi käsitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.
Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis lülitab 112-põhise automaatse hädaabikõne süsteemi välja, antakse sõidukis viibijatele järgmine hoiatus: vaadake seda
jaotist.

7HDYHDQGPHW||WOXVHNRKWD
Isikuandmete igasugune töötlemine
sõidukite 112-põhise hädaabikõnede
süsteemi kaudu on kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu direktiivides
95/46/EÜ (1) ja 2002/58/EÜ (2) sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega
ja põhineb eriti vajadusel kaitsta üksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi
95/46/EÜ (3) artikli 7 punktile d.
Selliste andmete töötlemine on rangelt
piiratud Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 hädaabikõne tegemise haldamisega.
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Andmete tüübid ja saajad
112-põhine hädaabikõnede süsteem
sõidukis võib koguda ja töödelda ainult
järgmiseid andmeid.
- Sõiduki identifitseerimisnumber
- Sõidukitüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk)
- Sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
- Sõiduki hiljutised asukohad ja sõidusuund
- Süsteemi automaatse aktiveerimise
logifail ja selle ajatempel
- Muu lisateave (kui on kohaldatav): ei
ole kohaldatav.
Sõidukite 112-põhise hädaabikõnede
süsteemi poolt töödeldud andmete saajad on asjakohased häirekeskused,
mille on määranud selle riigi võimuorganid, mille territooriumil nad asuvad,
et esimesena vastu võtta ja hallata
hädaabikõnesid
Euroopa
ühtsele
hädaabinumbrile 112. Lisateave (kui on
olemas): ei ole kohaldatav.

07
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24.
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/
EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L
281, 23.11.1995, lk 31).
2) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.
juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/
EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev
direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk
37).
3) Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba
liikumise kohta (isikuandmete kaitse
üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk
1). Määrust kohaldatakse alates 25.
maist 2018.

Andmetöötluse kord
112-põhine sõidukite hädaabikõnede
süsteem on loodud viisil, mis tagab, et
enne eCall-süsteemi käivitamist pole
süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saadaval. Lisamärkused
(kui on): ei ole kohaldatav.
112-põhine sõidukite hädaabikõnede
süsteem on loodud viisil, mis tagab, et
seda ei ole võimalik tavapärases tööseisundis jälgida ega ka pidevalt jälgida. Lisamärkused (kui on): ei ole kohaldatav.
112-põhine sõidukite hädaabikõnede
süsteem on loodud viisil, mis tagab, et
süsteemi sisemälus olevad andmed
kustutatakse automaatselt ja pidevalt.
Sõiduki asukoha andmed kirjutatakse
süsteemi sisemälus pidevalt üle, nii et
alati hoida mälus maksimaalselt kolme
sõiduki viimast ajakohastatud asukohta, mis on vajalikud süsteemi normaalseks tööks.
Tegevusandmete
logi
hoitakse
112-põhine sõidukite hädaabikõnede
süsteemis ainult nii kaua, kui hädaabikõne haldamiseks on vaja, ja igal juhul
mitte kauem kui 13 tundi pärast hädaabikõne käivitamist. Lisamärkused (kui
on): ei ole kohaldatav.
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Andmesubjekti õiguste kasutamise tingimused
Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on
õigus pääseda juurde andmetele ja
vajaduse korral taotleda enda kohta
käivate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui nende töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ sätetele. Kõiki kolmandaid osapooli, kellele
andmed on avaldatud, tuleb teavitada
sellisest parandamisest, kustutamisest
või blokeerimisest, mis on läbi viidud
kooskõlas selle direktiiviga, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või
nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele,
kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise tõttu on rikutud tema õigusi.
Juurdepääsutaotluste käitlemise eest
vastutav kontaktasutus (kui on): ei ole
kohaldatav.

hOHHXURRSDOLQHDXWRPDDWQH
KlGDDELN}QHVVWHHP

OAC3079021TU

Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi osad salongis:
(1) SOS-lüliti
(2) LED
SOS-lüliti: juht või kaassõitja teeb
nuppu vajutades hädaabikõne häirekeskusesse.
LED: punane või roheline LED-tuli süttib 3 sekundiks, kui süütelukk lülitatakse sisse (asendisse ON). Pärast seda
lülituvad süsteemi normaalse töö korral
välja.
Kui süsteemis on probleeme, jääb
punane LED-tuli põlema.
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Automaatne õnnetustest teatamine
Süsteem käivitub
liiklusõnnetuse korral.

Ühendus
häirekeskusega

Päästeteenistus

OAC3079022TU

Üleeuroopalise hädaabikõne süsteemi seade helistab automaatselt häirekeskusele, et õnnetusjuhtumi korral saadetaks vajalik hädaabiteenistus.
Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab üleeuroopaline hädaabikõnede süsteem liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse.
Sel juhul ei saa hädaabikõnet SOS-nuppu vajutades ära lõpetada ja üleeuroopaline
hädaabikõne süsteem jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse
töötaja katkestab hädaabikõne.

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi üleeuroopaline hädaabikõne süsteem
hädaabikõnet teostada. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades SOSnuppu.

ETTEVAATUST
6VWHHPLNDVXWDPLQHRQPRELLOVLGHQLQJ*36MD*DOLOHRVLJQDDOLGHSXXGXPLVHNRUUDOY}LPDWX
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Ise käsitsi õnnetustest teatamine

OAC3079022TU

Sõitja või reisija saab teha hädaabikõne käsitsi, vajutades häirekeskusele helistamiseks SOS-nuppu, et saada vajalikke hädaabiteenuseid.
Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi kaudu hädaabiteenistustele
helistamise saab tühistada, vajutades uuesti SOS-nuppu enne kõne ühendamist.
3lUDVW KlGDDELN}QH DNWLYHHULPLVW NlVLWVL UHçLLPLO }LJHWH KlGDDELWHHQXVWH MD WXJLteenuste saamiseks) ja, vajutades SOS-nuppu, edastab üleeuroopaline hädaabikõnede süsteem (hädaabikõne ajal) automaatselt liiklusõnnetuste andmed või andmed muu õnnetuse kohta häirekeskuse ametnikule.
Kui juht või kaasreisija vajutab kogemata SOS-nuppu, saab selle tühistada, vajutades uuesti nuppu.
/LLNOXV}QQHWXVHY}LPXX}QQHWXVHNRUUDOKlGDDELN}QHDNWLYHHULPLVHNVNlVLWVLUHçLLmil:
1. Peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses
osalejate ohutus.
2. Vajutage SOS-nuppu, kui vajutate nuppu SOS, siis registreeritakse seade traadita telefonivõrkudes, kogutakse sõiduki ja selle asukoha kohta minimaalne andmekogum vastavalt seadme tehnilistele nõuetele. Pärast seda luuakse ühendus
üleeuroopalise hädaabikõne süsteemi ametnikuga hädaabikõne põhjuste (tingimuste) selgitamiseks.
3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse ametnik
hädaabiteenistused ja lõpetab hädaabikõne.
Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne
ekslikuks.
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HOIATUS
hOHHXURRSDOLVHKlGDDELN}QHVVWHHPLDYDULLWRLGHDNXVW
 hOHHXURRSDOLQHDXWRPDDWVHKlGDDELN}QH VVWHHPL DNX YDUXVWDE
YRROXJD  WXQQL MRRNVXO MXKXO NXL
DYDULLROXNRUUDVNDWNHENRNNXS}UNH
W}WWX V}LGXNL SHDPLQH HQHUJLDDOOLNDV
 hOHHXURRSDOLQH
DXWRPDDWQH
KlGDDELN}QHVVWHHPL DNX WXOHNV
LJD  DDVWD MlUHO YlOMD YDKHWDGD
/LVDWHDEH
VDDPLVHNV
YW
´+RROGXVJUDDILNµSHDWNLV
/('WXOL S}OHE SXQDVHOW VVWHHPL
KlLUH
.XL SXQDQH /('WXOL S}OHE WDYDV}LGXO Y}LE VHH YLLGDWD OHHXURRSDOLVH
DXWRPDDWVH KlGDDELN}QHVVWHHPL
KlLUHOH /DVNH OHHXURRSDOLQH DXWRPDDWQHKlGDDELN}QHVVWHHPYROLWDWXG +<81'$, HVLQGXVHV HVLPHVHO
Y}LPDOXVHO OH YDDGDWD 0XLGX SROH
WHLH V}LGXNLVVH SDLJDOGDWXG OHHXURRSDOLVH KlGDDELN}QH VVWHHPL
VHDGPH NRUUHNWQH W|| WDJDWXG
6}LGXNL RPDQLNXO ODVXE YDVWXWXV
WDJDMlUJHGHHHVWPLVWHNNLVLGODOQLPHWDWXG WLQJLPXVWH PLWWHMlUJLPLVH
WDJDMlUMHO

2PDYROLOLQHHHPDOGDPLQHY}LPXXWPLQH
hOHHXURRSDOLQHKlGDDELN}QHGHVVWHHPKHOLVWDEDELVDDPLVHNVKlGDDELWHHQLVWXVHOH6HHJDY}LEOHHXURRSDOLVH KlGDDELN}QHVVWHHPL VlWHWH
VXYDOLQHHHPDOGDPLQHY}LPXXWPLQH
P}MXWDGD WHLH V}LGXRKXWXVW 6HH
Y}LEQLLYLLVLWHKDLVHJLHNVOLNXKlGDDELN}QH KlLUHNHVNXVHVVH 6HHW}WWX
SDOXPH WHLO MD NROPDQGDWHO RVDSRROWHO RPD V}LGXNLVVH SDLJDOGDWXG
OHHXURRSDOLVHDXWRPDDWVHKlGDDELN}QH VVWHHPL VHDGPHWH VHDGHWHV
PLWWHPLQJHLGPXXGDWXVLWHKD
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MOOTORIRUUM
 Smartstream G1.0
- Vasakpoolse rooliga sõiduk

- Parempoolse rooliga sõiduk

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
OAC3089001TU/ OAC3089001R

1. Mootori jahutusvedeliku mahuti
2. Mootoriõli lisamise ava
3. Piduri-/siduri* vedeliku mahuti
¯KXÀOWHU
5. Kaitsmete karp
6. Aku
7. Klaasipesuvedeliku paak
8. Radiaatorikork
9. Mootoriõli mõõtevarras
*: kui on varustuses
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 Smartstream G1.0 T-GDi
- Vasakpoolse rooliga sõiduk

- Parempoolse rooliga sõiduk

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
OAC3N080001TU/ OAC3N080001R

1. Mootori jahutusvedeliku mahuti
2. Mootoriõli lisamise ava
3. Piduri-/siduri* vedeliku mahuti
¯KXÀOWHU
5. Kaitsmete karp
6. Aku
7. Klaasipesuvedeliku paak
8. Radiaatorikork
9. Mootoriõli mõõtevarras
*: kui on varustuses
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 Smartstream G1.2
- Vasakpoolse rooliga sõiduk

- Parempoolse rooliga sõiduk

Tegelik mootoriruum võib joonisel näidatust erineda.
OAC3089002TU/ OAC3089002R

1. Mootori jahutusvedeliku mahuti
2. Mootoriõli lisamise ava
3. Piduri-/siduri* vedeliku mahuti
¯KXÀOWHU
5. Kaitsmete karp
6. Aku
7. Klaasipesuvedeliku paak
8. Radiaatorikork
9. Mootoriõli mõõtevarras
*: kui on varustuses
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TEHNOHOOLDUS
Auto kahjustamise ja iseenda vigastamise vältimiseks olge igasuguste hooldus- ja kontrolltoimingute iseseisval läbiviimisel alati äärmiselt ettevaatlik.
Soovitame teil lasta kõik hooldus- ja remonttööd ära teha volitatud HYUNDAI
teeninduses. Volitatud HYUNDAI teeninduse töö vastab HYUNDAI kõrgetele kvaliteedistandarditele ning tänu
HYUNDAI tehnilisele toele on tagatud
kõrgtasemel teenindus ja klientide rahulolu.

Omaniku vastutus
Auto hoolduse ja seda puudutava dokumentatsiooni säilitamise eest vastutab auto omanik.
Omanikuna peate alles hoidma kõik
hooldust puudutavad dokumendid, mis
näitavad, et teie autot on nõuetekohaselt hooldatud vastavalt järgnevatel lehekülgedel toodud hooldusgraafikule.
Selle info abil on teil võimalik tõendada,
et kõik auto garantiitingimustes ette
nähtud hooldusnõuded on täidetud.
Detailsed garantiitingimused on kirjas
teile eraldi antud garantii- ja hooldusraamatus.
Garantii ei kata remonti ja teenuseid,
mis on vajalikud ebaõige hoolduse või
nõutava hoolduse puudumise tõttu.
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Ettevaatusabinõud omanikupoolsel hooldusel
Puudulik, asjatundmatu või ebapiisav
hooldus võib põhjustada probleeme
auto töös, mille tõttu võib sõiduk kahjustuda, juhtuda avarii või inimesed
viga saada. Selles peatükis antakse juhiseid ainult kergemate hooldustööde
iseseisvaks läbiviimiseks. Mitmeid keerukamaid hooldustöid tohib läbi viia ainult volitatud HYUNDAI teenindus, kasutades oma spetsiaalseid tööriistu.
Teie auto ehitust ei tohi mingil moel
muuta. Mis tahes auto ehituses tehtud
muudatused võivad mõjuda halvasti
auto töökorrale, sõiduohutusele ja vastupidavusele ning võivad olla vastuolus
auto garantiitingimustega.
NB!
Ebaõige omanikupoolne hooldus
garantiiperioodil võib mõjuda garantii kehtivusele. Detailsema info saamiseks lugege läbi teile eraldi kaasa
antud garantii- ja hooldusraamat.
Kui te ei ole mõne hooldustoimingu
puhul endas päris kindel, soovitame
teil lasta see parem ära teha volitatud HYUNDAI teeninduses.

08
OMANIKUPOOLNE HOOLDUS
HOIATUS
Auto hooldustööd võivad olla ohtlikud. Kui teil ei ole piisavalt teadmisi,
kogemusi ega õigeid tööriistu ja varustust töö sooritamiseks, soovitame lasta kõik hooldustööd ära teha
volitatud HYUNDAI teeninduses. Kui
võtate siiski ise hooldustööd ette,
järgige ALATI alltoodud ettevaatusabinõusid.
 3DUNLJHRPDV}LGXNU}KWVDOSLQQDO
pange käigukangil sisse neutraalasend N (automatiseeritud manuaalkäigukasti puhul) või 1. käik
(manuaalkäigukasti puhul), rakendage korralikult seisupidur ja lülitage süüde välja asendisse LOCK/
OFF.
 %ORNHHULJH W}NLVNLQJDGHJD DXWR
rattad (nii ees kui taga), et auto ei
saaks kohalt liikuda.
Võtke ära kõik ehted ja lahtised
rõivaesemed, mis võiksid liikuvate
osade vahele kinni jääda.
 .XL WHLO RQ YDMD PRRWRU KRROGXVtööde ajal käima panna, tehke seda
õues või hästi ventileeritud kohas.
 +RLGNH LJDVXJXVHG VlGHPHG OHHgid ja suitsevad materjalid kõigist
aku ja kütusega seotud osadest
eemal.

Omanik või volitatud HYUNDAI teenindus peab sõiduohutuse ja auto usaldusväärse töökorra tagamiseks vastavalt toodud intervallidele läbi viima
järgnevalt loetletud kontrollja hooldustoimingud.
Kui nende toimingute käigus ilmneb
mõni probleem, pöörduge selle lahendamiseks esimesel võimalusel volitatud
HYUNDAI teeninduse poole.
Järgnevalt kirjeldatud omanikupoolsed
kontroll- ja hooldustoimingud ei ole
reeglina garantiiga kaetud ning tellitud
tööd ning kasutatud osad ja määrdeained on üldjuhul tasulised.

Omaniku hooldusgraafik
Kui olete peatunud tankimiseks
 .RQWUROOLJHPRRWRUL}OLWDVHW
 .RQWUROOLJH PRRWRUL MDKXWXVYHGHOLNX
taset jahutusvedeliku paagis.
 .RQWUROOLJHNODDVLSHVXYHGHOLNXWDVHW
 .RQWUROOLJH HJD U}KN SROH UHKYLGHV
liiga madal.
 .RQWUROOLJHUDGLDDWRULWMDNRQGHQVRULW
Kontrollige, et radiaatori ja kondensori esiosa oleks puhas ja ei oleks ummistunud lehtedest, mustusest või
putukatest jne.
Kui mõni ülaltoodud osadest on eriti
must või te ei ole nende seisukorras
kindel, soovitame teil võtta ühendust
HYUDNAI volitatud esindajaga.

HOIATUS
Olge mootori jahutusvedeliku kontrollimisel ettevaatlik, kui mootor on
NXXP 3}OHWDY WXOLQH MDKXWXVYHGHOLN
võib avast välja pursata ja tekitada
tõsiseid põletusi või muid vigastusi.
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Sõiduki käsitsemise ajal
 3DQJH WlKHOH HJD YlOMDODVNHVVWHHmist kostvad helid pole muutunud
ning ega autosse ei tungi heitgaaside
lõhna.
 -lOJLJH HJD URRO HL YLEUHHUL 3DQJH
tähele, kas rooli keeramine on muutunud raskemaks või esineb selle
keeramisel lõtke. Jälgige, kas auto
liigub otse, kui rooli hoitakse otse.
 -lOJLJHHJDDXWRHLNLVXWDVDVHOVLOHdal teel sõites pidevalt kergelt ühele
poole viltu.
 .XL SLGXUGDWH NXXODNH KRROHJD HJD
ei kosta mingeid ebatavalisi helisid, ja
jälgige, ega auto ei kisu ühele küljele,
ega piduripedaali vajutamine pole
muutunud raskemaks ning ega seda
ei pea vajutama sügavamale kui tavaliselt.
 .XL NlLJXNDVWL NDVXWDPLVHO HVLQHE
käigu libisemist või mingeid muid
muutusi, kontrollige käigukasti vedeliku taset.
 .RQWUROOLJHVHLVXSLGXULW
 .RQWUROOLJHHJDDXWRDOOHLHVLQHYHdelike lekkeid (vee tilkumine konditsioneerist selle kasutamise ajal või
pärast seda on normaalne).

Vähemalt kord kuus
 .RQWUROOLJH PRRWRUL MDKXWXVYHGHOLNX
taset jahutusvedeliku paagis.
 .RQWUROOLJHN}LNLGHYlOLVWXOHGHW||NRUda, sh pidurituled, suunatuled ja ohutuled.
 .RQWUROOLJH U}KNX N}LNLGHV UHKYLGHV
k.a varuratta rehvis (kui on), ning rehvide üldist seisundit – kas need pole
liigselt või ebaühtlaselt kulunud või
viga saanud.
 .RQWUROOLJHNDVUDWWDPXWULGRQN}YDVti kinni.
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Vähemalt kaks korda aastas
(st igal kevadel ja sügisel)
 .RQWUROOLJHNDVUDGLDDWRULNWWHVHDGme ja konditsioneeri voolikud on terved – ega need ei leki ega ole viga
saanud.
 .RQWUROOLJH NDV HVLNODDVL SHVXUL SLhustid ja klaasipuhastid töötavad korralikult. Puhastage puhastite harjad
ära klaasipesuvedelikus niisutatud
puhta riidelapiga.
 .RQWUROOLJHHVLWXOHGHMRRQGXPLVW
 .RQWUROOLJH VXPPXWLW YlOMDODVNHtorustikku, selle katteid ja kinnitusi.
 .RQWUROOLJHNDVWXUYDY||GRQW||NRUras ega ole liigselt kulunud.

Vähemalt kord aastas
 3XKDVWDJHS}KMDOLNXOWlUDDXWRNHUHMD
uste äravooluavad.
 .RQWUROOLJH MD }OLWDJH XNVHKLQJL MD
kapotihingi.
 ¯OLWDJHXNVHMDNDSRWLOXNNHMDOLQNH
 0llULJHXVWHNXPPLVWYHHWLKHQGHLG
 0llULJHXVWHNRQWUROOLMD
 .RQWUROOLJH NOLLPDVHDGPH VK NRQGLWsioneeri) töökorda.
 .RQWUROOLJH MD }OLWDJH DXWRPDWLVHHULtud manuaalkäigukasti hoovastikku ja
sellega seotud osi.
 3XKDVWDJHlUDDNXMDVHOOHNOHPPLG
 .RQWUROOLJHSLGXULYHGHOLNXWDVHW

08
REGULAARSE TEHNOHOOLDUSE GRAAFIK
Järgige regulaarse tehnohoolduse tavagraafikut, kui autot ei kasutata reeglina alljärgnevalt loetletud tingimustes.
Kui auto kasutamisel on täidetud kas või üks järgnevalt nimetatud tingimustest,
peate järgima raskete kasutustingimuste korral kehtivat hooldusgraafikut.
 3LGHYOKLNHVWHYDKHPDDGHV}LWPLQH DOODPN QRUPDDOVHLOPDJDY}LDOODPN
külma ilmaga.
 3LNDPDDDHJODVHONLLUXVHOOlELPLQH
 6}LGHWDNVHN}YDNDWWHWDNRQDUOLNHOWROPXVWHOSRULVWHONUXXVDJDNDHWXGY}LVRRlatatud teedel.
 6}LGHWDNVHSLLUNRQGDGHVNXVWHHGHONDVXWDWDNVHVRRODY}LPXLGNRUURGHHULYDLG
aineid, või kus on väga külm.
 9lJDWROPXVWHVWLQJLPXVWHVV}LWPLQH
 6}LGHWDNVHWLKHGDOLLNOXVHJDSLLUNRQGDGHV
 6DJHOLV}LGHWDNVHPlJLWHHGHO NRUGXYDOWPlNNHMDPlHVWDOOD 
 9HHWDNVHMlUHOKDDJLVWY}LNDVXWDWDNVHNDWXVHNDVWL
 .DVXWDWDNVH SDWUXOODXWR Y}L WDNVRQD PXXNV lULWHJHYXVHNV QW NDXEDYHRNV  Y}L
pukseerimiseks.
 6}LGHWDNVHNLLUXVHJDOHNPK
 6DJHOLV}LGHWDNVHWLKHGDWSHDWXPLVWQ}XGYDWHVWLQJLPXVWHV
 .DVXWDWDNVHPRRWRUL}OLPLVHLROHVRRYLWDWXG PLQHUDDO}OLPDGDODPDNODVVLWHKniliste andmetega õli jne).

Kui sõidate autoga eelkirjeldatud tingimustes, peate autoosi kontrollima, need vajadusel uutega asendama ja lisama vedelikke sagedamini, kui seda näeb ette järgnev regulaarse tehnohoolduse tavagraafik. Pärast tabelis toodud perioode või läbisõitu jätkake ettenähtud hooldusintervallide kohaselt.
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90

60

72
120

80

96
150

100

120
180

120

144
210

140

168

Smartstream
G 1.0 T-GDI

Smartstream
G 1.0/1.2
Pliivaba

Pliivaba

Pliiga

Smartstream G1.0 T-GDI

Vahetage iga 15 000 km või 12 kuu järel

Smartstream 1.0 T-GDI

K

V

K

V

K

Vahetage iga 75 000 km *4 või 60 kuu järel

Vahetage iga 160 000 km *4 või 120 kuu järel

Vahetage iga 60 000 km *4 või 48 kuu järel

V

Kontrollige iga 15 000 km või 12 kuu järel

Lisage iga 15 000 km läbimise või 12 kuu järel.

Vahetage iga 15 000 km või 12 kuu järel

Esmalt kontrollige 90 000 km või 72 kuu möödudes,
seejärel iga 30 000 km või 24 kuu järel.

60

40

48

Smartstream G 1.0/1.2

K

30

20

Miil×1000
Km×1000

24

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

V

240

160

192

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
** : Mootori õlitaset tuleks regulaarselt kontrollida ja õli vajaduse korral lisada. Madal õlitase võib mootorit kahjustada. Selliseid kahjustusi ei kata ka garantii.
*1 : Kontrollige rihmapingutit, tühikäigu rihmaratast ja generaatori rihmaratast.
*2: Mootori õlitaset ja õlilekete esinemist peab kontrollima iga 500 km läbimise järel või enne pikema reisi alustamist.
*3: Kui Euroopa kütusestandardile (EN228) vastavat kvaliteetset bensiini või samaväärseid kütuselisanditega kütuseid pole saada, on
soovitatav lisada üks pudel kütuselisandit. Kütuselisandeid saate osta volitatud HYUNDAI esindustest, kust teile antakse ka täpsed
juhtnöörid nende kasutamiseks. Ärge segage neid teiste lisanditega.
*4: Teie mugavust arvestades võib seda teha ka varem – siis, kui lasete hooldada muid osi.

Süüteküünlad

Õhupuhastusfilter

Vahejahuti, sisse- ja väljalaskevoolik,
õhu sissevõtuvoolik

Kütuselisandid *3

Mootoriõli ja õlifilter *2

Veorihmad *1

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes – bensiinimootor (Euroopas)

Hooldus

K
K

K

K

K

K

120

80

96

K

K

150

100

120

K

K

K

K

K

180

120

144

K

K

210

140

168

K

K

K

K

K

240

160

192

K

K

K
K

K
K

K
K

K
K

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
*5: Kütusefiltrit loetakse hooldusvabaks komponendiks, kuid regulaarne kontroll on sellegipoolest soovitatav. Kontrollimise sagedus
sõltub kasutatava kütuse kvaliteedist. Kui mootorisse ei jõua piisavalt kütust, kui mootori võimsus langeb, kui mootor käivitub raskesti või kui ilmneb mis tahes muu oluline probleem, siis laske filterelement viivitamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust ja võtke
ühendust HYUNDAI volitatud müügiesindajaga.
*6: Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure
mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada
selle töös tõsiseid häireid.
*7: Teie mugavust arvestades võib seda teha ka varem – siis, kui lasete hooldada muid osi.

K

K

K

Aku seisukord

K

K

Kogu elektrisüsteem

K

Esimene vahetamine 210 000 km läbimise või 10 kuu järel,
seejärel iga 30 000 km läbimise või 24 kuu järel.*7

Kontrollige jahutusvedeliku taset ja lekete esinemist iga päev
Esmalt kontrollige 60 000 km või 48 kuu möödudes,
seejärel iga 30 000 km või 24 kuu järel.

K

K

90

60

72

Mootori jahutusvedelik *6

Jahutussüsteem

K

K

Kütusetorud, voolikud ja ühendused

Kütusefilter *5

K
K

K

Kütusepaagi õhufilter (kui on varustuses)

Vaakumvoolik

60

40

48

K

30

20

Miil×1000
Km×1000

24

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

Auruvoolik ja kütusepaagi kork

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (Euroopas)

08

8-11

8-12
K

Kere ja veermiku poldid ja mutrid

K

K

K

K

K

K

K

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.

K

Veovõllid ja nende kaitsekatted
K

K

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

Esivedrustuse kuulliigendid

K

Trummelpidurid ja hõõrdkatted (kui on varustuses)

Rehvide rõhk ja kulumine

K
K

Ketaspidurid ja piduriklotsid

Piduri-/sidurivedelik

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Vaadake üle iga 15 000 km,
vahetage iga 30 000 km järel

K

K

K

K

K

K

Seisupidur (kui kuulub varustusse)

K

K

K

180

120

144

Piduri- ja siduripedaal

150

100

120

K

120

80

96

Vahetage iga 3 aasta järel.
K

90

60

72

K

60

40

48

Piduritorud, -voolikud ja ühendused

30

20

Miil×1000
Km×1000

24

Kuud

Kuud või vahemaa (mis on varasem)

Üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi aku (mõnel mudelil)

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (Euroopas)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

210

140

168

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

240

160

192

Hooldus

V

Kliimaseadme õhufilter (kui on varustuses)
K
K

Heitgaasisüsteem (kui on varustuses)

K

V

K

K

90

60

72

K

K

K

V

K

K

120

80

96

K

V

K

K

150

100

120

K

K

K

V

K

K

180

120

144

K

V

K

K

210

140

168

K

K

K

V

K

K

240

160

192

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
*8 : Manuaalkäigukasti ja automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik tuleb vahetada iga kord, kui käigukast on vee alla sattunud.

K

Manuaalkäigukasti vedelik * (kui on varustuses)

V

K

K

60

40

48

Automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik *8 (kui on varustuses)
K

K

Kliimaseadme kompressor (mõnel mudelil)

8

K

30

20

Miil×1000
Km×1000

24

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

Kliimaseadme külmutussegu (kui on varustuses)

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (Euroopas)

08

8-13

8-14
V
K
K
K
K

Süüteküünlad

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

Esivedrustuse kuulliigendid

Ketaspidurid, piduriklotsid,
sadulad ja kettad

Trummelpidurid ja hõõrdkatted
(kui on varustuses)

V

V

V

Smartstream
1.0 T-GDI

Smartstream
G 1.0/1.2

Hooldustoiming

Õhupuhastusfilter

Mootoriõli ja mootoriõli filter

Hoolduselement

C, D, E, F, G
C, D, E, F, G

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.
Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, D, E, G, H

C, D, E, G, H

A, B, F, G, H,
I, K

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, E

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L

Sõidutingimused

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Iga 7500 km või 6 kuu järel.

Iga 7500 km või 6 kuu järel.

Hooldusintervall

K: Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage R: Vahetage või asendage.

Kui autoga sõidetakse rasketes tingimustes või läbitakse vaid lühikesi vahemaid korraga, peab autode järgnevaid komponente hooldama sagedamini kui ette nähtud eelnevas regulaarse tehnohoolduse tavagraafikus.
Vastavad hooldusintervallid on toodud alljärgnevas tabelis.

Hooldusgraafik raskete kasutustingimuste ja lühikeste vahemaade läbimise korral – bensiinimootor (Euroopas)

Hooldus

K
V
V
V

Veovõllid ja nende kaitsekatted

Manuaalkäigukasti vedelik
(kui on varustuses)

Automatiseeritud manuaalkäigukasti
vedelik (kui on varustuses)

Kliimaseadme õhufilter (kui on varustuses)

A : Pidevalt läbitakse ainult lühikesi vahemaid: plusskraadidel alla
8 km, miinuskraadidel alla 16 km korraga.
B : Pika maa aeglasel kiirusel läbimine
C : Sõidetakse kõvakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud või soolatatud teedel.
D : Sõidetakse piirkondades, kus teedel kasutatakse soola või
muid korrodeerivaid aineid, või kus on väga külm.
E : Väga tolmustes tingimustes sõitmine

Rasked sõidutingimused

K

Hooldustoiming

Seisupidur

Hoolduselement

C, D, E, F,
G, H, I, K

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, E

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

F : Sõidetakse tiheda liiklusega piirkondades.
G : Sageli mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla) sõitmisel
H : Järelhaagise vedamisel või katusekasti kasutamisel
I : Autot kasutatakse patrullauto või taksona, muuks äritegevuseks või pukseerimiseks.
J : Sõidetakse kiirusega üle 170 km/h.
K : Sõidu ajal tehakse sageli korduvaid peatuseid.
L : Kasutatakse mootoriõli, mis ei ole soovitatud (mineraalõli, madalama klassi tehniliste andmetega õli jne).

C, D, E, F,
G, H, I, J

Iga 120 000 km läbimise järel

C, D, E, F,
G, H, I, J

C, D, G, H

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Iga 120 000 km läbimise järel

Sõidutingimused

Hooldusintervall

08

8-15

8-16
V
K

Lähis-Idas
Väljaarvatud Lähis-Idas
Smartstream G1.0 T-GDI

V

Väljaarvatud Lähis-Idas

Lähis-Idas

15

10

Miil×1000
Km×1000

12
45

30

36

K

60

40

48
75

50

60

K

90

60

72
105

70

84

K

V

V

K

V

V

V

V

V

Kontrollige iga 15 000 km järel.

V

V

V

K

V

V

80

96

K

V

V

K

120

Lisada iga 10 000 km (6200 miili) või 12 kuu järel

K

V

V

Vahetada iga 10 000 km (6200 miili) läbimise
või 12 kuu järel

K

30

20

24

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
*1: Reguleerige generaatorit ja roolivõimendit (ja veepumba ajami rihma) ning kliimaseadme ajami rihma (kui on varustuses).
Kontrollige ja vajadusel korrigeerige või asendage.
*2: Mootori õlitaset ja õlilekete esinemist peab kontrollima iga 500 km läbimise järel või enne pikema reisi alustamist.
*3: Kui Euroopa kütusestandardile (EN228) vastavat kvaliteetset bensiini või samaväärseid kütuselisanditega kütuseid pole saada, on
soovitatav lisada üks pudel kütuselisandit. Kütuselisandeid saate osta volitatud HYUNDAI esindustest, kust teile antakse ka täpsed
juhtnöörid nende kasutamiseks. Ärge segage neid teiste lisanditega.

Kütuselisandid *3

Vahejahuti, sisse- ja väljalaskevoolik,
õhu sissevõtuvoolik

Õhupuhastusfilter

Mootoriõli ja õlifilter *2

Veorihmad *

1

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes – bensiinimootor (väljaspool Euroopat)

Hooldus

45

60

40

48
90

60

72
105

70

84

K
K

Kütusepaagi õhufilter (kui on varustuses)

Kütusefilter *5

K

K

K

K

V

V

K

K

120

80

96

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
*4: Teie mugavust arvestades võib seda teha ka varem – siis, kui lasete hooldada muid osi.
*5: Kütusefiltrit loetakse hooldusvabaks komponendiks, kuid regulaarne kontroll on sellegipoolest soovitatav. Kontrollimise sagedus
sõltub kasutatava kütuse kvaliteedist. Kui esineb probleeme, nt kütuse juurdevoolu häireid, mootori võimsuse kõikumist või langemist, raskusi käivitamisel jms, tuleb kütusefilter viivitamatult uuega asendada, hoolimata hooldusgraafiku tähtaegadest. Lisainfo
saamiseks pöörduge volitatud HYUNDAI teenindusse.

K

V

V

K

K

Vahetage iga 75 000 km *4 või 60 kuu järel

Vaakumvoolik

Pliivaba

Smartstream
G1.0 T-GDi

Vahetage iga 160 000 km või 120 kuu järel.

Vahetage iga 60 000 km või 48 kuu järel.

Pliivaba

Pliiga

K

Kütusetorud, voolikud ja ühendused

75

50

60

Vahetage iga 60 000 km või 48 kuu järel.

30

30

36

Vahetage iga 160 000 km või 120 kuu järel.

15

20

24

Pliivaba

Smartstream G1.2

Smartstream G1.0

Pliiga

10

Miil×1000
Km×1000

12

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

Auruvoolik ja kütusepaagi kork

Süüteküünlad *4

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (väljaspool Euroopat)

08

8-17

8-18
60

40

48
75

50

60
90

60

72
105

70

84

Kontrollige esimese 60 000 km või 48 kuu
järel, peale seda iga 30 000 km või 24 kuu järel

K

K
K

Piduri-/sidurivedelik

Ketaspidurid ja piduriklotsid

120

80

96

K

K

V

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

V

K

K

K

Vahetage iga 3 aasta järel.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada
selle töös tõsiseid häireid.
*7: Teie mugavust arvestades võib seda teha ka varem – siis, kui lasete hooldada muid osi.

*6: Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.

K
K

K

K

Seisupidur

K

K

K

K

Kontrollige iga 10 000 km või 6 kuu järel.
K

K

Väljaarvatud Lähis-Idas

K

Lähis-Idas

K

Piduri- ja siduripedaal

Piduritorud, -voolikud ja ühendused

45

30

36

Kontrollige jahutusvedeliku taset ja lekete
esinemist iga päev

30

20

24

Esimene vahetamine 200 000 km läbimise või 10 aasta
järel, seejärel iga 40 000 km läbimise või 24 kuu järel *7

15

10

Km×1000

12

Miil×1000

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

Üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi aku (mõnel mudelil)

Aku seisukord

Kogu elektrisüsteem

Mootori jahutusvedelik *6

Jahutussüsteem

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (väljaspool Euroopat)

Hooldus

K
K
V

Kere ja veermiku poldid ja mutrid

Kliimaseadme külmutussegu (kui on varustuses)

Kliimaseadme kompressor (mõnel mudelil)

Kliimaseadme õhufilter (kui on varustuses)

K

K

V

K

K

K

K

K

K

75

50

60

K

V

K

K

K

K

K

K

K

K

90

60

72

V

K

K

K

K

K

K

105

70

84

80

96

K

K

K

V

K

K

K

K

K

K

K

K

120

K : Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage või asendage.
V: Vahetage või asendage.
*8: Manuaalkäigukasti ja automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik tuleb vahetada iga kord, kui käigukast on vee alla sattunud.

K

K

V

K

K

K

K

K

V

K

K

K

K

K

K

K

60

40

48

Heitgaasisüsteem (kui on varustuses)

K

V

K

K

K

K

K

45

30

36

Automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik * (kui on varustuses)

8

Manuaalkäigukasti vedelik *8 (kui on varustuses)

K

Esivedrustuse kuulliigendid

K

K
K

Rehvide rõhk ja kulumine

K

K

K

Veovõllid ja nende kaitsekatted

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

30

20

24

K

15

10

Miil×1000
Km×1000

12

Kuud või vahemaa (mis on varasem)
Kuud

Trummelpidurid ja hõõrdkatted (kui on varustuses)

HOOLDUSELEMENT

HOOLDUSINTERVALL

Hooldusgraafik tavatingimustes (jätkub) – bensiinimootor (väljaspool Euroopat)

08

8-19

8-20
V
K
K
K
K

Süüteküünlad

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

Esivedrustuse kuulliigendid

Ketaspidurid, piduriklotsid, sadulad ja kettad

Trummelpidurid ja hõõrdkatted
(kui on varustuses)

V

Väljaarvatud LähisIdas
V

V

Lähis-Idas

Hooldustoiming

Õhupuhastusfilter

Mootoriõli ja
mootoriõli filter

Hoolduselement

C, D, E, F, G
C, D, E, F, G
C, D, E, G, H

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.
Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.
Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, D, E, G, H

A, B, F, G, H,
I, K

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, E

A, B, C, D, E,
F, G, H, I,
K, L

Sõidutingimused

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Vahetage iga 7 500 km läbimise või 6 kuu järel.

Vahetage iga 5 000 km läbimise või 6 kuu järel.

Hooldusintervall

K: Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage R: Vahetage või asendage.

Peamiselt rasketes sõidutingimustes kasutatavate autode järgnevaid komponente peab hooldama sagedamini kui ette
nähtud eelnevas regulaarse tehnohoolduse tavagraafikus.
Vastavad hooldusintervallid on toodud alljärgnevas tabelis.

Hooldusgraafik raskete kasutustingimuste ja lühikeste vahemaade läbimise korral – bensiinimootor (väljaspool Euroopat)

Hooldus

K
V
V
V

Veovõllid ja nende kaitsekatted

Manuaalkäigukasti vedelik (kui on varustuses)

Automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelik
(kui on varustuses)

Kliimaseadme õhufilter (kui on varustuses)

A : Pidevalt läbitakse ainult lühikesi vahemaid: plusskraadidel alla
8 km, miinuskraadidel alla 16 km korraga.
B : Pika maa aeglasel kiirusel läbimine
C : Sõidetakse kõvakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud või soolatatud teedel.
D : Sõidetakse piirkondades, kus teedel kasutatakse soola või
muid korrodeerivaid aineid, või kus on väga külm.
E : Väga tolmustes tingimustes sõitmine

Rasked sõidutingimused

K

Hooldustoiming

Seisupidur

Hoolduselement

C, D, E, F,
G, H, I

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

C, E

Vahetage sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

F : Sõidetakse tiheda liiklusega piirkondades.
G : Sageli mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla) sõitmisel
H : Järelhaagise vedamisel või katusekasti kasutamisel
I : Autot kasutatakse patrullauto või taksona, muuks äritegevuseks või pukseerimiseks.
J : Sõidetakse kiirusega üle 170 km/h.
K : Sõidu ajal tehakse sageli korduvaid peatuseid.
L : Kasutatakse mootoriõli, mis ei ole soovitatud (mineraalõli, madalama klassi tehniliste andmetega õli jne).

C, D, E, F,
G, H, I, J

Iga 120 000 km läbimise järel

C, D, E, F,
G, H, I, J

C, D, G, H

Kontrollige sagedamini kui tavaliselt,
sõltuvalt tingimustest.

Iga 120 000 km läbimise järel

Sõidutingimused

Hooldusintervall

08

8-21

Hooldus

SELGITUSI REGULAARSET HOOLDUST VAJAVATE OSADE
KOHTA
Mootoriõli ja õlifilter

Kütusefilter (Euroopas)

Mootoriõli ja õlifiltrit peab vahetama
vastavalt hooldusgraafikus toodud intervallidele. Kui sõidukit juhitakse rasketes tingimustes, tuleb õli ja filtrit sagedamini vahetada.

Bensiinimootoriga sõidukid on varustatud eluaegse kütusefiltriga, mis on integreeritud kütusepaaki. Regulaarset
hooldust ega asendamist pole vaja; kasutatava kütuse kvaliteet võib mõjutada
vajaliku hoolduse sagedust. Kütusega
seotud probleemide korral, näiteks kütusevoolu piiramine, vooluhulga suurenemine, mootori võimsus langeb, mootor käivitub raskeltjne, võib olla vaja
kütusefiltrit kontrollida või see asendada. Soovitame lasta kütusefiltrit kontrollida ja uuega asendada volitatud
HYUNDAI teeninduses.

Veorihmad
Kontrollige kõiki veorihmu lõigete, pragude, kulumise või õli küllastumise
osas ja vahetage vajaduse korral välja.
Veorihmu tuleb õige pinge suhtes kontrollida perioodiliselt ja vajadusel reguleerida.

ETTEVAATUST
Rihma kontrollimisel keerake süütelukk välja (asendisse LOCK/OFF või
ACC).

Kütusefilter (väljaspool
Euroopat)
Ummistunud kütusefilter võib piirata
auto sõidukiirust, kahjustada väljalaskesüsteemi ning põhjustada raskusi
käivitamisel.
Kui kütusepaaki on kogunenud rohkelt
jääkaineid ja sadestisi, tuleks filtrit sagedamini vahetada.
Pärast uue filtri paigaldamist laske
mootoril mitu minutit töötada ning kontrollige siis, ega ühendused ei leki.
Soovitame lasta kütusefiltri uuega
asendada volitatud HYUNDAI teeninduses.

8-22

Kütusetorud, -voolikud ja
ühendused
Kontrollige, ega kütusetorud, -voolikud
ja ühendused ei leki ning ega need pole
viga saanud. Soovitame lasta kütusetorud, -voolikud ja ühendused uuega
asendada volitatud HYUNDAI teeninduses.

Auruvoolik ja kütusepaagi kork
Auruvoolikut ja kütusepaagi korki peab
kontrollima vastavalt hooldusgraafikus
toodud intervallidele. Veenduge, et uus
auruvoolik või kütusepaagi kork on õigesti paigaldatud.

08
Vaakumkarteri ventilatsioonivoolikud (mõnel mudelil)
Kontrollige voolikute pinda kuumuse ja/
või mehaaniliste kahjustuste suhtes.
Kõva ja habras kumm, pragunemine,
rebenemine, lõiked, marrastused ja liigne paisumine viitavad kulumisele.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata nende
voolikute pindade kontrollimisele, mis
on lähimad soojusallikatele, näiteks
väljalasketorule.
Kontrollige vooliku marsruuti, veendumaks, et voolikud ei puutu kokku ühegi
soojusallikaga, teravate servadega ega
liikuvate osadega, mis võivad põhjustada soojuskahjustusi või mehaanilist kulumist. Kontrollige kõiki voolikuühendusi, nagu klambreid ja liitmikke,
veendumaks, et need on pingul ja et ei
esine lekkeid. Voolikud tuleb kulumise
või kahjustuste ilmnemisel viivitamatult
välja vahetada.

Õhupuhastusfilter
Soovitame lasta õhupuhastusfiltri uuega asendada volitatud HYUNDAI teeninduses.

Süüteküünlad
(bensiinimootoritel)
Süüteküünalde asendamisel jälgige, et
kasutaksite täpselt samade tehniliste
näitajatega uusi süüteküünlaid.

HOIATUS
Ärge ühendage süüteküünlaid lahti
ega kontrollige neid kuuma mootoriga. Võite enda põletada.

Jahutussüsteem
Otsige jahutussüsteemi osadelt (nt radiaatorilt, jahutusvedeliku mahutilt,
voolikutelt ja ühendustelt) lekkeid ja
kahjustusi. Asendage kõik kahjustatud
osad uutega.

Mootori jahutusvedelik
Jahutusvedelikku tuleb vahetada hooldusgraafikus määratud ajavahemike
järel.

Manuaalkäigukasti vedelik
(kui on varustuses)
Kontrollige manuaalkäigukasti vedelikku vastavalt hooldusgraafikule.

Automatiseeritud
manuaalkäigukasti vedelik
(kui on varustuses)
Kontrollige automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelikku vastavalt hooldusgraafikule.
NB!
Kui kasutate vedelikku, mis ei ole
soovituslik (isegi, kui see on väidetavalt originaaliga samaväärne),
võib põhjustada käiguvahetuse kvaliteedi halvenemist ja vibratsiooni
ning lõpuks ka käigukasti rikke.
Kasutage vaid soovituslikke automatiseeritud manuaalkäigukasti vedelikke. (Vt "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" peatükis
2.)
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3LGXULYRROLNXGMDWRUXVWLN

Vedrustuse kinnituspoldid

Vaadake üle, kas kõik voolikud ja torud
on õiges asendis ning ega neil ei ole
pragusid, katki hõõrdunud kohti või
muid kahjustusi ning ega need ei leki.
Asendage kõik kahjustunud osad kohe
uutega.

Kontrollige üle vedrustuse ühendused
– kas need on korralikult kinni ega ole
kahjustunud. Pinguldage need vajadusel nõutava pingutusmomendini.

3LGXULVLGXULYHGHOLN NXLRQ
varustuses)
Kontrollige piduri- või sidurivedeliku taset pidurivedeliku mahutis. Vedelikutase
peab jääma mahuti külgedel olevate
tähiste MIN ja MAX vahele. Kasutage
ainult standardile DOT 3 ja DOT 4 vastavat hüdrauliliste pidurite ja sidurite
vedelikke.

Seisupidur
Kontrollige seisupiduri süsteemi, sh
hooba ja trosse.

Tagumised trummelpidurid ja
hõõrdkatted
(kui on varustuses)
Kontrollige üle tagumiste trummelpidurite trumlid ja hõõrdkatted – vaadake,
ega neil ei ole sügavaid kriimustusi, põletusjälgi, vedelikuleket, katkiseid osi ja
tugevalt kulunud kohti.

3LGXULNORWVLGVDGXODGMD
-kettad
Kontrollige klotse ja kettaid kulumise
suhtes ning sadulaid vedelikulekete
suhtes.
Lisateavet piduriklotside ja hõõrdkatete
kulumisastme kontrollimise kohta leiate
HYUNDAI veebilehelt.
(http://service.hyundai-motor.com)
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Roolireduktor, -hoovastik ja
kaitsekatted, alumise hoova
kuulliigend
Kontrollige seisatatud mootoriga sõidukis roolil on ülemäärast vabakäiku.
Kontrollige hoovastiku paindumise või
kahjustuste suhtes. Kontrollige, ega tolmukatetel ja kuulliigenditel pole pragusid ega muid kahjustusi. Asendage kõik
kahjustatud osad uutega.

Veovõllid ja kaitsekatted
Kontrollige, kas veovõllid, nende kaitsekatted ja kinnitused on terved – kas
neil pole pragusid ega muid kahjustusi.
Asendage kõik kahjustatud osad uutega.

Kliimaseadme külmaaine ja
kompressor
Kontrollige, ega kliimaseadme torustik
ja ühendused ei leki ning ega need pole
viga saanud.

08
MOOTORIÕLI
5. Tõmmake mõõtevarras uuesti välja
ning kontrollige õlitaset. Tase peab
jääma tähiste F ja L vahele.

Mootori õlitaseme
kontrollimine

OAC3089003TU

1. Veenduge, et sõiduk on ühtlasel tasapinnal.
2. Käivitage mootor ja laske sellel saavutada tavapärane töötemperatuur.
3. Lülitage mootor välja ja oodake mõned minutid (umbes 10 minutit) kuni
õli naaseb õlivanni.
4. Tõmmake õlimõõtevarras välja, pühkige puhtaks ning lükake tagasi lõpuni sisse.

NB!
 bUJH OLVDJH OLLJD SDOMX PRRWRUL}OL
See võib kahjustada mootorit.
 bUJH ORNVXWDJH PRRWRUL}OL OLVDPLsel või vahetamisel seda maha.
Mootoriõli loksutamisel mootoriruumi pühkige see kohe ära.
 .DVXWDJH}OLWDVHPHQlLGLNXSKNLmiseks kuiva lappi. Saastega segamine võib mootorit kahjustada.

HOIATUS
Radiaatorivoolik
Olge väga ettevaatlik, et te ei puudutaks mootoriõli lisamisel radiaatorivoolikut, kuna see võib olla piisavalt
kuum, et teid põletada.
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Mootoriõli ja õlifiltri kontroll

OAC3089004TU

Kui õlitase on tähise L lähedal või selle
peal, lisage piisavalt õli, et õlitase kerkiks tähiseni F. Ärge üle täitke.
Kasutage lehtrit.
Kasutage ainult ettenähtud mootoriõli.
(Vt "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" peatükis 2.)
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Soovitame mootoriõli ja õlifiltri vahetada HYUNDAI volitatud teeninduses.

HOIATUS
Kasutatud mootoriõli võib põhjustada nahaärritust või -vähki, kui
see jääb pikemaks ajaks nahaga
kokku puutuma. Kasutatud mootoriõli sisaldab kemikaale, mis on laboriloomadel vähki põhjustanud.
Kaitske oma nahka pärast kasutatud õli käsitlemist, pestes käed võimalikult kiiresti seebi ja sooja veega täielikult puhtaks.

08
MOOTORI JAHUTUSVEDELIK
Survestatud jahutussüsteemi osaks
olev paisupaak on täidetud aastaringselt kasutatava külmumiskindla jahutusvedelikuga. Paak on jahutusvedelikuga täidetud juba tehases.
Kontrollige jahutusvedeliku külmakindlust ja taset vähemalt kord aastas (enne
talve algust) ning enne külmemasse
kliimasse sõitmist.
NB!
 .XL PRRWRU RQ OLLJD YlKHVH MDKXtusvedeliku tõttu üle kuumenenud
ning jahutusvedelikku lisatakse liiga kiiresti, võivad mootorisse tekkida praod. Kahjustuste vältimiseks
lisage
jahutusvedelikku
aeglaselt ja väikeste koguste kaupa.
 bUJH V}LWNH LOPD PRRWRUL MDKXWXVvedelikuta. See võib põhjustada
veepumba rikkeid ja mootori kokkujooksmist jne.

Jahutusvedeliku taseme
kontroll

OAC3089005TU

Kontrollige kõikide jahutus- ja küttesüsteemi lõdvikute seisundit ja ühendusi.
Vahetage välja kõik paisunud või kahjustatud lõdvikud.
Jahutusvedeliku tase peab olema külma mootoriga jahutusvedeliku paagi F
(täis) ja L (madal) märkide vahel.
Kui jahutusvedeliku tase on madal, lisage piisavalt destilleritud (deioniseeritud) vett.
Kallake paak täis (märgini F), kuid ärge
täitke üle. Kui vedelikku on pidevalt
vaja lisada, soovitame lasta süsteemi
volitatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.
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Soovituslik mootori
jahutusvedelik
 -DKXWXVYHGHOLNX OLVDPLVHO NDVXWDJH
ainult destilleeritud (deioniseeritud)
vett ja ärge segage kunagi karedat
vett tehase jahutusvedeliku hulka.
Vale jahutusvedelik võib mootorit tõsiselt kahjustada ja rikkeid põhjustada.
 7HLHDXWRPRRWRULVRQPLWPHLGDOXPLLniumdetaile, mida peab korrosiooni ja
külmumise eest kaitsma etüleenglükoolipõhise fosfaati sisaldava jahutusvedelikuga.
 b5*(.$687$*(DONRKROLHJDPHtanooli jahutusvedelikku ega segage
neid määratud jahutusvedelikuga.
 bUJH NDVXWDJH ODKXVW PLV VLVDOGDE
alla 35% või üle 60% antifriisi – see
võib vähendada lahuse efektiivsust.
Segu protsendi kohta vt järgmist tabelit.
Välistemperatuur

i

Segu protsent
(maht)
Antifriis
Vesi

-15°C

35

65

-25°C

40

60

-35°C

50

50

-45°C

60

40

HOIATUS
Ärge eemaldage radiaatori täite- või tühjendusava
korki kunagi siis, kui
mootor ja radiaator on
kuumad. Tuline jahutusvedelik ja aur võivad rõhu all välja
pursata ja tekitada tõsiseid kehavigastusi.
Lülitage mootor välja ja oodake, kuni
see on jahtunud. Olge radiaatori korgi eemaldamisel väga ettevaatlik.
Mähkige selle ümber paks rätik ja
keerake vastupäeva esimese peatuseni. Astuge samm tahapoole ja oodake, kuni ülerõhk on jahutussüsteemist väljunud. Kui olete kindel, et
ülerõhk on väljunud, vajutage kork
paksu riidelapi abil alla ja jätkake
vastupäeva keeramist, kuni korgi
saab eemaldada.

Kasulik teave

Kui te pole kindel, milline on lahuse
õige vahekord, soovitame valmistada
lahuse vahekorras 1:1, kasutades võrd
ses koguses vett (50%) ja antifriisi
(50%). Selline lahus sobib kasutamiseks enamikul temperatuuridel, mis on
-35 °C ja kõrgemad.
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OAC3089006TU

HOIATUS
Jahutusventilaatori elektrimootor võib jätkata või
alustada töötamist isegi
siis, kui auto mootor seisab, ja tekitada tõsiseid
kehavigastusi.
Hoidke käed, riietusesemed ja tööriistad pöörlevatest ventilaatoritiivikutest eemal.

08
Mootori jahutusvedeliku
vahetamine
Soovitame jahutusvedelikku lasta vahetada HYUNDAI volitatud teeninduses.
NB!
Enne kui valate radiaatorisse jahutusvedelikku, pange radiaatori täitekaela ümber paks riidelapp, et liigne
jahutusvedelik ei saaks täitekaelast
välja voolates mootoriruumi osadele
(nt generaatorile) sattuda.

HOIATUS
Ärge valage mootori jahutusvedelikku ega antifriisi kunagi klaasipesuvedeliku paaki.
Mootori jahutusvedelik võib tuuleklaasile pritsides varjata nähtavust
ja põhjustada sõiduki üle kontrolli
kadumist ning kahjustada värvi ja
keredetaile.
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PIDURIǘSIDURIVEDELIK ǣKUI ON VARUSTUSESǤ
Vedelikutaseme kontrollimine
 Vasakpoolse rooliga sõiduk

i

Kasulik teave

Kasutage ainult soovituslikku pidurija sidurivedelikku. Vaadake osa
“Soovituslikud määrdeained ja nende
kogused” peatükis 8.

i
OAC3089007TU

 Parempoolse rooliga sõiduk

Kasulik teave

Enne korgi eemaldamist piduri/sidurivedeliku paagilt lugege läbi korgil olev
hoiatus.

i

Kasulik teave

Puhastage täteava kork enne selle eemaldamist. Kasutage ainult suletud
nõus hoitud või DOT4klassi piduri/sidurivedelikku.

HOIATUS
OAC3089007R

Kontrollige perioodiliselt mahutis olevat
vedeliku taset. Tase peab jääma mahuti MIN ja MAX märkide vahele.
Enne mahuti korgi eemaldamist ja piduri-/sidurivedeliku lisamist puhastage
mahuti korgi ümber olev ala, et vältida
piduri-/sidurivedeliku saastumist.
Kui tase on madal, lisage vedelikku tasemeni MAX. Tase langeb läbisõidu kogunemisega. See on normaalne ning
seotud piduri hõõrdkatete kulumisega.
Kui vedelikutase on liiga madal,
siis soovitame teil lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
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Kui piduri-/sidurisüsteemi peab väga
tihti vedelikku lisama, võib see olla
märk piduri-/sidurisüsteemi lekkest.
Soovitame lasta sõiduki volitatud
HYUNDAI teeninduses üle vaadata.

08
KLAASIPESUVEDELIK
HOIATUS
Jälgige hoolega, et piduri-/sidurivedelikku ei satuks silma. Kui seda vedelikku läheb silma, loputage silmi
puhta veega vähemalt 15 minutit järjest ning pöörduge viivitamatult arsti
poole.
NB!
 bUJH ODVNH SLGXULVLGXULYHGHOLNXO
kokku puutuda sõiduki kerevärviga, kuna see kahjustab värvi.
 3LGXULVLGXULYHGHOLNNX PLV RQ ROnud pikka aega õhu käes, ei tohi
kasutada, kuna selle kvaliteeti pole
võimalik tagada. See tuleb nõuetekohaselt hävitada.
 bUJH SDQJH YDOHW YHGHOLNNX -XED
paar tilka mineraalõli, näiteks
mootoriõli, teie piduri-/sidurisüsteemis võib süsteemi osi kahjustada.

Klaasipesuvedeliku taseme
kontroll

OAC3089008TU

Kontrollige vedelikutaset klaasipesuvedeliku paagis ja valage vajadusel vedelikku juurde.
Kui spetsiaalset klaasipesuvedelikku ei
ole kohe käepärast, võib kasutada ka
tavalist vett.
Külmas kliimas kasutage jäätumise vältimiseks siiski külmumiskindlat tuuleklaasi pesulahust.
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SEISUPIDUR
HOIATUS
Tõsiste või surmavate kehavigastuste vältimiseks järgige klaasipesuvedeliku kasutamisel järgmisi ettevaatusabinõusid.
 bUJHYDODJHPRRWRULMDKXWXVYHGHlikku ega antifriisi kunagi klaasipesuvedeliku paaki. Kui esiklaasile
pritsitakse jahutusvedelikku, vähendab see tugevalt nähtavust
ning võib põhjustada avarii.
Samuti kahjustab jahutusvedelik
auto värvkatet ja muid keredetaile.
 bUJH ODVNH VlGHPHWHO HJD OHHJLO
puutuda kokku pesuvedelikuga
ega selle mahutiga. Spetsiaalsed
klaasipesuvedelikud võivad sisaldada alkoholi ning seetõttu kergesti süttida.
 bUJH MRRJH NODDVLSHVXYHGHOLNX
ning vältige selle sattumist nahale.
Klaasipesuvedelik on inimestele ja
loomadele mürgine.
 +RLGNH NODDVLSHVXYHGHOLNNX ODVWHle ja loomadele kättesaamatus kohas.
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Seisupiduri kontrollimine

OAC3069002TU

Kontrollige seisupiduri töökäiku, loendades kuuldavate klõpsatuste arvu, kui
rakendate selle täiesti vabastatud
asendist.
Seisupidur üksi peab hoidma sõidukit
turvaliselt üsna järsul astmel. Kui klõpsatusi on rohkem või vähem kui ette
nähtud, soovitame lasta see volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
Käik: 5–7 klõpsatust, rakendades
jõudu 20 kg (196 N).

08
ÕHUFILTER
Filtrielemendi vahetamine
Tüüp A

OAC3089010TU

OAC3089009TU

Õhufiltrielementi on võimalik inspekteerimiseks suruõhuga puhastada.
Ärge proovige seda pesta ega loputada, sest vesi rikub filtrielemendi ära.
Kui filtrielement on tugevalt määrdunud, tuleb see uuega asendada.
OAC3089011TU

1. Avage õhufiltri korpuse kaane
klambrid ja eemaldage kaas.
2. Eemaldage kasutatud filtrielement ja
pühkige õhufiltri korpus tolmu eemaldamiseks seest puhtaks.
3. Paigaldage uus filter puhaste kätega
ja kontrollige, et kummist tihend
jääks oma kohale.
4. Pange osad uuesti oma kohale eemaldamisele vastupidises järjekorras.

8-33

Hooldus

Tüüp B

OAC3089050TU

5. Filtri väljaulatuvad osad tuleks paigaldada õhupuhasti ülemisele küljele vasakule või paremale. Kui need
on alumisele küljele paigaldatud,
võib filtrit olla keeruline kokku panna.

i

Kasulik teave

OAC3N080053TU

Õhufiltrielementi on võimalik inspekteerimiseks suruõhuga puhastada.
Ärge proovige seda pesta ega loputada, sest vesi rikub filtrielemendi ära.
Kui filtrielement on tugevalt määrdunud, tuleb see uuega asendada.

Kui autot kasutatakse eriti tolmustes
või liivastes piirkondades, vahetage
õhufiltri elementi tehnohoolduse tavagraafikus ettenähtud intervallidest
sagedamini. (Vt selle peatüki osa
“Hooldus raskete kasutustingimuste
korral”.)

OAC3N080054TU

1. Vajutage avamisnuppu noole (1)
suunas.
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08

OAC3N080055TU

2. Avage õhufiltri filtrielement, tõstes
lukku (2) noolega näidatud suunas.

NB!
 bUJH V}LWNH DXWRJD NXL }KXILOWUL
filtrielement on eemaldatud. See
põhjustab mootori väga kiiret kulumist.
 2OJH }KXILOWUL DYDPLVHO MD ILOWULHOHmendi eemaldamisel ettevaatlik, et
mustus ja tolm ei satuks õhu sissevõtusuudmesse, vastasel juhul
võib mootor viga saada.
 .DVXWDJH +<81'$, RULJLQDDORVL
Originaalist erinevate osade kasutamine võib mootoit kahjustada.

OAC3N080056TU

3. Tõmmake hoob alla avatud asendisse.
4. Eemaldage kasutatud filtrielement ja
pühkige õhufiltri korpus tolmu eemaldamiseks seest puhtaks.
5. Paigaldage uus filter puhaste kätega
ja kontrollige, et kummist tihend
jääks oma kohale.
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KLIIMASEADME ÕHUFILTER
Filtri kontroll
Kliimaseadme õhufiltrit tuleb vahetada
vastavalt hooldusgraafikule. Kui sõidukit kasutatakse väga saastatud õhuga
linnades või tolmustel ebaühtlastel teedel väga pikka aega, tuleb seda kontrollida tihedamini ja vahetada varem.
Toimige kliimaseadme õhufiltri vahetamisel järgmiselt ja vältige teiste osade
kahjustamist.
Vahetage õhufiltrit hooldusgraafikule
vastavate intervallidega.

Filtrielemendi vahetamine

OAC3089012TU

2. Vajutage selle mõlemale küljele,
nagu joonisel näidatud. Nii vabanevad kindalaeka stoppertihvtid kinnitusest ja kindalaegas jääb rippuma.

OAC3059042TU

1. Avage kindalaegas.

OAH2078021

3. Eemaldage kliimaseadme õhufiltri
kate.
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08

ODH073012

4. Vahetage kliimaseadme õhufilter
välja.
5. Pange kõik osad oma kohale tagasi
eemaldamisele vastupidises järjekorras.
NB!
Kui asendate kliimaseadme õhufiltri
uuega, paigaldage see õigetpidi, nii
et sellel olev noolesümbol () oleks
suunatud allapoole. Vastasel juhul
võib süsteemi efektiivsus langeda ja
sellest võib hakata kostma müra.
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KLAASIPUHASTID
Klaasipuhastite kontroll

Klaasipuhastite vahetamine

Nii esiklaasi kui ka klaasipuhastiharjade määrdumine vähendab klaasipuhastite puhastusvõimet.
Määrdumise tavalisemateks põhjusteks on putukad, puutolm ja -vaik ning
kuumvahatöötlus, mida mõned autopesufirmad kasutavad. Kui klaasipuhastid
ei pühi korralikult, puhastage nii klaas
kui ka puhastite harjad ära selleks ette
nähtud kvaliteetse puhastusvahendiga
või õrnatoimelise pesulahusega ja loputage seejärel põhjalikult puhta veega.

Kui klaasipuhasti harjad ei puhasta
enam tõhusalt, võivad harjad olla kulunud või pragunenud ja vajavad vahetamist.

NB!
Klaasipuhastiharjade, -hoobade ja
muude osade kahjustamise vältimiseks
 bUJH NDVXWDJH QHQGH SHDO Y}L Olheduses bensiini, petrooleumi,
värvivedeldit ega muid lahusteid.
 bUJH SURRYLJH SXKDVWHLG NODDVLO
ise käsitsi liigutada.
 bUJHNDVXWDJHRPDDXWROHVRELPDtuid klaasipuhasteid.

i

ETTEVAATUST
Ärge laske klaasipuhasti harjahooval klaasile kukkuda, sest nii võib
klaas viga saada.

Esiklaasipuhasti

OGSR076067

Kasulik teave

Autode automaatpesulates pealekantavad kuumvahad muudavad esiklaasi
reeglina raskemini puhastatavaks.
OGSR076066

1. Tõstke klaasipuhasti harja klamber
üles. Tõstke klaasipuhasti hari seejärel üles.
2. Vajutades fiksaatorit (1), tõmmake
nüüd klaasipuhastit allapoole (2).
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08
Tagaklaasipuhasti
(kui on varustuses)

OGSR076068

3. Eemaldage klaasipuhasti hari hoova
küljest.
4. Paigaldage uus klaasipuhasti hoova
külge, tegutsedes eemaldamisele
vastupidises järjekorras.
5. Pange klaasipuhasti koos hoovaga
tagasi vastu esiklaasi.

OLMB073023

1. Tõstke klaasipuhasti hoob üles, keerake klaasipuhastiharja (1).
2. Tõmmake nüüd klaasipuhastihari
välja.

OLMB073024

3. Paigaldage uus klaasipuhasti hari,
sisestades keskmise osa klaasipuhasti hoova sisse, kuni see kohale
klõpsatab.
4. Kontrollige, kas klaasipuhasti on tugevalt hoova küljes kinni, proovides
seda kergelt tõmmata.
Klaasipuhastite, nende hoobade ja
muude osade kahjustamise vältimiseks
soovitame lasta klaasipuhasteid vahetada volitatud HYUNDAI teeninduses.
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AKU
3DULPDNVDNXWRLPLPLVHNV

i

Kasulikteave
²DNXGNLUMDGHJD833(5DQG
LOWER

OAC3089013TU

 +RLGNHDNXNLQGODOWNLQQLWDWXQD
 +RLGNHDNXSHDOLVSLQGSXKWDMDNXLYDna.
 +RLGNH NOHPPLG MD KHQGXVHG SXKtad, pingutatud ja kaetuna vaseliini
või klemmimäärdega.
 /RSXWDJHPDKDORNVXQXGHOHNWUROW
akult kohe vee ja söögisooda lahusega.
 .XLV}LGXNLWSLNHPDDMDMRRNVXOHLNDsutata, lahutage kõik akukaablid.
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OHYK077011

Kui autol on aku, millel on külje peal
märgistused LOWER (MIN) ja
UPPER (MAX) märgistused, peaksite
elektrolüüdi taset kontrollima.
Elektrolüüdi tase peaks olema märgistuste LOWER (MIN) ja UPPER
(MAX) vahel. Kui elektrolüüdi tase on
madal, lisage destilleeritud (või demineraliseeritud) vett. (Ärge kunagi lisage väävelhapet ega teisi elektrolüüte.)
Olge täitmisel ettevaatlik, et pritsmeid
ei sattuks akule ega teisele osadele.
Ärge täitke akuelemente üle.
See võib põhjustada aku või teiste osade korrodeerumist. Lõpetuseks keerake kinni aku kork. Soovitame siiski
aku parimaks hoolduseks pöörduda
HYUNDAI volitatud teeninduse poole.

08
HOIATUS
Iseendale või juuresolijatele RASKETE või SURMAVATE VIGASTUSTE
tekitamise vältimiseks järgige aku
käsitsemisel ja aku läheduses töötades alati alltoodud ohutusabinõusid.
Aku käsitlemisel lugege
ja järgige alati hoolikalt
juhiseid.
Kandke kaitseprille, mis
on
mõeldud
silmade
kaitsmiseks happepritsmete eest.
Hoidke igasugused sädemed, leegid ja suitsevad
materjalid akust eemal.
Akuelementides on alati
vesinikku, mis on väga
kergsüttiv gaas, ning see
võib süütamisel plahvatada.
Akud sisaldavad äärmiselt sööbivat väävelhapet. Olge väga ettevaatlik,
et akuhapet ei satuks teie
nahale, silma ega riietele.

 3ODVWNRUSXVHJDDNXW}VWPLVHOY}LE
liigne pinge korpusel põhjustada
akuhappe lekkimist. Tõstke akuhoidiku või kätega eri nurkadest.
 bUJH SURRYLJH DXWRW MXKWPHWHJD
käivitada, kui tühjenenud aku on
külmunud.
 bUJH SURRYLJH .81$*, ODDGLGD
akut siis, kui auto akujuhtmed on
akuga ühendatud.
 (OHNWULOLQH VWHVVWHHP W||WDE
kõrgepingega. Ärge puudutage
süsteemi komponente KUNAGI
siis, kui mootor töötab või mootori
start/stopp-lüliti on asendis ON.
 bUJHODVNH  MD  NlLYLWXVNDDEOLtel kokku puutuda. See võib tekitada sädemeid.
 7KLY}LNOPXQXGDNXY}LENlLYLtuskaablitega katki minna või plahvatada.
 -lUMHVW MlUVNXGHV NXUYLGHV QW ULQgiratast) sõitmise tõttu võib akust
lekkida elektrolüüt ja see võib olla
ohtlik. Vältige järjest järskudes
kurvides sõitmist.
NB!
Kui ühendate akuga volitamata
elektroonikaseadmed, võib aku tühjeneda. Ärge kasutage volitamata
seadmeid.

Kui hape satub teile silma, loputage
silmi puhta veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge kohe arsti poole. Kui
hape satub teie nahale, peske nahk
põhjalikult puhtaks. Kui tunnete valu
või põletustunnet, pöörduge kohe
arsti poole.
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Aku mahtuvuse silt

HOIATUS

 Näide

OAC3089014TU

K Sõidukis olev aku silt võib joonisel
näidatust erineda.
1. AGM50L-DIN: HYUNDAI aku mudeli
nimi
2. 12V: nominaalpinge
3. 50Ah 20HR: nimimaht (ampertundides)
4. RC 80: nimireservmahtuvus (minutites)
5. CCA 560A: külmkäivitusvool amprites (SAE/EN)

Aku laadimine
Teie sõidukil on hooldusvaba kaltsiumipõhine aku.
 .XLDNXWKMHQHEOKLNHVHDMDMRRNVXO
(sest nt esituled või sisevalgustid jäeti põlema, kui sõiduk ei olnud kasutuses), laadige seda aeglase laadimisega 10 tundi.
 .XL DNX WKMHQHE DHJODVHOW VXXUH
elektrikoormuse tõttu samal ajal kui
sõidukit kasutatakse, laadige seda
20–30 A kaks tundi.
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Järgige aku laadimisel järgmiseid
abinõusid.
 (QQHDNXKRROGDPLVWY}LODDGLPLVW
lülitage kõik tarvikud välja ja seisake mootor.
 bUJHOXEDJHDNXOlKHGXVVHVXLWVH
sädemeid ega leeke.
 .DQGNHODDGLPLVHDMDODNXNRQWUROlimiseks silmakaitset.
 $NX WXOHE V}LGXNLVW HHPDOGDGD MD
asetada hea ventilatsiooniga alale.
 -lOJLJHDNXWODDGLPLVHDMDOMDSHDtage või vähendage laadimiskiirust, kui akuelemendid hakkavad
tugevalt aurama (keema) või kui
mis tahes elemendi elektrolüüdi
temperatuur ületab 49°C (120°F).
 $NX ODKWLKHQGDPLVHO WXOHE QHJDtiivne akukaabel eemaldada esimesena ja paigaldada viimasena.
 /DKXWDJHDNXODDGLMDMlUJPLVHVMlUjestuses.
1. Lülitage akulaadija pealüliti välja.
2. Eemaldage negatiivne klamber
negatiivselt akuklemmilt.
3. Eemaldage positiivne klamber
positiivselt akuklemmilt.

08
NB!
AGM-aku (kui on varustuses)
 $*0DNXG $EVRUEHQW *ODVV 0DWW
-absorbeerivate klaaskiust mattidega akud) on hooldusvabad ja
soovitame
neid
hooldada
HYUNDAI volitatud teeninduses.
Laadige sellist akut ainult täisautomaatse akulaadijaga, mis on ette
nähtud AGM-akude laadimiseks.
 $*0DNXWYlOMDYDKHWDGHVVRRYLWDme teil kasutada üksnes volitatud
HYUNDAI teenindusest saadud
originaalvaruosi.
 bUJH DYDJH HHPDOGDJH DNX ODosas olevat korki. Nii võib elektrolüüt akust välja pääseda ja raskeid vigastusi tekitada.

Juhtmetega käivitamine
Kui olete kasutanud auto käivitamiseks
käivitusjuhtmeid ja korralikku abiakut,
sõitke autoga enne mootori seiskamist
vähemalt 30 minutit või laske töötava
mootoriga kohapeal seista vähemalt 60
minutit. Auto ei pruugi järgmisel korral
käivituda, kui lülitate mootori välja
enne, kui aku on jõudnud piisavalt laadida. Täiendavat teavet juhtmetega käivitamise kohta leiate 7. peatüki osast
“Juhtmetega käivitamine”.

i

Kasulik teave
Valesti kõrvaldatud aku
võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.
Seepärast viige vana aku
alati selleks ettenähtud
ametlikku jäätmekogumispunkti.

Üksuste lähtestamine
Järgmised üksused tuleb lähtestada
pärast seda, kui aku on tühjenenud või
kui aku on lahti ühendatud.
 $XWRPDDWVHOWDYDWDYDGMDVXOHWDYDG
aknad (vt ptk 3)
 7HHNRQQDNRPSXXWHU YWSWN
 .OLLPDVHDGPHVVWHHP YWSWN
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REHVID JA VELJED
HOIATUS
Rehvirikke tõttu võite auto üle kontrolli kaotada ja õnnetusse sattuda.
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ettevaatusabinõusid.
 .RQWUROOLJH RPD DXWR UHKYLG NRUG
kuus põhjalikult üle – kontrollige
rehvirõhku ja vaadake, ega rehvid
pole viga saanud või liigselt kulunud.
 7HLHDXWRMDRNVVRRYLWDWXGUHKYLU}hud on kirjas selles käsiraamatus
ja juhiukse piilarile kinnitatud rehvirõhkude kleebisel. Need väärtused kehtivad juhul, kui rehvid on
külmad. Mõõtke rehvirõhku alati
kvaliteetse
rehvimanomeetriga.
Rehvid, mille rõhk on liiga madal
või kõrge, kuluvad ebaühtlaselt
ning see mõjub halvasti auto juhitavusele.
 ,JDNRUGNXLNRQWUROOLWHU}KNXDXWR
rehvides, kontrollige ka varuratta
rehvirõhku.
 $VHQGDJHWXJHYDOWMDY}LHEDKWODselt kulunud ning kahjustatud rehvid uutega. Kulunud rehvid võivad
vähendada haardumist, auto pidurdusvõimet ja roolimise täpsust.
 5HKYLGH YDKHWDPLVHO DVHQGDJH
ALATI kõik neli rehvi alati täpselt
sama suurusega rehvidega, nagu
olid auto originaalrehvid. Mis tahes muus mõõdus rehvide ja velgede kasutamine võib mõjuda halvasti auto sõiduomadustele ja
juhitavusele ning häirida blokeeruPLVYDVWDVH SLGXULVVWHHPL $%6 
tööd, mille tulemusel võib juhtuda
raske liiklusõnnetus.
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Rehvide korrashoid
Maksimaalse vastupidavuse, ohutuse
ja kütuse kokkuhoiu tagamiseks peate
säilitama rehvides alati soovitatud rehvirõhke ning kinni pidama oma auto
jaoks soovitatud koormuspiirangutest
(kandevõimest) ja raskusjaotusest.

OAC3019023TU

Kõik rehvide tehnilised andmed (mõõdud ja rõhud) on kirjas auto juhipoolsele
keskpiilarile kinnitatud sildil.

08
Soovitatav rehvirõhk külmades
rehvides
Rõhku tuleb kõikides rehvides (k.a varuratta rehvis) kontrollida siis, kui rehvid
on külmad. “Külmad rehvid” tähendavad seda, et auto ei ole vähemalt kolm
tundi sõitnud või on selle aja jooksul
sõitnud alla 1,6 km.
Sooja rehvi rõhk ületab soovitatavat
külma rehvi rõhku tavaliselt 28–41 kPa
(4–6 psi) võrra. Ärge laske soojast rehvist rõhu reguleerimiseks õhku välja,
muidu langeb rõhk rehvi jahtudes alla
nõutava taseme. Soovitusliku rehvirõhu
leiate jaotisest “Rehvid ja veljed” peatükis 2.

HOIATUS
Rehvide minimaalse kulumise, auto
hea juhitavuse ning parimate sõiduomaduste tagamiseks tuleb rehvides hoida alati soovitatud rehvirõhku.
Liiga kõrge või liiga madal rõhk lühendab rehvi kasutusiga, mõjub halvasti auto juhitavusele ning võib
põhjustada rehvi ootamatu purunemise, mille tulemusel võib juht kaotada kontrolli auto liikumise üle ja
teha avarii.
Kui rõhk on rehvis väga madal, võib
rehv üle kuumeneda, mille tagajärjel
võib rehv lõhkeda, selle turvis irduda või tekkida muid rehviprobleeme.
Auto võib kaotada juhitavuse ning
sõit võib lõppeda tõsise liiklusõnnetusega. See oht on eriti suur palava
ilmaga ja pikaajalisel suure kiirusega sõidul.

NB!
 $ODU}KN S}KMXVWDE ND VXXUHPDW
kulumist, halba käsitlemist ja suurenenud kütusekulu. Võimalik on
ka velje deformeerumine. Seepärast jälgige, et rõhk oleks rehvides
alati normikohane. Kui rehvi peab
väga sageli täitma, soovitame lasta süsteemi volitatud HYUNDAI
teeninduses üle kontrollida.
 5HKYL OHWlLWPLQH PXXGDE V}LGX
ebamugavamaks, põhjustab rehviturvise keskjoone eriti kiiret kulumist ja suurendab teekonarustest
tulenevate vigastuste ohtu.

Rehvirõhu kontrollimine
Kontrollige rõhku oma auto rehvides
(k.a varuratta rehvis) vähemalt kord
kuus või sagedamini.

Kuidas kontrollida
Kasutage rehvirõhu kontrollimiseks
kvaliteetset rehvimanomeetrit. Seda,
kas rehvid on korralikult täis, ei saa aru
lihtsalt peale vaadates. Näiteks radiaalrehvid võivad tunduda korralikult
täis, kuigi rõhk neis on tegelikult liiga
madal.
Eemaldage rehvi ventiililt kork. Suruge
rehvimanomeetri otsik rõhunäidu saamiseks tugevalt ventiilile. Kui rõhk külmas rehvis vastab rehvirõhkude ja kandevõimete sildil soovitatud rõhule, pole
seda reguleerida vaja. Kui rõhk on aga
madal, lisage rehvi õhku, kuni rõhk kerkib soovitatud väärtuseni. Pärast rehvide täitmist ärge unustage kunagi korke
ventiilidele tagasi panna. Kui ventiilil ei
ole korki, võib mustus ja niiskus ventiilisüdamikku tungida ning põhjustada
õhu väljumist rehvist. Kui ventiili kork
on kadunud, paigaldage esimesel võimalusel uus kork.
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Kui lisasite õhku liiga palju, laske osa
õhku rehvist uuesti välja, vajutades rehvi ventiili keskel asuvat metallsüdamikku. Kontrollige seejärel rõhku manomeetriga veel kord. Pange korgid
ventiilidele kindlasti peale tagasi. Kui
ventiilil ei ole korki, võib mustus ja niiskus ventiilisüdamikku tungida ning põhjustada õhu väljumist rehvist. Kui ventiili kork on kadunud, paigaldage esimesel
võimalusel uus kork.

 Täismõõdus varurattaga (kui on varustuses)

CBGQ0706

 Ilma varurattata

Rehvide rotatsioon
Rehviturviste kulumise ühtlustamiseks
soovitab HYUNDAI rehvide asukohti
iga 12 000 km läbimise järel või varem
(kui ilmneb korrapäratu kulumise märke) omavahel vahetada.
Rehvide ümberpaigutamise ajal kontrollige ka rehvide tasakaalustatust.
Vaadake ka seda, kas rehvidel on ebaühtlase kulumise märke või vigastusi.
Ebatavalist kulumist põhjustab reeglina
vale rehvirõhk, rataste ebaõige suunang ja tasakaalustamatus, tugev pidurdamine
või
järsud
pöörded.
Vaadake, ega turvisel või rehvi küljel
pole muhke või paisunud kumerusi. Kui
leiate selliseid kohti, vahetage rehv uue
vastu. Asendage rehv uuega ka siis, kui
selle pinnal on näha koorti või traati.
Pärast ümber vahetamist reguleerige
eesmiste ja tagumiste rehvide rõhk
määratuni ja kontrollige, kas rattamutrid
on korralikud kinni (korrektne pingutusmoment on 11–13 kgf·m).
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CBGQ0707

 Suunarehvid (kui on varustuses)

CBGQ0707A

Alati, kui rehvide asukohti omavahel
vahetatakse, tuleks kontrollida ka piduriklotside kulumisastet.

08
i

Kasulik teave

Asümmeetrilise turvisemustriga rehvide puhul tuleb teha vahet rehvi sise- ja
välisküljel. Paigaldage asümmeetriline
rehv kindlasti õigetpidi – jälgige, et sellel olev väliskülje tähis “outside” jääks
kindlasti väljapoole. Kui rehv paigaldatakse nii, et väljapoole jääb rehvi sisekülg, millel on tähis “inside”, mõjub
see väga halvasti auto sõiduomadustele.

NB!
Vad kahjustada auto alumiiniumvelgi. Kasutage ainult sellele autole
heaks kiidetud rataste tasakaalustusvihte.

Rehvide asendamine uutega
Turvise
kulumisindikaator

HOIATUS
 bUJH NDVXWDJH UHKYLGH URWDWVLRRniks väikses mõõdus ajutist varuratast.
 bUJH SDLJDOGDJH DXWROH PLQJLO MXhul samaaegselt eri tüüpi (nt radiaal- ja diagonaaltüüpi) rehve.
See halvendab tuntavalt auto juhitavust, mille tulemusel võib kaduda kontroll sõiduki üle ja juhtuda
üliraskete tagajärgedega avarii.

Rataste suunang ja
tasakaalustatus
Auto rattad on tehases korralikult tasakaalustatud ning suunang õigeks reguleeritud. Nii peavad rehvid kaua vastu
ja on tagatud parimad sõiduomadused.
Üldiselt ei ole vaja rataste suunangut
uuesti reguleerida. Kui aga märkate
rehvide ebatavalist kulumist või kui
auto kisub sõitmisel kergelt ühele poole
viltu, peab suunangut ilmselt uuesti reguleerima.
Kui tunnete siledal teel sõites auto pidevat vibreerimist, vajavad auto rattad
ilmselt uuesti tasakaalustamist.

OLMB073027

Kui rehv on ühtlaselt kulunud, ilmub risti üle rehvi selgelt eristatava vöödina
nähtavale turvise kulumisindikaator.
See näitab, et rehvil on järel veel alla
1,6 mm paksune turvisekiht. Asendage
rehv sellisel juhul uuega.
Ärge oodake enne uue rehvi paigaldamist seni, kuni vööt tuleb nähtavale risti
üle kogu rehviturvise.
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HOIATUS
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige
alltoodud ohutusabinõusid.
 $VHQGDJHWXJHYDOWMDY}LHEDKWODselt kulunud ning kahjustatud rehvid uutega. Kulunud rehvid võivad
vähendada haardumist, auto pidurdusvõimet ja roolimise täpsust.
 5HKYLGH YDKHWDPLVHO DVHQGDJH
alati kõik neli rehvi alati täpselt
sama suurusega rehvidega, nagu
olid auto originaalrehvid. Mis tahes muus mõõdus rehvide ja velgede kasutamine võib mõjuda halvasti auto sõiduomadustele ja
juhitavusele ning häirida blokeeruPLVYDVWDVH SLGXULVVWHHPL $%6 
tööd, mille tulemusel võib juhtuda
raske liiklusõnnetus.
 5HKYLGH Y}LYHOJHGH YDKHWDPLVHO
on soovitatav asendada paarikaupa mõlemad esi- või tagarehvid
(või veljed). Ainult ühe rehvi vahetamine võib mõjuda väga halvasti
auto juhitavusele.
 5HKYLGH VHLVXQG KDOYHQHE DMD
jooksul isegi juhul, kui neid ei kasutata. Sõltumata järelejäänud turvisemustri sügavusest soovitab
HYUNDAI asendada rehvid normaalse sõidukoormuse korral iga
kuue (6) aasta möödudes uutega.
 5HKYLGH YDQDQHPLVSURWVHVVL Y}LE
kiirendada pidev sõit kuumas kliimas või sagedane raske koormus.
Kui rehve õigel ajal uutega ei asendata, võivad need ootamatult puruneda, auto võib kaotada juhitavuse
ja võib juhtuda raskete tagajärgedega avarii.
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Väikses mõõdus varuratta rehvi
väljavahetamine
(kui on varustuses)
Ajutiseks kasutamiseks mõeldud väikses mõõdus varuratta rehvi turvis peab
vastu lühemat aega kui tavamõõdus
rehvi turvis. Asendage rehv uuega, kui
näete rehvil kulumisindikaatorite vööte.
Uus rehv peab olema täpselt samas
mõõdus ja sama tüüpi, nagu teie uue
autoga kaasas olnud varuratta rehv,
ning see tuleb paigaldada samale ajutise varuratta veljele. Väikses mõõdus
ajutise varuratta rehv ei ole ette nähtud
paigaldamiseks normaalmõõdus veljele ning vastupidi – ajutise varuratta velg
ei ole ette nähtud normaalmõõdus rehvi
jaoks.

HOIATUS
Auto originaalrehv tuleb esimesel
võimalusel ära parandada või uuega
asendada, et vältida varuratta purunemist, mille tagajärjel võib auto juhitavuse kaotada ning juhtuda avarii. Ajutine varurehv on vaid
hädaolukordadeks. Kui autole on
paigaldatud ajutine varuratas, ärge
sõitke kunagi kiiremini kui 80 km/h.

08
Velje asendamine

1

Kui mis tahes põhjusel vahetatakse
metallvelgi, kontrollige, et uued veljed
oleksid tehases paigaldatud ori-

5,6
7
4

Rehvide haardumine
Haardumine võib halveneda, kui sõidate tugevalt kulunud või vale rõhuni täidetud rehvidega või kui teekate on libe.
Rehvid peab asendama uutega, kui turvise kulumisindikaatorite vöödid nähtavale ilmuvad. Juhitavuse kaotamise
vältimiseks aeglustage sõitu alati, kui
sajab vihma, lund või teedel esineb
jääd.

Rehvide hooldus
Lisaks õigele rehvirõhule aitab rehvide
kulumist vähendada ka rataste õige
suunang. Kui avastate, et rehv on ebaühtlaselt kulunud, laske oma autoteeninduses rataste suunangut kontrollida.
Kui lasete paigaldada oma autole uued
rehvid, hoolitsege selle eest, et need
oleksid ka korralikult tasakaalustatud.
See lisab sõidumugavust ja pikendab
rehvide kasulikku tööiga. Lisaks peab
laskma rehve uuesti tasakaalustada iga
kord, kui need on veljelt eemaldatud.

Rehvi markeering rehvi küljel
See markeering annab infot rehvi põhiomaduste kohta ning sisaldab ka rehvi
identifitseerimisnumbrit (TIN), millega
saab tõendada rehvi vastavust ohutusstandardeile. TIN-numbrit saab kasutada rehvi tuvastamiseks tagasikutsumise korral.

2
3

1
OLMB073028

1. Tootja nimi või kaubamärk
Rehvi küljel on näha selle tootja nimi
või kaubamärk.

2. Rehvimõõdu tähistus
Rehvi küljel asub rehvimõõdu tähis.
Seda on teil vaja teada autole uute rehvide valimisel. Järgnevalt on selgitatud,
mida tähed ja numbrid rehvimõõdu
markeeringus tähendavad.
Rehvimõõdu markeeringu näide
(See numbri- ja tähekombinatsioon on
toodud ainult näiteks; teie auto rehvide
markeering võib olla sellest erinev.)
175/65R14 86T
175 - Rehvi laius millimeetrites
65 - Ristlõikesuhe: rehvi ristlõike kõrguse suhe laiusesse protsentides
R - Rehvikonstruktsiooni kood
(radiaalne)
14 - Velje läbimõõt tollides
86 - Koormusindeks: numbrikood mis
on seotud maksimaalse koormusega, mida rehv suudab kanda
T - Kiirusindeksi sümbol Lisateavet
leiate selle jaotise kiirusindeksite tabelist.
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Velje mõõdu markeering
Ka veljed kannavad markeeringut, mida
peate teadma, kui tekib vajadus velje
asendamiseks. Järgnevalt on selgitatud, mida tähed ja numbrid velje mõõdu
markeeringus tähendavad.
Velje mõõdu markeeringu näide:
5.5J X 14
5.5 – velje laius tollides
J – velje serva profiil
14 – velje läbimõõt tollides

Rehvide kiirusklassid
Alltoodud tabelis on näha enamik hetkel sõiduautode puhul kasutatavatest
rehvide kiirusklassidest. Kiirusklassi
sümbol on osa rehvi küljel asuvast rehvimõõdu markeeringust. See sümbol
näitab ohutut maksimumkiirust, mille
jaoks antud rehv on konstrueeritud.
Kiirusklassi
sümbol

Maksimumkiirus

S

180 km/h

T

190 km/h

H

210 km/h

R
W
Y

240 km/h
270 km/h
300 km/h
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3. Rehvi kasutusaja kontrollimine (TIN: Tire Identification
Number ehk rehvi identifitseerimisnumber)
Kõik rehvid (kaasa arvatud varuratta
rehv) peab vahetama uute vastu, kui
nende tootmise kuupäevast on möödunud üle 6 aasta. Leiate tootmiskuupäeva rehvi külgseinalt (võimalik, et rehvi
seest), samuti DOT (USA transpordiameti) koodi. DOT-kood on numbrite
jada rehvil, mis koosneb numbritest ja
inglise tähtedest. Rehvi tootmiskuupäeva saate kindlaks määrata DOT-koodi
nelja viimase numbri põhjal.
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-koodi esimesed numbrid ja tähed
tähistavad rehvitehast, rehvi mõõtu ja
turvisemustrit, viimased neli numbrit
näitavad valmistusnädalat ja -aastat.
Näiteks:
DOT XXXX XXXX 1520 näitab, et rehv
on valmistatud 2020. aasta 15. nädalal.

4. Rehvikihi koostis ja materjal
See number näitab, mitmest kummiga
kaetud koordikihist rehv koosneb.
Rehvide tootjad on kohustatud avaldama ka rehvides kasutatud materjalid,
mille hulka kuuluvad teras, nailon,
polüester jm. Täht R tähistab kihtide radiaalset asetust, täht D kihtide diagonaalset asetust ning täht B diagonaal-vöörehvi.
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5. Maksimaalne lubatud rõhk
See number näitab suurimat rõhku, milleni rehvi võib õhuga täita. Ärge seda
maksimaalset rehvirõhku ületage.
Soovitusliku rehvirõhu leiate rehvi ja
laadimisteabe sildilt.

6. Maksimaalne koormusindeks
See number näitab rehvi maksimaalset
kandevõimet kilogrammides ja naeltes.
Sõidukil olevate rehvide asendamisel
kasutage ainult rehve, millel on sama
koormusindeks kui tehases paigaldatud rehvidel.

7. Ühtne rehvi kvaliteedihinnang
Mõningate rehvide küljele on pressitud
ka kvaliteediklasside markeeringud.
Näiteks:
TURVISE KULUMISMÄRK 200
VEOJÕUD AA
TEMPERATUUR A

Rehvide suhteline vastupidavus ja sõiduvõime sõltub nende kasutamise tegelikest tingimustest. Seetõttu võib tegelik vastupidavus normist märgatavalt
erineda, kuna sõiduharjumused, teostatav hooldus, teeolud ja kliima varieeruvad.
Nimetatud klassid on pressitud sõiduauto rehvide küljele. Teie auto standard- või lisavarustusse kuuluvate rehvide kulumisklassid võivad varieeruda.

Haardumine (Traction) AA, A, B ja C
Haardumisklassid kõrgemast madalamani on AA, A, B ja C. Need näitavad
rehvide peatumisvõimet märjal teekattel, mida mõõdetakse kindlates tingimustes ametlikel katsetel, kus testpinnaseks on asfalt ja betoon. Tähega C
tähistatud rehvide haardumisvõime
võib olla halb.

HOIATUS
Turvise kulumismärk
Turvise kulumisklassi näol on tegu suhtelise suurusega, mille aluseks on rehvi
kulumise kiirus, mida mõõdetakse kindlates tingimustes ametlikul testteel.
Näiteks kulumisklassi 150 rehvide turvisekiht peab ametlikele katsetingimustele vastavates oludes poolteist korda
kauem vastu kui klassi 100 rehvide turvis.

Rehvi haardumisklassi määramisel
võetakse aluseks katsetel mõõdetud
pidurdusvõime rehvi otseliikumisel.
See ei näita rehvi kiirendusvõimet,
külgpidamist, vesiliukindlust vms
omadusi.
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Temperatuur – A, B ja C
Temperatuuriklassid on A (kõrgeim), B
ja C. Need klassid näitavad rehvide
vastupidavust kuumenemisele ja kuumuse hajutamisvõimet, mida kontrollitakse kindlates tingimustes siselabori
testrattal.
Kõrge temperatuur, mida rehv peab taluma, võib põhjustada rehvi materjali
lagunemist ning rehvi kasutusea lühenemist. Liiga kõrge temperatuur võib
viia rehvi järsu purunemiseni. Klasside
A ja B vastupidavustase (labori testrattal) on kõrgem kui seadustega nõutav
miinimum.

HOIATUS
Temperatuuriklassi määramisel on
rehv korralikult õige rõhuni täidetud
ning rehv ei ole üle koormatud.
Liigne kiirus, liiga madal või kõrge
rehvirõhk või liiga suur koorem (ükshaaval või kombinatsioonis) võib
põhjustada liigset kuumenemist ja
rehvi järsu purunemise. Nii võite
auto üle kontrolli kaotada ja õnnetusse sattuda.

Väikese ristlõikesuhtega rehvid
Madala profiiliga rehve, mille profiil on
madalam kui 50, on ette nähtud sportliku välimuse jaoks.
Kuna väikese ristlõikesuhtega rehvid
on välja töötatud eelkõige auto paremat
juhitavust ja pidurdusvõimet silmas pidades, võib sõit nendega olla veidi jäigem. Samuti on väikese ristlõikesuhtega rehvid tavaliselt laiemad ja seega on
nende kokkupuutepind teega suurem.
Mõnel juhul võib nendega esineda rohkem müra kui tavarehvide kasutamisel.
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ETTEVAATUST
Kuna väikese ristlõikesuhtega rehvi
küljed on tavarehvist kitsamad, võib
nii velg kui ka rehv kergemini viga
saada. Seega olge selliste rehvidega
sõites ettevaatlik ja järgige rehvi ja
velje vigastuste vältimiseks alltoodud juhiseid.
 2OJHHEDWDVDVHOWHHOY}LPDDVWLNXO
sõites väga ettevaatlik, et rehvid ja
YHOMHGYLJDHLVDDNV3lUDVWVHOOLVtes oludes sõitmist kontrollige veljed ja rehvid alati üle.
 .XL SHDWH V}LWPD OH NLLUXVW}NNH
kanalisatsioonikaevu äärekivi või
läbi teeaugu, tehke seda väga aeglaselt, et velgi ja rehve mitte kahjustada.
 .XL UHKY RQ VDDQXG WXJHYD O||JL
soovitame lasta velje ja rehvi selleks volitatud HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
 .DKMXVWXVWH YlOWLPLVHNV NRQWUROOLge rehvide seisundit ja rõhku iga
3000 km läbimise järel.
 5HKYLNDKMXVWXVWH
WXYDVWDPLQH
vaid vaatlemisel on keeruline. Kui
aga on tekkinud vähimgi kahtlus
rehvi korrasolekus, kontrollige
rehv üle või asendage uuega, sest
ka kõige väiksema kahjustuse korral võib õhk rehvist ohtlikult lekkima hakata.
 .XL UHKY NDKMXVWXE HEDKWODVWHO
teedel, maastikul, üle augu, kanalisatsioonikaevu või äärekivi sõitmisel, ei kata seda garantii.
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KAITSMED
 Labatüüpi

Normaalne

Puhutud

 Kassetitüüpi

Normaalne

Puhutud

 Mitmikkaitse

Kui elektrisüsteem ei tööta, kontrollige
esimesena armatuurlaua juhipoolses
otsas asuvat kaitsmeplokki. Enne, kui
asendate läbipõlenud kaitsme uuega,
seisake mootor, lülitage välja kõik lülitid
ja ühendage aku miinuskaabel lahti.
Asendage läbipõlenud kaitse alati samade tehniliste näitajatega uue kaitsmega.
Kui ka uus asenduskaitse läbi põleb,
viitab see mingile elektriprobleemile.
Vältige sel juhul vastava süsteemi kasutamist ning pöörduge nõu küsimiseks
kohe volitatud HYUNDAI teeninduse
poole.

i
Normaalne

Puhutud
OTA070039

Kaitsmed kaitsevad auto elektrisüsteemi elektrilise ülekoormuse poolt põhjustatud kahjustuste eest.
Sellel autol on 2 (või 3) kaitsmeplokki:
üks asub armatuurlaua juhipoolses otsas ja teine mootoriruumis.
Kui mõni teie auto tuledest, lisaseadmetest või lülititest ei tööta, kontrollige
vastava vooluahela kaitset. Kui kaitse
on läbi põlenud, on selle sees olev element sulanud või katkenud.

Kasulik teave

Kasutatud on kolme tüüpi kaitsmeid:
kahvelkaitsmed väiksema nimivoolu
jaoks ning kandilised kaitsmed ja mitmikkaitsmed suurema nimivoolu
jaoks.

HOIATUS
Asendage kaitse AINULT täpselt
sama tüüpi ja sama nimivoolu väärtusega terve kaitsmega, mitte mingi
muu vahendiga.
 6XXUHPD QLPLYRROX YllUWXVHJD
kaitse võib põhjustada kahjustusi,
millest võib alguse saada tulekahju.
 bUJHSDLJDOGDJHNRUUDOLNXNDLWVPH
asemele kunagi traati või alumiiniumfooliumit – isegi ajutise asendusena mitte. See võib põhjustada
ulatuslikke kahjustusi elektrisüsteemis ning isegi tulekahju.
NB!
Ärge kasutage kaitsmete eemaldamiseks kruvikeerajat ega mingeid
muid metallriistu, sest see võib põhjustada lühise ning kahjustada elektrisüsteemi.
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Kaitsme vahetamine armatuurlaua kaitsmeplokis

OAC3089015TU

1. Seisake mootor ja lülitage süüde välja.
2. Lülitage kõik lülitid välja (OFF).
3. Avage kaitsmeploki kate.
4. Tehke kaitsmeploki katte siseküljel
oleva skeemi abil kindlaks kahtlustatava kaitsme asukoht.

7. Lükake sisse uus sama nimivoolu
väärtusega kaitse ja kontrollige, et
see läheks korralikult oma pessa.
Kui kaitse ei lähe korralikult paika
(jääb kohale loksuma), paluge abi
volitatud HYUNDAI teenindusest.
Kui on hädaolukord ja teil ei ole varukaitset, kasutage sama nimivooluga
kaitset mõnest teisest vooluahelast,
mida te hetkel auto kasutamiseks ei
vaja, näiteks sigaretisüütaja kaitset.
Kui esituled või auto muud elektriseadmed ei tööta ja kaitsmed on korras,
kontrollige mootoriruumis asuvat kaitsmeplokki. Kui kaitse on läbi põlenud,
peab selle asendama sama nimivoolu
väärtusega uue kaitsmega.

Kaitsmelüliti

OAC3089016TU
OAC3089017TU

5. Tõmmake kahtlustatav kaitse otse
välja. Kasutage selleks spetsiaalset
kaitsmete eemaldusvahendit, mis on
hoiul mootoriruumis asuvas kaitsmekarbis.
6. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui
kaitse on läbi põlenud, asendage
see uuega. Mõned varukaitsmed on
olemas armatuurlaua kaitsmeplokis
(või mootoriruumi kaitsmeplokis).
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Hoidke kaitsmelülitit alati sisselülitatud
asendis ON.
Kui panete lüliti asendisse OFF, vajavad mõningad auto elektriseadmed (nt
helisüsteem, digitaalkell) uuesti seadistamist ning tark võtmepult ei pruugi
enam korralikult töötada.

08
i

Kaitsme vahetamine mootoriruumi kaitsmeplokis

Kasulik teave

OAC3069057TU

Kui kaitsmelüliti on väljas (asendis
OFF), ilmub ekraanile ülaltoodud teade.
NB!
 $XWRJDV}LWHVOOLWDJHNDLWVPHOOLWL
alati sisse (ON asendisse).
 3DQJHNDLWVPHOOLWLDVHQGLVVH2))
ainult siis, et vältida aku tühjenemist, kui sõiduk seisab pargituna
kauem kui kuu aega.
 bUJH OOLWDJH DXWR NDLWVPHOOLWLW
korduvalt sisse-välja. See võib
kaitsmelülitit kahjustada.

OAC3089017TU

1. Seisake mootor ja lülitage süüde välja.
2. Lülitage kõik lülitid välja (OFF).
3. Eemaldage kaitsmeploki kaas, vajutades fiksaatoreid ja tõmmates kaant
siis ülespoole.
4. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui
kaitse on läbi põlenud, asendage
see uuega. Kaitsme eemaldamiseks
või paigaldamiseks kasutage mootoriruumi kaitsmeplokis asuvat kaitsmetõmbajat.
5. Lükake sisse uus sama nimivoolu
väärtusega kaitse ja kontrollige, et
see läheks korralikult oma pessa.
Kui kaitse ei lähe korralikult paika
(jääb kohale loksuma), paluge abi
volitatud HYUNDAI teenindusest.
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NB!
3lUDVW NDLWVPHWH NRQWUROOLPLVW PRRtoriruumi kaitsmeplokis pange
Eemaldage kaitsmeploki kaas, vajutades fiksaatoreid ja tõmmates kaant
Kui kaas läheb korralikult paika, võite kuulda sulgumisklõpsatust. Kui
kaas ei ole korralikult suletud, võib
vesi kaitsmeplokki pääseda ja põhjustada häireid elektrisüsteemis.

Mitmikkaitse (peakaitse)

OAC3089018TU

Kui mitmikkaitse põleb läbi, siis vahetage see järgmiselt.
1. Seisake mootor ja lülitage süüde välja.
2. Ühendage lahti aku negatiivne juhe.
3. Eemaldage kaitsmeploki kaas, vajutades fiksaatoreid ja tõmmates kaant
siis ülespoole.
4. Eemaldage ülemisel pildil näidatud
mutrid.
5. Asendage kaitse sama väärtusega
uue kaitsmega.
6. Pange osad kohale tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.
Kui mitmikkaitse on läbi põlenud, soovitame pöörduda volitatud HYUNDAI teeninduse poole.
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Kaitsme- ja releeploki kirjeldus
Juhikülje kaitsmepaneel

i

Kasulik teave

Kõik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda
teie sõidukile. See on printimise ajal
täpne. Kui kontrollite kaitsmeid oma
auto kaitsmeplokis, võtke aluseks selle
kaanel asuv skeem.

OAC3089020TU

Kaitsme- ja releeploki kaante siseküljel
asub kaitsmete ja releede asukohaskeem koos vastavate nimetuste ja nimivooludega.

OAC3089021TU
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Juhikülje kaitsmepaneel
KAITSME NIMETUS

6h0%2/

NIMIVOOL (A)

.$,767$9.20321(17

01

OHT
HOIATUSSIGNAAL

15

Suunatuli

02

DOOR LOCK

20

Uste kesklukustus

03

EESMINE
UDUTULI

15

Eesmine udutuli

04

PIDURILÜLITI

10

STOP-LÜLITI

25

Vasakpoolsed elektrilised aknad

25

Parempoolsed elektrilised aknad

25

Eesmine elektriline aken
(juhi pool)

20

Eesmine pistikupesa

05
06
07
08

VASAKPOOLSED
ELEKTRILISED
AKNAD
PAREMPOOLSED
ELEKTRILISED
AKNAD
ELEKTRILISE
AKNA
OHUTUSELEMENT
PISTIKUPESA

09

SIGARISÜÜTAJA

15

Sigarisüütaja

10

ACC

10

Alalisvoolumuundur (LDC), E-CALL,
AUDIO/AVN, IBU jne

11

SOOJENDUSEGA
VÄLIMINE
PEEGEL

10

Soojendusega küljepeeglid
(parem ja vasak)

12

TURVAPADJA
NÄIDIK

7,5

Näidikuplokk, automaatse ja
manuaalse kliimaseame juhtmoodul
(MTC/FATC)

13

AIR BAG 1

10

Turvapatjade juhtmoodul (ACU)

14

AIR BAG 2

10

Turvapatjade juhtmoodul (ACU)

15

SISEVALGUSTI

10

Salongi, pakiruumi ja kindalaeka tuled

16

MULTIMEEDIUMID

20

AUDIO/AVN, LDC
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Juhikülje kaitsmepaneel
KAITSME NIMETUS

6h0%2/

NIMIVOOL (A)

.$,767$9.20321(17

17

MOOTORI
JUHITUD
ROOLIVÕIMENDI

7,5

MDPS-seade

18

ISTMESOOJENDI

20

(Parem- ja vasakpoolne) istmesoojendus

19

BLOKEERUMISVASTANE
PIDURISÜSTEEM

7,5

ABS-süsteem

20

CLUSTER

7,5

Näidikuplokk

21

SOOJENDUSEGA
ROOL

15

Roolisoojendi

22

E-KÕNE
(HÄDAKÕNE)

7,5

Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteem

23

KÄIKUDE
JUHTELEMENT
ELEKTROONILINE
(MOOTORI)
JUHTELEMENT

15

Siduri juhtmoodul, TGS_LEVER,
tagurdustule juhtmoodul

10

Elektrooniline kontrollplokk (ECU)

24

lTjhss

E

25

Tagumine udutuli

10

Tagumine udutuli

26

PÄEVATULED

10

Päevatuli

15

MF-juhtmoodul (MF_SW), tagaklaasipuhasti mootor

20

MF-juhtmoodul (MF_SW), esiklaasipuhasti mootor

27
28

TAGUMINE
KLAASIPUHASTISÜSTEEM
KLAASIPUHASTISÜSTEEM (PIDEV)

29

START

7,5

Stardirelee

30

ÕHUKONDITSIONEER 1

7,5

Automaatse ja manuaalse kliimaseadme juhtmoodul, ventilaatorirelee

31

ÕHUKONDITSIONEER 2

7,5

Automaatse kliimaseadme juhtmoodul, ventilaatorimootor
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Juhikülje kaitsmepaneel
KAITSME NIMETUS

6h0%2/

.$,767$9.20321(17

NIMIVOOL (A)

32

MODULE 1

7,5

STOP SW

33

MODULE 2

10

MFC, IBU (PDW-R), ESC-juhtmoodul,
konsooli juhtmoodul

34

MODULE 3

7,5

MTC/FATC, TGS_LEVER_AMT_IND,
OBD, E-KÕNE, HLLD,
AUDIO/AVN, LDC, WPC

35

MODULE 4

7,5

IBU/SLM

36

MODULE 5

10

IBU, S_HTD

37

MODULE 6

10

HAZARD DO LOCK juhtmoodul, OBD

38

MEMORY

10

MTC/FATC, näidikuplokk

39

IBU (integreeritud
kere juhtimise seade)

15

IBU

40

IBU (integreeritud
kere juhtimise seade)

10

IBU

41

SPARE

10

-
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Mootoriruumi kaitsmeplokk

i

Kasulik teave

Kõik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda
teie sõidukile. See on printimise ajal
täpne. Kui kontrollite kaitsmeid oma
auto kaitsmeplokis, võtke aluseks selle
kaanel asuv skeem.

OAC3089018TU

Kaitsme- ja releeploki kaante siseküljel
asub kaitsmete ja releede asukohaskeem koos vastavate nimetuste ja nimivooludega.

OAC3089022TU

8-61

Hooldus

Mootoriruumi kaitsmeplokk
NIMIVOOL (A)

3¯+,
RELEE

30

ECU (MT, AMT)

FUEL PUMP

20

FUEL PUMP

COOLING FAN 1

35

Jahutusventilaatori mootor (HI)

COOLING FAN 2

35

Jahutusventilaatori mootor
(LOW)

ÕHUKONDITSIONEER

20

Õ/KIND KOMPR

START

20

Elektrooniline kontrollplokk (ECU)

SIGNALISATSIOONI
HELISIGNAAL

20

Signalisatsiooni helisignaal

HORN

20

Signaal

BLOWER

35

ICU, BLOWE MOOTOR

ALTERNATOR

125 või 150

MOTOR
DRIVEN
POWER
STEERING

80

MDPS-seade

BLOWER

40

ICU, BLOWE MOOTOR

REAR HEATED

30

ICU, tagant soojendusega

PEAMINE

RELEE

MITMIKKAITSE

LP S/B J
KAITSE

ALTERNATOR

AMT 1

1

AMT

40

AMT

AMT 2

2

AMT

40

AMT

30

ICU

BATTERY 1
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KAITSME NIMETUS

08
KAITSME NIMETUS

LP S/B J
KAITSE

S/B M
KAITSE

LP MINI
KAITSE

6h0%2/

.$,767$9.20321(17

NIMIVOOL (A)

BATTERY 2

30

ICU

BATTERY 3

50

ICU

BATTERY 4

50

ICU

Jahutusventilaator

30 või 40

ELEKTROONILINE
STABIILSUSKONTROLL 1
ELEKTROONILINE
STABIILSUSKONTROLL 2
POWER
OUTLET

Jahutusventilaatori mootor

40

ESC

40

ESC

40

Pistikupesa

SÜÜDE 1

30

ICU

SÜÜDE 2

30

ICU, START SOL

ELEKTROONILINE
(MOOTORI)
JUHTELEMENT 1

30

Elektrooniline kontrollplokk (ECU)

Tagurdustuli

10

Tagurdustuli

KLAASIPUHASTISÜSTEEM
(PIDEV)

10

Elektrooniline kontrollplokk (ECU)

FUEL PUMP

15

Kütusepump

HORN

15

Signaal

AIR
CONDITIONER

10

Õ/KIND KOMPR
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KAITSME NIMETUS

6h0%2/

ELEKTROONILINE
(MOOTORI)
JUHTELEMENT 2
ELEKTROONILINE
(MOOTORI)
JUHTELEMENT 3
ELEKTROONILINE
(MOOTORI)
JUHTELEMENT 4
LP MINI
KAITSE

15

Pearelee

15

Pearelee

15

Pearelee

INJECTOR

15

Kütusepihusti

IGNITION COIL

15

Süütepool

AMT

15

AMT

AMS

10

Akuandur

AMT 3
VAHELDUVVOOLUGENERAATORI
HALDAMISSÜSTEEM
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.$,767$9.20321(17

NIMIVOOL (A)

3

08
LAMBIPIRNID
Kui tekib vajadus auto lampide vahetamiseks, küsige alati kõigepealt nõu volitatud HYUNDAI teenindusest. Paljude
lampide vahetamine on keerukas, sest
lambile ligipääsemiseks peab esmalt
eemaldama muid autoosi. Eriti keerukas on näiteks lampidele juurdepääsuks esituleploki eemaldamine.
Esitulede koostu eemaldamine/paigaldamine võib sõidukit kahjustada.

HOIATUS
Enne tuledega seotud tööde alustamist vajutage piduripedaal alla, liigutage käigukang neutraalasendisse N
(automatiseeritud manuaalkäigukasti puhul) või vabakäigule (manuaalkäigukasti puhul), rakendage seisupidur, lülitage süütelukk asendisse
LOCK/OFF ja võtke võti autost väljudes endaga kaasa. Siis ei saa auto
ootamatult liikuma hakata ning puudub ka võimalike elektrilöökide oht.
Arvestage sellega, et lambid võivad
olla kuumad, ning olge ettevaatlik, et
te oma sõrmi ei põletaks.
NB!
Asendage läbipõlenud lamp alati
vaid täpselt sama võimsusega uue
lambiga. Vastasel juhul võib see
kahjustada vastava elektriahela kaitset või kogu elektrisüsteemi.

i

Kasulik teave

Pärast autopesu või öösel niiskes sõitmist võivad esituled või tagatuled uduseks minna. Seda põhjustab temperatuurierinevus tuleklaasi sise- ja
välispinnal ning see ei viita probleemile. Kui niiskus lambis kondenseerub,
tuleb see pärast esituledega sõitmist
eemaldada. Eelmaldamise määr võib
sõltuda lambi suurusest, asendist ja
keskkonnatingimustest. Kui aga niiskus ei eemaldu, soovitame lasta süsteemi volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

i

Kasulik teave – Euroopa

Liikluskorralduse muutus
Lähitulede valgus jaotub asümmeetriliselt. Kui autoga sõidetakse parempoolse liiklusega riigist vasakpoolse
liiklusega riiki või vastupidi, põhjustab selline asümmeetriline valgusjaotus vastutulijate pimestamist. Pimestamise vältimiseks näevad Euroopa
Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad
ette mitmete eri tehniliste lahenduste
kasutamist (nt automaatne valgusreåLLPL PEHUOOLWXV WXOHGHOH NOHHELWDvad katted, valguse suunamine alla
jne). Tänu oma erilisele ehitusele sellised auto esituled vastutulijaid ei pimesta. Niisiis pole teil vaja vastupidise
liiklusega riiki sõites oma auto esituledega mingeid muudatusi ette võtta.
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Esitule, ääretule,
suunatule, udutule, päevatule
ja staatilise kurvitule lambipirnide vahetamine

 Tüüp B

 Tüüp A

OAC3089023TU

 Tüüp C

OAC3089024TU

(1) Esituli (lähi-/kaugtuli) *1
(2) Suunatuli
(3) Päevatuli
ja ääretuli
(4) Esiudutuli (kui on varustuses)

OAC3N080023TU
2

*1: Mitmefookuseline (MFR) esituli

(1) Esituli (lähi-/kaugtuli) *
(2) Staatiline kurvituli (lähituli)
(3) Suunatuli
(4) Päevatuli
ja ääretuli
(5) Esiudutuli (kui on varustuses)
*2: Kahe funktsiooniga esituli
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Esituli (lähi-/kaugtuli)
1. Keerake esiratas sissepoole.

OLMB073042L

HOIATUS

OAC3089042TU

 .lVLWVHJH KDORJHHQODPSH DODWL
väga ettevaatlikult. Halogeenlambid sisaldavad rõhu all olevat
gaasi, mille mõjul tekib lambi purunemisel palju lendavaid klaasikilde. Need võivad teid tõsiselt vigastada.
 .DQGNH KDORJHHQODPSLGH YDKHWDmisel kaitseprille. Laske lambil
enne selle puudutamist jahtuda.
OAC3089043TU

 .ULLPXVWDPLVH YlOWLPLVHNV NlVLWVHJH
lampe alati väga ettevaatlikult. Kui
lambid põlevad, vältige nende kokkupuudet vedelikega.
 bUJH SXXGXWDJH ODPEL NODDVL NXQDJL
paljaste kätega. Põlev lamp võib sellele jäänud naharasu tõttu üle kuumeneda ning lõhkeda.
 3LUQL WXOHE NlVLWVHGD YDLG HVLWXOHVVH
paigaldamisel.
 .XL ODPS OlKHE NDWNL Y}L SUDJXQHE
asendage see otsekohe uuega.

OAC3089044TU

2. Eemaldage ratta kaitseklambrid (B),
kaitseraua katte (A) ja kaitseraua
ülemise katte poldid (C).
3. Lükake rattakaitse kõrvale ja eemaldage esitule pirni kate esituleplokist,
keerates katet vastupäeva.
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 Tüüp A

i

Kasulik teave

Kahe funktsiooniga esituli
See esilatern on kahefunktsiooniline,
lülitades solenoidsüsteemi abil lähituled kaugtuledeks või vastupidi. Niisiis
võib liikumise heli kuulda, kui esiltuli
lülitab lähituled ümber kaugtuledeks
või vastupidi ning see ei tähenda, et esitulede töös on rikkeid.
OAC3089045TU

 Tüüp B, C

 Tüüp A

OAC3089051TU

[1]: Esituled

4. Tõmmake esitule lambipesa ühenduspistik lahti.
5. Eemaldage esitule pirni kinnitustraat, vajutades otsa ja surudes seda
üles.
6. Võtke pirn esituleplokist välja.
7. Sisestage uus esitule pirn ja pange
pirni kinnitustraat tagasi kohale, viies
traadi pirni soonega vastavusse.
8. Ühendage tagasi lambipesa ühenduspistik.
9. Paigaldage pirni kate, pöörates seda
päripäeva.
10. Paigaldage rattakaitse, tegutsedes
eemaldamisele vastupidises järjekorras.
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OAC3089035TU

 Tüüp B, C

OAC3089036TU

[2]: Staatiline kurvituli (lähituli)
[3]: Suunatuli

08
Suunatuli, staatiline kurvituli
(lähituli)

Päevatuled ja ääretuled, esiudutuled (kui on varustuses)

1. Avage kapott.
2. Eemaldage suunatule või staatilise
kurvitule lambipirni kate, pöörates
seda vastupäeva.
3. Eemaldage lambipesa tuleplokist,
keerates seda vastupäeva, kuni
pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
4. Pange kohale uus lambipirn. Pistke
see pesasse ja keerake, kuni lambipirn kohale fikseerub.
5. Paigaldage pirnipesa plokki, seades
selle nagad ploki sälkudega kohakuti.
Suruge pesa ploki sisse ja keerake
siis päripäeva kohale.
6. Paigaldage tagasi suunatule või
staatilise kurvitule lambipirni kate,
pöörates seda päripäeva.

 Päevatuled ja ääretuled

 Esiudutuli

OAC3089038TU

OAC3089037TU

1. Eemaldage alumine kate kruvisid ja
polte keerates.
2. Lükake oma käsi esikaitseraua taha.
3. Eemaldage elektripistik lambipesa
küljest.
4. Eemaldage lambipesa koos lambipirniga tulekorpusest, keerates pesa
vastupäeva, kuni pesa küljes olevad
hambad on kohakuti korpuses olevate sälkudega.
5. Pange uus lampipirn koos pesaga
korpusesse tagasi. Selleks paigutage pesa küljes olevad hambad korpuses olevate sälkudega kohakuti.
Suruge pesa korpuse sisse ja keerake siis päripäeva kohale.
6. Ühendage toitepistik lambipesaga.
7. Paigaldage esikaitseraua alumine
kate tagasi.
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Päevatuli ja ääretuli
(LED-lambid, kui on varustuses)
Teie sõiduk on varustatud LEDlampidega. LED-lampide pirne ei saa
vahetada. LED-lampe, mis ei põle, soovitame lasta HYUNDAI volitatud esindajal kontrollida.

Esitule ja esimese udutule
suunamine (Euroopa)
Esitule suunamine
 Tüüp A

OAC3089039TU

 Tüüp B, C

OAC3089040TU

1. Täitke rehvid normikohase rõhuni ja
tühjendage auto igasugusest pagasist, nii et autosse jääks vaid juht,
varuratas ja autoga kaasasolevad
tööriistad.
2. Auto peab asuma tasasel horisontaalsel aluspinnal (põrandal).
3. Tõmmake seinaekraanile kaks püstjoont, mis läbivad mõtteliselt kummagi esitule keskpunkti, ja põikjoon,
mis läbib samuti kummagi esitule
keskpunkti.
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08
4. Kui aku on täis ja esituled töökorras,
suunake esitulede valgusvihk ekraanile nii, et kõige heledam osa valgusest langeks põik- ja püstjoonte ristumiskohale.
5. Lähitule valgusvihu suunamiseks
vasakule või paremale keerake vastavat seadekruvi kruvikeerajaga
päri- või vastupäeva. Lähitule valgusvihu suunamiseks üles- või allapoole keerake vastavat seadekruvi
kruvikeerajaga päri- või vastupäeva.
Kaugtule valgusvihu suunamiseks
üles- või allapoole keerake vastavat
seadekruvi kruvikeerajaga päri- või
vastupäeva.

Esiudutule suunamine
 Tüüp A

OAC3089026TU

 Tüüp B

OAC3N080026TU

Esimesi udutulesid suunatakse samuti
nagu esitulesid.
Kui esiudutuled ja aku on normaalses
seisukorras,
suunake
udutulesid.
Esiudutule valgusvihu suunamiseks
üles- või allapoole keerake vastavat
seadekruvi (1) kruvikeerajaga päri- või
vastupäeva.
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Reguleerimispunkt (5-ukseline mudel)
<Esitulede kõrgus maast>

<Pirnidevaheline kaugus>

H1: Esitule (lähi-/kaugtule) pirni keskpunkti ja maapinna vaheline kaugus
H3: Esidutule pirni keskpunkti ja maapinna vaheline kaugus
W1: Kaugus esitule (lähi-/kaugtule) pirnide keskpunktide vahel
W3: Kaugus esiudutule pirnide keskpunktide vahel

OAC3089027TU

Ühik: mm (toll)

Auto seisund

Ilma juhita

Koos juhiga
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Mitmefookuseline
esituli
Kahe funktsiooniga
esituli
Mitmefookuseline
esituli
Kahe funktsiooniga
esituli

H1
768
(30,23)
761,5
(29,9)
761
(29,9)
754,5
(29,7)

H3
Udu
392 (15,4)

385 (15,2)

W3
W1
1342
(52,8)
1357
(53,4)
1342
(52,8)
1357
(53,4)

Udu
1361
(53,6)

1361
(53,6)

08
Reguleerimispunkt (N Line)
<Esitulede kõrgus maast>

<Pirnidevaheline kaugus>

H1: Esitule (lähi-/kaugtule) pirni keskpunkti ja maapinna vaheline kaugus
H3: Esidutule pirni keskpunkti ja maapinna vaheline kaugus
W1: Kaugus esitule (lähi-/kaugtule) pirnide keskpunktide vahel
W3: Kaugus esiudutule pirnide keskpunktide vahel

OAC3N080027TU

Ühik: mm (toll)

Auto seisund

Ilma juhita

Koos juhiga

Mitmefookuseline
esituli
Kahe funktsiooniga
esituli
Mitmefookuseline
esituli
Kahe funktsiooniga
esituli

H1
768
(30,23)
761,5
(29,9)
761
(29,9)
754,5
(29,7)

H3
Udu
378
(14,9)

371
(14,6)

W3
W1
1342
(52,8)
1357
(53,4)
1342
(52,8)
1357
(53,4)

Udu
1309
(51,5)

1309
(51,5)
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Esitule lähituli (vasakpoolse rooliga sõiduk)
 Kasutades 10 m seinaekraani

OAC3N080028TU

1. Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.
3. Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida
horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
4. Kui autol on esitulede regulaator, pange regulaatori lüliti 0 asendisse.
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Esitule lähituli (parempoolse rooliga sõiduk)
 Kasutades 10 m seinaekraani

OAC3N080033TU

1. Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.
3. Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida
horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
4. Kui autol on esitulede regulaator, pange regulaatori lüliti 0 asendisse.
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Esiudutuli
 Kasutades 10 m seinaekraani

OAC3089034TU

1. Lülitage esiudutuled sisse, kui juht (kaaluga 75 kg) istub autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud viirutatud alas.
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Küljesuunatulede pirnide
vahetamine

OAC3089047TU

Tüüp B
OAI3089022

Tüüp A
Kui LED-tuli ei tööta, soovitame lasta
selle volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

1. Eemaldage suunatuli, kangutades
selle serva.
2. Ühendage lahti pistik.
3. Eemaldage pirnipesa, pöörates seda
vastupäeva, kuni selle nagad jõuavad kohakuti suunatule sälkudega.
4. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa.
7. Ühendage pistik.
8. Paigaldage suunatuli.
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Kombineeritud tagatulede
lambipirnide vahetamine

 Tüüp B
9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

 Tüüp A
9DVDNSRROVHURROLJDV}LGXN

OAC3N080058TU

 Tüüp B
3DUHPSRROVHURROLJDV}LGXN
OAC3089025TU

 Tüüp A
3DUHPSRROVHURROLJDV}LGXN

OAC3N080057TU

OAC3N080059TU

(1) Suunatuli
(2) Taga-/pidurituli
(3) Helkur
(4) Tagumine udutuli
(5) Tagurdustuli
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(1) Tagatuli
(2) Pidurituli
(3) Suunatuli
(4) Helkur
(5) Tagumine udutuli
(6) Tagurdustuli

08
Suunatuli ja taga-/pidurituli

OAC3089041TU
OAC3089048TU

OAC3089049TU

1. Avage tagaluuk.
2. Keerake tuleploki kruvid ristpeakruvikeerajaga lahti.
3. Eemaldage kombineeritud tagatulede plokk autokere küljest.

[1]: Suunatuli, [2]: Taga-/pidurituli

4. Eemaldage lambipesa tuleplokist,
keerates seda vastupäeva, kuni
pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
5. Võtke lambipirn pesast välja. Selleks
vajutage seda sissepoole ja keerake
vastupäeva, kuni lambi küljes olevad
hambad on kohakuti pesas olevate
sälkudega. Selleks vajutage seda
sissepoole ja keerake vastupäeva,
kuni lambi küljes olevad hambad on
kohakuti pesas olevate sälkudega.
6. Pange kohale uus lambipirn. Pistke
see pesasse ja keerake, kuni lambipirn kohale fikseerub.
7. Paigaldage pirnipesa plokki, seades
selle nagad ploki sälkudega kohakuti. Suruge pesa ploki sisse ja keerake siis päripäeva kohale.
8. Paigaldage tuleplokk tagasi auto külge.
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Tagumine udutuli, tagurdustuli

Lisapiduritule pirni vahetamine

 Vasakpoolse rooliga sõiduk

OAC3089029TU

OAC3089046TU

 Parempoolse rooliga sõiduk

Kui LED-tuli ei tööta, soovitame lasta
selle volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

Numbrimärgi tule lambipirni
vahetamine

OAC3N080029TU

[1]: Tagumine udutuli, [2]: Tagurdustuli

1. Eemaldage tagarehv ja rattakate.
2. Eemaldage lambipesa tuleplokist,
keerates seda vastupäeva, kuni
pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
3. Võtke lambipirn pesast välja. Selleks
vajutage seda sissepoole ja keerake
vastupäeva, kuni lambi küljes olevad
hambad on kohakuti pesas olevate
sälkudega. Selleks vajutage seda
sissepoole ja keerake vastupäeva,
kuni lambi küljes olevad hambad on
kohakuti pesas olevate sälkudega.
4. Sisestage pessa uus pirn.
5. Paigaldage tuleplokk tagasi auto külge.
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OAI3089029

1. Eemaldage valgusti korpus, kangutades selle lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult korpuse küljest lahti.
2. Eemaldage lambipesa tuleplokist,
keerates seda vastupäeva, kuni
pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
3. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
4. Pange kohale uus lambirpirn.
5. Pange osad kohale tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.

08
Salongitulede lambipirnide
vahetamine
 Salongituli
7S$

OAC3089030TU

 Salongituli
7S%

1. Kangutage valgusti hajuti lapikpeaga kruvikeeraja abil salongitule korpuselt ettevaatlikult ära.
2. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
3. Pange lambipessa uus lambipirn.
4. Pange hajuti küljes olevad hambad
kohakuti salongi korpuses olevate
sälkudega ja suruge see klõpsatusega oma kohale tagasi.
NB!
Ärge määrige ega kahjustage valgusti plastist ümbrist, sälkusid ega korpust.

OIB074041

 Pakiruumi valgustus

OAC3089031TU
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VÄLINE HOOLDUS
Autokere hooldus
Ettevaatust autokere välispinna
hooldusel!
Igasuguste keemiliste puhastusainete
ja poleerimisvahendite kasutamisel
peab järgima täpselt kõiki nende pakendeil olevaid juhtnööre. Lugege tähelepanelikult läbi kõik hoiatused ja ohutusnõuded, mis sildile on trükitud.

Värvkatte hooldus
Pesemine
Aitamaks kaitsta teie sõiduki viimistlust
rooste ja lagunemise eest, peske seda
põhjalikult ja tihti vähemalt kord kuus,
leige või külma veega.
Kui kasutate autot maastikusõiduks, tuleb seda pesta pärast iga maastikusõitu. Olge eriti tähelepanelik soola, pori ja
igasuguse muu kogunenud mustuse
eemaldamisel. Hoidke kere uste allosas olevad äravooluavad alati puhtad.
Putukad, tõrv, puuvaik, lindude väljaheited, tööstusreostus ja sarnased sadestised võivad teie sõiduki viimistlust
kahjustada, kui neid kohe ei eemaldata.
Ise kohe pesemine tavalise veega ei
pruugi kõiki neid sadestisi täielikult eemaldada.
Kasutada võib pehmed seepi, mis on
ohutu värvitud pindadele.
Pärast pesemist loputage sõidukit leige
või külma veega. Ärge laske seebil viimistlusele kuivada.
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NB!
 bUJHNDVXWDJHNDQJHWVHHSLNHPLkaale sisaldavaid pesuvahendeid
ega kuuma vett ning ärge peske
autot otsese päikesepaiste käes
ega siis, kui autokere on soe.
 2OJH DXWR NOJDNHQGH SHVHPLVHO
ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutate
survepesurit.
Vesi võib akna vahelt sisse pääseda ja auto võib seest märjaks saada.
 9lOWLPDNV SODVWRVDGH MD ODPSLGH
kahjustumist ärge puhastage keemiliste lahuste ega tugevate pesuvahenditega.

HOIATUS
Märjad pidurid
Kontrollige pärast sõiduki pesemist
aeglaselt sõites pidureid, et teha
kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase
kiiruse.

08
Pesemine survepesuriga
 .XLNDVXWDWHDXWRSHVHPLVHNVVXUYHpesurit, ärge hoidke pesuri pihustuspüstolit autole liiga lähedal.
Ebapiisav kaugus või liigne surve võivad kahjustada sõiduki osi või tekitada vee läbitungimist.
 bUJH VXXQDNH VXUYHSHVXUL YHHMXJD
otse kaamerale või seda ümbritsevale alale. Survepesuri tugev veejuga
võib andureid kahjustada ning süsteem ei pruugi enam normaalselt töötada.
 bUJH KRLGNH SLKXVWXVSVWROLW OLLJD Olhedal erinevatele kummi- ja plastkatetele ning igasugustele ühenduskohtadele, sest tugev veejuga võib neid
kahjustada.

NB!
Mati värviviimistlusega autod
(kui on varustuses)
Vältida tuleks automaatpesulaid,
mis kasutavad pöörlevaid harjaseid,
kuna need võivad teie sõiduki pinda
kahjustada. Aurupuhasti, mis puhastab sõiduki pinda kõrgel temperatuuril, võib tuua kaasa õli kleepumise ja jätta plekid, mida on raske
eemaldada.
Kasutage oma autot pestes pehmet
lappi (nt mikrokiudlappi või käsna) ja
kuivatage sõidukit mikrokiudlapiga.
Sõidukit käsitsi pestes ei tohiks kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab vaha. Kui sõiduki pind on liiga
määrdunud (liiva, pori, tolmu, saasteainete vms), puhastage pind enne
sõiduki pesemist veega.

Vahatamine

OAC3089032TU

NB!
 0RRWRULUXXPLSHVHPLQHYHHJD VK
survepesuriga) võib tekitada häireid mootoriruumis asuvates vooluahelates.
 -lOJLJHKRROHJDHWDXWRHOHNWULMD
elektroonikakomponentidele ei satuks kunagi vett ega muid vedelikke, sest see võib neid kahjustada.

Vahatage sõidukit, kui värvil ei ole
enam vett.
Enne vahatamist peske ja kuivatage
auto alati ära. Kasutage kvaliteetset vedelat vaha või vahapastat ning järgige
täpselt selle tootja juhiseid. Vahatage
ka kõiki värvimata metallosi ja -liiste, et
neid välismõjude eest kaitsta ning nende läiget säilitada. Õli, tõrva jms plekkide eemaldamine spetsiaalse plekieemaldajaga koorib tavaliselt värvkattelt
maha ka vahakihi. Vahatage sellised
kohad kindlasti üle, seda ka juhul, kui
kogu auto veel vahatamist ei vaja.
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NB!
 7ROPXMDPXVWXVHPDKDSKNLPLQH
autokerelt kuiva lapiga kriimustab
värvkatet.
 bUJHNDVXWDJHDQRGHHULWXGDOXPLLniumosade puhastamiseks metallist küürimiskäsnu, abrasiivseid
puhastusaineid ega kangeid pesuvahendeid, mis sisaldavad tugevalt leeliselisi või sööbivaid koostisaineid. See võib kahjustada
nende osade kaitsekihti ning muuta või rikkuda nende värvi.
NB!
Mati värviviimistlusega autod
(kui on varustuses)
Ärge kasutage ühtki poleerimisvahendit nagu puhastusvahend, abrasiiv ja poleerija. Vaha pealekandmisel eemaldage vaha viivitamatult
silikooneemaldaja abil ja kui pinnal
on tõrva või tõrva kõrvalsaaduseid,
kasutage puhastamiseks tõrvaeemaldajat. Kuid olge ettevaatlik, et
mitte värvitud alale liiga palju survet
avaldada.
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Värvkatte kahjustuste
parandamine
Värvitud pinnale tekkinud sügavad kriimustused ja kivitäkked peab otsekohe
ära parandama. Paljastunud metall
hakkab kiiresti roostetama ning see
võib lõppeda juba tunduvalt kallima remondiga.
NB!
Kui auto on viga saanud ja vajab
mõne metallosa remonti või väljavahetamist, hoolitsege selle eest, et
remonditöökojas kaetaks remonditavad või asendusosad spetsiaalse
korrosioonivastase kaitsekihiga.
NB!
Mati värviviimistlusega autod
(kui on varustuses)
Mati värviviimistlusega sõidukite puhul on võimatu ainult kahjustatud
ala muuta ja parandada tuleb kogu
osa. Kui sõiduk on kahjustada saanud ja vajalik on värvimine, soovitame lasta oma sõidukit hooldada ja
remontida volitatud HYUNDAI teeninduses. Olge eriti ettevaatlik, kuna
pärast remonti on kvaliteeti raske
taastada.

08
Läikiva metallpinna hooldus
 $VIDOGLSLJL MD SXWXNDWH HHPDOGDPLseks kasutage asfaldiplekkide eemaldusvahendit, mitte aga kaabitsat või
muid teravaid esemeid.
 /lLNLYDWH PHWDOOSLQGDGH NDLWVPLVHNV
korrosiooni eest kandke neile kiht
vaha või kroomikaitsevahendit ning
hõõruge tugevalt läikima.
 7DOYLVWHV LOPDROXGHV Y}L UDQQLNXDODdel katke läikivad metallpinnad paksema vaha- või kaitsevahendi kihiga.
Vajadusel katke osad mittesööbiva
vaseliiniga või muu kaitsva ainega.

Kerepõhja hooldus
Sööbivad ained, mida kasutatakse tänavatel jääja lumetõrjeks või tolmu vähendamiseks, võivad koguneda auto
põhjale. Kui neid aineid ei eemaldata,
võib see põhjustada põhjadetailide –
kütusetorude, raami, põhjapaneeli ja
väljalaskesüsteemi – kiirenenud roostetamist isegi juhul, kui neid on töödeldud roostetamisvastase kaitsevahendiga.
Loputage auto põhi ja rattakoopad vähemalt kord kuus, iga kord pärast
maastikusõitu ja iga talveperioodi lõpus
leige või külma veega põhjalikult puhtaks. Pöörake kerealusele pinnale ja
detailidele erilist tähelepanu, kuna seal
on raske kogu pori ja mustust näha.
Teedelt kogunenud mustuse märjakstegemine ilma seda eemaldamata teeb
rohkem halba kui head. Uste alaservades, lävekarpides ja raamis on vee äravooluavad, millel ei tohi lasta mustusest
ummistuda – nendesse kohtadesse kogunenud vesi võib põhjustada roostetamist.

HOIATUS
Kontrollige pärast sõiduki pesemist
aeglaselt sõites pidureid, et teha
kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase
kiiruse.

Alumiiniumvelgede hooldus
Alumiiniumveljed on kaetud läbipaistva
kaitsekihiga.
NB!
 bUJH SXKDVWDJH DOXPLLQLXPYHOJHsid
abrasiivpuhastusvahendite,
poleerimisvahendite, lahustite ega
traatharjaga.
 3XKDVWDJH YHOJL VLLV NXL QHHG RQ
maha jahtunud.
 .DVXWDJHDLQXOW}UQDWRLPHOLVWVHHpi või neutraalset pesuvahendit
ning loputage seejärel põhjalikult
SXKWD YHHJD 3XKDVWDJH NLQGODVWL
veljed ka pärast soolastel teedel
sõitmist.
 bUJH SHVNH YHOJL VXXUHO NLLUXVHO
töötavate autopesuharjadega.
 bUJHNDVXWDJHYHOJHGHSXKDVWDPLseks ühtegi leeliselist või happelist puhastusvahendit.
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Korrosioonikaitse
Auto kaitsmine korrosiooni eest
Kasutades korrosiooni vastu võitlemiseks kõige arenenumaid projekteerimis- ja ehitustavasid, toodame me kõrgeima kvaliteediga sõidukeid. Siiski on
see vaid osa tööst. Teie auto võimalikult
pikaajalise korrosioonikindluse saavutamiseks on vaja ka teie kui auto omaniku koostööd ja abi.

Korrosiooni tüüpilisemad põhjused
Tüüpilisemad põhjused, mille tõttu korrosioon võib tekkida, on järgmised.
 7HHGHO NDVXWDWDY VRRO QLQJ SRUL MD
niiskus, millel lastakse auto põhjale
koguneda.
 9lUYL MD NDLWVHNLKWLGH HHPDOGDPLQH
kivide, kruusa, kulumise ja väikeste
kriimustuste ning mõlkidega, mis jätab katmata metalli korrosioonile ligipääsetavaks.

Kõrge korrosiooniriskiga
piirkonnad
Kui elate piirkonnas, kus teie auto satub pidevalt korrodeerivate ainete mõjuvälja, on korrosioonivastane kaitse
eriti tähtis. Kiirenenud korrosiooni tavalisemateks põhjusteks on teedel kasutatav sool, tolmu vähendamiseks kasutatavad kemikaalid, ookeanituuled ja
tööstuslikud saasteained.
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Niiskus soodustab korrosiooni
Niiskus loob korrosiooni tekkeks kõige
soodsamad tingimused. Korrodeerumine kiireneb kõrge õhuniiskuse juures, eriti siis, kui temperatuur on vaid
veidi nullist ülalpool. Sellistel tingimustel püsib korrodeeriv aine aeglaselt aurustuva niiskuse tõttu autokere pinnaga
kaua pidevas kontaktis.
hoiab niiskust pikalt autoga pidevas
kontaktis. Kuigi pori võib näida kuiv,
võib see ikkagi niiskust sisaldada ja
korrosiooni soodustada.
Ka kõrged temperatuurid võivad kiirendada selliste osade korrodeerumist,
mis ei ole korralikult ventileeritud, kuna
niiskus ei saa sel juhul kiiresti hajuda.
Kõigist nimetatud põhjustest tulenevalt
on väga tähtis hoida oma auto puhas nii
porist kui igasugusest muust mustusest. See ei kehti mitte ainult auto nähtavate pindade, vaid eriti just auto põhja
kohta.

Korrosiooni vältimiseks
Saate aidata korrosiooni vältida, alustades järgmiste asjade järgmisega.

08
Hoidke oma sõiduk puhas
Parim meetod oma auto kaitsmiseks
korrosiooni eest on hoida see puhas
kõigist korrodeerivatest ainetest. Eriti
tähtis on seejuures pöörata tähelepanu
auto põhjale.
.XL HODWH N}UJH NRUURVLRRQLULVNLJD
piirkonnas – näiteks ookeani läheduses, piirkonnas, kus sõiduteid soolatatakse, kõrge tööstusliku saastumisega piirkonnas, kohas, kus esineb
happevihmu vms – peate korrosiooni
vältimiseks olema eriti hoolikas.
Talvel loputage auto põhi puhtaks vähemalt kord kuus ning kui talv saab
läbi, viige läbi üks eriti põhjalik kerepõhja puhastus.
3||UDNHV}LGXNLDODRVDSXKDVWDPLVHO
erilist tähelepanu poritiibadele ja
muudele piirkondadele, mis on vaateväljast väljaspool. Puhastage põhjalikult; vaid kogunenud mustuse niisutamine, mitte pesemine, kiirendab
korrosiooni, mitte ei takista seda.
Kogunenud muda ja sööövitava aine
eemaldamiseks on eriti tõhusad kõrgsurve all olev vesi ja aur.
8VWH DODVHUYDGH OlYHNDUSLGH MD UDDmi puhastamisel jälgige, et nendes
asuvad vee äravooluavad püsiksid
puhtad ja takistustest vabad, et niiskus välja pääseks ega jääks ummistunud avadesse seisma, kiirendades
sel moel roostetamist.

+RLGNHRPDJDUDDçNXLY
Ärge parkige oma sõidukit niiskesse,
KDOYDVWL YHQWLOHHULWXG JDUDDçL 6HOOLVHV
kohas on korrosiooni tekkeks loodud
eriti head tingimused. Eriti kehtib see
MXKXONXLSHVHWHRPDDXWRWJDUDDçLVY}L
V}LGDWH DXWRJD JDUDDçL VLVVH NXL DXWR
on veel märg või lume, jää või poriga
NDHWXG ,VHJL VRRMHQGXVHJD JDUDDç
võib korrosiooni kiirendada, kui see ei
ole ventileeritud, et niiskus saaks väljuda.
Hoolitsege auto värvkatte ja välisviiPLVWOXVHHHVW
Auto värvkattele tekkinud kriimustused
ja täkked tuleks esimesel võimalusel
katta parandusvärviga. See kaitseb
metalli korrosiooni eest.
Lindude väljaheited: lindude väljaheited
on tugevalt sööbiva toimega ning võivad kahjustada auto värvkatet juba
mõne tunniga. Kõrvaldage lindude väljaheited autolt nii ruttu kui võimalik.

Ärge jätke sisemust hooletusse
Niiskus võib koguneda jalamattide ja
vaipkatte alla ning põhjustada korrosiooni. Kontrollige perioodiliselt jalamattide alla, tagamaks, et vaipkate on
kuiv. Olge eriti ettevaatlik, kui veate sõidukis väetist, puhastusvahendeid või
kemikaale.
Neid tohib vedada vaid sobivates mahutites ja mis tahes ümberminemised
või lekked tuleb ära koristada, puhta
veega loputada ja korralikult kuivatada.
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Sisemine hooldus
Ettevaatust salongi hooldusel!
Vältige kemikaalide nagu parfüümi,
kosmeetilise õli, päikesekreemi, kätepuhastusvahendi ja õhuvärskendaja
kokkupuudet sisemiste osadega, sest
need võivad põhjustada kahjustusi ja
pleegitamist. Kui sellised ained siiski
auto sisepindadele satuvad, pühkige
need sealt otsekohe ära.
Vaadake vinüüli hooldamise juhiseid.
NB!
Jälgige hoolega, et auto elektri- ja
elektroonikakomponentidele ei satuks kunagi vett ega muid vedelikke,
sest see võib neid kahjustada.
NB!
Kasutage nahkpindade (nt rooli, istmekatete jms) puhastamiseks neutraalseid või väikese alkoholisisaldusega puhastusvahendeid. Suure
alkoholisisaldusega lahuste ning
leeliseliste või happeliste puhastusvahendite kasutamine võib naha värvi pleegitada või sellelt pealmise kihi
maha koorida.
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Istmekatete ja muude pindade
puhastamine
Vinüül (kui on varustuses)
Eemaldage tolm ja lahtine mustus vinüülpindadelt harja või tolmuimejaga.
Seejärel puhastage vinüülpinnad ära
spetsiaalse vinüüli puhastusvahendiga.

Tekstiil (kui on varustuses)
Esmalt eemaldage tekstiililt tolmuimeja
või harjaga tolm ja lahtine prügi.
Seejärel kasutage puhastamiseks
mõnd pehme mööbli või vaipade jaoks
soovitatud õrnatoimelist puhastusvahendit. Värsked plekid eemaldage otsekohe tekstiilmaterjalidele mõeldud
plekieemaldajaga. Kui värsketele plekkidele kohe tähelepanu ei pöörata, võib
plekk tugevalt sisse jääda ning kanga
värvus võib seetõttu muutuda. Samuti
võivad väheneda materjali tulekindlad
omadused, kui selle eest õigesti ei hoolitseta.
NB!
Soovitatud puhastusvahenditest ja
meetoditest erinevate ainete ja meetodite kasutamine võib rikkuda
tekstiili väljanägemist ja vähendada
selle tulekindlust.

08
Nahk (kui on varustuses)
 1DKNLVWPHG
- Nahk on valmistatud looma välisnahast, mis läbib enne kasutamist
spetsiaalse protsessi. Kuna nahk
on looduslik materjal, võib iga detail
olla pisut erineva paksuse või
struktuuriga.
Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest võib nahk venida või kokku
- Iste on mugavuse suurendamiseks
tehtud venivast materjalist.
- Kehaga kokkupuutuvad osad on
kaarjad ja küljetugi kõrge, mis tagab sõidumugavuse ja stabiilsuse.
- Kortsud tekivad kasutamisel loomulikult. See on loomulik, tegu pole
defektiga.

ETTEVAATUST
 7RRWMDJDUDQWLLHLNDWDNULLPXVWXVL
hõõrdumisjälgi ja kortse, mis on
istmekatetele tekkinud loomuliku
kulumise tulemusel igapäevase
kasutamise käigus.
 0HWDOOSDQQDOGHJDULKPDGW}PEOXkud ja tagataskus hoitavad võtmed
võivad istmekatteid kahjustada.
 bUJH WHKNH LVWPHNDWWHLG PLQJLO MXhul märjaks. See võib muuta naturaalse naha välimust ja struktuuri.
 7XPHGDW YlUYL WHNVDG Y}L PXXG
rõivad võivad värvi anda ja istmekatted ära määrida.

 1DKDVWLVWPHNDWHWHKRROGXV
- Puhastage istet aeg-ajalt tolmuimejaga, et eemaldada sellelt tolm ja
liiv. Nii õnnestub vältida kriimustusi
ja muid kahjustusi ning naha kvaliteet säilib kauem.
- Pühkige naturaalsest nahast istmekatet tihti kuiva ja pehme lapiga.
- Korraliku nahakaitsevahendi kasutamine aitab kaitsta nahka hõõrdumise eest ning säilitada selle algset
värvi. Mis tahes hooldusvahendite
kasutamisel lugege kindlasti läbi
nende kasutusjuhised ja konsulteerige spetsialistiga.
 +HOHGDYlUYLOLQH EHHç NUHHPLNDV 
nahk määrdub kergesti ja plekid on
kohe näha. Sellised istmed vajavad
veelgi sagedasemat puhastamist.
- Vältige pühkimist niiske riidega.
See võib põhjustada nahapinna
pragunemist.
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 1DKDVWLVWPHNDWHWHSXKDVWDPLQH
- Eemaldage kohe kõik plekid.
Erinevate plekkide eemaldamiseks
järgige alltoodud juhiseid.
- Kosmeetikatooted (päikesekreem,
jumestustooted jms)
Kandke riidelapile veidi naha puhastuskreemi ja pühkige sellega määrdunud koht puhtaks. Pühkige kreem
nahalt niiske lapiga ära ja kuivatage
seejärel kuiva lapiga.
- Joogid (kohv, karastusjoogid jms)
Pange plekile väike kogus neutraalset puhastusvahendit ja pühkige
seni, kuni joogiplekk enam ei määri.
- Õli
Eemaldage õli viivitamatult hästi imava lapiga ja pühkige määrdunud koht
puhtaks naturaalse naha jaoks mõeldud spetsiaalse plekieemaldajaga.
- Närimiskumm
Pange plekile jääd, et närimiskumm
kõveneks, ning eemaldage siis tükkhaaval.
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Süle-/õlarihma puhastamine
Puhastage rihma mis tahes polsterdusele ja vaipadele mõeldud pehme seebilahusega. Järgige seebiga kaasas
olevaid juhiseid. Ärge valgendage ega
värvige rihma uuesti, kuna see võib rihma kahjustada.

Aknaklaasi sisepinna
puhastamine
Kui auto aknaklaasid muutuvad seestpoolt uduseks (s.t need on kaetud rasvase või õlise kihiga), peab neid puhastama
spetsiaalse klaasipuhastusvahendiga.
Järgige puhastusvahendi pakendil olevaid juhiseid.
NB!
Ärge kraapige tagaklaasi sisepinda
– võite kahjustada tagaklaasi soojenduse traate.

08
HEITGAASIDE KONTROLLSÜSTEEM
Teie auto heitgaaside kontrollsüsteemile on antud kirjalik piiratud garantii.
Täpsed garantiitingimused leiate autoga kaasa antud garantii- ja hooldusraamatust.
Teie auto on kõikide heitgaase puudutavate normide täitmiseks varustatud
heitgaaside kontrollsüsteemiga.
Sellel on kolm järgmist allsüsteemi.
(1) Karterigaaside kontrollsüsteem
(2) Kütuseaurude kontrollsüsteem
(3) Väljalaskesüsteemi heitgaaside
kontrollsüsteem
Nende süsteemide parima töökorra tagamiseks soovitame teil lasta oma autot kontrollida ja hooldada volitatud
HYUNDAI teeninduses vastavalt käesolevas käsiraamatus toodud regulaarse
tehnohoolduse graafikule.
NB!
Auto kontrollimisel tehnoülevaatuse
ja hoolduse käigus järgige alltoodud
juhiseid (elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemiga (ESC) mudelid).
 'QDPRPHHWULJD WHVWLPLVHO HEDõnnestumise vältimiseks lülitage
elektrooniline
stabiilsuskontroll
(ESC) ESC lülitile vajutades välja.
 .XL DXWR NRQWUROOLPLQH NRQWUROOVtendil on lõpetatud, lülitage ESCsüsteem ESC-lüliti vajutusega tagasi sisse.

1. Karterigaaside kontrollsüsteem
Karterist väljuvatest aurudest ja gaasidest põhjustatud õhusaaste vältimiseks on kasutusel karteri nn positiivne
tuulutussüsteem. See süsteem varustab karterit õhu sissevõtuvooliku kaudu
värske filtreeritud õhuga. Karteris seguneb värske õhk sinna pääsenud gaasidega, mis liiguvad seejärel PCV-klapi
kaudu induktsioonisüsteemi.

2. Kütuseaurude kontrollsüsteem
Kütuseaurude kontrollsüsteem on välja
töötatud selleks, et ära hoida kütuseaurude pääsemist auto toitesüsteemist
ümbritsevasse välisõhku.

Filterpaak
Kütusepaagis tekkivad kütuseaurud
absorbeeritakse ja neid säilitatakse
eraldi filterpaagis. Kui mootor töötab,
tõmmatakse filterpaaki kogutud kütuseaurud läbi paagi puhastust reguleeriva
solenoidklapi sisselaskekollektorisse.
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Filterpaagi puhastust reguleeriv
solenoidklapp (PCSV)
moodul (ECM). Kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on tühikäigul töötamise ajal madal, siis solenoidklapp sulgub, laskmata kütuseaure mootorisse.
Kui mootor on normaalse sõidu käigus
piisavalt soojenenud, siis solenoidklapp
avaneb, juhtides aurustunud kütuse
mootorisse.

3. Heitgaasikoguste kontrollsüsteem
Heitgaasikoguste kontrollsüsteem on
väga tõhus süsteem, mis kontrollib heitgaase, säilitades samal ajal sõiduki hea
jõudluse.

Mootori heitgaaside ettevaatusabinõud (süsinikmonooksiid)
 $XWR KHLWJDDVLG VLVDOGDYDG PXXGH
gaaside kõrval tavaliselt alati ka süsinikoksiidi. Seega kui tunnete mis tahes heitgaaside lõhna sõiduki sees,
laske see kohe üle vaadata ja parandada. Kui te arvate, et teie sõidukisse
satuvad heitgaasid, sõitke sellega ainult täiesti avatud akendega. Laske
oma sõiduk kohe üle vaadata ja parandada.
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HOIATUS
Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikmonooksiidi
ehk
vingugaasi
(CO). Olgugi värvitu ja lõhnatu, on
see ohtlik ning võib olla sissehingamisel koguni surmav. Järgige vingugaasimürgituse vältimiseks järgmiseid juhiseid.
 bUJHSDQJHPRRWRULWSLLUDWXGY}LNLQQLVWHV UXXPLGHV QW JDUDDçLV  W||OH
kauemaks, kui see on vajalik autoga
sisse- või väljasõitmiseks.
 .XLDXWRVHLVDEW||WDYDPRRWRULJDSLkemat aega järjest õues, lülitage ventilatsioonisüsteem värske välisõhu
sissevõtule.
 bUJHLVWXJHSLNNDDHJDMlUMHVWW||WDYD
mootoriga pargitud või seisvas autos.
 .XLPRRWRUVXUHEYlOMDY}LHLNlLYLWX
võivad liigsed käivituskatsed heitgaaside kontrollsüsteemi kahjustada.

08
Katalüüsmuunduri tööd puudutavad ohutusnõuded (kui on varustuses)

HOIATUS
 6HHSlUDVWlUJHV}LWNHSDUNLJHHJD
seiske tühikäigul töötava mootoriga kergesti süttivate materjalide
peal või vahetus läheduses. Ärge
parkige ega peatage autot süttivatel asjadel või nende lähedus,
nagu kuiv muru, paber, lehed jne.
Samuti ärge sõitke neist üle või
nende läheduses.
 +HLWHVVWHHPMDNDWDOVPXXQGXU
on väga kuumad, kui mootor töötab või kohe pärast mootori väljaOOLWDPLVW 3}OHWXVWH YlOWLPLVHNV
hoiduge kuumast väljalaskesüsteemist ja katalüüsmuundurist eemale.
Samuti ärge eemaldage väljalaskesüsteemi ümbert katteid, ärge tihendage auto põhjadetaile ega
katke auto põhja ise mingi täiendava korrosioonikaitsekihiga. Teatud
tingimustel võib see tuleohtu märgatavalt suurendada.

Teie sõiduk on varustatud katalüütilise
konverteri heitekontrolliseadmega.
Seega tuleb järgida järgnevaid ettevaatusabinõusid.
 .DVXWDJH EHQVLLQLPRRWRULV DLQXOW
PLIIVABA KÜTUST.
 bUJHNDVXWDJHDXWRWNXLHVLQHEPlUke mootori töös tekkinud häiretest,
näiteks mootori vahelejätte või märgatavat võimsuse langust.
 bUJHNXULHJDYllUWDUYLWDJHPRRWRULW
Väärkasutuse näited on veeremine
väljalülitatud mootoriga ja järskudelt
kallakutelt laskumine väljalülitatud
mootoriga.
 bUJH ODVNH PRRWRULO W||WDGD WKLNlLgul kõrgetel pööretel pikka aega järjest (5 minutit või kauem).
 bUJHPXXWNHHJDSDUDQGDJHLVHKWNL
mootori või heitgaaside kontrollsüsteemi osa. Kõik ülevaatused ja reguleerimised peab laskma läbi viia volitatud HYUNDAI teeninduses.
 9lOWLJH YlJD PDGDOD NWXVHWDVHPHga sõitmist. Kui bensiin saab sõidu
ajal otsa, võib see põhjustada rikke
mootori töös ning selle tulemuseks
võib olla katalüüsmuunduri ülekoormus.
Nende ettevaatusabinõude mittejärgmine või kahjustada katalüüsmuundurit
ja teie sõidukit. Lisaks võivad sellised
tegevused teie garantiid tühistada.
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Bensiinimootori kübemefilter
(GPF) (kui on varustuses)
Bensiinimootori kübemefilter (GPF ehk
Gasoline Particulate Filter) kogub ja
kõrvaldab mootori heitgaasidest põlemisel sinna jäänud tahked osakesed.
Erinevalt vahetatavast õhufiltrist põletab (oksüdeerib) kübemefiltri süsteem
filtrisse kogunenud kübemed automaatselt ära, kui sõidutingimused on
selleks sobivad.
Teisisõnu – keskmise või keskmisest
suurema sõidukiiruse tulemusel kõrge
temperatuurini kuumenenud heitgaaside abil põletatakse kogunenud tahm ja
muud tahked osakesed mootori juhtsüsteemi juhtimisel automaatselt ära
ning filter tühjeneb.
Kui aga autoga sõidetakse pikema perioodi vältel ainult väikese kiirusega või
autoga läbitakse pidevalt vaid lühikesi
vahemaid, siis ei pruugi kogunenud
tahkete osakeste automaatset kõrvaldamist toimuda, kuna heitgaaside temperatuur on selleks liiga madal. Sel juhul väljub kogunenud kübemete kogus
tuvastatavatest piiridest, kübemete
oksüdeerimisprotsessi ei toimu ning
süttib
bensiinimootori
kübemefiltri
(GPF) hoiatustuli.
Bensiinimootori kübemefiltri (GPF)
hoiatustuli kustub, kui sõidate autoga
umbes 30 minutit järjest kiirusega üle
80 km/h või kolmandast käigust kõrgema käiguga mootoripööretel 1500–
4000 p/min.
Kui kübemefiltri (GPF) hoiatustuli jääb
pidevalt vilkuma ja/või ekraanile ilmub
teade
“Check
exhaust
system”
(Kontrollige väljalaskesüsteemi) hoolimata eelkirjeldatud viisil sõitmisest,
soovitame lasta süsteemi volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrollida.
Kui jätkate veel pikka aega sõitmist vilkuva kübemefiltri (GPF) hoiatustulega,
võib kübemefiltri süsteem kahjustuda ja
kütusekulu suureneda.
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%HQVLLQ NXLYDUXVWXVHVRQ

NEHPHILOWHU *3)
Kui teie auto on varustatud kübemeILOWULJD *3)  VRRYLWDPH WHLO NDVXWDda ainult asjakohastele normatiividele vastavat sõiduautodele mõeldud
bensiini.
Kui kasutate mingit muud tüüpi bensiini, mis sisaldab soovimatuid lisaaineid, võib kübemefiltri süsteem
kahjustuda ning väljalaskesüsteemis tekkida heitgaasidega seotud
probleemid.
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