
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Käyttö
Huolto
Tekniset tiedot

Kaikki tämän käsikirjan tiedot olivat painohetkellä ajan tasalla. 
Hyundai kuitenkin pidättää oikeuden tehdä esitettyihin ominai-
suuksiin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, koska yhtiön toimin-
taperiaatteisiin kuuluu jatkuva tuotekehitys.

Tämän käsikirjan sisältö koskee kaikkia Hyundai-malleja ja sisäl-
tää tietoja vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja 
niiden käytöstä. 

Tästä johtuen käsikirja saattaa sisältää tietoja, jotka eivät koske 
omistamaasi automallia.

Huomaa, että jotkin autot on varustettu oikeanpuoleisella ohjauk-
sella. Tietyt tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot täytyy suorittaa 
käänteisesti tällaisissa autoissa.



Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. Muutokset saattavat vaikuttaa auton 
suorituskykyyn, turvallisuuteen tai kestävyyteen ja lisäksi rikkoa auton 
takuuehtoja. Tietyt muutokset saattavat myös rikkoa auton käyttömaas-
sa voimassa olevia määräyksiä.

HUOMIO: HYUNDAI-AUTOSI MUUTTAMINEN

Autossasi on elektronisesti ohjattu polttoaineen ruiskutusjärjestelmä ja 
lukuisia muita elektronisia komponentteja. Väärin asennettu radio- tai 
matkapuhelinjärjestelmä saattaa häiritä muiden elektronisten järjestelmi-
en toimintaa. Noudata järjestelmän valmistajan antamia asennus- ja 
käyttöohjeita tai pyydä lisätietoja valtuutetusta Hyundai-liikkeestä.

Autossa on yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä, joka soit-
taa hätäpuhelun automaattisesti. Kaikki yleiseurooppalaiseen eCall- 
hätäpuhelujärjestelmään, auton sisäisiin järjestelmiin ja sen komponent-
teihin itse tehdyt tai luvattomat muutokset sekä muiden kuin auton 
valmistajan ja/tai HYUNDAI-liikkeen hyväksymien laitteiden asentami-
nen voivat aiheuttaa yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän toimintahäi-
riöitä, jolloin laite ei toimi oikein kolarissa tai muussa onnettomuudessa, 
kun tarvitsisit kiireellistä ensiapua.
Tämä voi olla jopa hengenvaarallista!

KIINTEÄSTI ASENNETTU RADIO- JA 
MATKAPUHELINJÄRJESTELMÄ

VAROITUS! (VARUSTELUN MUKAAN)



Tässä käsikirjassa on tietoja, joiden otsikkona on VAARA, VAROITUS, 
HUOMIO ja HUOMAUTUS.
Näiden otsikoiden merkitys on seuraava:

 VAARA

VAARA osoittaa vaaratilanteen, joka johtaa vakaviin vammoihin tai 
hengenvaaraan, jos varoitusta ei noudateta.

 VAROITUS

VAROITUS osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin vam-
moihin tai hengenvaaraan, jos varoitusta ei noudateta.

 HUOMIO

HUOMIO osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai keski-
vaikean vamman, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS osoittaa tilanteen, jossa auto voi vaurioitua, jos 
varoitusta ei noudateta.

TURVALLISUUTEEN JA AUTON 
VAURIOITUMISVAARAAN LIITTYVÄT VAROITUKSET
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Alkusanat

ALKUSANAT

Kiitos, että valitsit Hyundain. Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut terve-
tulleeksi laatutietoisten Hyundai-autoilijoiden kasvavaan joukkoon. Olemme 
ylpeitä jokaisen Hyundai-auton korkeasta laadusta ja edistyksellisestä teknolo-
giasta.
Tämä omistajan käsikirja sisältää uuden Hyundai-autosi ominaisuuksia ja käyt-
töä koskevat tiedot. Tutustu käsikirjan sisältöön perusteellisesti, jotta voit hyö-
dyntää autosi ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, joiden tarkoitukse-
na on perehdyttää sinut auton hallintalaitteisiin ja turvallisuusominaisuuksiin 
auton turvallisen käytön varmistamiseksi.
Käsikirja sisältää myös auton huoltoa koskevia tietoja, jotka osaltaan auttavat 
takaamaan auton turvallisen käytön. Suosittelemme, että annat valtuutetun 
Hyundai-liikkeen suorittaa kaikki huolto- ja korjaustyöt. Hyundai-verkosto tar-
joaa korkealaatuiset huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä muut tarvitsemasi 
palvelut.
Tätä käsikirjaa tulee pitää auton pysyvänä osana, jota on säilytettävä aina 
autossa, jotta tarvittavat tiedot voidaan tarkistaa siitä milloin tahansa. Jos myyt 
auton, pyydämme sinua jättämään tämän käsikirjan autoon, sillä myös auton 
myöhemmät omistajat tarvitsevat käsikirjan sisältämiä tärkeitä auton käyttöä, 
turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 HUOMIO

Moottori ja vaihteisto voivat vaurioitua vakavasti, jos autossa käytetään 
huonolaatuisia poltto- tai voiteluaineita, jotka eivät vastaa HYUNDAIn 
suosituksia. Tässä autossa pitää käyttää aina korkealaatuisia poltto- ja 
voiteluaineita, jotka vastaavat tämän käsikirjan Tekniset tiedot -osan 
sivulla 2-14 annettuja suosituksia.

Copyright 2019 HYUNDAI Motor Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän 
julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään 
muodossa ilman HYUNDAI Motor Companyn etukäteen antamaa kirjallista 
lupaa.
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Haluamme, että opit hyödyntämään 
uuden autosi ominaisuuksia mahdol-
lisimman monipuolisesti. Omistajan 
käsikirjaan tutustuminen auttaa siinä 
suuresti. Suosittelemme että luet 
tämän käsikirjan kokonaan. Tutustu 
erityisen huolellisesti tämän käsikir-
jan VAARA-, VAROITUS- ja HUO-
MIO-kohtiin, sillä ne sisältävät ohjei-
ta, joiden huomioimatta jättämisestä 
saattaa aiheutua vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja.
Käsikirjan tekstiä täydentävän kuvi-
tuksen avulla opit hyödyntämään ajo-
neuvosi ominaisuuksia. Käsikirja 
sisältää tietoja autosi ominaisuuksis-
ta sekä tärkeistä turvallisuuteen liitty-
vistä asioista ja ohjeita auton käsitte-
lyyn erilaisissa ajo-olosuhteissa.
Käsikirjan sisältö on esitetty sisällys-
luettelossa. Aakkosellinen hakemisto 
sisältää kaikki tässä käsikirjassa 
käsitellyt aihealueet. Käytä sitä 
etsiessäsi tietoja jostain tietystä 
aiheesta.
Luvut: Tässä käsikirjassa on kahdek-
san lukua ja aakkosellinen hakemis-
to. Jokaisen luvun alussa on lyhyt 
sisällysluettelo, josta näet heti sisäl-
tääkö se etsimäsi tiedot.

Turvallisuus on tärkeää sinulle itselle-
si ja muille tielläliikkujille. Omistajan 
käsikirja sisältää lukuisia turvallisuut-
ta koskevia toimenpide- ja menette-
lyohjeita. Saat tietoja mahdollisista 
vaaratekijöistä, jotka voivat vahingoit-
taa matkustajia, sivullisia tai autoa.
Auton tarroissa ja tässä käsikirjassa 
käsitellään mahdollisia vaaratilanteita 
ja annetaan ohjeita niiden välttämi-
seksi.
Varoitusten ja ohjeiden tarkoitus on 
parantaa turvallisuutta. Niiden laimin-
lyöminen voi johtaa vakaviin vammoi-
hin ja hengenvaaraan.

TÄMÄN KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ TURVALLISUUTTA KOSKEVAT 
ILMOITUKSET
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Alkusanat

Nämä käsikirjan kohdat on otsikoitu 
VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja 
HUOMAUTUS, ja merkitty VAROI-
TUSKOLMIOLLA.
  Varoituskolmio on tällainen. 

Sen tarkoituksena on varoit-
taa fyysisten vammojen vaa-
rasta. Noudata varoituskol-
miolla merkittyjen kohtien 
turvaohjeita, jotta vältät mah-
dollisen vammautumisen ja 
hengenvaaran. Varoituskol-
mio on merkitty VAARA-, 
VAROITUS- ja HUOMIO- 
kohtiin.

 VAARA

VAARA osoittaa vaaratilanteen, 
joka johtaa vakaviin vammoihin tai 
hengenvaaraan, jos varoitusta ei 
noudateta.

 VAROITUS

VAROITUS osoittaa vaaratilanteen, 
joka voi johtaa vakaviin vammoihin 
tai hengenvaaraan, jos varoitusta 
ei noudateta.

 HUOMIO

HUOMIO osoittaa vaaratilanteen, 
joka voi aiheuttaa lievän tai keski-
vaikean vamman, jos varoitusta ei 
noudateta.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS osoittaa tilanteen, 
jossa auto voi vaurioitua, jos varoi-
tusta ei noudateta.
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Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton suorituskyky on mahdollisim-
man hyvä, kun käytät lyijytöntä ben-
siiniä, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 95 / AKI 
(Anti Knock Index) 91 tai korkeampi. 
Autossa voidaan käyttää lyijytöntä 
bensiiniä, jonka oktaaniluku on RON 
91 ~ 94 / AKI 87 ~ 90, mutta sen suo-
rituskyky saattaa laskea hieman. (Älä 
käytä polttoaineena metanoliseok-
sia.)

Euroopan ulkopuolella
Uusi autosi on suunniteltu toimimaan 
vain lyijyttömällä bensiinillä, jonka 
oktaaniluku on 91 (RON) / AKI 87 
(nakutuksenesto) tai korkeampi. (Älä 
käytä polttoaineena metanoliseok-
sia.)

Autosi sytytystulpat eivät karstoitu ja 
se toimii mahdollisimman suoritusky-
kyisesti ja ympäristöystävällisesti, 
kun käytät LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.

 HUOMIO

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYL-
LISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijylli-
sen polttoaineen käyttö vaurioittaa 
katalysaattoria ja moottorinoh-
jausjärjestelmän happianturia ja 
vaikuttaa auton päästöarvoihin.
Älä koskaan lisää polttoainesäi-
liöön mitään muuta kuin suosituk-
sen mukaista polttoainejärjestel-
män puhdistusainetta. (Suosit-
telemme, että pyydät lisätietoja 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.)

 VAROITUS

• Älä jatka polttoaineen täyttöä 
sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen täyt-
töaukon kansi on suljettu huo-
lellisesti, jotta polttoainetta ei 
pääse vuotamaan onnettomuus-
tilanteessa.

Lyijyllinen bensiini 
(jos varusteena)
Tiettyihin maihin myytävät autot on 
suunniteltu käyttämään lyijyllistä ben-
siiniä. Ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen ennen lyijylli-
sen bensiinin lisäämistä autoon.
Lyijyllisen bensiinin vähimmäisoktaa-
niluku on sama kuin lyijyttömän ben-
siinin.

Etanolia ja metanolia sisältävä 
bensiini
Joissakin maissa on myynnissä lyijylli-
sen tai lyijyttömän bensiinin lisäksi tai 
niiden sijaan bensiinin ja etanolin (kut-
sutaan myös vilja-alkoholiksi) seosta 
sekä bensiiniä tai bensiinin ja alkoho-
lin seosta, joka sisältää metanolia 
(kutsutaan myös puualkoholiksi).
Älä käytä bensiinin ja alkoholin seos-
ta, joka sisältää yli 10 % etanolia, 
äläkä käytä bensiiniä tai bensiinin ja 
alkoholin seosta, joka sisältää meta-
nolia. Tällaiset polttoaineet voivat 
aiheuttaa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa 
polttoainejärjestelmää, moottorinoh-
jausjärjestelmää ja päästöjen hallin-
tajärjestelmää.
Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen 
käyttäminen viipymättä, jos käyntihäi-
riöitä esiintyy.

POLTTOAINEEN LAATUVAATIMUKSET
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Alkusanat

Autonvalmistajan takuu ei mahdolli-
sesti kata vaurioita tai käyntihäiriöihin 
liittyviä korjaustöitä, jos ne aiheutuvat 
seuraavien polttoaineiden käytöstä:
1.  Yli 10 % etanolia sisältävä bensii-

nin ja alkoholin seos.
2.  Metanolia sisältävä bensiini tai 

bensiinin ja alkoholin seos.
3.  Lyijyllinen bensiini tai bensiinin ja 

alkoholin seos.

 HUOMIO

Älä koskaan käytä bensiinin ja 
alkoholin seosta, joka sisältää 
metanolia. Lopeta bensiinin ja 
alkoholin seoksen käyttö polttoai-
neena, jos sen käyttämisestä 
aiheutuu käyntiongelmia.

Muut polttoaineet
Polttoaineen lisäaineiden, kuten
- silikonipohjaisen polttoaineen lisä-

aineen
- MMT (manganeesi, Mn) -pohjai-

sen polttoaineen lisäaineen
- ferroseeniä sisältävän (rautapoh-

jaisen) polttoaineen lisäaineen
- muiden metallipohjaisten polttoai-

neen lisäaineiden käyttö

voi aiheuttaa sytytyskatkoja, tehon 
puutetta, moottorin sammumista, 
katalysaattorivaurioita ja epänormaa-
lia korroosiota, vaurioittaa moottoria 
ja lyhentää siten sen käyttöikää.

HUOMAUTUS

Uuden autosi takuu ei mahdolli-
sesti kata polttoainejärjestelmän 
vaurioiden tai auton suoritusky-
kyyn liittyvien vikojen korjausta, 
jos ne ovat aiheutuneet kyseisten 
polttoaineiden käytöstä.

MTBE:n käyttö
HYUNDAI suosittelee, ettet käytä 
polttoainetta, joka sisältää yli 15 tila-
vuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 
painoprosenttia) MTBE:ä (metyyliter-
tiääributyylieetteriä).
Polttoaine, jossa on MTBE:ä yli 15 
tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 
painoprosenttia) saattaa heikentää 
moottorin suorituskykyä ja aiheuttaa 
höyrylukon tai käynnistysongelmia.

 HUOMIO

Uuden auton määräaikainen takuu 
ei välttämättä kata polttoainejär-
jestelmän toimintaan liittyviä 
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 
metanolia tai yli 15 tilavuuspro-
senttia MTBE-lisäainetta sisältä-
vän (happipitoisuus yli 2,7 paino-
prosenttia) polttoaineen käytöstä.

Älä käytä metanolia 
polttoaineena
Älä käytä metanolia (puualkoholia) 
tämän auton polttoaineena. Tällainen 
polttoaine saattaa heikentää auton 
suorituskykyä ja vaurioittaa polttoai-
nejärjestelmää, moottorinohjausjär-
jestelmää ja päästöjen hallintajärjes-
telmää.
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Polttoaineen lisäaineet
HYUNDAI suosittelee lyijyttömän 
polttoaineen käyttöä, jonka oktaanilu-
ku on RON (Reseach Octane Num-
ber) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai 
korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI 
(Anti Knock Index) 87 tai korkeampi 
(muualla kuin Euroopassa).
Jos et käytä säännöllisesti hyvälaa-
tuista ja oikeanlaisia lisäaineita sisäl-
tävää polttoainetta ja moottorin käyn-
nistämisessä tai toiminnassa esiintyy 
ongelmia, lisää polttoainesäiliöön 
pullollinen polttoaineen lisäainetta 
huolto-ohjelman mukaisesti (katso 
lisätietoja luvun 8 kohdasta ”Normaa-
li huolto-ohjelma”). 
Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita nii-
den käyttöön saat valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita eri-
laisia polttoaineen lisäaineita keske-
nään.

Auton käyttö ulkomailla
Toimi seuraavasti, kun ajat ulkomail-
la:
• Noudata kaikkia auton vakuuttami-

seen ja rekisteröintiin liittyviä mää-
räyksiä.

• Varmista, että ajoneuvoosi sopi-
vaa polttoainetta on saatavilla koh-
demaassa.

AUTOON TEHTÄVÄT 
MUUTOKSET
• Autoon ei saa tehdä muutoksia. 

Autoon tehdyt muutokset saattavat 
vaikuttaa sen suorituskykyyn, ajo-
turvallisuuteen tai käyttöikään tai 
rikkoa tieliikennelakia ja päästö-
määräyksiä.

 Auton takuu ei kata muutoksista 
aiheutuneiden vikojen korjaustöitä.   

• Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset 
laitteet saattavat aiheuttaa tulipa-
lon, vaurioittaa johtosarjoja, tyhjen-
tää akun tai aiheuttaa muita toimin-
tahäiriöitä. Älä asenna autoon 
ei-hyväksyttyjä sähkölaitteita oman 
turvallisuutesi vuoksi.
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AUTON TOTUTUSAJO
Voit kuitenkin parantaa autosi suori-
tuskykyä, taloudellisuutta ja pidentää 
sen käyttöikää noudattamalla seu-
raavia suosituksia ensimmäisen 1000 
ajokilometrin aikana.
• Älä käytä moottoria liian suurella 

käyntinopeudella.
• Pidä moottorin käyntinopeus 

2000–4000 r/min välillä.
• Älä aja pitkään tasaisella (pienellä 

tai suurella) käyntinopeudella. 
Moottorin käyntinopeuden vaihtelu 
on välttämätöntä, jotta uuden 
moottorin osat saavat totutusajos-
ta parhaan hyödyn.

• Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita 
lukuun ottamatta, jotta jarrupalat 
asettuvat mahdollisimman hyvin.

• Autolla ei pidä vetää perävaunua, 
kun kokonaismatkamittarin lukema 
on alle 2 000 km.

KÄYTETYN AUTON 
KIERRÄTTÄMINEN 
(EUROOPPA)
Hyundai kannustaa asiakkaitaan 
tekemään käyttöikänsä lopun saavut-
taneen auton romutuspoiston ympä-
ristöä säästävillä menetelmillä EU:n 
romuajoneuvodirektiivin mukaisesti.

Lisätietoja on oman maasi HYUNDAI- 
sivustolla.
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Auton tiedot

ULKOPUOLI (I)

1. Konepelti ..............................................................................................................5-31

2. Ajovalot .................................................................................................................8-64

3. Päivävaloautomatiikka ..........................................................................................8-67

4. Etusumuvalot* ......................................................................................................8-67

5. Renkaat ja vanteet  ..............................................................................................8-42

6. Sivutaustapeilit .....................................................................................................5-24

7. Tuulilasinpyyhkimet ..............................................................................................8-36

8. Ikkunat ..................................................................................................................5-26

* : jos varusteena

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OAC3019001TUOAC3019001TU

    Etuosa Etuosa



2-3

02
ULKOPUOLI (II)

1. Antenni .................................................................................................................5-91

2. Ovet ......................................................................................................................5-14

3. Polttoainesäiliön luukku ........................................................................................5-34

4. Lisäjarruvalo .........................................................................................................8-75

5. Takalasinpyyhkimen sulka* ..................................................................................8-37

6. Takaluukku ...........................................................................................................5-32

7. Peruutuskamera* ..................................................................................................5-49

 8. Rekisterikilven valo ..............................................................................................8-76

9. Takaosan ultraäänianturit* ...................................................................................5-50

10. Takavalo .............................................................................................................8-74

11. Takasumuvalo ....................................................................................................8-75

* : jos varusteena

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OAC3019002TUOAC3019002TU

    Takaosa Takaosa
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Auton tiedot

SISÄTILAT (I)

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
OAC3019003TUOAC3019003TU

1. Ovenkahva ...........................................................................................................5-16
2. Ulkotaustapeilin säätökytkin .................................................................................5-25
3. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytkimet  ...............................................5-26
4. Lasinnostimien lukituskytkin .................................................................................5-30
5. Kaistallapitoavustinjärjestelmän painike* .............................................................6-62
6. Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) painike*  ......................................7-10
7. Elektroninen ajonvakautus (ESC) ....................................................................... 6-37
8. Ajovalojen korkeudensäätö ..................................................................................5-44
9. Sulakerasia ...........................................................................................................8-52
10.  Virtalukko ..............................................................................................................6-7

Moottorin käynnistyspainike* ..............................................................................6-10
11. Ohjauspyörä .......................................................................................................5-20
12. Konepellin avausvipu .........................................................................................5-31
13. Polttoainesäiliön luukun avauskytkin ..................................................................5-34
14. Istuimet .................................................................................................................3-4
* : jos varusteena

    Vasemmanpuoleinen ohjaus Vasemmanpuoleinen ohjaus

    Tyyppi A Tyyppi A

    Tyyppi B Tyyppi B
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SISÄTILAT (II)

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
OAC3019003ROAC3019003R

1. Ovenkahva ...........................................................................................................5-16
2. Ulkotaustapeilin säätökytkin .................................................................................5-25
3. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytkimet  ...............................................5-26
4. Lasinnostimien lukituskytkin .................................................................................5-30
5. Kaistallapitoavustinjärjestelmän painike* .............................................................6-62
6. Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) painike*  ......................................7-10
7. Elektroninen ajonvakautus (ESC) ....................................................................... 6-37
8. Ajovalojen korkeudensäätö ..................................................................................5-44
9. Sulakerasia ...........................................................................................................8-52
10.  Virtalukko ..............................................................................................................6-7

Moottorin käynnistyspainike* ..............................................................................6-10
11. Ohjauspyörä .......................................................................................................5-20
12. Konepellin avausvipu .........................................................................................5-31
13. Polttoainesäiliön luukun avauskytkin ..................................................................5-34
14. Istuimet .................................................................................................................3-4
* : jos varusteena

    Oikeanpuoleinen ohjaus Oikeanpuoleinen ohjaus

    Tyyppi A Tyyppi A

    Tyyppi B Tyyppi B
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Auton tiedot

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OAC3019004TUOAC3019004TU

KOJELAUTA JA MITTARISTO (I)

1. Valot/suuntavilkut .................................................................................................5-37

2. Pyyhkimet ja pesimet ...........................................................................................5-47

3. Mittaristo .................................................................................................................4-2

4. Äänimerkki ............................................................................................................5-22

5. Audiojärjestelmän ohjauspyöränäppäimet* ..........................................................5-92

6.  Vakionopeussäätimen kytkimet* ..........................................................................6-83
Manuaalisen nopeudenrajoittimen kytkin* ............................................................6-69

7. Kuljettajan turvatyyny ...........................................................................................3-43

8. Tieto- ja viihdejärjestelmä* ...................................................................................5-91

9. Hätävilkkukytkin ......................................................................................................7-3

10. Keskuslukituksen lukitus-/avauspainike .............................................................5-16

11. Ilmastointijärjestelmä* ...............................................................................5-54, 5-63

    Vasemmanpuoleinen ohjaus Vasemmanpuoleinen ohjaus
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KOJELAUTA JA MITTARISTO (II)

12.  USB-laturi* .........................................................................................................5-84
Virtapistoke* .......................................................................................................5-83
Savukkeensytytin* ..............................................................................................5-80

13. Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä* ...................................................5-84

14. USB-liitäntä* .......................................................................................................5-91

15. Istuinlämmitys* ...................................................................................................3-18

16. Lämmitettävän ohjauspyörän kytkin* .................................................................5-22

17.  Automaattisen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) 
on/off-painike* ....................................................................................................6-45

18. Peruutustutkan kytkin*........................................................................................5-52

19. Vaihteenvalitsin .........................................................................................6-15, 6-18

20. Etumatkustajan etuturvatyyny* ...........................................................................3-43

21. Hansikaslokero ...................................................................................................5-79
* : jos varusteena

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OAC3019004ROAC3019004R

    Oikeanpuoleinen ohjaus Oikeanpuoleinen ohjaus
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Auton tiedot

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö..........................................................................8-27

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ...........................................................................8-25

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö* .......................................................................................8-29

4. Ilmanpuhdistin ......................................................................................................8-32

5. Sulakerasia ...........................................................................................................8-53

6. Akku .....................................................................................................................8-38

7. Lasinpesunestesäiliö ............................................................................................8-31

8. Jäähdyttimen korkki..............................................................................................8-26

9. Moottoriöljyn mittatikku .........................................................................................8-24

* : jos varusteena

MOOTTORITILA

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3089001TU/OAC3089001ROAC3089001TU/OAC3089001R

   Bensiinimoottori (Kappa 1.0 MPI)Bensiinimoottori (Kappa 1.0 MPI)
- Vasemmanpuoleinen ohjaus- Vasemmanpuoleinen ohjaus

     - Oikeanpuoleinen ohjaus     - Oikeanpuoleinen ohjaus
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö..........................................................................8-27

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ...........................................................................8-25

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö* .......................................................................................8-29

4. Ilmanpuhdistin ......................................................................................................8-32

5. Sulakerasia ...........................................................................................................8-53

6. Akku .....................................................................................................................8-38

7. Lasinpesunestesäiliö ............................................................................................8-31

8. Jäähdyttimen korkki..............................................................................................8-26

9. Moottoriöljyn mittatikku .........................................................................................8-24

* : jos varusteena

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3089002TU/OAC3089002ROAC3089002TU/OAC3089002R

   Bensiinimoottori (Kappa 1.2 MPI)Bensiinimoottori (Kappa 1.2 MPI)
- - VasemmanpuoleinenVasemmanpuoleinen ohjaus ohjaus

     - Oikeanpuoleinen ohjaus     - Oikeanpuoleinen ohjaus
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MITAT

Kohde
Bensiinimoottori

1.0 MPI 1.2 MPI

Iskutilavuus
cm3 

998 1 197

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 
mm

71,0x84,0 71,0x75,6

Sytytysjärjestys Rivissä Rivissä

Sylintereitä 3 4

MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT

Kohteet mm

Kokonaispituus 3 670

Kokonaisleveys 1 680

Kokonaiskorkeus 1 480

Raideleveys 
edessä

175/65R14 1 479

185/55R15 1 467

195/45R16 1 467

Raideleveys 
takana 

175/65R14 1 490

185/55R15 1 478

195/45R16 1 478

Akseliväli 2 425



2-11

02
POLTTIMOIDEN TEHOT

* : Jos varusteena

Tyyppi A: MFR-ajovalot (Multi Focus Reflector)

Tyyppi B: Kaksitoimiset ajovalot

Valo Polttimotyyppi Teho (W)

Edessä

Tyyppi A
Ajovalot
(kauko-/lähivalot) H19 60/55

Suuntavilkku PY21W 21

Tyyppi B

Ajovalot
(kauko-/lähivalot) HB3 60

Staattinen 
kaarrevalo H7LL 55

Suuntavilkku PY21W 21
Sumuvalo * 51W 51
Seisontavalo & 
päivävalo (DRL) 

Tyyppi A P21/5WLL 21/5
Tyyppi B Led Led

Sivupeilin valo (ulkotaustapeili) * Led Led
Sivusuuntavilkku * WY5W 5

Takana

Taka- ja 
jarruvalo P21/5WLL 21/5

Suuntavilkku PY21W 21
Heijastin - -
Peruutusvalo W16WLL 16
Sumuvalo P21WLL 21

Lisäjarruvalo LED LED

Rekisterikilven 
valot W5WLL 10

Sisätilat
Kartanlukuvalot FESTOON 8

Tavaratilan valo FESTOON 10
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ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

Ominaisuus Tilavuuspaino Luokitus

Kylmäaine                          g 430±25 R-134a
R-1234yf

Kompressorin voiteluaine   g 100 PAG

Saat lisätietoja valtuutetulta HYUNDAI-jälleenmyyjältä.

kg

RENKAIDEN NOPEUSLUOKITUS JA KANTAVUUS 

Ominaisuus Rengaskoko Vanne-
koko

Kantavuus Nopeusluokitus

KI *1 kg SS *2 km/h

Normaaliko-
koinen rengas

175/65R14 5.5JX14 86 530 T 190

185/55R15 6.0JX15 86 530 H 210

195/45R16 6.5JX16 84 500 H 210

Varapyörä T115/70D15 3.5JX15 90 600 M 130

TAVARATILAN TILAVUUS

KOKONAISPAINO

*1 LI  : KANTAVUUSINDEKSI *2 SS: NOPEUSLUOKKA

Kohteet
Bensiinimoottori

1.0 MPI 1.2 MPI

VDA
litraa

MIN. 252

MAKS. 1 050

Min.: Takaistuimen alaosasta istuimen selkänojan yläreunaan.

Maks.: Etuistuimen alaosasta kattoon.

4 istuinta 5 istuinta

1.0 MPI 1.2 MPI 1.0 MPI 1.2 MPI

AMT MT MT 
(ECO) AMT MT AMT MT AMT MT

1 340 1 340 1 310 1 350 1 350 1 410 1 410 1 430 1 430
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VOITELUAINESUOSITUKSET JA TÄYTTÖMÄÄRÄT
Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyt-
tämällä oikeanlaatuisia voiteluaineita. Niiden käyttö pienentää myös polttoai-
neenkulutusta, sillä voiteluaineiden laatu vaikuttaa myös moottorin hyötysuh-
teeseen. 
Suosittelemme seuraavia voiteluaineita ja nesteitä.

Voiteluaine Täyttömäärä Luokitus
Moottoriöljy *1 *2 
(tyhjennys ja 
täyttö)

1.0 MPI 3,1 l

Uusin API (SN Plus)

1.2 MPI 3,4 l

Manuaalivaihteistoöljy 1,3–1,4 l

API Service GL-4, SAE 70W, 
TGO-9

(alkuperäinen HYUNDAI-
vaihteistoöljy)

- HK SYN MTF 70W
- SPIRAX S6 GHME 70W MTF

- GS MTF HD 70W

Robottivaihteistoöljy 1,3–1,4 l

API Service GL-4, SAE 70W, 
TGO-9

(alkuperäinen HYUNDAI-
vaihteistoöljy)

- HK SYN MTF 70W
- SPIRAX S6 GHME 70W MTF

- GS MTF HD 70W

Jäähdytysneste

1.0 MPI 4,49 l SEOS, pakkasneste ja vesi
(Käytä alumiinisella jäähdyttimellä 

varustetussa jäähdytysjärjestelmäs-
sä etyleeniglykolipohjaista jäähdy-

tysnestettä)
1.2 MPI 4,77 l

Jarru-/kytkinneste 0,7–0,8 l FMVSS116 DOT-4 

Polttoaine 36 l -

*1: Tarkista suositeltu SAE-viskositeettiluokitus seuraavalta sivulta.

*2:  Nykyisin on saatavana energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Niiden käyttö säästää polttoainetta, koska ne 

vähentävät moottorin sisäisen kitkan kumoamiseen tarvittavaa polttoainemäärää. Vaikka muutosta on vaikea 

havaita päivittäisessä ajossa, öljyn käyttö saattaa säästää vuositasolla huomattavan määrän energiaa ja 

pienentää käyttökustannuksia.
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Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus

 HUOMIO

Muista puhdistaa täyttöaukon, öljypohjan tulpan ja mittatikun ympäristö 
ennen öljy-/voiteluainemäärän tarkistamista tai voiteluaineen lisäämistä. 
Tämä on erityisen tärkeää, kun autolla on ajettu pölyävällä tienpinnalla tai 
päällystämättömällä tiellä. Puhdistamalla täyttöaukon, öljypohjan tulpan 
ja mittatikun ympäristön estät lian ja epäpuhtauksien kulkeutumisen 
moottoriin tai muihin komponentteihin, joissa ne saattaisivat aiheuttaa 
vaurioita.

Moottoriöljyn viskositeetti (paksuus) vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja 
moottorin toimintaan kylmällä säällä (käynnistyminen ja öljyn virtaavuus). 
Pienemmän viskositeetin omaavan moottoriöljyn käyttäminen saattaa vähen-
tää polttoaineenkulutusta ja parantaa suorituskykyä kylmällä säällä, mutta läm-
pimällä säällä tulee riittävän voitelun varmistamiseksi käyttää moottoriöljyä, 
jonka viskositeetti on korkeampi. Käytä ainoastaan moottoriöljyä, jonka viskosi-
teettiluokitus on suosituksen mukainen, sillä muuten moottori saattaa vaurioi-
tua. 
Ota auton käyttöympäristön lämpötilavaihtelu ennen seuraavaa öljynvaihtoa 
huomioon valitessasi moottoriöljyä. 
Valitse sopiva viskositeettiluokitus taulukosta.

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20     30     40     50
  -10     0     20    40    60     80      100    120

Bensiini- 
moottorin öljy *1

20W-50

10W-30

15W-40

0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30

*1:  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluok-

ka on uusin SAE 0W-20 API (SN Plus). Jos tällaista öljyä ei ole saatavana maassasi, valitse sopiva mootto-

riöljy yllä olevan moottoriöljyn viskositeettitaulukon avulla.
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OAC3019021TUOAC3019021TU

   RunkonumeroRunkonumero

Auton valmistenumeroa (VIN) käyte-
tään autoa rekisteröitäessä ja mm. 
omistajuuteen liittyvien asioiden sel-
vittämisessä.
Valmistenumero on stanssattu auton 
sisäpohjaan, oikean etuistuimen alle. 
Saat numeron esille poistamalla pei-
tekannen.

OAI3019021OAI3019021

   VIN-merkintä (jos varusteena)VIN-merkintä (jos varusteena)

Valmistenumero on myös merkitty 
kojelaudan yläosaan kiinnitettyyn 
levyyn. Levyyn merkitty numero 
näkyy helposti auton ulkopuolelta 
tuulilasin läpi.

AUTON TYYPPIKILPI

OAC3019022TUOAC3019022TU

Valmistenumero (VIN) on merkitty 
kuljettajan (tai etumatkustajan) puo-
leisessa keskipilarissa sijaitsevaan 
tyyppikilpeen.

AUTON VALMISTE-
NUMERO (VIN)



2-17

02

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAC3019023TUOAC3019023TU

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

OAC3019023ROAC3019023R

Auton alkuperäisiä renkaita valitessa 
on kiinnitetty erityistä huomiota auton 
ajettavuuteen normaaliajossa.
Rengaspainesuositukset on merkitty 
kuljettajan puoleiseen keskipilariin 
kiinnitettyyn tarraan. 

MOOTTORINUMERO

OAC3019024TUOAC3019024TU

Moottorinumero on stanssattu sylin-
teriryhmään kuvan mukaisesti.

RENGAS- JA 
PAINETIETOTARRA



2-18

Auton tiedot

OHC081001OHC081001

Kompressorin tarra ilmoittaa, minkä 
tyyppinen kompressori autossa on. 
Sen sisältämiä tietoja ovat malli, toi-
mittajan osanumero, valmistusnume-
ro, kylmäaine (1) ja kylmäaineöljy (2). 

KYLMÄAINETARRA
(JOS VARUSTEENA)

OAC3019020TUOAC3019020TU

Kylmäainetarrassa on ilmoitettu kyl-
mäaineen tyyppi ja määrä. (R-134a 
tai R-1234yf)
Kylmäainetarra on konepellissä.

ILMASTOINNIN  
KOMPRESSORIN MERKINTÄ

POLTTOAINETARRA 
(JOS VARUSTEENA)

Polttoainetarra on kiinnitetty polttoai-
nesäiliön luukkuun.

OTM048455LOTM048455L

A.  Lyijyttömän bensiinin oktaaniluku
    1)  RON/ROZ: Research Octane 

Number
    2) (R+M)/2, AKI : Anti Knock Index
B. Bensiinityyppisten polttoaineiden 
tunnisteet
      Tämä symboli tarkoittaa käytettä-

väksi sopivaa polttoainetta. Älä 
käytä mitään muuta polttoainet-
ta.

C.  Katso lisätietoja Johdanto-luvun 
kohdasta ”Polttoaineen laatuvaati-
mukset”. 
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CE0678CE0678

Auton radiotaajuuskomponentit täyt-
tävät 1995/5/EY-direktiivin vaatimuk-
set.
Lisätietoja ja valmistajan vaatimusten-
mukaisuusvakuutus on saatavilla 
Hyundain verkkosivustolta osoitteesta:
http://service.hyundai-motor.com

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (JOS VARUSTEENA)
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Tämä luku sisältää kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta koskevia tärkeitä 
tietoja. Luvussa käsitellään istuimien ja turvavöiden säätöä sekä turvatyyny-
jen toimintaa. 
Lisäksi tässä luvussa käsitellään lasten turvaistuimien asennukseen ja lasten 
kuljetukseen liittyviä tietoja.
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA  
Tässä luvussa ja koko tässä ohjekir-
jassa annetaan monia turvaohjeita ja 
-suosituksia. Tärkeimmät auton käyt-
töä koskevat turvaohjeet annetaan 
tässä luvussa.

Käytä aina turvavyötä 
Turvavyö suojaa parhaiten kaiken 
tyyppisissä onnettomuuksissa. Tur-
vatyynyt on suunniteltu täydentä-
mään turvavöitä, joita ne eivät kuiten-
kaan korvaa. Vaikka autossa on tur-
vatyynyt, kuljettajan ja matkustajien 
on AINA käytettävä turvavöitä ja kiin-
nitettävä ne oikein.

Lasten on aina käytettävä 
sopivaa turvaistuinta 
Kaikkien alle 13-vuotiaiden pitää 
käyttää takaistuimelle sijoitettua sopi-
van kokoista turvaistuinta. Lapset 
eivät saa matkustaa etuistuimella. 
Vauva- ja leikki-ikäisten pitää mat-
kustaa kokoonsa nähden sopivassa 
turvakaukalossa tai -istuimella. Isom-
pien lasten pitää käyttää istuinkoro-
ketta ja lantio-/olkavyötä niin kauan, 
että turvavyö asettuu oikealle korkeu-
delle ilman istuinkoroketta.

Turvatyynyyn liittyviä 
vaaratilanteita 
Turvatyynyt pelastavat ihmishenkiä, 
mutta toisaalta ne voivat aiheuttaa 
vakavia vammoja, jos matkustaja ei 
ole kiinnittänyt turvavyötä tai istuu 
liian lähellä turvatyynyä. Vauva- ja 
leikki-ikäisillä sekä pienikokoisilla 
aikuisilla on suurin vammautumis-
vaara turvatyynyn lauetessa. Nouda-
ta aina tämän käyttöohjeen sisältä-
miä neuvoja ja varoituksia.

Kuljettajan keskittymistä 
häiritsevät tekijät 
Kuljettajan keskittymiskyvyn häiriinty-
minen voi aiheuttaa vakavan vaarati-
lanteen ja olla jopa hengenvaarallis-
ta, erityisesti kokemattomille kuljetta-
jille. Jokaisen kuljettajan velvollisuus 
on huolehtia ensisijaisesti ajoturvalli-
suudesta. Kuljettajan pitää olla tietoi-
nen siitä, mitkä tekijät voivat häiritä 
hänen keskittymistään. Näitä ovat 
esimerkiksi väsymys, välipalan naut-
timinen ajon aikana, esineiden kur-
kotteleminen matkustamon lattialta 
tai hansikaslokerosta, aurinkokaihti-
men meikkipeilin käyttö, huomion 
kiinnittyminen toisiin matkustajiin ja 
matkapuhelimen käyttö.
Kuljettaja ei keskity riittävästi ajami-
seen, jos hän joutuu katsomaan 
muualle kuin ajoradalle tai häiriöteki-
jöiden vuoksi irrottamaan otteensa 
ohjauspyörästä. Noudattamalla seu-
raavia ohjeita vähennät keskittymis-
kyvyn häiriytymistä ja onnettomuus-
vaaraa:
• Tee mobiililaitteiden (mm. MP3-

soittimen, matkapuhelimen ja 
navigointilaitteen) asetukset AINA 
auton ollessa pysäköitynä tai 
pysäytettynä turvalliseen paik-
kaan. 

• Käytä mobiililaitteita AINOASTAAN 
lain ja määräysten mukaisesti sel-
laisissa olosuhteissa, joissa se on 
turvallista. 

 ÄLÄ KOSKAAN kirjoita tekstivies-
tejä tai sähköposteja ajaessasi. 
Monissa maissa laki kieltää teksti-
viestien kirjoittamisen ajon aikana. 
Joissain maissa ja kaupungeissa 
myös matkapuhelimen käyttö 
ilman handsfree-laitetta on kiellet-
tyä.
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• ÄLÄ KOSKAAN anna matkapuhe-
limen häiritä keskittymistä ajami-
seen. Kuljettajana olet vastuussa 
itsesi lisäksi myös muiden matkus-
tajien ja tielläliikkujien turvallisuu-
desta. Edellytyksenä on turvallinen 
ajotapa, tukeva ote ohjauspyöräs-
tä ja ajoradan jatkuva tarkkailu.

Aja maltillisella nopeudella 
Liian suuri ajonopeus on liikenneon-
nettomuuksissa tapahtuneiden vam-
mautumisten ja liikennekuolemien 
yleisin aiheuttaja. Periaatteessa 
onnettomuusvaara on sitä suurempi, 
mitä suuremmalla nopeudella aje-
taan, mutta vakavaan vammautumi-
seen johtavia onnettomuuksia tapah-
tuu myös alhaisilla ajonopeuksilla. 
Älä koskaan aja olosuhteisiin nähden 
liian suurella ajonopeudella, vaikka 
nopeusrajoitus sen sallisikin.

Auton turvallisuus edellyttää 
säännöllistä huoltoa 
Renkaan puhkeaminen tai auton tek-
ninen vika voi aiheuttaa vakavan 
onnettomuusvaaran. Tarkista ren-
gaspaineet ja renkaiden kunto sään-
nöllisesti, ja huolehdi auton määräai-
kaishuoltojen suorittamisesta.



3-4

Turvajärjestelmä

Etuistuimet
1. Etäisyyssäätö
2. Selkänojan kallistaminen
3. Istuinosan korkeussäätö*
4. Pääntuki
5. Istuinlämmitys*

Takaistuimet
6.  Pääntuki 

(reunapaikka ja/tai keskipaikka*)
7. Selkänojan taittaminen

* : jos varusteena

Autossa olevat toiminnot voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

OAC3039001TUOAC3039001TU

ISTUIMET
   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

    Kuljettajan puoli Kuljettajan puoli     Matkustajan puoli Matkustajan puoli

    Takaistuin Takaistuin
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Etuistuimet
1. Etäisyyssäätö
2. Selkänojan kallistaminen
3. Istuinosan korkeussäätö*
4. Pääntuki
5. Istuinlämmitys*

Takaistuimet
6.  Pääntuki 

(reunapaikka ja/tai keskipaikka*)
7. Selkänojan taittaminen

* : jos varusteena

Autossa olevat toiminnot voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

OAC3039001ROAC3039001R

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

    Matkustajan puoli Matkustajan puoli     Kuljettajan puoli Kuljettajan puoli

    Takaistuin Takaistuin
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Turvatoimenpiteet 
Istuimien säätö turvalliseen ja muka-
vaan asentoon on tärkeä kuljettajan 
ja matkustajien turvallisuustekijä, 
koska se vaikuttaa turvavöiden ja 
-tyynyjen toimintaan onnettomuusti-
lanteessa.

 VAROITUS

Älä käytä istuintyynyä, joka vähen-
tää matkustajan ja istuimen välistä 
kitkaa. Matkustajan lantio saattaa 
liukua lantiovyön ali törmäystilan-
teessa tai äkkipysähdyksessä. Seu-
rauk sena saattaa olla vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja, 
koska turvavyö ei toimi normaalisti.

Turvatyynyt 
Voit vähentää täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vammautumisriskiä. Jos 
istut liian lähellä turvatyynyä, sen lau-
keamisesta aiheutuvan vamman riski 
kasvaa moninkertaiseksi. Siirrä istui-
mesi mahdollisimman kauas etutur-
vatyynyistä siten, että auton hallinta 
pysyy yhä vaivattomana.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi laukeavan turvatyynyn 
aiheuttamaa vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen riskiä:
• Säädä kuljettajan istuin niin 

kauas taakse kuin mahdollista 
kuitenkin siten, että säilytät ajo-
neuvon täyden hallinnan.

• Säädä etumatkustajan istuin 
niin kauas taakse kuin mahdol-
lista siten, että säilytät auton 
täyden hallinnan.

• Pidä ohjauspyörästä kiinni kello 
yhdeksän ja kello kolmen koh-
dalta, jotta käsillesi ja käsivarsil-
lesi aiheutuvien vammojen riski 
on mahdollisimman pieni.

• ÄLÄ KOSKAAN sijoita mitään 
turvatyynyn ja matkustajan 
väliin.

• Älä anna etumatkustajan laittaa 
jalkojaan kojelaudalle, koska 
laukeava turvatyyny voi aiheut-
taa jalkavammoja.
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Turvavyöt
Kiinnitä turvavyö aina ennen auton 
liikkeellelähtöä. 
Istuimien selkänojat pitää nostaa 
pystyyn, ja matkustajien pitää kiinnit-
tää turvavyönsä. Vauva- ja leik-
ki-ikäisten pitää matkustaa kokoonsa 
nähden sopivassa turvakaukalossa 
tai -istuimella. Isokokoiset lapset voi-
vat käyttää pelkkää turvavyötä. Myös 
aikuisten pitää kiinnittää turvavyönsä.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita sää-
täessäsi turvavyötä:
• Turvavyötä EI KOSKAAN saa 

käyttää useammalla kuin yhdel-
lä matkustajalla.

• Pidä istuimen selkänoja aina 
pystyasennossa ajon aikana ja 
lantiovyö tukevasti lantiota vas-
ten.

• Lapsi tai vauva EI KOSKAAN 
saa matkustaa aikuisen sylissä.

• Älä aseta olkavyötä kaulaa vas-
ten, äläkä vedä sitä terävien kul-
mien yli tai siirrä sitä selän taak-
se tai kainalon ali.

• Älä jätä turvavyötä minkään esi-
neiden alle, äläkä käytä jumiutu-
nutta turvavyötä.

Etuistuimet  
Etuistuimen asentoa voidaan säätää 
istuinosan reunassa olevalla vivulla 
tai säätökytkimillä. Säädä istuin 
ennen liikkeellelähtöä niin, että yllät 
hyvin ohjauspyörään, polkimiin ja 
auton muihin hallintalaitteisiin. 

 VAROITUS

Noudata seuraavia istuinsäätöä 
koskevia ohjeita:
• ÄLÄ KOSKAAN yritä säätää 

istuinta ajon aikana auton liikku-
essa. Istuin voi liikkua väärään 
suuntaan, ja kuljettaja voi 
menettää auton hallinnan ja 
aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den.

• Älä säilytä esineitä kuljettajan 
istuimen alla. Irralliset esineet 
kuljettajan jalkatilassa voivat 
haitata polkimien käyttöä ja 
aiheuttaa onnettomuuden.

• Varmista, ettei mikään esine 
estä istuimen selkänojan säätä-
mistä normaaliin asentoon.

• Älä säilytä tupakansytytintä lat-
tialla tai istuimella. Sytytin saat-
taa puristua istuimen asentoa 
säädettäessä, ja siitä vapautuva 
kaasu voi aiheuttaa tulipalon.

• Jos joudut etsimään pikkuesi-
neitä istuimien alta tai istuimen 
ja keskikonsolin välissä olevas-
ta raosta, varo, ettei käsi jää 
puristuksiin istuimen alle tai 
istuimen ja keskikonsolin väliin. 
Istuinmekanismin terävät kul-
mat voivat myös leikata haavoja 
käsiin tai aiheuttaa muita vam-
moja. 
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• Ole varovainen säätäessäsi etu-
istuimen asentoa, jos takaistui-
mella on matkustajia.

• Varmista, että istuin lukkiutuu 
paikalleen säätämisen jälkeen. 
Jos se ei lukkiudu, istuin saattaa 
liikkua yllättäen ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

 HUOMIO

Ennaltaehkäise vammautumisalt-
tiutta:
• Älä säädä istuinta turvavyön 

ollessa kiinnitettynä. Jos siirrät 
istuinosaa eteenpäin, lantio-
vyöstä voi kohdistua voimakas 
paine vatsan alueelle.

• Varo, etteivät kädet ja sormet jää 
istuinmekanismin väliin istui-
men liikkuessa.

Etäisyyssäätö 

OAC3039002TUOAC3039002TU

Istuimen etäisyyssäätö:
1. Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja 

pidä se ylhäällä.
2. Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on 

sopiva.
3. Päästä vivusta ja varmista, että 

istuin on lukkiutunut paikoilleen. 
Siirrä istuinta eteen- ja taaksepäin 
vivun ollessa vapautettuna. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut 
kunnolla.
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Selkänojan kallistaminen

OAC3039003TUOAC3039003TU

Selkänojan kaltevuuden säätäminen:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta 

selkänojan kallistusvipua.
2. Nojaa varovaisesti taaksepäin ja 

säädä selkänoja haluttuun asen-
toon.

3. Päästä vivusta ja varmista, että 
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. (Selkänoja ei voi lukkiutua, 
jos vipu ei palaudu alkuperäiseen 
asentoonsa.)

Selkänojan kallistaminen 
Kallistetussa istuimessa matkustami-
nen saattaa olla vaarallista. Turvajär-
jestelmän (turvavöiden ja turvatyyny-
jen) tarjoama suoja heikentyy huo-
mattavasti, jos istuimen selkänoja on 
kallistettuna.

 VAROITUS

Älä KOSKAAN pidä selkänojaa kal-
listettuna auton liikkuessa.
Ajaminen istuimen selkänoja kal-
listettuna lisää loukkaantumisen 
riskiä onnettomuudessa tai äkki-
pysähdyksessä.
Kuljettajan ja matkustajien pitää 
AINA istua selkä istuimen selkän-
ojaa vasten, turvavyö oikein kiinni-
tettynä ja selkänoja pystyasennos-
sa.

Turvavöiden pitää olla tiukasti lantio-
ta ja rintaa vasten, jotta ne toimisivat 
oikein. Olkavyö ei toimi oikein istui-
men selkänojan ollessa kallistettuna, 
koska vyö ei asetu tiiviisti rintakehää 
vasten. Sen sijaan turvavyö jää mat-
kustajan eteen. 
Onnettomuuden sattuessa saatat pai-
nautua turvavyötä vasten, mistä voi 
aiheutua niska- ja muita vammoja.
Mitä enemmän istuimen selkänoja on 
kallistettu, sitä suurempi riski matkus-
tajan lantiolla on liukua turvavyön ali 
tai matkustajan kaulalla iskeytyä 
olkavyötä vasten.



3-10

Turvajärjestelmä

Istuinosan korkeuden säätö
(kuljettajan istuin, 
jos varusteena) 

OAC3039004TUOAC3039004TU

Istuinosan korkeutta säädetään seu-
raavasti:
• Laske istuinosaa alaspäin työntä-

mällä vipua alaspäin useita kertoja 
peräkkäin.

• Nosta istuinosaa alaspäin vetä-
mällä vipua ylöspäin useita kertoja 
peräkkäin.

Kyynärnoja
(kuljettajan istuin, 
jos varusteena)

OAC3039005TUOAC3039005TU

Kun haluat käyttää kyynärnojaa, vedä 
se alas.

Istuimen selkänojan lehtitasku 
(jos varusteena)

OAI3039033OAI3039033

Istuimen selkänojan lehtitaskut sijait-
sevat istuimien selkänojan tausta-
puolella.

 HUOMIO

Älä laita lehtitaskuihin painavia tai 
teräviä esineitä. Onnettomuudes-
sa ne voivat irrota ja aiheuttaa 
vammoja auton matkustajille.
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Takaistuimet (jos varusteena)
Takaistuimien selkänojat voidaan 
taittaa, kun halutaan suurentaa tava-
ratilan tilavuutta tai kuljettaa pitkiä 
esineitä.

 VAROITUS

• Älä koskaan anna matkustajien 
istua alastaitetun selkänojan 
päällä ajon aikana. Turvavyötä 
ei voi käyttää, koska istuinta ei 
ole tarkoitettu käytettäväksi 
alastaitettuna. Seurauksena voi 
olla vakava loukkaantuminen tai 
kuolema onnettomuudessa tai 
äkillisessä pysähdyksessä. 

• Taitettujen selkänojien päällä 
kuljetettavat esineet eivät saa 
ylettyä etuistuimien yläreunaa 
korkeammalle. Muuten esineet 
saattaisivat liukua eteenpäin ja 
aiheuttaa vaurioita tai vammoja 
pysähdyttäessä äkillisesti.

1. Aseta etuistuimen selkänoja pysty-
asentoon ja tarpeen vaatiessa 
liu'uta etuistuinta eteenpäin.

2. Laske takaistuimen pääntuet alim-
paan asentoon (jos autossa on 
säädettävät pääntuet).

OAI3039010OAI3039010

3. Aseta lantio-/olkavyön solki sivus-
sa olevaan pidikkeeseen. Näin lan-
tio-/olkavyö ei ole tiellä, kun selkä-
noja taitetaan.
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OAC3039006TUOAC3039006TU

OAC3039007TUOAC3039007TU

4. Nosta selkänojan lukitusvipu ylä-
asentoon ja taita selkänoja auton 
etuosaa kohti.

Kun haluat käyttää takaistuinta, nosta 
ja käännä selkänojaa taaksepäin. 
Työnnä istuimen selkänojasta, kun-
nes se lukkiutuu paikalleen. Varmis-
ta, että selkänoja lukkiutuu kunnolla.
Muista asettaa takaistuinten turva-
vyöt oikeille paikoilleen, kun nostat 
takaistuinten selkänojat takaisin pys-
tyasentoon.

 VAROITUS

Kun palautat takaistuimen selkän-
ojan pystyasentoon sen jälkeen, 
kun se on ollut taitettuna:
Varo, ettet vahingoita turvavyön 
hihnaa tai solkea. Älä anna hihnan 
tai soljen takertua tai puristua 
takaistuimen väliin. Varmista, että 
istuimen selkänoja on lukkiutunut 
kunnolla pystyasentoonsa, työntä-
mällä selkänojan yläreunasta. 
Huonosti lukkiutunut selkänoja 
saattaa taittua auki onnettomuusti-
lanteessa tai äkkipysähdyksessä, 
jolloin tavaratilassa olevat matka-
tavarat saattavat sinkoutua mat-
kustamoon ja aiheuttaa vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

HUOMAUTUS

• Muista asettaa takaistuinten tur-
vavyöt oikeille paikoilleen, kun 
nostat takaistuinten selkänojat 
takaisin pystyasentoon.

• Ohjaamalla turvavyöt takaturva-
vöiden ohjaimien kautta voit 
estää turvavöiden takertumisen 
istuimien alle tai taakse.
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 VAROITUS

Matkatavarat
Matkatavaroiden tulee aina olla 
tukevasti paikoillaan tai kiinnitet-
tyinä, jotta ne eivät törmäystilan-
teessa sinkoaisi ympäriinsä auton 
sisällä aiheuttaen vammoja mat-
kustajille. Älä laita tavaroita takais-
tuimille, koska niitä ei voida kiin-
nittää kunnolla ja ne saattavat 
osua etuistuimilla istuviin tör-
mäyksessä.

 VAROITUS

Matkatavaroiden lastaaminen
Varmista että moottori on sammu-
tettu, että robottivaihteiston vaih-
teenvalitsin on N-asennossa tai 
käsivaihteiston peruutusvaihde 
(R) tai 1. vaihde on valittu ja että 
seisontajarru on kytketty aina, kun 
autoa kuormataan tai kuormaa 
puretaan. Auto saattaa muuten 
päästä liikkumaan, jos vaihteenva-
litsin siirtyy tahattomasti toiseen 
asentoon.

Pääntuki 
Etu- ja takaistuimissa on säädettävät 
pääntuet. Pääntuet parantavat kuljet-
tajan ja matkustajien matkustusmu-
kavuutta, mutta niiden tärkein tehtävä 
on pään ja niskan suojaaminen piis-
kaniskuvammoilta ja muilta niska- ja 
selkärankavammoilta onnettomuu-
den sattuessa, erityisesti peräänajon 
yhteydessä.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita pääntu-
kia säätäessäsi vähentääksesi 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä onnettomuusti-
lanteissa:
• Säädä kaikkien matkustajien 

pääntuet aina asianmukaisesti 
ENNEN auton käynnistämistä.
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• 

ODN8039067LODN8039067L

 Säädä pääntuki siten, että pään-
tuen keskikohta on silmien kor-
keudella.

• Älä MILLOINKAAN säädä kuljet-
tajan pääntuen asentoa ajon 
aikana.

• Säädä pääntuki niin, että se on 
mahdollisimman lähellä matkus-
tajan päätä. Älä käytä ylimää-
räistä istuintyynyä, joka nostaa 
selän irti selkänojasta.

• Varmista aina, että pääntuki luk-
kiutuu paikalleen säätämisen 
jälkeen.

HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKAAN kohdista pääntu-
kiin iskuja äläkä vedä niitä sivut-
taissuunnassa niiden ollessa pai-
kallaan, jotta ne eivät vaurioidu.

 HUOMIO

Jos takapenkillä ei ole matkustajia, 
säädä pääntuki ala-asentoon. Ylä-
asennossa oleva takaistuimen 
pääntuki voi rajoittaa näkyvyyttä 
taakse.

Etuistuimien pääntuet 

ODN8039068LODN8039068L

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet 
on varustettu säätyvillä pääntuilla, 
jotka parantavat turvallisuutta ja mat-
kustusmukavuutta. 

OGB034007OGB034007

Etäisyyssäätö 
Pääntukea voidaan säätää eteenpäin 
3 eri asentoon vetämällä pääntukea 
eteenpäin haluttuun pykälään. Säädä 
pääntuki etumaiseen asentoonsa 
vetämällä se ensin täysin eteen ja 
vapauttamalla se sitten.
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OAC3039039TUOAC3039039TU

Korkeuden säätö 
Pääntuen nostaminen:
1. Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun 

asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:
1. Paina pääntuen kannattimen luki-

tuspainiketta (2).
2. Laske pääntuki alaspäin haluttuun 

asentoon (3).

HUOMAUTUS

OHI038136OHI038136

Jos kallistat selkänojaa eteenpäin 
pääntuki ja istuimen ollessa sää-
dettyinä ylimpään asentoon, pään-
tuki voi osua häikäisysuojaan tai 
muihin auton osiin.

OAC3039041TUOAC3039041TU

Irrotus/asennus
Pääntuen irrottaminen:
1. Kallista selkänojaa (2) käyttäen 

selkänojan säätövipua tai kytkintä 
(1).

2. Nosta pääntuki ylimpään asen-
toonsa.

3. Pidä pääntuen vapautuspainiketta 
(3) painettuna ja vedä pääntukea 
ylöspäin (4).

 VAROITUS

Älä KOSKAAN anna kenenkään 
matkustaa istuimella, jonka pään-
tuki on irrotettu.



3-16

Turvajärjestelmä

OAC3039040TUOAC3039040TU

Pääntuen kiinnittäminen:
1. Kallista selkänoja taaksepäin.
2. Kohdista pääntuen varret (2) istui-

nosan reikiin pitäen vapautuspaini-
ketta (1) painettuna.

3. Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

4. Kallista selkänojaa (4) käyttäen 
selkänojan säätövipua tai kytkintä 
(1).

 VAROITUS

Varmista aina, että pääntuki luk-
kiutuu paikalleen asennuksen ja 
säätämisen jälkeen.

Takaistuimien pääntuet 

OAI3039007OAI3039007

* : 5 istuinta

Takaistuimien kaikilla istuinpaikoilla 
on matkustusmukavuutta ja -turvalli-
suutta parantavat pääntuet.

OAI3039008OAI3039008

Korkeuden säätö
Pääntuen nostaminen:
1. Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun 

asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:
1. Paina pääntuen kannattimen luki-

tuspainiketta (2).
2. Laske pääntuki alaspäin haluttuun 

asentoon (3).
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OAI3039009OAI3039009

Irrottaminen ja kiinnittäminen 
Pääntuen irrottaminen: 
1. Nosta pääntuki ylimpään asen-

toonsa. 
2. Paina vapautuspainiketta (1) ja 

nosta pääntuki irti (2).

Pääntuen kiinnittäminen: 
1. Kohdista pääntuen varret (3) istui-

nosan reikiin pitäen vapautuspaini-
ketta (1) painettuna. 

2. Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

Istuinlämmitys (jos varusteena) 
Istuinlämmityksen avulla istuimet voi-
daan lämmittää kylmällä säällä.

 VAROITUS

Istuinlämmitys voi aiheuttaa VAI-
KEITA PALOVAMMOJA myös 
matalilla lämpötiloilla, jos sitä käy-
tetään pitkään.
Matkustajien pitää pystyä tunnis-
tamaan liian kuumaksi lämpiävä 
istuin ja kytkemään istuinlämmitys 
tarvittaessa pois toiminnasta.
Jos matkustaja ei tunnista lämpö-
tilan muutoksia tai tunne kipua, 
istuinlämmitystä on käytettävä 
erittäin varovasti, erityisesti jos 
matkustaja kuuluu seuraaviin ryh-
miin:
• vauvat, lapset, vanhukset, lii-

kuntarajoitteiset henkilöt tai 
avohoitopotilaat

• henkilöt, joilla on herkkä tai her-
kästi palava iho

• Väsyneet henkilöt
• päihtyneet henkilöt
• henkilöt, jotka ovat ottaneet 

väsymystä ja uneliaisuutta 
aiheuttavia lääkkeitä.
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 VAROITUS

ÄLÄ KOSKAAN laita mitään eristä-
vää materiaalia, kuten huopia, tyy-
nyjä tai istuinsuojia, istuimille 
istuinlämmityksen ollessa käytös-
sä. Istuinlämmitys voi ylikuumen-
tua ja aiheuttaa palovammoja tai 
vaurioittaa istuinta.

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta istuinläm-
mittimet ja istuimet eivät vaurioi-
du:
• Älä koskaan käytä istuimien 

puhdistamiseen liuottimia, esi-
merkiksi tinneriä, bentseeniä, 
bensiiniä tai mineraalitärpättiä.

• Älä laita painavia tai teräviä esi-
neitä istuinlämmityksellä varus-
tetun istuimen päälle.

• Älä vaihda istuinverhoilua. 
Tämä voi vaurioittaa istuinläm-
mitintä tai istuinilmastointia.

OAC3039008TUOAC3039008TU

Kytke joko kuljettajan tai etumatkus-
tajan istuinlämmitys päälle painamal-
la vastaavaa kytkintä moottorin käy-
dessä.
Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlämmitystä ei tarvita.
• Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:
 

     
OFFKUUMA ( )LÄMMIN ( )HAALEA ( )



• Kun sytytysvirta kytketään, istuin-
lämmitys on pois päältä.

• Jos kytkintä painetaan yli 1,5 
sekunnin ajan istuinlämmityksen 
toimiessa, istuinlämmitin kytkeytyy 
pois päältä.
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TURVAVYÖT
Tässä kohdassa kuvataan turvavöi-
den oikeaa käyttötapaa. Se sisältää 
myös turvavöiden käyttöä koskevia 
kieltoja.

Turvavöitä koskevia 
turvaohjeita 
Kiinnitä aina turvavyö ennen liikkeel-
lelähtöä ja varmista, että jokainen 
matkustaja kiinnittää turvavyönsä. 
Turvatyynyt (jos varusteena) täyden-
tävät turvavyön toimintaa mutteivät 
korvaa sitä. Useimpien maiden lain-
säädännön mukaan turvavöiden 
käyttö on pakollista.

 VAROITUS

KAIKKIEN matkustajien on käytet-
tävä turvavöitä aina auton liikkues-
sa. Noudata seuraavia turvavöiden 
säätämistä ja käyttöä koskevia 
ohjeita:
• Kaikkien alle 13-vuotiaiden pitää 

AINA käyttää takaistuimelle 
sijoitettua sopivan kokoista tur-
vaistuinta.

• ÄLÄ MILLOINKAAN anna lasten 
istua etuistuimella ajon aikana. 
Jos yli 13-vuotiaan lapsen täy-
tyy istua etuistuimella, hänen 
pitää käyttää turvavyötä, ja etu-
matkustajan istuin on siirrettävä 
mahdollisimman taakse.

• Vauva tai pieni lapsi ei saa KOS-
KAAN matkustaa aikuisen sylissä.

• Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.

• Samalla istuimella ei saa koskaan 
olla kahta lasta, eikä lapsia saa 
kiinnittää samalla turvavyöllä.

• Älä koskaan pidä turvavyön 
olkavyötä käsivarren alla tai sel-
käsi takana.

• Älä koskaan vedä turvavyötä 
herkkien esineiden ylitse. Äkki-
pysäytyksen tai törmäyksen 
yhteydessä turvavyö voi vauri-
oittaa niitä. 

• Älä käytä kierteellä olevaa turva-
vyötä. Kiertynyt turvavyö ei suo-
jaa sinua asianmukaisesti 
onnettomuustilanteessa.

• Älä käytä turvavyötä, jos sen 
hihna tai mekaanisen laitteiston 
osa on vaurioitunut.

• Älä lukitse turvavyön salpaa toi-
sen istuimen turvavyön luk-
koon.

• Älä KOSKAAN avaa turvavyötä 
matkan aikana. Voit menettää 
auton hallinnan ja aiheuttaa lii-
kenneonnettomuuden.

• Varmista, että turvavyön sal-
paan ei ole tarttunut mitään, 
joka voisi haitata turvavyön 
lukon toimintaa. Tämä voi estää 
turvavyön kiinnityksen.

• Käyttäjä ei saa tehdä turvavöihin 
muutoksia eikä lisäyksiä löysyy-
den poistamiseksi, koska nämä 
voivat estää turvavyön säätöme-
kanismin toimintaa. Myöskään 
turvavyötä ei saa säätää löysyy-
den poistamiseksi.

 VAROITUS

Vaurioitunut turvavyöt ei toimi 
oikein. Vaihda aina ehdottomasti:
• hankautuneet, likaantuneet tai 

vaurioituneet hihnat
• vaurioituneet turvavyöjärjestel-

män mekaaniset osat
• koko turvavyöjärjestelmä, kun 

auto on ollut onnettomuudessa, 
vaikka hihnat tai muut osat eivät 
olisikaan vaurioituneet näkyvästi.
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Turvavyön varoitusvalo 
Kuljettajan turvavyö

     Mittaristo  Mittaristo

1GQA20831GQA2083

Kun virta-avain käännetään ON-asen-
toon, turvavyön varoitusvalo palaa 
yhtäjaksoiseti noin 6 sekunnin ajan, 
riippumatta siitä, onko kuljettajan tur-
vavyö kiinnitetty. Jos kuljettajan tur-
vavyö ei ole kiinnitetty, varoitusääni 
kuuluu noin 6 sekunnin ajan ja varoi-
tusvalo palaa, kunnes kuljettajan tur-
vavyö on kiinnitetty.
Jos lähdet ajamaan kuljettajan turva-
vyön ollessa auki, varoitusvalo palaa 
jos ajat alle 20 km/h:n nopeutta tai 
pysähdyt.
Jos ajat 20 km/h:n nopeutta tai 
kovempaa, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusääni kuuluu noin 100 sekun-
nin ajan.
Jos kuljettajan turvavyö avataan ajon 
aikana, varoitusvalo syttyy, jos nope-
us on alle 20 km/h. Jos nopeus on 
20 km/h tai enemmän, varoitusvalo 
vilkkuu ja varoitusääni kuuluu noin 
100 sekunnin ajan.

Etumatkustajan turvavyö
(mikäli varusteena)
Kun virta-avain käännetään ON-asen-
toon, turvavyön varoitusvalo palaa 
yhtäjaksoiseti noin 6 sekunnin ajan 
riippumatta siitä, onko matkustajan 
turvavyö kiinnitetty vai ei. Jos mat-
kustajan turvavyö ei ole kiinnitetty, 
varoitusvalo palaa, kunnes matkusta-
jan turvavyö on kiinnitetty.
Jos lähdet ajamaan matkustajan tur-
vavyön ollessa auki, varoitusvalo 
palaa jos ajat alle 20 km/h:n nopeutta 
tai pysähdyt.
Jos ajat 20 km/h:n nopeutta tai 
kovempaa, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusääni kuuluu noin 100 sekun-
nin ajan.
Jos matkustajan turvavyö avataan 
ajon aikana, varoitusvalo syttyy, jos 
nopeus on alle 20 km/h. Jos nopeus 
on 20 km/h tai enemmän, varoitusva-
lo vilkkuu ja varoitusääni kuuluu noin 
100 sekunnin ajan.

 VAROITUS

Väärässä asennossa istuminen 
häiritsee etumatkustajan turva-
vyön varoitusjärjestelmän toimin-
taa. On tärkeää, että kuljettaja neu-
voo matkustajia istumaan tämän 
ohjekirjan neuvojen mukaisessa 
istuma-asennossa. 
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i  Lisätietoja

• Vaikka etumatkustajan istuimella ei 
istu kukaan, turvavyön varoitusvalo 
vilkkuu tai palaa 6 sekunnin ajan. 
Varoitus voi jatkua 6 sekunnin ajan, 
vaikka etuistuimella istunut mat-
kustaja nousee autosta varoituksen 
ollessa käynnissä. 

• Etumatkustajan istuimen turva-
vyön varoitustoiminto saattaa akti-
voitua, jos istuimelle asetetaan mat-
katavaraa, kannettava tietokone tai 
muu laite.

Takaistuimen turvavyön 
varoitusvalo (jos varusteena)

OAC3039043TUOAC3039043TU

Takavasen (1) ja takaoikea (3) istuin
Takamatkustajan turvavyön varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei kiinnitetä, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, 
turvavyön varoitusvalo palaa, kunnes 
vyö kiinnitetään.
Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessasi 
alle 20 km/h nopeutta, vastaava 
varoitusvalo syttyy ja palaa, kunnes 
kiinnität turvavyön.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi on vähintään 20 km/h, 
turvavyön varoitusääni kytkeytyy 
enintään 35 sekunniksi ja vastaavan 
turvavyön varoitusvalo alkaa vilkkua.
Jos turvavyö avataan ajon aikana, 
varoitusvalot syttyvät, jos nopeus on 
alle 20 km/h.
Jos nopeus on 20 km/h tai enemmän, 
varoitusvalo vilkkuu ja varoitusääni 
kuuluu noin 35 sekunnin ajan.
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Takapenkin keskipaikka (2) 
(5 istuinta, jos varusteena)
Takamatkustajan turvavyön varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.

Riippumatta siitä istuuko paikalla 
matkustaja: 
Turvavyön varoitusvalo syttyy noin 
70 sekunnin ajaksi, jos turvavöitä ei 
ole kiinnitetty, kun virta-avain kytke-
tään ON-asentoon.
Jos lähdet ajamaan jonkin turvavyön 
ollessa auki, sitä vastaava varoitus-
valo palaa noin 70 sekunnin ajan 
ajonopeudesta riippumatta.
Jos irrotat turvavyön ajonopeuden 
ollessa alle 20 km/h, vyötä vastaava 
varoitusvalo syttyy noin 70 sekunnik-
si. Jos irrotat turvavyön ajonopeuden 
ollessa yli 20 km/h, turvavyön varoitu-
sääni kuuluu noin 35 sekunnin ajan ja 
vyötä vastaava varoitusvalo vilkkuu.
Jos takaovi avataan ajonopeuden 
ollessa alle 20 km/h, varoitusvalo ja 
varoitusääni eivät toimi, vaikka ajono-
peus olisi yli 20 km/h.

 VAROITUS

Väärässä asennossa istuminen 
häiritsee takamatkustajien turva-
vöiden varoitusjärjestelmän toi-
mintaa. On tärkeää, että kuljettaja 
neuvoo matkustajia istumaan 
tämän ohjekirjan neuvojen mukai-
sessa istuma-asennossa. 

i  Lisätietoja

• Vaikka takaistuimen reunapaikalla 
ei istu kukaan, turvavyön varoitus-
valo vilkkuu tai palaa 6 sekunnin 
ajan. 

• Takaistuimen reunapaikan turva-
vyön varoitustoiminto saattaa akti-
voitua, jos istuimelle asetetaan mat-
katavaraa, kannettava tietokone tai 
muu laite.

Turvavyöjärjestelmä 
Lantio-/olkavyö 

OHI038140OHI038140

Turvavyön kiinnittäminen: 
Vedä vyötä ulos kelasta ja työnnä 
metallikieleke (1) solkeen (2). Kun 
kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu 
”klik”-ääni. 
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OHI038137OHI038137

Lantiovyö (1) tulisi asettaa lantiolle ja 
olkavyö (2) rintakehän yli.
Turvavyö säätyy automaattisesti 
oikeaan pituuteen sen jälkeen, kun 
lantiovyö on säädetty käsin tiukalle 
lantiota vasten. Jos nojaudut hitaasti 
ja rauhallisesti eteenpäin, vyö pää-
see tulemaan ulos kelalta myötäillen 
liikettäsi. 
Äkkipysäytyksen tai törmäyksen 
yhteydessä vyö kuitenkin lukkiutuu 
paikalleen. Vyö lukittuu myös, jos yri-
tät nojautua eteenpäin liian nopeasti.

HUOMAUTUS

Ellet saa turvavyötä vedettyä tar-
peeksi ulos, vedä vyötä voimak-
kaasti ulospäin ja päästä se sitten 
irti. Saat tämän jälkeen vedettyä 
vyön ulos tasaisesti.

 VAROITUS

OHI038182LOHI038182L

Väärin asetettu turvavyö saattaa 
lisätä vakavan vammautumisen 
riskiä onnettomuustilanteessa. 
Noudata seuraavia ohjeita kun 
säädät turvavyötä:
• Sijoita lantiovyö tiiviisti mahdol-

lisimman alas lantiolle, ei vyötä-
rölle. Näin vahvat lantioluut voi-
vat ottaa törmäyksen voiman 
vastaan, jolloin sisäisten vam-
mojen riski pienenee.

• Laita toinen käsivarsi olkavyön 
alta ja toinen vyön päältä kuvan 
osoittamalla tavalla.

• Varmista, että olkavyön tukipis-
te on sopivalla korkeudella ja 
lukittuna paikalleen. 

• Älä koskaan aseta olkavyötä 
kulkemaan kaulan päältä tai kas-
vojen yli.
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OHI038142OHI038142

Turvavyön kiinnityksen avaaminen: 
Paina lukitussalvan avauspainiketta 
(1).
Kun lukitus on avattu, vyö kelautuu 
automaattisesti takaisin kelaan. Jos 
vyö ei kelaudu, tarkista, ettei se ole 
kiertyneenä, ja yritä sitten uudestaan.

Takaistuimen keskipaikan 
turvavyö (jos varusteena)

OAC3039044TUOAC3039044TU

Takaistuimen keskivyötä käytettäes-
sä tulee käyttää turvavyösolkea, 
jossa lukee ”CENTER”.

i  Lisätietoja

Ellet saa turvavyötä vedettyä ulos 
kelauslaitteelta, vedä vyötä voimak-
kaasti ulospäin ja päästä se sitten irti. 
Saat tämän jälkeen vedettyä vyön ulos 
tasaisesti.

Esikiristimellä varustettu 
turvavyö (jos varusteena)

OHI038143LOHI038143L

Kuljettajan, etumatkustajan, vasem-
man takamatkustajan ja oikean taka-
matkustajan turvavyöt on varustettu 
esikiristimillä.
Esikiristimen tarkoituksena on var-
mistaa, että vyö pysyy tiukasti varta-
loa vasten tietyntyyppisissä etu- tai 
sivutörmäyksissä. Esikiristimet voivat 
aktivoitua yhdessä turvatyynyjen 
kanssa riittävän voimakkaassa etu- 
tai sivutörmäyksessä. 
Kun auto pysähtyy äkillisesti tai mat-
kustaja yrittää nojautua eteenpäin 
liian nopeasti, turvavyökela lukkiutuu.
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Tietyntyyppisissä etutörmäyksissä 
turvavyönkiristin aktivoituu ja vetää 
vyön tiukemmin etuistuimella istuvan 
vartaloa vasten. 
- Turvavyön esikiristin 
 Turvavyön esikiristimen tarkoitus 

on varmistaa, että olkavyö kiristyy 
tiukasti ylävartaloa vasten tietyn-
tyyppisissä etu- tai sivutörmäyksis-
sä. 

- Lantiovyön esikiristin
 Lantiovyön esikiristimen tarkoitus 

on varmistaa, että lantiovyö kiristyy 
tiukasti alavartaloa vasten tietyn 
tyyppisissä etu- tai sivutörmäyksis-
sä. (jos varusteena, vain kuljettaja)

Jos järjestelmä havaitsee, että kuljet-
tajan tai etumatkustajan turvavyö on 
liian kireällä turvavyön esikiristimen 
aktivoiduttua, esikiristimen kuormi-
tuksen rajoitin vähentää kyseisen 
vyön kiristysvoimaa osittain.

 HUOMIO

Jos varusteena on kallistusanturi 
Esikiristimet eivät laukea ainoas-
taan keulaan kohdistuvissa tör-
mäyksissä, vaan myös sivutör-
mäyksissä ja nurinajoissa, mikäli 
ajoneuvo on varustettu sivu- tai 
ikkunaturvatyynyillä. 

 HUOMIO

Jos varusteena ei ole kallistus-
anturia 
Esikiristin ei aktivoidu pelkästään 
etutörmäyksen vaan myös sivutör-
mäyksen yhteydessä, jos autossa 
on varusteena sivuturvatyynyt tai 
turvaverhot. 

 VAROITUS

• Käytä aina turvavyötä ja istu 
normaalissa istuma-asennossa.

• Älä käytä löysää tai kierteellä 
olevaa turvavyötä. Löysällä tai 
kierteellä oleva turvavyö ei suo-
jaa sinua asianmukaisesti 
onnettomuustilanteessa.

• Älä aseta mitään esineitä turva-
vyön salvan lähelle. Ne voivat 
haitata salvan toimintaa.

• Vaihdata esikiristimet aina lait-
teen toiminnan ja onnettomuu-
den jälkeen.

• Älä KOSKAAN tutki, huolla äläkä 
vaihda esikiristimiä itse. Työ 
täytyy teettää valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Älä kohdista turvavöiden esiki-
ristimiin iskuja.

 VAROITUS

Turvavyön esikiristimen osiin saa 
koskea vasta usean minuutin 
kuluttua esikiristimen aktivoitumi-
sesta. Kun esikiristin laukeaa 
onnettomuuden yhteydessä, sen 
osat voivat kuumentua ja aiheuttaa 
palovammoja.

 HUOMIO

Auton etuosan korikorjaukset voi-
vat vaurioittaa esikiristinjärjestel-
mää. Suosittelemme, että auto 
huolletaan valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.
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1KMB3311A1KMB3311A

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

8KMB3311/H8KMB3311/H

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

Turvavöiden esikiristinjärjestelmä 
koostuu seuraavista pääkomponen-
teista. Näet niiden sijainnin oheisesta 
kuvasta:
(1)  Turvatyynyjärjestelmän varoitus-

valo
(2)  Etuistuimen turvavöiden esikiristi-

met (jos varusteena)
(3)  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-

sikkö
(4)  Lantiovyön esikiristin 

(vain kuljettaja, jos varusteena) 

OAC3039042TUOAC3039042TU

   TakanaTakana

(5)  Takaistuimen turvavöiden esiki-
ristimet (jos varusteena)

HUOMAUTUS

Anturi, joka aktivoi turvatyynyjär-
jestelmän, on yhteydessä esikiris-
timellä varustettuihin turvavöihin. 
Turvatyynyjärjestelmän merkkiva-
lo mittaristossa palaa noin 6 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun 
virta- avain on käännetty ON-asen-
toon, minkä jälkeen merkkivalon 
pitää sammua.
Jos turvavyön esikiristin ei toimi 
oikein, turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo palaa, vaikka turvatyy-
nyjärjestelmässä ei ole vikaa. Jos 
merkkivalo ei syty, se jää pala-
maan tai syttyy ajon aikana, on 
suositeltavaa antaa valtuutetun 
HYUNDAI merkkihuollon tarkastaa 
esikiristimellä varustetut turvavyöt 
ja/tai turvatyynyt mahdollisimman 
pian.
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HUOMAUTUS

• Esikiristimellä varustetut turva-
vyöt saattavat aktivoitua joissa-
kin etu- tai sivutörmäyksissä tai 
auto kaatuessa (jos autossa on 
kaatumistunnistin).

• Kun turvavöiden esikiristimet 
aktivoituvat, saattaa kuulua 
kova ääni ja savulta vaikuttavaa 
hienoa pölyä tulla näkyviin mat-
kustamossa. Tämä on normaa-
lia, eikä aiheuta vaaraa.

• Vaikka hieno pöly ei ole myrkyl-
listä, se saattaa aiheuttaa ihoär-
sytystä, eikä sitä pidä hengittää 
pitkään. Pese onnettomuuden 
jälkeen pölylle altistunut 
ihoalue, jos turvavöiden esiki-
ristimet ovat lauenneet.

Lisää turvavöitä koskevia 
turvaohjeita 
Turvavöiden käyttö raskauden 
aikana 
Turvavyötä tulee aina käyttää myös 
raskauden aikana. Paras tapa suoja-
ta syntymätöntä lasta on suojata 
itseään käyttämällä aina turvavyötä.
Raskaana olevien tulisi aina käyttää 
lantio-/olkavyötä. Aseta olkavyö rinta-
kehän yli ja pidä se poissa kaulalta. 
Aseta lantiovyö vatsan alle niin, että 
se on tiiviisti koko lantiota ja lantiolui-
ta vasten, vatsan pyöreän osan ala-
puolella.

 VAROITUS

Raskaana olevien naisten ei MIL-
LOINKAAN tule asettaa lantiovyö-
tä vatsan päälle tai sen yläpuolelle, 
sillä se voi vaurioittaa syntymätön-
tä lasta törmäyksessä.
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Lasten turvavyön käyttö 
Vauvat ja pienet lapset 
Useimmissa maissa on turvaistuimia 
koskevia lakeja, jotka edellyttävät 
lasten istuvan hyväksytyissä turvais-
tuimissa tai istuinkorokkeilla. Ikä, jol-
loin turvavöitä voidaan käyttää turva-
istuimen sijaan vaihtelee maittain, 
joten sinun on tunnettava maatasi 
koskevat vaatimukset sekä matkus-
taessasi myös kohdemaiden vaati-
mukset. Lasten ja/tai vauvojen turva-
istuimet pitää sijoittaa ja asentaa 
oikein takaistuimelle. Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa Turvaistuimet.

 VAROITUS

Vauvojen ja pienten lasten tulee 
AINA matkustaa pituutensa ja pai-
nonsa mukaisessa turvaistuimes-
sa.
Vähentääksesi lapsen ja muiden 
matkustajien loukkaantumisriskiä 
älä MILLOINKAAN pidä lasta sylis-
säsi tai käsivarsillasi auton liikku-
essa. Törmäyksessä syntyvä raju 
voima tempaisee lapsen käsistäsi 
ja paiskaa hänet auton sisäraken-
teita vasten.

Jotta pienet lapset saisivat parhaan 
mahdollisen suojan loukkaantumisel-
ta onnettomuustilanteessa, heidän 
tulee istua paikallisten määräysten 
mukaisessa turvaistuimessa. Varmis-
ta ennen turvaistuimen ostamista, 
että se vastaa vaatimuksia siinä 
maassa, jossa autoa käytetään. Las-
ten turvaistuimen täytyy olla lapsen 
koon ja painon mukainen. Tarkista 
nämä tiedot turvaistuimeen kiinnite-
tystä tarrasta. Lisätietoja on tämän 
luvun kohdassa Turvaistuimet.

Isommat lapset 
Alle 13-vuotiaiden lasten, jotka ovat 
liian isoja istumaan istuinkorokkeella, 
tulee matkustaa takaistuimella ja 
käyttää turvavöitä. Turvavyön tulee 
kulkea reisien yläosan kohdalta ja 
läheltä olkapäätä ja rintakehää suoja-
takseen lasta tehokkaasti. Tarkasta 
vyön asento säännöllisesti. Vyö saat-
taa liukua pois paikaltaan lapsen liik-
kuessa. Lapset saavat onnettomuus-
tilanteessa parhaan suojan, kun he 
ovat takaistuimella kiinnitettyinä 
asianmukaiseen turvaistuimeen ja/tai 
turvavöihin.
Jos isomman lapsen (yli 13-vuotiaan) 
täytyy istua etuistuimella, hänen pitää 
käyttää turvavyötä ja istuin tulee siir-
tää takimmaiseen asentoon.
Jos olkavyö osuu lapsen niskaan tai 
kasvoihin, siirrä etuistuinta taakse-
päin. Jos turvavyön olkavyö on edel-
leen kosketuksessa lapsen niskaan 
tai kasvoihin, lapsen pitää istua sopi-
valla istuinkorokkeella.

 VAROITUS

• Varmista aina, että suurempien 
lasten turvavyöt on kiinnitetty ja 
säädetty asianmukaisesti.

• Älä MILLOINKAAN anna olka-
vyön koskettaa lapsen kaulaa tai 
kasvoja.

• Vain yksi lapsi saa käyttää yhtä 
turvavyötä kerrallaan.
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Turvavyön käyttö loukkaantu-
neilla henkilöillä
Loukkaantunut henkilö pitää kiinnit-
tää turvavyöllä kuljetuksen ajaksi. 
Käänny lääkärin puoleen tarkempia 
ohjeita varten.

Yksi henkilö turvavyötä kohti 
Kaksi henkilöä ei saa koskaan käyt-
tää samaa turvavyötä (koskee myös 
lapsia). Muutoin seurauksena voivat 
olla vakavammat vammat onnetto-
muuden sattuessa.

Älä makaa istuimella 
Kallistetussa istuimessa matkustami-
nen saattaa olla vaarallista. Turvajär-
jestelmän (turvavöiden ja turvatyyny-
jen) tarjoama suoja heikentyy huo-
mattavasti, jos istuimen selkänoja on 
kallistettuna.
Turvavöiden pitää olla tiukasti lantio-
ta ja rintaa vasten, jotta ne toimisivat 
oikein. Onnettomuuden sattuessa 
saatat painautua turvavyötä vasten, 
mistä voi aiheutua niska- ja muita 
vammoja.
Mitä enemmän istuimen selkänoja on 
kallistettu, sitä suurempi riski matkus-
tajan lantiolla on liukua turvavyön ali 
tai matkustajan kaulalla iskeytyä 
olkavyötä vasten.

 VAROITUS

• Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.

• Ajaminen istuimen selkänoja 
kallistettuna lisää loukkaantumi-
sen riskiä onnettomuudessa tai 
äkkipysähdyksessä.

• Kuljettajan ja matkustajien pitää 
aina istua selkä istuimen selkän-
ojaa vasten, turvavyö oikein 
kiinnitettynä ja selkänoja pysty-
asennossa.

Turvavöiden kunnossapito 
Turvavyöjärjestelmää ei saa koskaan 
irrottaa eikä muuttaa. Lisäksi pitää 
varoa, etteivät ovien saranat, ovet tai 
epäasianmukainen käyttö vahingoita 
turvavöitä tai niiden osia.

Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja 
mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa 
säännöllisesti. Vaurioituneet osat 
tulee vaihtaa mahdollisimman pian.

Pidä turvavyöt puhtaina ja 
kuivina 
Turvavyöt on pidettävä puhtaina ja 
kuivina. Likaantuneet vyöt voidaan 
puhdistaa käyttämällä mietoa saip-
pualiuosta ja lämmintä vettä. Puhdis-
tuksessa ei pidä käyttää valkaisuai-
netta, värjäysainetta, vahvoja liuotti-
mia tai hankaavia aineita, koska ne 
voivat vahingoittaa ja heikentää kan-
gasta.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa 
uusiin 
Jokainen kiinnitettynä ollut turvavyö 
pitää vaihtaa uuteen onnettomuuden 
jälkeen. Näin pitää toimia, vaikka 
vyössä ei olisi näkyvää vahinkoa. Ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liik-
keeseen. 
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LASTEN TURVAISTUIMET 
Suositus:
Lasten on aina matkustettava 
takapenkillä

 VAROITUS

Lasten pitää aina matkustaa asian-
mukaisessa turvaistuimessa 
takaistuimella, jos etuistuimen tur-
vatyynyä ei ole poistettu toiminta-
valmiudesta.
Kaiken ikäisten lasten on turvalli-
sempaa matkustaa takaistuimella 
turvaistuinta käyttäen tai turvavyö 
kiinnitettynä. Laukeava turvatyyny 
voi iskeä etuistuimella istuvaan 
lapseen voimakkaasti ja aiheuttaa 
VAKAVIA tai KUOLEMAAN JOH-
TAVIA VAMMOJA.

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina 
matkustaa takaistuimella asianmu-
kaisessa turvaistuimessa loukkaan-
tumisriskin minimoimiseksi onnetto-
muudessa, äkillisessä pysähdykses-
sä tai suunnan muutoksessa. Onnet-
tomuustilastojen mukaan lasten tur-
vallisuus on parempi, kun he istuvat 
takaistuimelle asennetussa turvais-
tuimessa. Jos lapsi on liian suuri tur-
vaistuimeen, hänen on käytettävä 
turvavöitä.
Useimmissa maissa on turvaistuimia 
koskevia lakeja, jotka edellyttävät 
lasten istuvan hyväksytyissä turvais-
tuimissa. Lain mukainen ikä tai pituus/
paino, joka sallii turvavyön käytön tur-
vaistuimen sijasta, vaihtelee maittain, 
joten sinun on tunnettava oman 
maasi määräykset sekä ulkomailla 
matkustaessasi myös kyseisten mai-
den erikoismääräykset.

Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa ja 
asentaa oikein takaistuimelle. Käytä 
ainoastaan paikallisten määräysten 
mukaisia turvaistuimia.
Turvaistuimet on yleensä suunniteltu 
kiinnitettäviksi auton istuimiin lantio-
vyöllä, olkavyön lantio-osalla tai taka-
istuinten ISOFIX-alakiinnityksellä tai 
-yläkiinnityksellä.

Turvaistuimet on aina asennetta-
va takaistuimelle
Vauvojen ja pienten lasten on mat-
kustettava selkä tai kasvot menosuun-
taan asennetussa turvaistuimessa, 
joka on asianmukaisesti kiinnitetty 
auton takapenkille. Lue turvaistuimen 
valmistajan toimittamat asennus- ja 
käyttöohjeet ja noudata niitä.

 VAROITUS

• Noudata aina turvaistuimen val-
mistajan asennus- ja käyttöoh-
jeita.

• Lapsen pitää matkustaa asian-
mukaisessa ja oikein kiinnite-
tyssä turvaistuimessa, istuimen 
omat valjaat kiinnitettyinä.

• Älä koskaan käytä turvakauka-
loa tai turvaistuinta, joka kiinni-
tetään koukuilla istuimen selkä-
nojan yli. Ne eivät takaa riittävää 
suojaa onnettomuudessa.

• Suosittelemme tarkistuttamaan 
autosi turvaistuimiin liittyvät jär-
jestelmät, turvavyöt ja ISO-
FIX-ala- ja yläkiinnityksen val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä 
onnettomuuden jälkeen.
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Turvaistuimen valinta 
Kun valitset turvaistuinta, noudata 
aina seuraavia ohjeita:
• Varmista, että turvaistuimessa on 

merkintä, joka takaa sen vastaa-
van auton käyttömaan vaatimuk-
sia.

• Valitse lapsen koon ja painon 
mukainen turvaistuin. Turva-
istuimen merkinnässä tai käyttöoh-
jeissa on yleensä nämä tiedot.

• Valitse turvaistuin sen mukaan, 
mille istumapaikalle se asenne-
taan.

• Lue turvaistuimen mukana toimite-
tut valmistajan varoitukset ja asen-
nusohjeet ja noudata niitä.

Turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmen tyyppisiä: 
selkä ajosuuntaan ja kasvot ajosuun-
taan asennettavia turvaistuimia sekä 
istuinkorokkeita. Ne luokitellaan lap-
sen iän, pituuden ja painon mukaan.

CRS09CRS09

Selkä ajosuuntaan asennettava 
turvaistuin
Selkä ajosuuntaan asennettavassa 
turvaistuimessa selustaa vasten 
oleva selkänoja suojaa lasta. Istui-
men valjaat pitävät lapsen paikallaan 
ja pitävät törmäyksessä hänet kiinni 
istuimessa, mikä vähentää lapsen 
herkkään kaulaan ja selkärankaan 
kohdistuvaa rasitusta.
Kaikkien alle vuoden ikäisten lasten 
on aina matkustettava selkä 
menosuuntaan asennetussa turvais-
tuimessa. Selkä ajosuuntaan asen-
nettavia turvaistuimia on eri tyyppisiä: 
vauvojen turvaistuimet voidaan asen-
taa vain selkä ajosuuntaan. Muunnet-
tavissa ja 3-in-1-turvaistuimissa on 
yleensä korkeammat pituus- ja paino-
rajat selkä menosuuntaan asennet-
taessa, mikä pidentää turvaistuimen 
käyttöikää.
Käytä turvaistuinta kasvot ajosuun-
taan asennettuna istuimen valmista-
jan ilmoittamien pituus- ja painorajo-
jen puitteissa.



3-32

Turvajärjestelmä

OIB034017OIB034017

Kasvot ajosuuntaan asennettava 
turvaistuin
Kasvot ajosuuntaan asennettu tur-
vaistuin pitää lapsen paikallaan val-
jailla. Lapsi voi matkustaa valjailla 
varustetussa kasvot ajosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, kun-
nes hän on ylittää istuimen valmista-
jan ilmoittaman pituus- tai painorajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan kas-
vot menosuuntaan asennetussa tur-
vaistuimessa, hän voi siirtyä istuinko-
rokkeeseen.

Istuinkorokkeet 
Istuinkoroke on suunniteltu paranta-
maan ajoneuvon omien turvavöiden 
istuvuutta. Istuinkorokkeen ansiosta 
auton turvavyö sijoittuu asianmukai-
sesti lapsesi kehon vahvempien 
osien kohdalle. Lapsesi tulee käyttää 
istuinkoroketta, kunnes hän on kas-
vanut niin suureksi, että auton omat 
turvavyöt istuvat kunnolla. 
Turvavyö istuu kunnolla, kun lantio-
vyö asettuu tiukasti reisien yläosan 
päälle eikä vatsan päälle. Olkavyön 
pitää kulkea napakasti olkapään ja 
rinnan yli eikä kasvojen tai kaulan 
kohdalta. Alle 13-vuotiaiden lasten 
pitää aina matkustaa asianmukaises-
sa turvaistuimessa loukkaantumisris-
kin minimoimiseksi onnettomuudes-
sa, äkillisessä pysähdyksessä tai 
suunnan muutoksessa.

Turvaistuimen asentaminen

 VAROITUS

Noudata aina seuraavia ohjeita 
ennen turvaistuimen asentamista:
Lue turvaistuimen valmistajan toi-
mittamat ohjeet ja noudata niitä.
Jos kaikkia varoituksia tai ohjeita 
ei noudateta, VAKAVIEN tai KUO-
LEMAAN JOHTAVIEN VAMMOJEN 
riski onnettomuustilanteessa saat-
taa kasvaa.

 VAROITUS

Jos pääntuki estää turvaistuimen 
asentamisen, kyseisen istuinpai-
kan pääntuki pitää säätää uudel-
leen tai poistaa kokonaan.

Kun olet valinnut asianmukaisen tur-
vaistuimen ja tarkistanut, että se sopii 
auton takaosaan, voit asentaa sen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tur-
vaistuimen asentamisessa on kolme 
vaihetta:
• Kiinnitä turvaistuin asianmukai-

sesti autoon. Kaikki turvaistuimet 
on kiinnitettävä autoon turvavyön 
lantio-/olkavyön lantio-osalla tai 
ISOFIX-yläkiinnityksellä ja/tai ISO-
FIX- alakiinnityksellä.
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• Varmista, että turvaistuin on 
hyvin kiinnitetty. Kun olet asenta-
nut turvaistuimen autoon, työnnä 
ja vedä istuinta eteen- ja taakse-
päin sekä sivuille varmistaaksesi, 
että se on tukevasti kiinni istuimes-
sa. Turvavyöllä kiinnitetty turvais-
tuin tulisi asentaa mahdollisimman 
tukevasti. Pientä sivuttaisliikettä 
kuitenkin usein jää. 

 Kun asennat turvaistuinta, säädä 
auton istuinta (korkeutta ja etäi-
syyttä) siten, että lapsen on help-
poa siirtyä turvaistuimeen.

• Kiinnitä turvaistuimen turva-
vyöt. Varmista, että lapsi on kiinni-
tetty turvaistuimeen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

 HUOMIO

Suljetussa autossa oleva turvais-
tuin saattaa kuumentua voimak-
kaasti. Välttääksesi palovammat 
tarkista istuimen pinta ja soljet 
ennen kuin laitat lapsen turvaistui-
meen.

Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja 
yläkiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmä) 
ISOFIX-järjestelmä pitää lapsen kiin-
ni turvaistuimessa onnettomuustilan-
teessa. Järjestelmä on suunniteltu 
siten, että turvaistuin on helppoa 
asentaa oikein. ISOFIX-järjestelmäs-
sä käytetään auton kiinnityspisteitä ja 
turvaistuimen kiinnikkeitä. ISOFIX- 
järjestelmässä turvaistuinta ei kiinni-
tetä auton takaistuimen turvavöillä.
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodostu-
vat auton rakenteeseen kiinnitetyistä 
metallitangoista. Jokaiselle ISOFIX- 
istumapaikalle on asennettu kaksi 
alakiinnityspistettä, joihin voidaan 
asentaa alakiinnikkeillä varustettu 
turvaistuin.
Auton ISOFIX-järjestelmää voidaan 
käyttää ISOFIX-kiinnikkeillä varuste-
tun turvaistuimen kiinnittämiseen. 
(ISOFIX-turvaistuimen saa asentaa 
ainoastaan, jos sillä on automallikoh-
tainen tai yleinen hyväksyntä ECE-
R44- tai ECE-R129-standardin 
mukaisesti.)
Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillä varustetun turvais-
tuimen asentamisesta ISOFIX-ala-
kiinnityspisteisiin.
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Ainoastaan takaistuimen reunapaikat 
on varustettu ISOFIX-alakiinnityspis-
teillä. Näet niiden sijainnin alla ole-
vasta kuvasta. Takaistuimen keski-
paikalla ei ole ISOFIX-alakiinnittimiä.

 VAROITUS

Älä yritä asentaa turvaistuinta 
takaistuimen keskipaikalle ISOFIX- 
kiinnityspisteitä käyttäen. Kysei-
sellä istuinpaikalla ei ole ISOFIX- 
alakiinnityspisteitä. Jos turvais-
tuinta yritetään kiinnittää keskipai-
kalle ikkunapaikkojen kiinnityspis-
teiden avulla, ne voivat vaurioitua.

OAC3039009TUOAC3039009TU
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[A] : ISOFIX-kiinnityspisteen sijaintimerkintä, 

[B] : ISOFIX-alakiinnityspiste

ISOFIX-alakiinnityspisteiden sijainti-
merkinnät ovat oikean ja vasemman 
takaistuimen istuintyynyssä. Ne 
osoittavat ISOFIX-alakiinnityspistei-
den sijainnit (katso kuvassa olevia 
nuolia). Takaistuimen kummallakin 
reunapaikalla on kaksi ISOFIX-ala-
kiinnityspistettä sekä vastaava ylä-
kiinnityspiste selkänojan takana. 
(Turvaistuin, jolla on ECE-R44- tai 
ECE-R129-standardin mukainen 
”kaikkiin autoihin sopiva” univer-
sal-luokitus, pitää kiinnittää myös 
istuimen selkänojan takaosaan kiinni-
tetyllä yläkiinnityshihnalla.)
ISOFIX-alakiinnityspisteet sijaitsevat 
takapenkin reunimmaisten istuinten 
selkänojan ja istuinosan välissä.
ISOFIX-kiinnityspisteet saadaan esiin 
avaamalla niiden peitekannet.
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ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä 
varustetun turvaistuimen 
kiinnittäminen  
ISOFIX-turvaistuimen asentaminen 
jommallekummalle takapenkin reu-
napaikalle:
1. Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX-

alakiinnityspisteiden kohdalta.
2. Siirrä kiinnityspisteiden luota pois 

muut esineet, jotka saattaisivat 
estää ISOFIX-turvaistuimen kiin-
nittämisen turvallisesti alakiinnitys-
pisteisiin.

3. Aseta kiinnitettävä turvaistuin 
auton istuinpaikalle ja kiinnitä se 
ISOFIX-alakiinnityspisteisiin turva-
istuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

4. Noudata turvaistuimen valmistajan 
antamia asennus- ja käyttöohjeita 
kiinnittäessäsi ISOFIX-kiinnikkeillä 
varustettua turvaistuinta ISOFIX-
kiinnityspisteisiin.

 VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia 
käyttäessäsi ISOFIX-järjestelmää:
• Lue kaikki turvaistuimen muka-

na tulleet asennusohjeet ja nou-
data niitä.

• Jotta lapsi ei tartu kiinnittämät-
tömiin turvavöihin, kiinnitä kaik-
ki käyttämättömät takapenkin 
turvavyöt ja kiristä turvaistui-
men takaa kulkeva turvavyö. 
Lapsi saattaa kuristua, jos olka-
vyö kiertyy hänen kaulansa 
ympärille ja kiristyy.

• Älä MILLOINKAAN kiinnitä use-
ampaa lasta samaan kiinnitys-
pisteeseen. Se voi aiheuttaa 
kiinnityspisteen irtoamisen tai 
rikkoontumisen.

• Tarkastuta ISOFIX-järjestelmä 
aina jälleenmyyjällä onnetto-
muuden jälkeen. Onnettomuus 
voi vahingoittaa ISOFIX-järjes-
telmää, jolloin se ei enää pidä 
turvaistuinta kunnolla paikal-
laan.
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Turvaistuimen kiinnittäminen 
yläkiinnitysjärjestelmän avulla 

OAC3039011TUOAC3039011TU

Turvaistuimen yläkiinnitykset sijaitse-
vat selkänojan takaosassa.

OAC3039012TUOAC3039012TU

1. Vie turvaistuimen kiinnityshihna 
istuimen selkänojan yli.

    Jos autossa on säädettävä pääntu-
ki, vie kiinnityshihna pääntuen ali 
ja sen varsien välistä. Muussa 
tapauksessa vie yläkiinnityshihna 
suoraan takaistuimen selkänojan 
ylitse.

2. Kiinnitä yläkiinnityshihna yläkiinni-
tyspisteeseen, kiristä yläkiinnit-
yshihna turvaistuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti siten, että tur-
vaistuin on tukevasti kiinni istui-
messa.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita asen-
taessasi yläkiinnityspisteen hih-
naa:
• Lue kaikki turvaistuimen muka-

na tulleet asennusohjeet ja nou-
data niitä.

• Älä KOSKAAN kiinnitä useam-
paa lasta samaan ISOFIX-ylä-
kiinnityspisteeseen. Se voi 
aiheuttaa kiinnityspisteen irtoa-
misen tai rikkoontumisen.

• Älä kiinnitä yläkiinnityshihnaa 
mihinkään muuhun kuin vastaa-
vaan yläkiinnityspisteeseen. Se 
ei ehkä toimi asianmukaisesti 
jos se on kiinnitettynä johonkin 
muuhun.

• Turvaistuinten kiinnityspisteet 
on suunniteltu kestämään vain 
oikein asennettujen turvaistuin-
ten aiheuttama kuormitus. 

 Missään tapauksessa niitä ei ole 
tarkoitettu aikuisten turvavöitä 
varten tai muiden tavaroiden tai 
varusteiden kiinnittämiseksi 
autoon.
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Turvajärjestelmä

Huomautus 1) :  Kaikkiin autoihin sopivat (universal) turvaistuimet soveltuvat kaikkiin pai-
noryhmiin.

Huomautus 2) :  Istuinpaikka ei sovi turvaistuimelle, jos etumatkustajan turvaistuin on 
toimintavalmiudessa.

Huomautus 3) : ISOFIX-turvaistuimien asentaminen:
  -  Kuljettajan istuin: Siirrä istuin keskiasentoon, säädä istuimen korkeus ylim-

pään asentoon ja pääntuen kulma 9 asteeseen.
  -  Etumatkustajan istuin: Siirrä istuin mahdollisimman eteen ja pääntuen tangon 

kulma 9 asteeseen.
Huomautus 4) : ISOFIX-turvaistuimien asentaminen:
                     Irrota istuimen pääntuki.
❈  Älä käytä kasvot menosuuntaan asennettavaa turvaistuinta, jos lapsen paino on alle 

13 kg.
❈  Katso lisätietoja automallikohtaisten (semi-universal) tai autokohtaisten turvaistuinten 

(ISOFIX tai vyöllä kiinnitettävät istuimet) osalta turvaistuimen mukana toimitettua 
autoluetteloa.

Istuimen numero Paikka autossa

1 Edessä vasemmalla

2 Keskellä edessä

3 Edessä oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5* 2. rivi keskellä

6 2. rivi oikealla

* : 5 istuinta, jos varusteena
OAH2038035LOAH2038035L

Suositellut turvaistuimet (Eurooppa)

Paino-
ryhmä Nimi Valmistaja Kiinnitys ECE-R44/R129

hyväksyntänro

Ryhmä 0+ Cabriofix & 
Familyfix Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

Ryhmä I Duo Plus Britax Römer ISOFIX ja yläkiinnitys E1 04301133

RYHMÄ II KidFix II XP Britax Römer
Kasvot ajosuuntaan asen-

nettava, turvavyöllä kiinnitet-
tävä ISOFIX-turvaistuin

E1 04301323

RYHMÄ 
III Junior III Graco Kasvot ajosuuntaan turva-

vyöllä asennettava
E11 03.44.164
E11 03.44.165

Turvaistuimen valmistajan tiedot
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com
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 VAROITUS

• Turvaistuinta ei saa asentaa 
etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynyä ole kytketty pois 
käytöstä. 

• Katso lisätietoja automallikoh-
taisten (semi-universal) tai auto-
kohtaisten turvaistuinten (ISO-
FIX tai vyöllä kiinnitettävät 
istuimet) osalta turvaistuimen 
mukana toimitettua autoluette-
loa.

• Pääntuki on suositeltavaa irrot-
taa, kun turvaistuinta ei voi kiin-
nittää vakaasti pääntuen vuoksi. 

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyön avulla
Jos et käytä ISOFIX-kiinnitysjärjestel-
mää, kaikki turvaistuimet on kiinnitet-
tävä auton takaistuimille lantio-/olka-
vyön lantio-osalla.

OHI038145OHI038145

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyön avulla 
Kiinnitä turvaistuin takaistuimen pai-
koille seuraavasti:
1. Aseta turvaistuin takaistuimelle ja 

vie lantio-/olkavyö turvaistuimen 
ympäri tai läpi istuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Varmista, 
ettei turvavyön hihna jää kierteelle.

i  Lisätietoja

Jos takaistuimen keskipaikan turva-
vyö otetaan käyttöön, katso lisätietoja 
tämän kappaleen kohdasta Taka-
istuimen keskipaikan turvavyö.
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OHI038146OHI038146

2. Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko sol-
keen. Varmista, että kuulet selvän 
naksahduksen.

i  Lisätietoja

Sijoita turvavyön avauspainike niin, 
että siihen pääsee helposti käsiksi hätä-
tilanteessa.

OHI038183LOHI038183L

3. Poista ylimääräinen löysyys hih-
nasta mahdollisimman tarkkaan 
painamalla turvaistuinta alaspäin 
syöttäessäsi olkahihnaa takaisin 
kelalle.

4. Vedä ja työnnä turvaistuinta var-
mistaaksesi, että turvavyö pitää 
sen tukevasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suositte-
lee yläkiinnityspisteen käyttöä lantio-/
olkavyön lisäksi, katso sivua 3-36.

Irrota turvaistuin painamalla turva-
vyön soljen vapautuspainiketta ja 
vetämällä lantio- /olkavyö pois tur-
vaistuimesta, ja anna turvavyön 
kelautua kokonaan sisään.
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TURVATYYNYJÄRJESTELMÄ 

1. Kuljettajan etuturvatyyny
2. Matkustajan etuturvatyyny*
3. Sivuturvatyyny*
4. Turvaverho*
5. Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin*

* : jos varusteena

Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3039013TUOAC3039013TU
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Turvajärjestelmä

Autossa on turvatyynyt kuljettajan ja 
etumatkustajan istuimille.
Etuturvatyynyt on suunniteltu täyden-
tämään kolmipisteturvavöitä. Jotta 
turvatyynyt suojaisivat, turvavöitä on 
aina käytettävä ajon aikana.
Ellet käytä turvavöitä, voit saada 
onnettomuudessa vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja. Turvatyynyt 
on suunniteltu täydentämään turva-
vöitä, mutta ne eivät korvaa niitä. Tur-
vatyynyjä ei myöskään ole tarkoitettu 
laukeamaan kaikissa törmäyksissä. 
Joissakin onnettomuuksissa sinua 
suojaavat vain turvavyöt.

 VAROITUS

TURVATYYNYIHIN LIITTYVÄT 
VAROTOIMENPITEET
Kaikkien autossa olevien henkilöi-
den on AINA käytettävä turvavöitä 
tai turvaistuinta. Vaikka autossa 
on turvatyynyt, liikenneonnetto-
muus voi johtaa vakavaan louk-
kaantumiseen ja hengenvaaraan, 
ellei turvavyö ole asianmukaisesti 
kiinnitettynä tai jos se auki turva-
tyynyn lauetessa.
Älä KOSKAAN laita lasta istumaan 
etuistuimelle turvaistuimeen tai 
istuinkorokkeelle. Täyttyvä turva-
tyyny voi iskeytyä voimalla vauvaa 
tai lasta päin aiheuttaen vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.
Alle 13-vuotiaiden lasten pitää 
istua takaistuimella asianmukai-
sesti kiinnitettyinä. Se on turvalli-
sin paikka kaikenikäisille lapsille 
ajon aikana. Jos yli 13-vuotiaan 
lapsen täytyy istua etuistuimella, 
hänen pitää käyttää turvavyötä ja 
etumatkustajan istuin pitää siirtää 
mahdollisimman taakse.
Kaikkien matkustajien pitää istua 
selkä vasten istuintyynyn keski-
osaa, turvavyö kiinnitettynä, sää-
ret mukavasti ojennettuina ja jalat 
lattialla, kunnes auto on pysäköity 
ja moottori on sammutettu. Jos 
matkustaja on liikkunut paikaltaan 
onnettomuuden aikana, nopeasti 
täyttyvä turvatyyny saattaa osua 
häneen ja aiheuttaa vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.
Kenenkään ei pidä istua tarpeetto-
man lähellä turvatyynyjä tai nojata 
niihin, oveen tai keskikonsoliin.
Siirrä istuimesi mahdollisimman 
kauas etuturvatyynyistä siten, että 
auton hallinta pysyy yhä vaivatto-
mana. 



3-43

03

Missä turvatyynyt sijaitsevat? 
Kuljettajan ja matkustajan 
turvatyynyt (jos varusteena)

OAC3039036TUOAC3039036TU

   Kuljettajan etuturvatyynyKuljettajan etuturvatyyny

   Matkustajan etuturvatyynyMatkustajan etuturvatyyny

OAC3039037TUOAC3039037TU

Autosi kuljettajan ja etumatkustajan 
paikka on varustettu turvatyynyjärjes-
telmällä ja kolmipisteturvavöillä.
Turvatyynyjärjestelmään kuuluvat 
turvatyynyt, jotka sijaitsevat ohjaus-
pyörän keskellä ja kojelaudassa etu-
matkustajan puolella hansikasloke-
ron yläpuolella. Turvatyynyjen peite-
kansissa on ”AIR BAG” -merkinnät.
Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljet-
tajaa ja etumatkustajia, ja se täyden-
tää turvavyöjärjestelmän antamaa 
suojaa keulatörmäystilanteessa, kun 
törmäysvoimat ovat riittävän suuria. 

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi laukeavan etuturvatyynyn 
aiheuttamaa vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen riskiä:
• Turvavöitä on aina käytettävä, 

koska ne auttavat matkustajia 
pysymään oikeassa asennossa.

• Siirrä istuimesi mahdollisimman 
kauas etuturvatyynyistä siten, 
että auton hallinta pysyy yhä 
vaivattomana.

• Älä koskaan nojaa oveen tai 
keskikonsoliin.

• Älä anna etumatkustajan laittaa 
jalkojaan kojelaudalle.

• Ohjauspyörässä, mittaristossa 
tai hansikaslokeron päällä koje-
laudassa olevien turvatyynymo-
duulien päälle tai läheisyyteen ei 
saa asettaa esineitä (esim. koje-
laudan lisäverhoilua, matkapu-
helinpidikettä, mukipidikettä, 
ilmanraikastinta tai tarroja). 
Nämä esineet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteen auton joutuessa 
törmäykseen, jossa turvatyynyt 
laukeavat.

• Älä kiinnitä mitään tuulilasiin tai 
sisäpeiliin. 

• Pidä ohjauspyörästä kiinni kello 
yhdeksän ja kello kolmen koh-
dalta, jolloin käsillesi ja käsivar-
sillesi aiheutuvien vammojen 
riski on mahdollisimman pieni.
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OAC3039014TUOAC3039014TU

Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin (jos varusteena) 
Kytkimellä voidaan kytkeä etumat-
kustajan turvatyyny pois toimintaval-
miudesta. Istuinpaikalla voidaan täl-
löin kuljettaa matkustajia, joilla on 
joko ikänsä, kokonsa tai terveydenti-
lansa vuoksi tavallista suurempi riski 
saada vammoja turvatyynyn lauetes-
sa.

 

OAC3039015TUOAC3039015TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3039017TUOAC3039017TU

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen pois toimintavalmiudesta: 
Kytke matkustajan etuturvatyyny pois 
toimintavalmiudesta kääntämällä etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin OFF- 
asen toon virta-avaimella tai muulla 
vastaavalla jäykällä esineellä. Etu-
matkustajan turvatyynyn OFF- merk-
ki valo ( ) palaa, kunnes etumatkus-
t a j a n etuturvatyynyn toimintaval-
mius kytketään uudelleen päälle.
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OAC3039016TUOAC3039016TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3039018TUOAC3039018TU

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen takaisin toimintavalmiuteen: 
Kytke matkustajan etuturvatyyny toi-
mintavalmiuteen kääntämällä etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkin ON-asen-
toon virta-avaimella tai muulla vas-
taavalla jäykällä esineellä. Matkusta-
jan turvatyynyn ON-merkkivalo ( ) 
palaa 60 sekunnin ajan.

 VAROITUS

Älä koskaan anna aikuisen mat-
kustaa etuistuimella, jos etumat-
kustajan turvatyynyn OFF-merkki-
valo palaa. Turvatyyny ei laukea 
törmäystilanteessa, jos merkkiva-
lo palaa. Kytke etumatkustajan tur-
vatyyny päälle tai pyydä matkusta-
jaa siirtymään takaistuimelle.

 VAROITUS

Jos etumatkustajan turvatyynyn 
ON/OFF-kytkin ei toimi, saattaa 
tapahtua seuraavaa: 
• Mittaristossa oleva turvatyynyn 

varoitusvalo ( ) syttyy. 
• Matkustajan turvatyynyn 

OFF-merkkivalo ( ) ei syty ja 
ON-merkkivalo ( ) syttyy ja 
sammuu noin 60 sekunnin kulut-
tua. Matkustajan etuturvatyyny 
laukeaa etutörmäyksessä, vaik-
ka matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin olisi OFF-asen-
nossa. 

• Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-huolto tarkastaa mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen ja turvatyynyjär-
jestelmän mahdollisimman pian. 
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Sivuturvatyynyt (jos varusteena) 

OAC3039019TUOAC3039019TU

OAC3039020TUOAC3039020TU

Autosi kummatkin etuistuimet on 
varustettu sivuturvatyynyllä. 
Turvatyyny täydentää turvavyön kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa.
Sivuturvatyynyt on suunniteltu lau-
keamaan vain tietynlaisissa auton 
kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä 
törmäysvoiman mukaan.
Jos autossa on kaatumistunnistin, 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot ja 
esikiristimet auton molemmin puolin 
saattavat laueta, jos kaatuminen tai 
mahdollinen kaatuminen havaitaan. 
Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu 
laukeamaan kaikissa sivutörmäyksis-
sä tai auton kaatuessa.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi laukeavan sivuturvatyy-
nyn aiheuttamaa vakavien tai kuo-
lemaan johtavien vammojen riskiä:
• Turvavöitä on aina käytettävä, 

koska ne auttavat matkustajia 
pysymään oikeassa asennossa.

• Älä anna matkustajien nojata 
päällään tai kehollaan oveen, 
nojata käsiään oven päällä tai 
työntää käsiään ulos ikkunasta. 
Älä myöskään aseta mitään esi-
neitä ovien ja istuinten väliin.

• Älä käytä erikseen myytäviä 
istuinpäällisiä. Ne voivat heiken-
tää järjestelmän tehokkuutta tai 
estää sitä toimimasta.

• Älä sijoita mitään esineitä turva-
tyynyn päälle tai turvatyynyn ja 
itsesi väliin. Älä myöskään sijoi-
ta mitään esineitä turvatyynyjen 
aukeamisalueelle kuten oven, 
sivulasien ja A- tai C-pilarien 
läheisyyteen.  

• Älä aseta mitään esineitä oven 
ja istuimen väliin. Ne saattavat 
sinkoutua matkustamoon sivu-
turvatyynyn lauetessa.

• Älä asenna mitään varusteita 
sivuturvatyynyjen viereen tai 
niiden lähelle.
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• Älä laita esineitä sivuturvatyy-
nyn ja matkustajien väliin. Nämä 
esineet voivat aiheuttaa vaarati-
lanteen auton joutuessa tör-
mäykseen, jossa turvatyynyt 
laukeavat.

• Älä kohdista oviin iskuja, sillä 
ne saattavat aiheuttaa sivutur-
vatyynyjen laukeamisen vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennos-
sa.

• Jos istuin tai istuimen verhoilu 
on vahingoittunut, auto on suo-
siteltavaa viedä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen huoltoa 
varten.

Turvaverhot (jos varusteena) 

OAC3039021TUOAC3039021TU

OAC3039022TUOAC3039022TU

Turvaverhot sijaitsevat auton molem-
milla sivuilla etu- ja takaovien yläpuo-
lella.
Ne on suunniteltu suojaamaan edes-
sä ja takana reunapaikoilla istuvien 
matkustajien pään aluetta tietynlai-
sissa auton kylkeen kohdistuvissa 
törmäyksissä.
Turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain tietynlaisissa auton kyl-
keen kohdistuvissa törmäyksissä tör-
mäysvoiman mukaan.
Jos autossa on kaatumistunnistin, 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
auton molemmin puolin saattavat 
laueta, jos kaatuminen tai mahdolli-
nen kaatuminen havaitaan. 
Turvaverhoja ei ole suunniteltu lau-
keamaan kaikissa sivutörmäyksissä 
tai auton kaatuessa.
Älä turvallisuussyistä ripusta painavia 
esineitä vaatekoukkuihin. 
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 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi laukeavan turvaverhon 
aiheuttamaa vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen riskiä:
• Kaikkien matkustajien on aina 

käytettävä turvavöitä, koska ne 
auttavat matkustajia pysymään 
oikeassa asennossa.

• Kiinnitä turvaistuimet asianmu-
kaisesti mahdollisimman etäälle 
ovista.

• Älä sijoita mitään esineitä turva-
tyynyn laukeamisalueelle. Älä 
myöskään sijoita mitään esinei-
tä turvatyynyjen aukeamisalu-
eelle kuten oven, sivulasien, A- 
tai C-pilarien tai sivukattopalkin 
läheisyyteen. 

• Älä ripusta vaatekoukkuihin 
muuta kuin vaatteita, älä varsin-
kaan kovia tai särkyviä esineitä. 
Ripustetut esineet voivat onnet-
tomuustilanteessa vaurioittaa 
autoa tai aiheuttaa henkilöva-
hinkoja.

• Älä anna matkustajien nojata 
päällään tai kehollaan oveen, 
nojata käsiään oven päällä tai 
työntää käsiään ulos ikkunasta. 
Älä myöskään aseta mitään esi-
neitä ovien ja istuinten väliin.

• Älä avaa tai korjaa sivuturvaver-
hoja.

Turvatyynyjärjestelmän 
toiminta 

OAC3039023TUOAC3039023TU

Turvatyynyjärjestelmä koostuu seu-
raavista osista:
(1) Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
(2)  Matkustajan etuturvatyynymoduuli*
(3) Sivuturvatyynymoduulit*
(4) Turvaverhomoduulit*
(5)  Turvavöiden esikiristimet*
(6)  Turvatyynyjärjestelmän varoitus-

valo
(7)  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-

sikkö (SRSCM) / kaatumistunnis-
tin*

(8) Etutörmäysanturit
(9) Sivutörmäysanturit*
(10) Sivupaineanturit*
(11)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

OFF-merkkivalo (vain etumat-
kustajan istuimelle)*

(12)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin*

* : jos varusteena

Virta-avaimen ollessa ON-asennossa 
turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 
valvoo jatkuvasti turvatyynyjärjestel-
män osia ja määrittää, edellyttääkö 
törmäysvoima turvatyynyjen tai turva-
vöiden esikiristimien laukaisemista.
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Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo

Mittaristossa olevassa turvatyynyjen 
SRS-varoitusvalossa näkyy turvatyy-
nyn symboli (ks. kuva). Järjestelmä 
tarkistaa, onko turvatyynyjen sähkö-
järjestelmässä toimintahäiriöitä. 
Merkkivalo osoittaa mahdollisen tur-
vatyynyjärjestelmän ongelman, joka 
voi koskea kaatumistilanteessa suo-
jaavia sivuturvatyynyjä ja/tai turva-
verhoja (jos autossa on kaatumistun-
nistin).

 VAROITUS

Jos turvatyynyjärjestelmässä on 
toimintahäiriö, turvatyyny ei välttä-
mättä täyty kunnolla onnettomuu-
den sattuessa. Tämä saattaa lisätä 
vakavan loukkaantumisen tai kuo-
leman riskiä.
Turvatyynyjärjestelmässä on toi-
mintahäiriö, mikäli havaitset jotain 
seuraavista:
• Valo ei syty noin kuuden sekun-

nin sisällä virta-avaimen kääntä-
misestä ON-asentoon.

• Valo ei sammu kuuden sekunnin 
kuluessa syttymisestään.

• Valo syttyy ajon aikana.
• Valo vilkkuu moottorin käydessä.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI jälleenmyyjää tarkastaa 
turvatyynyjärjestelmän mahdolli-
simman pian, jos havaitset jonkin 
näistä ongelmista.

Etutörmäyksen aikana anturit havaitse-
vat, että auton nopeus hidastuu. Jos 
nopeus hidastuu riittävän nopeasti, 
ohjausyksikkö täyttää etuturvatyynyt 
tarvittavalla nopeudella ja voimalla.
Etuturvatyynyt suojaavat kuljettajan 
ja etumatkustajaa reagoimalla etutör-
mäyksiin, joissa pelkät turvavyöt eivät 
pysty antamaan riittävää suojaa. Tar-
vittaessa sivuturvatyynyt suojaavat 
matkustajia sivutörmäyksessä tai 
auton kaatuessa, tukemalla kehon 
yläosaa sivulta. 
• Turvatyynyjärjestelmä on toiminta-

valmiudessa (turvatyynyt valmiina 
laukeamaan tarpeen vaatiessa) 
vain virta-avaimen ollessa ON- 
asen nossa.

• Turvatyynyt täyttyvät tietyntyyppi-
sissä etu- tai sivutörmäyksissä ja 
suojaavat matkustajia vakavilta 
vammoilta.

• Yleensä turvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan mm. törmäyksen voi-
makkuuden ja sen suunnan perus-
teella. Nämä kaksi tekijää määrit-
tävät, lähettävätkö anturit elektro-
nisen signaalin turvatyynyjen 
laukaisemiseksi/täyttämiseksi.

• Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjenty-
vät hetkessä. Turvatyynyjen täytty-
mistä ei ehdi havaita törmäystilan-
teessa. On paljon todennäköisem-
pää, että näet vain tyhjentyneiden 
turvatyynyjen riippuvan säilytyslo-
keroidensa ulkopuolella.



3-50

Turvajärjestelmä

• Jos autossa on kaatumistunnistin, 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
laukeavat voimakkaiden sivutör-
mäysten lisäksi tunnistusjärjestel-
män havaitessa auton kaatumisen.

 Kun kaatuminen havaitaan, turva-
verhot pysyvät pidempään täynnä 
ja estävät matkustajaa sinkoutu-
masta ulos autosta, täydentäen 
näin turvavöiden toimintaa (jos 
kaatumistunnistin on varusteena).

• Suojatakseen tehokkaasti turva-
tyynyjen on täytyttävä nopeasti. 
Turvatyynyn on täytyttävä hyvin 
nopeasti, jotta se ehtii täyttyä mat-
kustajan ja auton rakenteiden välil-
le, ennen kuin matkustaja törmää 
rakenteisiin. Turvatyynyn täytty-
misnopeus on tärkeä osa turvatyy-
nyn toimintaa, sillä se vähentää 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä törmäystilantees-
sa.

 Turvatyynyn nopea täyttyminen 
saattaa kuitenkin aiheuttaa myös 
vammoja, kuten kasvojen hierty-
miä, mustelmia ja luunmurtumia, 
koska suuren täyttymisnopeuden 
vuoksi turvatyyny laajenee todella 
suurella voimalla.

• Turvatyyny saattaa aiheuttaa jopa 
hengenvaarallisia vammoja laue-
tessaan, erityisesti jos matkustaja 
istuu liian lähellä turvatyynyä.

Voit vähentää täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vammautumisriskiä. 
Suurin vaara aiheutuu liian lähellä 
turvatyynyä istumisesta. Turvatyyny 
tarvitsee riittävästi täyttymistilaa. Kul-
jettajan on suositeltavaa istua mah-
dollisimman kaukana ohjauspyörän 
keskikohdasta.

ODN8039077LODN8039077L

   Kuljettajan etuturvatyyny (1)Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Kun turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-
sikkö tunnistaa riittävän voimakkaan, 
auton keulaan kohdistuvan törmäyk-
sen, se laukaisee etuturvatyynyt 
automaattisesti.

ODN8039078LODN8039078L

   Kuljettajan etuturvatyyny (2)Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Turvatyynyn lauetessa sen peitele-
vyyn upotetut saumat repeytyvät pai-
neesta. Peitelevyn avautuessa edel-
leen turvatyyny täyttyy kokonaan.
Kokonaan täyttynyt turvatyyny yhdes-
sä oikein kiinnitetyn turvavyön kans-
sa hidastaa kuljettajan tai matkusta-
jan liikkumista eteenpäin, jolloin pään 
ja rintakehän vammojen riski vähe-
nee.
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ODN8039079LODN8039079L

   Kuljettajan etuturvatyyny (3)Kuljettajan etuturvatyyny (3)

ODN8039080LODN8039080L

   Matkustajan etuturvatyynyMatkustajan etuturvatyyny

Täytyttyään kokonaan turvatyyny 
alkaa välittömästi tyhjentyä, jolloin 
kuljettajan näkyvyys eteenpäin säilyy 
ja kuljettaja voi ohjata autoa tai tehdä 
muita toimenpiteitä.

 VAROITUS

Jotta esineet eivät sinkoile vaaral-
lisesti matkustamossa matkusta-
jan turvatyynyn lauetessa:
• Älä asenna tai aseta mitään esi-

neitä (tölkinpidikettä, CD-pidi-
kettä, tarroja tms.) kojelautaan 
etumatkustajan kohdalle, hansi-
kaslokeron yläpuolelle, missä 
etumatkustajan turvatyyny 
sijaitsee.

• Älä asenna nestettä sisältävää 
ilmanraikastinta mittariston 
lähelle tai kojelaudan päälle.

Mitä tapahtuu, kun turvatyyny 
on lauennut? 
Etu- tai sivuturvatyyny tyhjenee erit-
täin nopeasti laukeamisen jälkeen. 
Turvatyynyn laukeaminen ei estä kul-
jettajan näkyvyyttä eteenpäin eikä 
estä häntä ohjaamasta autoa. Turva-
verhot voivat olla osittain täynnä jon-
kin aikaa laukeamisen jälkeen.

 VAROITUS

Kun turvatyyny on lauennut, nou-
data seuraavia ohjeita:
• Avaa ikkunat ja ovet mahdolli-

simman pian törmäyksen jäl-
keen, jotta vältetään pitkäaikai-
nen altistuminen lauenneen 
turvatyynyn vapauttamalle 
savulle ja jauheelle.

• Älä koske turvatyynyjen säily-
tyslokeroiden sisäisiin kompo-
nentteihin välittömästi turvatyy-
nyjen laukeamisen jälkeen. 
Laukeavan turvatyynyn kanssa 
kosketuksissa olevat osat saat-
tavat olla erittäin kuumia.

• Pese altistuneet ihoalueet alueet 
aina huolellisesti kylmällä vedel-
lä ja miedolla saippualiuoksella.

• Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-liike vaihtaa turvatyy-
nyn välittömästi laukeamisen 
jälkeen. Turvatyynyt on tarkoi-
tettu käyttöön vain kerran.
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Laukeavasta turvatyynystä 
aiheutuva melu ja savu 
Turvatyynyjen laukeaminen aiheut-
taa kovan äänen ja sen seurauksena 
matkustamoon voi vapautua savua ja 
jauhepölyä. Tämä on normaalia ja 
johtuu turvatyynyn sytyttimen laukea-
misesta. Turvatyynyn täyttymisen jäl-
keen saatat tuntea hengittämisen vai-
keaksi. Tämä johtuu turvavyön ja tur-
vatyynyn painumisesta rintaasi vas-
ten sekä savun ja jauheen hengittä-
misestä. Jauhe voi pahentaa joiden-
kin henkilöiden astmaa. Jos sinulla 
on hengitysvaikeuksia turvatyynyjen 
laukeamisen jälkeen, hakeudu välit-
tömästi lääkäriin.
Vaikka savu ja jauhe eivät ole myrkyl-
lisiä, ne saattavat ärsyttää esimerkik-
si ihoa, silmiä, nenää tai kurkkua. 
Pese ja huuhtele ärsyyntynyt alue 
kylmällä vedellä välittömästi ja ota sit-
ten yhteyttä lääkäriin jos oireet jatku-
vat.

Turvaistuinta ei saa asentaa 
etumatkustajan istuimelle

OHI038169LOHI038169L

Älä koskaan asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. Täyttyvä 
turvatyyny voi iskeytyä voimalla lasta 
tai turvaistuinta päin aiheuttaen vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammoja.

 VAROITUS

• Hengenvaara! Älä koskaan 
asenna selkä ajosuuntaan asen-
nettavaa turvaistuinta istuimel-
le, jonka edessä on turvatyyny!

• Älä KOSKAAN käytä selkä 
menosuuntaan asennettua tur-
vaistuinta, jos sen edessä on 
AKTIIVINEN TURVATYYNY. Se 
saattaa aiheuttaa LAPSELLE 
VAKAVIA ja JOPA HENGEN-
VAARALLISIA VAMMOJA.

• Älä koskaan asenna turvaistuin-
ta etumatkustajan istuimelle. 
Etumatkustajan turvatyynyn 
laukeaminen aiheuttaisi vaka-
van tai kuolemaan johtavan 
vamman.
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Miksi autoni turvatyynyt eivät 
lauenneet törmäystilanteessa?
On tiettyjä onnettomuustyyppejä, 
joissa turvatyynyt eivät tarjoa lisäsuo-
jaa. Näitä ovat muun muassa perää-
najot, ketjukolarit sekä alhaisella 
ajonopeudella tapahtuvat törmäyk-
set. Auton kärsimät vahingot ovat 
osoitus törmäysenergian absorboitu-
misesta, eikä niiden perusteella voida 
sanoa olisiko turvatyynyjen pitänyt 
laueta vai ei.

Turvatyynyjärjestelmän 
törmäysanturit 

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi odottamattomasti laukea-
van turvatyynyn aiheuttamien 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
• Älä kohdista iskuja turvatyynyi-

hin tai alueille, joihin törmäysan-
turit on asennettu, äläkä anna 
minkään esineen iskeytyä nii-
hin. 

• Älä yritä korjata turvatyynyjär-
jestelmän antureita tai tee korja-
ustöitä niiden läheisyydessä. 
Jos anturien sijaintia tai kulmaa 
muutetaan, turvatyynyt saatta-
vat laueta tarpeettomasti tai ne 
eivät mahdollisesti laukea tarvit-
taessa.

• Älä asenna autoon puskurisuo-
jia tai vaihda puskuria muuhun 
kuin alkuperäiseen osaan. Tämä 
saattaa vaikuttaa auton käyttäy-
tymiseen ja turvatyynyn laukea-
miseen törmäystilanteessa.

• Käännä virtalukko LOCK/OFF- 
tai ACC-asentoon hinauksen 
ajaksi, jotta turvatyynyt eivät 
laukea.

• Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-liike tekee kaikki tur-
vatyynyjärjestelmän korjaukset.
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OAC3039024TU/OAI3039024L/OAC3039025TU/OAC3039038TU/OAC3039026TUOAC3039024TU/OAI3039024L/OAC3039025TU/OAC3039038TU/OAC3039026TU

1.  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö/
kallistusanturi*

2. Etutörmäysanturi
3. Sivupaineanturi*
4. Sivutörmäysanturi*
* : jos varusteena
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Turvatyynyjen laukeamisen 
edellytykset

OAC3039027TUOAC3039027TU

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan ja täyttymään etutörmäyksessä 
törmäysvoiman perusteella.

OAC3039028TUOAC3039028TU

OAC3039029TUOAC3039029TU

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan ja täytty-
mään sivutörmäysanturien tunnista-
man törmäysvoiman perusteella 
auton kylkeen kohdistuvassa tör-
mäyksessä. Vaikka kuljettajan ja etu-
matkustajan turvatyynyt on suunnitel-
tu laukeamaan vain etutörmäyksissä, 
ne saattavat laueta myös muun tyyp-
pisissä törmäyksissä, jos keulan tör-
mäysanturit tunnistavat riittävän voi-
makkaan iskun. Sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain sivutörmäyksissä tai auton 
kaatuessa (jos autossa on kallistus-
anturi), mutta ne saattavat laueta 
myös muun tyyppisissä törmäyksis-
sä, jos sivutörmäysanturit tunnistavat 
riittävän voimakkaan iskun. Jos auton 
koriin kohdistuu äkillisiä iskuja esim. 
huonokuntoisilla teillä ajettaessa, tur-
vatyynyt saattavat laueta. Jotta turva-
tyynyt eivät laukeaisi, aja varoen huo-
nokuntoisella tiellä tai alueilla, joita ei 
ole tarkoitettu autoliikenteelle.
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Turvatyynyjen laukeamattomuu-
den edellytykset

OAC3039030TUOAC3039030TU

Tietynlaisissa hitailla nopeuksilla 
tapahtuvissa törmäyksissä turvatyy-
nyt eivät mahdollisesti laukea. Turva-
tyynyt on suunniteltu olemaan lau-
keamatta näissä tapauksissa, koska 
ne eivät mahdollisesti tarjoa mitään 
lisähyötyä turvavöiden antaman suo-
jan lisäksi.

OAC3039031TUOAC3039031TU

Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu lau-
keamaan takatörmäyksissä, koska 
matkustajat liikkuvat taaksepäin tör-
mäyksen voimasta. Tässä tapauk-
sessa turvatyynyjen laukeamisesta ja 
täyttymisestä ei olisi hyötyä.

OAC3039032TUOAC3039032TU

Etuturvatyynyt eivät yleensä laukea 
sivutörmäyksessä, koska matkustajat 
liikkuvat törmäyksen suuntaan ja 
täten etuturvatyynyjen laukeaminen 
ei tarjoaisi lisäsuojaa matkustajille.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turvaver-
hot saattavat laueta törmäysvoimasta 
riippuen.

OBH038060OBH038060

Kulmittain tapahtuvassa törmäykses-
sä törmäysvoima voi liikuttaa matkus-
tajia suuntaan, jossa turvatyynyt eivät 
tarjoa lisäsuojaa, joten anturit eivät 
välttämättä laukaise turvatyynyjä.
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OAC3039033TUOAC3039033TU

Juuri ennen törmäystä kuljettajat jar-
ruttavat yleensä voimakkaasti. Tämä 
voimakas jarrutus saa auton keulan 
painumaan alaspäin, jolloin auto 
työntyy edellä olevan auton alle, jos 
siinä on suurempi maavara. Turva-
tyynyt eivät välttämättä laukea tällai-
sessa törmäyksessä, koska anturien 
tunnistamat hidastuvuusvoimat voi-
vat olla huomattavasti pienemmät täl-
laisessa tilanteessa.

OHI038166OHI038166

Etuturvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea auton kaatuessa, koska turvatyy-
nyjen laukeaminen ei tarjoa matkus-
tajille lisäsuojaa. 

i  Lisätietoja

• Autot, joissa on kaatumistunnistin
 Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voi-

vat täyttyä auton kaatuessa, jos kaa-
tumistunnistin havaitsee auton kaa-
tuvan.

• Autot, joissa ei ole kaatumistunnis-
tinta

 Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
saattavat laueta auton kaatuessa 
sivutörmäyksen seurauksena, jos 
autossa on sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot. 

OAC3039034TUOAC3039034TU

Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, 
jos auto törmää valopylvään tai puun 
kaltaiseen kohteisiin, jolloin törmäys-
voima kohdistuu kapealle alueelle ja 
auton rakenteet absorboivat törmäy-
senergian.
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Turvatyynyjärjestelmän hoito
Turvatyynyjärjestelmä on käytännölli-
sesti katsoen huoltovapaa, eikä siinä 
ole osia, joita voisit itse huoltaa tur-
vallisesti. Jos turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo ei syty kun virtalukko on 
ON-asennossa tai se jää palamaan 
jatkuvasti, vie autosi välittömästi val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen tar-
kastusta varten.
Suosittelemme teettämään kaikki tur-
vatyynyjärjestelmään liittyvät työt, 
kuten osien irrotuksen, asennuksen 
sekä kaikki ohjauspyörään, etumat-
kustajan puoleiseen kojelautaan, 
etuistuimiin tai kattopalkkeihin liittyvät 
työt, valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä. Turvatyynyjärjestelmän vir-
heellinen käsittely voi aiheuttaa vaka-
via henkilövahinkoja.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita vähen-
tääksesi vakavien tai kuolemaan 
johtavien vammojen riskiä:
• Älä yritä muuta tai irrota turva-

tyynyjärjestelmän osia tai joh-
dotusta, äläkä kiinnitä merkkejä 
peitekansiin tai muuta auton 
korin rakennetta.

• Älä aseta esineitä ohjauspyö-
rään, mittaristoon tai hansikas-
lokeron päällä kojelaudassa ole-
vien turvatyynymoduulien 
päälle tai niiden läheisyyteen.

• Puhdista turvatyynyn peitekan-
net pehmeällä veteen kostute-
tulla liinalla. Liuottimet ja puh-
distusaineet voivat vahingoittaa 
turvatyynyjen peitekansia ja 
tämän seurauksena haitata tur-
vatyynyjen laukeamista onnet-
tomuustilanteessa.

• Suosittelemme, että lauenneet 
turvatyynyt vaihdetaan valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos turvatyynyjärjestelmän 
kom ponentteja pitää hävittää tai 
auto täytyy romuttaa, tulee nou-
dattaa tiettyjä varotoimenpiteitä. 
Pyydä lisätietoja valtuutetulta 
HYUNDAI-jälleenmyyjältä. Jos 
näitä ohjeita ei noudateta, louk-
kaantumisriski saattaa kasvaa.
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Lisää turvaohjeita 
Matkustajien ei pidä siirtyä pois 
paikaltaan eikä vaihtaa istuinpaik-
kaa ajon aikana. Matkustaja, joka ei 
käytä turvavyötä, voi osua auton 
sisärakenteisiin, muihin matkustajiin 
tai lentää ulos autosta törmäyksessä 
tai hätäjarrutuksessa.
Älä käytä turvavöissä mitään lisä-
varusteita. Varusteet, joiden sano-
taan parantavan matkustajan muka-
vuutta tai muuttavan turvavyön paik-
kaa, voivat vähentää turvavyön anta-
maa suojaa ja lisätä vakavan louk-
kaantumisen mahdollisuutta onnetto-
muuden sattuessa.
Älä tee muutoksia etuistuimiin.
Etuistuimien muutokset saattavat 
haitata turvatyynyjärjestelmänantu-
rien ja sivuturvatyynyjen toimintaa.
Älä laita esineitä etuistuimien alle. 
Etuistuimien alle laitetut esineet saat-
tavat haitata turvatyynyjärjestelmän 
tunnistusanturien toimintaa ja vahin-
goittaa johtosarjoja.
Älä kohdista oviin iskuja. Oviin 
kohdistuvat iskut saattavat aiheuttaa 
turvatyynyjen laukeamisen virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

Varusteiden lisääminen turva-
tyynyillä varustettuun autoon tai 
auton muokkaaminen
Autosi turvatyynyjärjestelmän toimin-
ta voi muuttua, jos muutat autoasi 
vaihtamalla auton rungon, puskurijär-
jestelmän, keulan osia tai kylkipanee-
leja tai jos muutat maavaraa.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusmerkinnät
(jos varusteena)

OAC3039035TUOAC3039035TU

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAC3039035ROAC3039035R

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmer-
kinnät muistuttavat kuljettajaa ja mat-
kustajia turvatyynyjärjestelmään liitty-
vistä vaaroista. 
Lue kaikki tämän käyttöoppaan sisäl-
tämät turvatyynyjä koskevat tiedot.
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Mittaristo

MITTARISTO

OAC3049001TUOAC3049001TU

1. Kierroslukumittari 
2. Nopeusmittari
3. Jäähdytysnesteen lämpötilamittari
4. Polttoainemittari
5. Merkki- ja varoitusvalot
6. LCD-näyttö (jossa ajotietokone)

Auton todellinen mittaristo voi poiketa kuvassa näkyvästä.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Mittarit”.
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Mittariston säädöt

 VAROITUS

Älä koskaan säädä mittaristoa ajon 
aikana. Saatat menettää auton hal-
linnan ja joutua onnettomuuteen, 
josta voi aiheutua henkilövahinko-
ja, hengenvaarallisia vammoja tai 
jossa auto voi vaurioitua.

Mittarit
Nopeusmittari
   km/hkm/h

OAC3049002TU/OAC3049003TUOAC3049002TU/OAC3049003TU

   MPH, km/hMPH, km/h

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden 
kilometreinä tunnissa (km/h) ja/tai 
maileina tunnissa (MPH).

Kierroslukumittari

OAC3049004TUOAC3049004TU

Kierroslukumittari näyttää moottorin 
likimääräisen käyntinopeuden kier-
roksina minuutissa (r/min).
Tarkkaile käyntinopeusmittaria, jotta 
osaat valita oikeat vaihteenvaihto-
kohdat ja vältät moottorin käyttämistä 
liian pienillä/suurilla kierroksilla.

HUOMAUTUS

Älä käytä moottoria käyntinopeus-
mittarin PUNAISELLA ALUEELLA. 
Tämä voi aiheuttaa vakavia moot-
torivaurioita.
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Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpömittari

OJS048104LOJS048104L

Mittari näyttää jäähdytysnesteen läm-
pötilan virta-avaimen ollessa ON- 
asennossa.

HUOMAUTUS

Moottori ylikuumenee ja saattaa 
vaurioitua, jos lämpömittarin osoi-
tin ylittää normaalin alueen ja liik-
kuu kohti ”130”-merkintää.
Pysäytä auto, jos moottori ylikuu-
menee. Lisätietoja on luvun 7 koh-
dassa ”Moottori ylikuumenee”.

 VAROITUS

Älä koskaan irrota jäähdyttimen 
korkkia tai jäähdytysnesteen pai-
suntasäiliön korkkia, kun moottori 
on kuuma. Jäähdytysneste on pai-
neistettua ja se voi purkautua 
aiheuttaen vakavia palovammoja. 
Odota kunnes moottori on jäähty-
nyt, ennen kuin lisäät jäähdytys-
nestettä säiliöön.

Polttoainemittari

OJS048105LOJS048105L

Polttoainemittari osoittaa likimääräi-
sesti polttoainesäiliössä olevan polt-
toaineen määrän.

i  Lisätietoja

• Polttoainesäiliön tilavuus ilmoite-
taan luvussa 2.

• Polttoainemittarin lisäksi auto on 
varustettu polttoainemäärän varoi-
tusvalolla, joka syttyy kun polttoai-
nesäiliö on lähes tyhjä.

• Koska polttoaine liikkuu polttoaine-
säiliössä ajon aikana, esimerkiksi 
kaarteissa, polttoainemittarin luke-
ma saattaa vaihdella tai polttoaine-
määrän varotusvalo saattaa syttyä.
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 VAROITUS

Polttoaineen loppuminen kesken 
ajon saattaa johtaa vaaratilantee-
seen.
Pysähdy lähimmälle huoltoase-
malle ja lisää polttoainetta viipy-
mättä, jos polttoainemäärän varoi-
tusvalo syttyy tai kun mittarin 
osoitin on lähellä ”0”-merkintää.

HUOMAUTUS

Vältä ajamista polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen 
loppuminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka 
saattavat vaurioittaa katalysaatto-
ria.

Ulkolämpötilan mittari
Mittari näyttää ulkolämpötilan joko 
celsius- (°C) tai fahrenheitasteina.
- Lämpötila-alue: -40°C - 60°C.
Näytön lämpötilalukema päivittyy vii-
veellä tavalliseen lämpömittariin ver-
rattuna, jotta lämpötilan jatkuva vaih-
telu ei häiritse kuljettajan keskittymis-
tä ajamiseen.
Lämpötilayksikkö voidaan vaihtaa 
celsius- (°C) ja fahrenheitasteiden 
(°F) välillä seuraavasti:

OTM048112OTM048112

- Mittariston User Settings -tila (käyt-
täjäasetukset): Lämpötilayksikköä 
voidaan vaihtaa kohdassa ”Muut - 
lämpötilayksikkö”.

- Automaattinen ilmastointijärjestel-
mä: Pidä OFF-painike painettuna 
ja paina samalla AUTO-painiketta 
vähintään 3 sekunnin ajan.

Mittariston ja ilmastointilaitteen läm-
pötilayksikkö vaihtuu välittömästi. 
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Matkamittari

OIG046114OIG046114

Matkamittari näyttää autolla ajetun 
kokonaismatkan ja auttaa siten mää-
rittämään määräaikaishuollon ajan-
kohdan.

Toimintamatka

OJS048328OJS048328

• Toimintamatka on arvioitu matka, 
joka jäljellä olevalla polttoaineella 
voidaan ajaa.

• Jos arvioitu toimintamatka on alle 
1 km, ajotietokone näyttää toimin-
tamatkan sijasta kolme viivaa (---).

i  Lisätietoja

• Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai 
akku on irrotettu, toimintamatka-
tieto ei saata olla käytettävissä.

• Todellinen ajomatka jäljellä oleval-
la polttoaineella voi poiketa ajotie-
tokoneen ilmoittamasta toiminta-
matkan arvosta, joka on pelkkä 
arvio.

• Ajotietokone ei ehkä rekisteröi polt-
toaineen lisäystä, jos autoon lisä-
tään alle 6 litraa polttoainetta.

• Toimintamatka saattaa vaihdella 
huomattavasti ajo-olosuhteiden, 
ajotavan ja auton kunnon mukaan.
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Vaihdeilmaisin
(jos varusteena)
Robottivaihteiston vaihdeilmai-
sin (jos varusteena)

OTL045132OTL045132

Tämä ilmaisin näyttää robottivaihteis-
ton vaihteenvalitsimen asennon.
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa-asento: N
• Ajotila: D1, D2, D3, D4, D5
• Manuaalinen tila: 1, 2, 3, 4, 5

OIK047141OIK047141

Vaihdeilmaisin (Shift Indicator)
Ilmaisin näyttää nykyisen vaihdea-
sennon mittaristossa noin 2 sekunnin 
ajan, kun valitaan toinen vaihdeasen-
to (R/N/D).
Vaihdeilmaisin (Shift Indicator) voi-
daan ottaa käyttöön tai poistaa käy-
töstä mittariston LCD-näytön ”Mukau-
tettavat asetukset” (User Settings 
mode) -kohdasta.
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Manuaalivaihteiston 
vaihdeilmaisin (jos varusteena)

OPDE046142OPDE046142

Tämä merkkivalo ilmoittaa mitä vaih-
detta kannattaa käyttää polttoaineen 
säästämiseksi.
• Vaihto suuremmalle: 2, 3, 4, 
5

• Vaihto pienemmälle: 1, 2, 3, 
4

Esimerkki
:  Osoitin ilmaisee, että sinun 
pitää vaihtaa suuremmalle, 3. 
vaihteelle (kun 2. tai 1. vaihde 
on valittuna).

:  Osoitin ilmaisee, että sinun tulisi 
vaihtaa pienempi, 3. vaihde 
(kun 4. tai 5. vaihde on valittu-
na).

Merkki- ja varoitusvalot

i  Lisätietoja

Varmista, että kaikki varoitusvalot 
sammuvat moottorin käynnistämisen 
jälkeen. Selvitä aina, mitä mahdollises-
ti palamaan jäävät valot ilmaisevat.

Turvatyynyjärjestel-
män varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kuuden sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun turvatyynyjärjestelmässä on 

toimintahäiriö.
• Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Turvavyön 
varoitusvalo

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle ja 
etumatkustajalle, ettei turvavyötä ole 
kiinnitetty.

Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta 
”Turvavyöt”.
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Seisontajarrun ja jarru-
nesteen varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo palaa noin kolmen sekun-

nin ajan.
- Se jää palamaan, jos seisonta-

jarru on kytketty.
• Kun seisontajarru on kytketty.
• Kun jarrunestesäiliön nestetaso on 

liian matala.
- Jos varoitusvalo syttyy, kun sei-

sontajarru on vapautettu, jarru-
nestesäiliön nestetaso on liian 
matala.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on 
liian matala:
1. Aja varovaisesti lähimpään turvalli-

seen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2. Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesäiliön nestetaso välittömästi 
ja lisää jarrunestettä tarvittaessa 
(katso lisätietoja luvun 8 koh-
dasta ”Jarruneste”). Tarkista jar-
runesteen lisäämisen jälkeen, 
näkyykö jarrujärjestelmän osissa 
merkkejä nestevuodosta. Älä aja 
autolla, jos havaitset merkkejä jar-
runestevuodosta, jos varoitusvalo 
ei sammu tai jos jarrut eivät toimi 
normaalisti. Suosittelemme, että 
tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Ristikkäin jaettu kaksipiirijarrujär-
jestelmä
Autosi on varustettu ristikkäisellä 
kaksipiirijarrujärjestelmällä. Tämän 
rakenteen ansiosta kahden pyörän 
jarrut toimivat, vaikka toinen jarrujär-
jestelmän piireistä vikaantuu.
Toisen piirin vikaantuessa jarrupolki-
men liike on tavallista pidempi, ja 
auton pysäyttämiseen tarvitaan 
enemmän poljinvoimaa.
Myös auton pysähtymismatka on 
tavallista pidempi.
Jos vika ilmenee ajon aikana, vaihda 
pienemmälle vaihteelle moottorijarru-
tuksen tehostamiseksi ja pysäytä 
auto mahdollisimman nopeasti.

 VAROITUS

Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo
Älä aja autolla varoitusvalon 
palaessa. Jos sekä seisontajarrun 
että jarrunesteen varoitusvalo 
palavat, kun seisontajarru on 
vapautettu, jarrunestesäiliön nes-
tetaso on liian matala.
Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän 
(ABS) varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun ABS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö (auton tavallinen jarrujär-
jestelmä toimii, mutta lukkiutuma-
ton jarrujärjestelmä ei ole 
käytössä).

 Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Elektronisen jarruvoi-
man jakojärjestelmän 
(EBD) varoitusvalo

Nämä kaksi varoitusvaloa palavat 
yhtäaikaisesti ajon aikana seuraa-
vassa tapauksessa:
• Kun ABS-järjestelmä ja auton 

tavallinen jarrujärjestelmä eivät 
ehkä toimi normaalisti.

 Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS

Elektronisen jarruvoiman jako-
järjestelmän (EBD) varoitusvalo
Kun sekä ABS-järjestelmän varoi-
tusvalo että seisontajarrun ja jar-
runesteen varoitusvalo palavat, 
autosi jarrujärjestelmä ei toimi 
normaalisti. Äkkijarrutus saattaa 
tällöin aiheuttaa vaaratilanteen..
Vältä äkkijarrutuksia ja ajamista 
suurella ajonopeudella.
Suosittelemme, että tarkastutat 
auton viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja

-  Elektronisen jarruvoiman 
jakojärjestelmän (EBD) 
varoitusvalo

Kun ABS-järjestelmän varoitusvalo 
palaa tai sekä ABS-järjestelmän että 
seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-
tusvalot palavat, nopeusmittari, mat-
kamittari ja osamatkamittari eivät 
ehkä toimi. Myös sähköisen ohjauste-
hostimen (EPS) varoitusvalo saattaa 
syttyä ja ohjaus saattaa muuttua kevy-
emmäksi tai raskaammaksi.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Sähköisen ohjauste-
hostimen (EPS) varoi-
tusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun sähköisessä ohjaustehosti-

messa (EPS) on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Vikamerkkivalo (MIL)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Päästöjenhallintajärjestelmässä 

on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS

Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) 
palaessa voi aiheuttaa päästönes-
tojärjestelmään vaurioita, jotka 
vaikuttavat auton ajettavuuteen ja/
tai polttoaineenkulutukseen.

 HUOMIO

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 
katalysaattori saattaa vaurioitua, 
mikä voi johtaa alentuneeseen 
suorituskykyyn.
Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
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Latausjärjestelmän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Vaihtovirtageneraattorissa tai 

latausjärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

Jos vaihtovirtageneraattorissa tai 
latausjärjestelmässä on toimintahäi-
riö:
1. Aja varovaisesti lähimpään turvalli-

seen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista, onko 
generaattorin hihna löystynyt tai 
murtunut. 

 Jos hihna on säädetty oikein, 
latausjärjestelmässä voi olla vika.

 Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Moottorin öljynpaine on liian mata-

la.

Jos moottorin öljynpaine on matala:
1.  Aja varovaisesti lähimpään turval-

liseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista moot-
torin öljytaso (katso lisätietoja 
luvun 8 kohdasta ”Moottoriöljy”). 
Lisää öljyä tarpeen mukaan, jos 
taso on liian matala.

 Jos varoitusvalo ei sammu öljyn 
lisäämisen jälkeen tai et voi lisätä 
öljyä välittömästi, on suositeltavaa, 
että tarkastutat auton viipymättä 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkees-
sä.
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HUOMAUTUS

• Jos moottoria ei sammuteta heti 
öljynpaineen varoitusvalon 
sytyttyä, se saattaa vaurioitua 
vakavasti.

• Jos varoitusvalo jää palamaan 
moottorin ollessa käynnissä, 
moottorissa saattaa olla vakava 
vaurio tai toimintahäiriö. Toimi 
tällöin seuraavasti:

 1.  Pysäytä auto heti, kun voit 
tehdä sen turvallisesti.

 2.  Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso. Jos öljyta-
so on matala, lisää moottori-
öljyä, kunnes taso on oikea.

 3.  Käynnistä moottori uudelleen. 
Sammuta moottori välittö-
mästi, jos varoitusvalo ei 
sammu heti moottorin käyn-
nistyttyä. Tässä tapauksessa 
suosittelemme, että tarkastu-
tat auton valtuutetussa HYUN-
DAI- liikkeessä.

Moottorin öljytason 
varoitusvalo 
(jos varusteena)

Moottorin öljytaso tulee tarkistaa, jos 
moottorin öljytason varoitusvalo syt-
tyy.
Jos varoitusvalo syttyy, tarkista moot-
torin öljymäärä viipymättä ja lisää tar-
vittaessa moottoriöljyä.
Käytä suosituksen mukaista mootto-
riöljyä ja kaada sitä hitaasti suppilon 
avulla. (Öljyä lisätään n. 0,6–1 litraa)
Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Katso luvun 2 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät.)
Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Varmis-
ta, ettei öljytaso ole mittatikun F-mer-
kinnän (Full, täysi) yläpuolella.

i  Lisätietoja

• Varoitusvalo sammuu moottorin 
lämmettyä, kun autolla on ajettu 
noin 50–100 km moottoriöljyn lisää-
misen jälkeen.

• Varoitusvalo sammuu välittömästi, 
jos kytket virta-avaimen ON- ja 
OFF-asentoon 3 kertaa peräkkäin 
10 sekunnin aikana. Jos sammutat 
varoitusvalon lisäämättä moottori-
öljyä, se syttyy uudelleen moottorin 
lämmettyä, kun autolla on ajettu 
noin 50–100 km.
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HUOMAUTUS

Jos valo palaa jatkuvasti moottori-
öljyn lisäämisen jälkeen, kun autol-
la on ajettu n. 50–100 km ja moot-
tori on lämmennyt, suosittelemme, 
että tarkistutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Moottorin öljytaso tulee tarkistaa 
ja öljy tulee vaihtaa säännöllisesti, 
vaikka vikavalo ei syttyisikään 
moottorin ollessa käynnissä.

Alhaisen polttoaine-
määrän varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Kun polttoainesäiliön on lähes 

tyhjä. Lisää polttoainetta mahdolli-
simman pian.

HUOMAUTUS

Ajaminen polttoainemäärän varoi-
tusvalon palaessa tai polttoaine-
mittarin osoittimen ollessa 
”0”-merkinnän alapuolella saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka 
voivat vaurioittaa katalysaattoria 
(jos varusteena).

Yleisvaroitusvalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Jossain seuraavista järjestelmistä 

on toimintahäiriö: 
- Törmäysvaroittimen toimintahäi-

riö (jos varusteena)
- Törmäysvaroittimen tutkan toi-

minta estetty (jos varusteena)
- Valon toimintahäiriö (jos varus-

teena)
- Kaukovaloavustimen toiminta-

häiriö (jos varusteena)
- Rengaspaineen valvontajärjes-

telmän (TPMS) toimintahäiriö 
(jos varusteena)

Tarkista LCD-näytöstä varoitusta 
koskevat lisätiedot.
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Matalan rengaspai-
neen varoitusvalo 
(jos osoitus 
varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun yhden tai useamman renkaan 

rengaspaine on huomattavan 
matala (vajaapaineisen renkaan 
sijainti näytetään LCD-näytöllä).

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Tämä varoitusvalo vilkkuu ensin 
noin minuutin ajan ja jää sitten 
palamaan tai vilkkuu ja on sam-
muksissa vuorotellen noin kolmen 
sekunnin jaksoissa seuraavassa 
tapauksessa: 
• Kun sähkötoimisessa rengaspai-

neen valvontajärjestelmässä 
(TPMS) on toimintahäiriö.

 Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

 VAROITUS

Turvallinen pysäyttäminen
• Rengaspaineen valvontajärjes-

telmä ei kykene varoittamaan 
sinua ulkoisen tekijän aiheutta-
masta äkillisestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
nosta jalka heti pois kaasupolki-
melta, hidasta ajonopeutta jar-
ruttamalla kevyesti ja pysäytä 
auto lähimpään turvalliseen 
paikkaan.

Pakojärjestelmän 
(GPF-hiukkas-
suodattimen) varoitus-
valo (bensiinimoottori, 
jos varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Kun kertyneiden pienhiukkasten 

määrä saavuttaa tietyn arvon.
• Varoitusvalo voi sammua kun 

autolla on ajettu seuraavasti:
 -  yli 80 km/h:n nopeutta noin 30 

minuutin ajan (suuremmalla kuin 
3. vaihteella ja kierrosnopeudella 
1500–4000 rpm).

Jos varoitusvalo vilkkuu edelleen 
edellisten toimenpiteiden jälkeen (ja 
LCD-näytössä on varoitusviesti), 
suosittelemme, että tarkastutat ben-
siinihiukkassuodatinjärjestelmän val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS

Polttoaineenkulutus saattaa nous-
ta ja hiukkassuodatin vaurioitua, 
jos ajat autolla hiukkassuodatti-
men (GPF) varoitusvalon pitkään 
kestäneestä vilkkumisesta huoli-
matta.
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Ajonvakautusjärjestel-
män (ESC) merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun ajonvakautusjärjestelmässä 

on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Kun ajonvakautusjärjestelmä on 

toiminnassa.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Ajonvakautusjärjestel-
män (ESC) 
OFF-merkkivalo 

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Kun ajonvakautusjärjestelmä kyt-

ketään pois käytöstä painamalla 
ajonvakautusjärjestelmän OFF-
painiketta.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

AUTO STOP -merkki-
valo (jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Automaattinen moottorin sammu-

tus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG) 
sammuttaa moottorin.

• AUTO STOP -merkkivalo vilkkuu 5 
sekunnin ajan, kun moottori käyn-
nistyy automaattisesti uudelleen.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
(ISG)”.

i  Lisätietoja

Jotkut auton varoitusvaloista (ABS, 
ESP, ESP OFF, EPS tai seisontajarrun 
varoitusvalo) saattavat palaa muuta-
man sekunnin ajan, kun moottori 
käynnistyy automaattisesti ISG-
järjestelmän ohjaamana. 
Tämä johtuu alhaisesta akkujännit-
teestä. Se ei ole merkki järjestelmän 
toimintahäiriöstä.
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Ajonestolaitteen merk-
kivalo (autot, joissa ei 
ole älyavainta) 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton avai-

messa olevan transponderin vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.
- Voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin 

käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Ajonestolaitteessa on toimintahäi-

riö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (älyavai-
mella varustetut autot) 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy korkein-
taan 30 sekunniksi seuraavassa 
tapauksessa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton sisäl-

lä olevan älyavaimen kun käynnis-
tyspainike on ACC- tai ON- asen-
nossa.
- Voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin 

käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muuta-
man sekunnin ajan seuraavassa 
tapauksessa:
• Älyavain ei ole auton sisällä.

- Et voi käynnistää moottoria.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten seu-
raavassa tapauksessa:
• Jos älyavaimen on autossa ja 

käynnistyspainike painetaan ON- 
asen toon, mutta auton järjestelmä 
ei tunnista älyavainta.

 Tässä tapauksessa suosittelem-
me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Ajonestolaitteessa on toimintahäi-

riö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Suuntavilkun 
merkkivalo

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Suuntavilkku kytketään päälle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista 
ilmenee, suuntavilkkujärjestelmässä 
voi olla toimintahäiriö.
- Suuntavilkun merkkivalo ei vilku, 

mutta palaa jatkuvasti.
- Suuntavilkun merkkivalo vilkkuu 

tavallista nopeammin.
- Suuntavilkun merkkivalo ei syty 

lainkaan.
Jos jokin edellä mainituista tilanteista 
ilmenee, tarkastuta auto valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

Lähivalojen merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen 
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun ajovalot kytketään pitkien 

valojen asentoon.
• Kun kuljettaja vetää suuntavilkku-

vipua itseään kohti kaukovalojen 
väläyttämiseksi.

Kaukovaloavustimen 
(HBA) merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa: 
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat.
• Jos kaukovaloavustin havaitsee 

edellä ajavan tai vastaantulevan 
auton valot, se kytkee automaatti-
sesti lähivalot.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Kaukovaloavustin (HBA)”.

Valojen merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Takavalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen merk-
kivalo (jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Kun etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen 
merkkivalo
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun takasumuvalot sytytetään.
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Paina jarrua
(robottivaihteisto)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa: 
• Vaihdeasentoa vaihdetaan jarru-

poljinta painamatta 
• Moottori yritetään käynnistää pai-

namatta jarrupoljinta

Seisontajarru 
kytkettynä 
(robottivaihteisto)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa: 
• Kun moottori sammutetaan kytke-

mättä käsijarruvipua, valo syttyy 
noin viideksi sekunniksi ja sam-
muu sen jälkeen

Vakionopeussäätimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Vakionopeussäädin kytketään 

päälle.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Vakionopeussäädin”.

Nopeudenrajoittimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Nopeudenrajoitin on käytössä. 

Katso lisätietoja luvun 6 koh-
dasta ”Nopeudenrajoitin” tai 
”Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä”.

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

   Tyyppi BTyyppi B
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Törmäysvaroittimen 
merkkivalo
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin käynnis-

tyspainike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekun-

nin ajaksi ja sammuu sitten.
• Törmäysvaroittimessa on toiminta-

häiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Törmäysvaroitin (FCA)”.

Kaistallapitoavustimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• [Vihreä] Järjestelmän toimintaedel-

lytykset täyttyvät.
• [Valkoinen] Järjestelmän toiminta-

edellytykset eivät täyty.
• [Keltainen] Kaistallapitoavustin-

järjestelmässä on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kaistallapitoavustin (LKA)”.

LCD-näytön viestit 
Key not in vehicle
(Avain ei ole autossa, kun varus-
teena on älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos älyavain ei ole autossa, kun avaat 
tai suljet oven virtalukon ollessa ACC- 
tai ON-asennossa. Äänimerkki kuu-
luu, kun suljet oven ilman että äly-
avain on autossa. 
Älyavaimen pitää aina olla autossa 
moottoria käynnistettäessä.

Key not detected
(Avainta ei havaittu, kun varus-
teena on älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos järjestelmä ei tunnista älyavainta 
painettaessa moottorin käynnistys-
painiketta.

Press ”START” button with key 
(paina käynnistyspainiketta äly-
avaimella, jos älyavain 
varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos käynnistyspainiketta painetaan, 
kun varoitusviesti ”Key not detected” 
(avainta ei havaittu) on näytössä.
Tällöin ajonestojärjestelmän merkki-
valo vilkkuu.

Low Key Battery 
(älyavaimen pariston varaus on 
heikko, kun varusteena on äly-
avainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos älyavaimen pariston varaus on 
heikko, kun käynnistyspainike kytke-
tään OFF-asentoon.
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Press brake pedal to start engi-
ne (for smart key system and 
Automated Manual 
Transmission) (Paina jarrupoljin-
ta moottorin käynnistämiseksi 
(kun varusteena on älyavainjär-
jestelmä ja robottivaihteisto))
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos käynnistyspainike asetetaan kah-
desti peräkkäin ACC-asentoon ilman, 
että jarrupoljinta painetaan.
Moottori voidaan käynnistää paina-
malla jarrupoljinta.

Press clutch pedal to start engi-
ne (Paina kytkinpoljinta mootto-
rin käynnistämiseksi, kun varus-
teena on älyavainjärjestelmä ja 
manuaalivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos moottorin käynnistyspainike kyt-
ketään kahdesti peräkkäin ACC-asen-
toon ilman, että kytkinpoljinta paine-
taan.
Paina kytkinpoljinta käynnistäessäsi 
moottoria.

Press start button again
(Paina käynnistyspainiketta 
uudelleen, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä viesti tulee näyttöön, jos moot-
tori ei käynnisty normaalisti käynnis-
tyspainiketta painettaessa.
Tässä tapauksessa yritä käynnistää 
moottori uudelleen painamalla käyn-
nistyspainiketta.
Jos varoitusviesti näkyy käynnistys-
painikkeen jokaisen painalluksen 
yhteydessä, tarkastuta auto valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Shift to N to start engine (Vaihda 
vapaalle ”N” moottorin käynnis-
tämiseksi, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä ja robotti-
vaihteisto)
Varoitusviesti näkyy jos yrität käyn-
nistää moottorin eikä vaihteenvalitsin 
ole N-asennossa.

i  Lisätietoja

Moottori voidaan käynnistää vaihteen-
valitsimen ollessa N-asennossa (vapaal-
la).

Check BRAKE SWITCH fuse 
(Tarkista jarruvalovalokosketti-
men sulake, kun varusteena on 
robottivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun jarrukytkimen sulake on irrotettu.
Vaihda sulake tarvittaessa. Jos et voi 
vaihtaa sulaketta heti, voit käynnistää 
moottorin painamalla käynnistyspai-
niketta 10 sekunnin ajan sen ollessa 
ACC-asennossa.
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Door, Hood, Tailgate open indi-
cator (ovi, konepelti tai takaluuk-
ku on auki)

OAC3059001TUOAC3059001TU

Varoitus osoittaa oven, konepellin tai 
takaluukun olevan auki.

 HUOMIO

Varmista ennen liikkeellelähtöä, 
että ovet, konepelti ja takaluukku 
ovat täysin kiinni. Tarkista, ettei 
mittaristossa ei ole avoimen oven, 
konepellin eikä takaluukun varoi-
tusvaloa eikä -viestiä. 

Turn on FUSE SWITCH (kytke 
sulakekytkin) 
Varoitusviesti näkyy, kun ohjauspyö-
rän alla olevan sulakekotelon sulake-
kytkin on OFF-asennossa. 
Sulakekytkin pitää kytkeä päälle.

Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
”Sulakkeet”.
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Low Tire Pressure (Matala ren-
gaspaine, jos varusteena)

OAC3079033TUOAC3079033TU

Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun rengaspaine on alhainen. Kysei-
sen renkaan kohta näkyy valaistuna 
näytössä.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Heated Steering Wheel turned 
off (ohjauspyörän lämmitin kyt-
ketty pois käytöstä, jos varus-
teena)
Tämä viesti tulee näyttöön, jos 
ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä noin 30 
minuutin kuluessa sen päällekytkemi-
sestä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Lämmitettävä ohjauspyörä”.

Low fuel 
(vähäinen polttoainemäärä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun polttoainesäiliö on lähes tyhjä.
Kun tämä varoitusviesti tulee näyt-
töön, alhaisen polttoainetason varoi-
tusmerkkivalo syttyy mittaristossa.
Suosittelemme, että täytät polttoaine-
säiliön lähimmällä huoltoasemalla.
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Low engine oil (Matala moottori-
öljytaso (jos varusteena))
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun moottorin öljymäärä pitää tarkis-
taa.
Jos varoitusviesti tulee näyttön, tar-
kista moottorin öljymäärä viipymättä 
ja lisää tarvittaessa moottoriöljyä.
Käytä suosituksen mukaista mootto-
riöljyä ja kaada sitä hitaasti suppilon 
avulla. (Öljyä lisätään n. 0,6–1 litraa)
Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Katso luvun 8 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät.)
Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Varmis-
ta, ettei öljytaso ole mittatikun F-mer-
kinnän (Full, täysi) yläpuolella.

HUOMAUTUS

Jos viesti näkyy jatkuvasti mootto-
riöljyn lisäämisen jälkeen, kun 
autolla on ajettu n. 50–100 km ja 
moottori on lämmennyt, suositte-
lemme, että tarkistutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Engine has overheated 
(Moottori on ylikuumentunut) 
(jos varusteena)
Viesti tulee näyttöön, kun jäähdytys-
nesteen lämpötila on yli 120 °C. 
Tämä tarkoittaa, että moottori on yli-
kuumentunut ja voi vaurioitua.

Jos auton moottori on ylikuu-
mentunut, katso luvun 7 kohtaa 
”Ylikuumeneminen”.

Check headlight (Tarkista ajova-
lo, jos toiminto varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos ajovalot eivät toimi normaalisti. 
Lisäksi jos tietty valo (esim. suunta-
vilkku) ei toimi asianmukaisesti, näy-
tetään kyseistä valoa koskeva varoi-
tusviesti. Viestiä vastaava lamppu 
pitää mahdollisesti vaihtaa.
Varmista, että vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen poltti-
mon.

Check brake light (tarkista jarru-
valo (jos varusteena))
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos jarruvalot eivät toimi normaalisti. 
Jokin valo pitää mahdollisesti vaih-
taa.
Varmista, että vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen poltti-
mon.
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Check HBA (High Beam Assist) 
system (tarkista automaattinen 
kaukovalojärjestelmä, 
jos varusteena)
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos kau-
kovaloavustimessa on toimintahäiriö. 
Suosittelemme, että tarkistutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Kaukovaloavustin (HBA)”. 

Check FCA (Forward Collision 
Avoidance Asst.) (tarkista tör-
mäysvaroitin, jos varusteena)
Varoitusviesti ilmoittaa törmäysva-
roittimen toimintahäiriöstä. Suositte-
lemme, että tarkistutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Törmäysvaroitin (FCA)”.

Check DAW (Driver Attention 
Warning) system (Tarkista kul-
jettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä (jos varusteena))
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos kul-
jettajan vireystilan valvontajärjestel-
mässä on toimintahäiriö. Suositte-
lemme, että tarkistutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä (DAW)”. 

Check LKA (Lane Keeping 
Assist) system (tarkista kaistal-
lapitoavustin, jos varusteena)
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
kaistallapitoavustimessa on toiminta-
häiriö. Suosittelemme, että tarkistutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kaistallapitoavustin (LKA)”. 

Check exhaust system 
(tarkista pakojärjestelmä, jos 
varusteena)
Varoitusviesti näkyy, jos bensiinihiuk-
kassuodattimessa on toimintahäiriö. 
Tällöin myös bensiinihiukkassuodatti-
men varoitusvalo vilkkuu.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat bensiinihiukkassuo-
datinjärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
GPF: Bensiinihiukkassuodatin

Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Varoitusvalot”.
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LCD-NÄYTTÖ
LCD-näytön säädöt

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa säätöpainikkeilla.

(1)  : TILA-painike käyttötilan vaihtamista varten
(2) ,  : SIIRRY-kytkin valikkovaihtoehtojen valitsemista varten
(3)  OK: VALINTA/NOLLAUS-painike valitun valikkokohdan asettamista tai nollaamista 

varten

OAC3059002TUOAC3059002TU
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Ajotietokone-tila

OAC3069038TUOAC3069038TU

Ajotietokone-tilassa näytössä näky-
vät auton ajoon liittyvät parametrit, 
kuten polttoaineenkulutus, osamat-
kamittari ja ajonopeus.

Lisätietoja on tämän kappaleen 
osassa ”Ajotietokone”.

Kuljettajaa avustavien järjestel-
mien tila (Driving Assist)

OAC3069013TUOAC3069013TU

LKA/DAW/ISLW
Tässä tilassa näytetään kaistallapi-
toavustimen, kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmän ja liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmän tilat.

Lisätietoja on luvun 6 vastaavassa 
kohdassa. 

Yleisvaroitusvalo

OAC3069028TUOAC3069028TU

Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-
jalle seuraavista tilanteista.
- Törmäysvaroittimen toimintahäiriö 

(jos varusteena)
- Törmäysvaroittimen tutkan toimin-

ta estetty (jos varusteena)
- Valon toimintahäiriö (jos varustee-

na)
- Kaukovaloavustimen toimintahäi-

riö (jos varusteena)
- Rengaspaineen valvontajärjestel-

män (TPMS) toimintahäiriö (jos 
varusteena)

Yleisvaroitusvalo syttyy, kun yksi tai 
useampi yllä olevista varoitustilan-
teista ilmenee. 
Tällöin yleisvaroituskuvake ( ) tulee 
LCD-näyttöön mukautettavien ase-
tusten kuvakkeen ( ) viereen.
Jos varoituksen aiheuttanut tilanne 
on ratkaistaan, varoitusvalo sammuu 
ja yleisvaroituskuvake poistuu.
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Mukautettavat asetukset
Tässä tilassa on mahdollista muuttaa 
mm. mittaristoa, ovia ja valoja koske-
via asetuksia.
1.  Driver Assistance (Kuljettajaa 

avustavat järjestelmät)
2. Door (Ovet)
3. Lights (Valot)
4. Convenience (Mukavuus)
5. Service interval (Huoltoväli)
6. Other (Muu)
7. Language (Kieli)
8. Reset (Nollaus)

Annetut tiedot voivat vaihdella 
autoosi riippuen autoosi soveltu-
vista toiminnoista.

Engage parking brake to edit 
settings (Kytke seisontajarru 
muokataksesi asetuksia)
Varoitusviesti näkyy, jos yrität valita 
Mukautettavat asetukset -kohdan 
valikkovaihtoehdon ajon aikana.
Turvallisuussyistä mukautettavia 
asetuksia voidaan muuttaa sen jäl-
keen, kun ajoneuvo on pysäköity, kyt-
ketty seisontajarru ja painettu P-pai-
niketta.

Quick guide (Help) (Ohjetoiminto)
Tämä toiminto tuo näyttöön järjestel-
miä koskevia ohjeita Mukautettavat 
asetukset -tilassa.
Valitse valikkokohta ja paina OK-pai-
niketta pitkään.

Lisätietoja eri järjestelmistä on 
tämän käyttöoppaan vastaavissa 
kohdissa.
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1. Driver Assistance (Kuljettajaa avustavat järjestelmät)

Kohteet Selitys

Driver Assist 
(Kuljettajaa 
avustavat jär-
jestelmät)

•  Speed Limit Warning / Off (Liikennemerkkien tunnistus päälle/
pois)

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kytkeminen käyttöön / pois 
käytöstä.
Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Liikennemerkkien tunnis-
tusjärjestelmä”.

Warning Timing 
(Varoituksen 
ajoitus)

• Normal / Late (Normaali/lyhyt)
Kuljettajaa avustavan järjestelmän varoituksen ajoituksen säätämi-
nen.

Warning 
Volume 
(Varoituksen 
äänenvoimak-
kuus)

• High/Medium/Low (Suuri/keskimääräinen/alhainen)
Kuljettajaa avustavan järjestelmän varoituksen äänenvoimakkuu-
den säätäminen.

Kuljettajan vire-
ystilan valvon-
tajärjestelmä

•  Leading vehicle departure alert (Edellä olevan auton liikkeelleläh-
tövaroitus)

Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroituksen kytkeminen päälle tai 
pois.

• Inattentive Driving Warning (Epätarkka ajotapa)
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän asetusten säätäminen.
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvon-
tajärjestelmä (DAW)”.

Forward Safety 
(Etuturvalli-
suus)

•  Active Assist (Aktiivinen avustus): Jos tämä on valittuna, järjestel-
mä ohjaa autoa ja varoittaa, kun törmäys havaitaan.

•  Warning Only (Vain varoitus): Jos tämä on valittuna, järjestelmä 
varoittaa, kun törmäys havaitaan.

• Off: Poistaa järjestelämän käytöstä.
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Törmäysvaroitin (FCA)”.

Lane Safety 
(Kaistaturvalli-
suus)

•  Lane Keeping Assist (Kaistallapitoavustin): Jos tämä on valittuna, 
järjestelmä ohjaa autoa ja varoittaa, kun se poistuu kaistaltaan. 

•  Lane Departure Warning (Kaistavahti): Jos tämä on valittuna, jär-
jestelmä varoittaa, kun auto poistuu kaistaltaan. 

• Off: Poistaa kaistallapitoavustimen käytöstä.
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Kaistallapitoavustin (LKA)”.
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2. Ovet

Kohteet Selitys

Auto Lock 
(Automaattinen 
lukitus)

•  Disable (Poista käytöstä): Automaattinen keskuslukitus poiste-
taan käytöstä.

•  Enable on Speed (Nopeuden mukaan): Kaikki ovet lukittuvat 
automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h.

Auto Unlock (auto-
maattinen lukituk-
sen avaus)

•  Disable (Poista käytöstä): Automaattinen ovien lukituksen 
avaus poistetaan käytöstä.

•  Vehicle Off (Sammutettuna): Kaikkien ovien lukitus avautuu 
automaattisesti, kun virta-avain otetaan virtalukosta tai mootto-
rin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toimin-
noista.

3. Lights (Valot)

Kohteet Selitys

One touch turn 
signal (Kaistan-
vaihtotoiminto)

• Off: Kaistanvaihtotoiminto on poissa käytöstä.
• 3, 5, 7 Flashes (3, 5, 7 väläystä): Suuntavilkut vilkkuvat automaat-
tisesti 3, 5 tai 7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua siirretään hieman.
Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta ”Valot”.

Head lamp Delay 
(Ajovalojen saatto-
valotoiminto)

Ajovalojen saattovalotoiminnon kytkeminen käyttöön / pois käy-
töstä.
Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta ”Valot”.

High Beam Assist 
(Kaukovaloavus-
tin)

Kaukovaloavustimen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä.
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Kaukovaloavustin”.

4. Convenience (Mukavuus)

Kohteet Selitys

Wireless Charging 
System (Langaton 
latausjärjestelmä)

Keskikonsolin etuosassa olevan langattoman latausjärjestelmän 
kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä.
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Langaton latausjärjestelmä”.

Gear Position 
Pop-up (Vaihdea-
sennon osoitus)

Vaihdeasennon ponnahdusnäytön kytkeminen käyttöön / pois 
käytöstä.
Kun toiminto on otettu käyttöön, vaihdeasento näkyy mittariston 
LCD-näytössä.

Icy road warning 
(Jäinen tienpinta 
-varoitus)
(jos varusteena)

Kun tämä asetus on valittuna, jäisen tien varoitusnäyttö on käy-
tössä.

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toimin-
noista.
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5. Service interval (Huoltoväli)

Kohteet Selitys

Enable Service 
Interval (Ota 
huoltovälivaroi-
tus käyttöön)

Huoltovälin osoituksen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä.

Adjust Interval 
(Säädä huolto-
väliä)

Jos huoltoväli-ilmoitustoiminto on otettu käyttöön, voit säätää huol-
tomittarin ajan ja kilometrimäärän.

Jos huoltovälin ilmoitus on otettu käyttöön ja aika- tai kilometrimäärä on säädet-
ty, viestit tulevat näyttöön seuraavissa olosuhteissa joka kerran, kun virransyöt-
tö kytketään.
  -  Service in (Matka/aika huoltoon): Tuo näyttöön kilometri- ja vuorokausimää-

rän ennen huoltoa.
  -  Service required (Tarvitaan huolto): Tuo näyttöön kilometri- tai vuorokausi-

määrän huollon ohituksesta.

i  Lisätietoja

Ajomatka ja aikaväli voivat olla virheelliset seuraavissa tilanteissa.
- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asentoon.
- Akkuvaraus on tyhjentynyt.

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toimin-
noista.
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6. Muu syy

Kohteet Selitys

Fuel Economy 
Auto Reset 
(polttoaineen 
keskikulutuksen 
automaattinen 
nollaus)

•  Off (Ei käytössä): Polttoaineen keskikulutus ei nollaudu automaat-
tisesti polttoaineen täytön yhteydessä.

•  After ignition (Sytytyksen jälkeen): Kun moottori on ollut sammu-
tettuna vähintään 4 tunnin ajan, polttoaineen keskikulutus nollau-
tuu automaattisesti.

•  After refueling (Tankkaamisen jälkeen): Polttoaineen keskikulutus 
nollautuu automaattisesti, kun lisätään vähintään 6 litraa polttoai-
netta ja kun ajonopeus on ylittää 1 km/h.

Lisätietoja on tämän luvun osassa ”Ajotietokone”.
Speedometer 
Unit (nopeus-
mittarin yksikkö

Nopeusmittarin ja matkamittarin yksikön valitseminen.
• km, mile (km, mailit)

Fuel Economy 
Unit (polttoai-
neenkulutuksen 
yksikkö)

Kulutuksen yksikön valitseminen.
• km/L, L/100km tai US gallon UK gallon

7. Language (Kieli)

Kohteet Selitys

Language 
(Kieli)

Käyttökielen valinta.

8. Reset (Nollaus)

Kohteet Selitys

Reset (Nollaus)
Tehdasasetusten palautus valikkoihin Käyttäjäasetukset-tilassa. 
Kaikki Käyttäjäasetukset-tilan valikot palautetaan tehdasasetuksiin 
lukuun ottamatta käyttökieltä ja huoltoväliä.

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toimin-
noista.
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Ajotietokone
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka 
esittää näytöllä ajamiseen liittyvää 
tietoa.

i  Lisätietoja

Eräät ajotietokoneeseen tallennetut 
tiedot (esimerkiksi keskinopeus) nol-
lautuvat, jos akkukaapelit kytketään 
irti.

Ajotietokoneen näyttötilat

Fuel Economy, 
polttoaineenkulutus

• Polttoaineen keskikulutus
•  Polttoaineen hetkellinen 

kulutus


Accumulated Info, 

kerätyt tiedot
• Osamatkamittari
• Polttoaineen keskikulutus
• Ajoaika


Drive Info, ajotiedot

• Osamatkamittari
• Polttoaineen keskikulutus
• Ajoaika


Digitaalinen nopeusmittari


Vaihteisto (jos varusteena)
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   Tyyppi ATyyppi A

OQX069060L OQX069060L 

   Tyyppi BTyyppi B

Voit vaihtaa ajotietokoneen näyttöti-
laa painamalla ohjauspyörän 
” , ” -kytkintä haluamaasi suun-
taan.

Fuel economy 
(Polttoaineenkulutus) 

OAC3069039TUOAC3069039TU

Average Fuel Economy (1) 
(Keskikulutus)
• Järjestelmä laskee polttoaineen 

keskikulutuksen edellisen nollauk-
sen jälkeisen ajomatkan ja poltto-
aineen kulutuksen perusteella.

• Polttoaineen keskikulutus voidaan 
nollata manuaalisesti tai automaat-
tisesti.

Manuaalinen nollaus
Voit nollata keskinopeuden manuaa-
lisesti painamalla ohjauspyörän 
[OK]-painiketta yli yhden sekunnin 
ajan keskikulutuksen näkyessä näy-
tössä.

Automaattinen nollaus
Polttoaineen keskikulutus nollautuu 
automaattisesti polttoaineen täytön 
yhteydessä, kun LCD-näytön  mukau-
tettavien asetusten valikossa valitaan 
”Fuel Econ. Reset” -tila.
-  After ignition: Polttoaineen keski-

kulutus nollautuu automaattisesti, 
kun moottorin sammuttamisesta 
on kulunut 4 tuntia.

-  After refueling: Polttoaineen keski-
kulutus nollautuu automaattisesti 
ajonopeuden ylittäessä 1 km/h, 
kun polttoainetta on lisätty yli 6 lit-
raa. 

i  Lisätietoja

Polttoaineen keskikulutuksen arvo voi 
olla epätäsmällinen, jos autolla on ajet-
tu alle 300 metriä sen jälkeen, kun 
moottori on käynnistetty kytkemällä 
käynnistyspainike ON-asentoon.

Hetkellinen kulutus (2)
• Tässä tilassa näytetään polttoai-

neen hetkellinen kulutus viimeisten 
sekuntien aikana, kun ajonopeus 
on yli 10 km/h.
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Kerätyt tiedot -näyttö 

ODN8059272LODN8059272L

Näytössä näkyvät osamatkan (1), 
keskikulutuksen (2) ja kokonaisajo-
ajan (3) kerätyt tiedot.
Tiedot kerätään edellisestä nollauk-
sesta alkaen.
Ne voidaan nollata manuaalisesti 
pitämällä OK-painiketta painettuna 
kerättyjen tietojen näyttötilassa. Osa-
matkan, keskikulutuksen ja kokonai-
sajoajan tiedot nollautuvat samanai-
kaisesti.
Yhdistettyjen ajotietojen laskeminen 
jatkuu moottorin käydessä (esimer-
kiksi ajoneuvon ollessa pysähtynee-
nä liikennevaloihin).

i  Lisätietoja

Autolla on ajettava vähintään 300 met-
riä edellisen virrankytkennän ja -kat-
kaisun jälkeen, ennen kuin järjestelmä 
saa keskikulutuksen päivitetyn tiedon.

Drive Info (ajotiedot)

OAC3069040TUOAC3069040TU

Näytössä näkyvät osamatkan (1), 
keskikulutuksen (2) ja kokonaisajo-
ajan (3) tiedot.
Tiedot yhdistetään jokaiselta virran-
kytkentä-katkaisujaksolta. Kun moot-
tori on ollut sammutettuna vähintään 
4 tunnin ajan tai pidempään ajotie-
dot-näyttö nollautuu.
Ajotiedot voidaan nollata manuaali-
sesti pitämällä OK-painiketta painet-
tuna ajotietojen näyttötilassa. Osa-
matkan, keskikulutuksen ja kokonai-
sajoajan tiedot nollautuvat samanai-
kaisesti.
Yhdistettyjen ajotietojen laskeminen 
jatkuu moottorin edelleen käydessä 
(esimerkiksi ajoneuvon ollessa 
pysäytettynä liikennevaloihin).
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i  Lisätietoja

Autolla on ajettava vähintään 300 met-
riä edellisen virrankytkennän ja -kat-
kaisun jälkeen, ennen kuin järjestelmä 
saa keskikulutuksen päivitetyn tiedon.

Digitaalinen nopeusmittari 

OAC3069042TUOAC3069042TU

Näytössä näkyy ajonopeus (km/h, 
MPH).

Transmission (Vaihteiston lämpö-
tila, jos varusteena)

OAC3069029TUOAC3069029TU

Tässä tilassa näytetään robottivaih-
teiston lämpötila.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Robottivaihteisto (AMT)”. 
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AVAIMET JA LUKITSEMINEN
Kauko-ohjainavain (jos 
varusteena) 

OIB034040OIB034040

HYUNDAIn kauko-ohjainavaimella 
voidaan avata ovien (ja takaluukun) 
lukitus, lukita ne ja käynnistää moot-
tori.
(1) Ovien lukituspainike 
(2) Ovien lukituksen avauspainike
(3)  Takaluukun lukituksen avauspai-

nike

Lukitseminen
Ovien lukitseminen: 
1. Sulje kaikki ovet, konepelti ja taka-

luukku. 
2. Paina kauko-ohjainavaimen luki-

tuspainiketta (1). 
3. Ovet lukkiutuvat. Hätävilkut väläh-

tävät kerran.
4. Varmista, että ovet ovat lukossa, 

vetämällä ovenkahvasta.

 VAROITUS

Älä jätä avaimia autoon, jos lapset 
jäävät autoon ilman valvontaa. 
Lapset voivat kytkeä virta-avaimen 
avulla virransyötön, käyttää ikku-
nannostimia ja muita hallintalait-
teita tai saada auton liikkeelle, 
mistä voi seurata vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.

Lukituksen avaaminen
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Paina kauko-ohjainavaimen luki-

tuksen avauspainiketta (2). 
2. Ovien lukitus avautuu. Hätävilkut 

välähtävät kaksi kertaa. 

i  Lisätietoja

Jos ovia ei avata lukituksen avaamisen 
jälkeen, ne lukkiutuvat uudelleen 
automaattisesti 30 sekunnin kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaami-
nen
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Paina kauko-ohjainavaimessa ole-

vaa takaluukun lukituksen avaus-
painiketta (3) yli sekunnin ajan.

2. Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa. 
Kun takaluukku avataan ja sulje-
taan, se lukkiutuu automaattisesti.

i  Lisätietoja

Kun takaluukun lukitus avataan, taka-
luukku lukittuu automaattisesti.

• Painikkeeseen on merkitty 
”HOLD”, joten sitä tulee pitää pai-
nettuna yli sekunnin ajan.
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Käynnistäminen 
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Vir-
talukko".

HUOMAUTUS

Jotta kauko-ohjainavain ei vaurioi-
du:
• Älä anna kauko-ohjainavaimen 

kastua. Se ei saa myöskään olla 
avotulen lähellä. Jos kauko-oh-
jainavain kastuu (esim. juoma-
pullon kaatuessa tai märässä 
säilytystilassa) tai jos se kuume-
nee, avaimen elektroninen piiri 
voi vaurioitua. Tämä mitätöi 
kauko-ohjainavaimen takuun.

• Älä pudota äläkä heittele kau-
ko-ohjainavainta.

• Älä altista kauko-ohjainavainta 
äärilämpötiloille.

Mekaaninen avain 

OYDECO2231OYDECO2231

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OIB044178OIB044178

Voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella, jos kauko-ohjainavaimesi 
ei toimi oikein. 

Tyyppi B
Paina avaimen vapautuspainiketta, 
jolloin avaimen metalliosa kääntyy 
esiin automaattisesti.
Pidä vapautuspainike alaspainettu-
na, kun taitat avaimen metalliosan 
takaisin sisään.

HUOMAUTUS

Avain saattaa vaurioitua, jos taitat 
sen sisään painamatta samalla 
vapautuspainiketta. Pidä vapau-
tuspainike painettuna ja käännä 
avain sisään.
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Kauko-ohjainavainta koskevia 
varoituksia
Kauko-ohjainavain ei toimi seuraavis-
sa tilanteissa:
• Avain on virtalukossa.
• Olet kauko-ohjaimen toimintasä-

teen (noin 30 m) ulkopuolella.
• Kauko-ohjainavaimen pariston 

varaus on heikko.
• Muiden autojen tai esineiden häiri-

tessä signaalia.
• Ulkolämpötilan ollessa äärimmäi-

sen alhainen.
• Kauko-ohjainavain on lähellä 

radiolähetintä, esimerkiksi radio-
asemaa tai lentokenttää, joka häi-
ritsee älyavaimen normaalia toi-
mintaa.

Jos kauko-ohjainavain ei toimi oikein, 
voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella. Suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liik-
keeseen, jos kauko-ohjainavaimen 
toiminnassa esiintyy häiriöitä.
Jos kauko-ohjainavaimen läheisyy-
dessä on matkapuhelin, puhelimen 
signaali voi estää älyavaimen signaa-
lin toiminnan. Näin voi käydä varsin-
kin silloin, kun puhelin on toiminnas-
sa, eli käynnissä on puhelu tai puheli-
mella lähetetään tai vastaanotetaan 
tekstiviestejä tai sähköpostiviestejä. 
Älä pidä kauko-ohjainavainta ja mat-
kapuhelinta samassa taskussa, ja 
pidä ne riittävän etäisyyden päässä 
toisistaan.

i  Lisätietoja

Muutokset tai muunnokset, joita 
yhteensopivuudesta vastaava osapuoli 
ei ole erityisesti hyväksynyt, voivat 
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitteistoa. Auton takuu ei kata kau-
ko-ohjausjärjestelmän toimintahäiri-
ön korjaustöitä, jos toimintahäiriö joh-
tuu järjestelmään tehdyistä 
muutoksista, joita laitteen standardin-
mukaisuudesta vastaava taho ei ole 
erikseen hyväksynyt.

HUOMAUTUS

Vältä kauko-ohjainavaimen säily-
tystä sähkömagneettisten materi-
aalien lähellä, jotka voivat aiheut-
taa häiriöitä kauko-ohjainavaimen 
toimintaan.
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Pariston vaihtaminen 
Jos kauko-ohjainavain ei toimi olete-
tulla tavalla, vaihda ensin paristo.

OIB044180OIB044180

Pariston tyyppi: CR2032
Pariston vaihtaminen:
1. Työnnä ohutkärkinen työkalu 

loveen ja avaa kansi varovasti.
2. Poista vanha paristo ja aseta uusi 

paristo paikalleen. Varmista, että 
pariston navat ovat oikein päin.

3. Aseta kauko-ohjainavaimen taka-
kansi paikalleen.

Jos epäilet kauko-ohjainavaimen 
vaurioituneen tai jos se ei mielestäsi 
toimi oikein, ota yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen. 

i  Lisätietoja

 Akun hävittäminen vir-
heellisesti voi olla haitallis-
ta ympäristölle ja tervey-
delle. Hävitä paristot 
paikallisten lakien ja mää-
räysten mukaisesti.

Älyavain (jos varusteena)

OIB044179OIB044179

HYUNDAIn älyavaimella voidaan 
avata ovien (ja takaluukun) lukitus, 
lukita ne ja käynnistää moottori.
(1) Ovien lukituspainike 
(2) Ovien lukituksen avauspainike
(3)  Takaluukun lukituksen avauspai-

nike
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Lukitseminen 

OAC3059004TUOAC3059004TU

Ovien lukitseminen: 
1. Sulje kaikki ovet, konepelti ja taka-

luukku. 
2. Paina joko ovenkahvan painiketta 

tai älyavaimen lukituspainiketta 
(1).

3. Hätävilkut välähtävät kerran. 
4. Varmista, että ovet ovat lukossa, 

vetämällä ovenkahvasta.

i  Lisätietoja

Ovenkahvan painike toimii vain, kun 
älyavain on 0,7–1 metrin säteellä oven-
kahvasta. 

Ovet eivät lukkiudu ja merkkiääni 
kuuluu kolmen sekunnin ajan, kun 
painat ulkokahvan painiketta seuraa-
vissa tilanteissa:
• Älyavain on auton sisällä.
• Käynnistyspainike on ACC- tai 

ON-asennossa.
• Jokin ovi on auki (ei koske taka-

luukkua).

 VAROITUS

Älä jätä älyavainta autoon, jos lap-
set jäävät auton sisätilaan ilman 
valvontaa. Moottorin käynnistys-
painiketta painamalla lapset voivat 
käyttää ikkunannostimia ja muita 
hallintalaitteita tai saada auton liik-
keelle, mistä voi seurata vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja. 
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Lukituksen avaaminen

OAC3059004TUOAC3059004TU

Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Pidä älyavainta mukanasi. 
2. Paina joko ovenkahvan painiketta 

tai älyavaimen avauspainiketta (2). 
3. Ovien lukitus avautuu. Hätävilkut 

välähtävät kaksi kertaa.

i  Lisätietoja

• Ovenkahvan painike toimii vain, 
kun älyavain on 1 metrin säteellä 
ovenkahvasta. Myös muut henkilöt 
voivat tällöin avata auton ovet, vaik-
ka heillä ei olekaan älyavainta.

• Jos ovia ei avata lukituksen avaami-
sen jälkeen, ne lukkiutuvat uudel-
leen automaattisesti 30 sekunnin 
kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaami-
nen 
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Pidä älyavain mukanasi. 
2. Paina joko takaluukun kahvan pai-

niketta tai älyavaimessa olevaa 
takaluukun avauspainiketta (3) yli 
sekunnin ajan. 

3. Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa. 
Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 
se lukkiutuu automaattisesti.

i  Lisätietoja

Takaluukku lukkiutuu uudelleen auto-
maattisesti 30 sekunnin kuluessa, jos 
sitä ei avata lukituksen avaamisen jäl-
keen.
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Käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin, vaikka virta- 
avainta ei ole asetettu virtalukkoon. 
Katso yksityiskohtaisia tietoja luvun 6 
kohdassa "Käynnistyspainike".

HUOMAUTUS

Jotta älyavain ei vaurioidu:
• Älä anna älyavaimen kastua. Se 

ei saa myöskään olla avotulen 
lähellä. Jos älyavain kastuu 
(esim. juomapullon kaatuessa 
tai märässä säilytystilassa) tai 
jos se kuumenee, avaimen elekt-
roninen piiri voi vaurioitua. 
Tämä mitätöi avaimen takuun.

• Älä pudota älyavainta äläkä 
käsittele sitä kovakouraisesti.

• Älä altista älyavainta äärilämpö-
tiloille.

HUOMAUTUS

Ota älyavain aina mukaasi, kun 
poistut autosta. Jos älyavain jäte-
tään auton läheisyyteen, auton 
akku saattaa tyhjentyä.

Mekaaninen avain 
Voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella, jos älyavain ei toimi oikein.

OIB044175OIB044175

Pidä vapautuspainiketta (1) painettu-
na ja vedä mekaaninen avain ulos 
(2). Työnnä mekaaninen avain oven 
lukkoon. 
Kun laitat mekaanisen avaimen takai-
sin paikalleen, aseta se aukkoon ja 
paina alaspäin, kunnes kuulet nak-
sahduksen.

Älyavaimen katoaminen 
Autoon voidaan rekisteröidä enintään 
kaksi älyavainta. Jos kadotat älyavai-
men, suosittelemme, että viet muut 
älyavaimesi HYUNDAI-liikkeeseen 
välittömästi. Tarvittaessa auto voi-
daan hinata huoltoon.
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Älyavainta koskevia 
varoituksia
Älyavain ei toimi seuraavissa tilan-
teissa:
• Älyavain on lähellä voimakasta 

radiolähetintä, kuten radioasemaa 
tai lentokenttää, joka häiritsee äly-
avaimen lähettimen toimintaa.

• Älyavain on lähellä radio- tai mat-
kapuhelinta.

• Toisen auton älyavainta käytetään 
autosi lähellä.

Jos älyavain ei toimi oikein, voit avata 
ja lukita ovet mekaanisella avaimella. 
Suosittelemme, että otat yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos 
älyavaimen toiminnassa esiintyy häi-
riöitä.
Jos älyavaimen läheisyydessä on 
matkapuhelin, puhelimen signaali voi 
estää älyavaimen signaalin toimin-
nan. Näin voi käydä varsinkin silloin, 
kun puhelin on toiminnassa, eli käyn-
nissä on puhelu tai puhelimella lähe-
tetään tai vastaanotetaan tekstivies-
tejä tai sähköpostiviestejä. Älä pidä 
älyavainta ja matkapuhelinta samas-
sa taskussa, ja pidä ne muutenkin 
riittävän kaukana toisistaan.

i  Lisätietoja

Muutokset tai muunnokset, joita 
yhteensopivuudesta vastaava osapuoli 
ei ole erityisesti hyväksynyt, voivat 
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitteistoa. Auton takuu ei kata kau-
ko-ohjausjärjestelmän toimintahäiri-
ön korjaustöitä, jos toimintahäiriö joh-
tuu järjestelmään tehdyistä 
muutoksista, joita laitteen standardin-
mukaisuudesta vastaava taho ei ole 
erikseen hyväksynyt.

HUOMAUTUS

Vältä älyavaimen säilytystä sähkö-
magneettisten materiaalien lähel-
lä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä 
sen toimintaan.
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Pariston vaihtaminen 

OLF044008OLF044008

Jos älyavain ei toimi oletetulla tavalla, 
vaihda ensin paristo.
Pariston tyyppi: CR2032
Pariston vaihtaminen:
1. Avaa älyavaimen takakansi. 
2. Poista vanha paristo ja aseta uusi 

paristo paikalleen. Varmista, että 
pariston navat ovat oikein päin.

3. Aseta älyavaimen takakansi pai-
kalleen.

Jos epäilet älyavaimen vaurioituneen 
tai jos se ei mielestäsi toimi oikein, 
ota yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen.

i  Lisätietoja

 Akun hävittäminen vir-
heellisesti voi olla haitallis-
ta ympäristölle ja tervey-
delle. Hävitä paristot 
paikallisten lakien ja mää-
räysten mukaisesti.

Ajonestojärjestelmä  
(jos varusteena)
Ajonestojärjestelmä estää auton 
luvattoman käyttöönoton. Jos joku 
yrittää käynnistää moottoria väärin 
koodatulla avaimella (tai muulla lait-
teella), ajonestojärjestelmä estää 
polttoainejärjestelmän toiminnan.
Kun virta-avain kytketään ON-asen-
toon, ajonestojärjestelmän merkkiva-
lo syttyy hetkeksi ja sammuu. Jos 
merkkivalo alkaa vilkkua, järjestelmä 
ei tunnista avaimen koodia.
Kytke virta-avain LOCK/OFF-asen-
toon ja kytke se tämän jälkeen takai-
sin ON-asentoon.
Jos avaimen lähellä on toinen ajo-
nestojärjestelmään koodattu avain tai 
jokin metalliesine (esim. avaimenpe-
rä), järjestelmä ei mahdollisesti tun-
nista avainta. Moottori ei käynnisty, 
jos metalli estää transponderia lähet-
tämästä signaalia.
Jos avaimen koodin tunnistus epäon-
nistuu toistuvasti, suosittelemme, 
että otat yhteyttä HYUNDAI-liikkee-
seen.
Älä yritä tehdä järjestelmään muutok-
sia äläkä lisää siihen muita laitteita. 
Tästä voi aiheutua sähköjärjestelmän 
ongelmia, jotka voivat jopa estää 
auton toiminnan.
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 VAROITUS

Älä jätä vara-avaimia autoon, sillä 
auto voidaan varastaa. Autosi ajo-
nestojärjestelmän tunnuskoodi on 
luottamuksellinen.

HUOMAUTUS

Virta-avaimen transponderi on tär-
keä osaa ajonestojärjestelmää. Älä 
altista virta-avainta kosteudelle tai 
staattiselle sähkölle äläkä käsitte-
le sitä kovakouraisesti. Näin vir-
ta-avain toimii luetettavasti usei-
ta vuosia. Ajonestojärjestelmä ei 
ehkä toimi oikein, jos avainta on 
käsitelty huolimattomasti.
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Lukkojen käyttäminen auton 
ulkopuolelta 
Mekaaninen avain

OAC3059005TUOAC3059005TU

   Kauko-ohjainavainKauko-ohjainavain

OAC3059006TUOAC3059006TU

   ÄlyavainÄlyavain

1.  Paina suojuksen alla olevaa vipua 
mekaanisella avaimella. (1)

2. Paina vipua siten, että mekaani-
nen avain ei putoa suojuksen 
aukosta ja nosta samalla suojusta 
hitaasti ylöspäin ja poista se. (2)

3. Kun olet poistanut suojuksen, vain 
kuljettajan ovi voidaan lukita tai 
avata mekaanisella avaimella.

4. Avaa ovien lukitus kääntämällä 
avainta auton etuosan suuntaan ja 
lukitse ne kääntämällä avainta 
takaosan suuntaan. (3)

Kun avaat tai lukitset kuljettajan oven 
avaimella, kaikki ovet aukeavat tai 
lukittuvat automaattisesti. 
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta.

Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla.

i  Lisätietoja

• Ole varovainen lukitessasi oven 
mekaanisella avaimella, sillä vain 
kuljettajan ovi voidaan lukita/avata.

• Kun kaikki lukitaan mekaanisella 
avaimella, lukitse kaikki ovet käyt-
tämällä auton sisällä olevaa keskus-
lukituksen käyttökytkintä. Avaa ovi 
käyttämällä kuljettajan oven sisä-
kahvaa ja sulje sen jälkeen ovi ja 
lukitse kuljettajan ovi mekaanisella 
avaimella.

• Katso lisätietoja ovien lukitsemises-
ta auton sisäpuolelta luvusta 5 
”Lukkojen käyttäminen auton sisä-
puolelta”.

i  Lisätietoja

• Kun poistat suojuksen, varo huk-
kaamasta tai naarmuttamasta sitä.

• Jos avainsuojus jäätyy eikä aukea, 
napauta sitä kevyesti tai lämmitä 
varovasti (käsilläsi tms.).

• Älä käsittele ovea tai oven kahvaa 
liian suurella voimalla. Se voi vauri-
oitua.

OVILUKOT 
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Kauko-ohjainavain 

OIB034040OIB034040

Lukitse ovet painamalla kauko-ohjai-
navaimen lukituspainiketta (1).
Avaa lukitus painamalla lukituksen 
avauspainiketta (2).
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta.
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla. 

i  Lisätietoja

• Ovien lukkojen ja lukitusmekanis-
mien toiminnassa voi esiintyä ongel-
mia kylmässä ja kosteassa ilmastos-
sa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan useita 
kertoja peräkkäin joko auton avai-
mella tai lukituspainikkeella, järjes-
telmä saattaa keskeyttää toimintan-
sa väliaikaisesti suojatakseen virta-
piiriä ja komponenttejaan.

Älyavain 

OAC3059004TUOAC3059004TU

OLMB043003OLMB043003

(1) Ovien lukituspainike 
(2) Ovien lukituksen avauspainike
(3)  Takaluukun lukituksen avauspai-

nike

Lukitse ovet painamalla ulkopuolisen 
ovenkahvan painiketta, kun älyavain 
on mukanasi, tai paina älyavaimessa 
olevaa ovien lukituspainiketta.
Avaa ovien lukitus painamalla ulko-
puolisen ovenkahvan painiketta, kun 
älyavain on mukanasi, tai paina äly-
avaimessa olevaa lukituksen avaus-
painiketta.
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta. 
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla. 
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 i  Lisätietoja

• Ovien lukkojen ja lukitusmekanis-
mien toiminnassa voi esiintyä ongel-
mia kylmässä ja kosteassa ilmastos-
sa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan useita 
kertoja peräkkäin joko auton avai-
mella tai lukituspainikkeella, järjes-
telmä saattaa keskeyttää toimintan-
sa väliaikaisesti suojatakseen virta-
piiriä ja komponenttejaan.

Lukkojen käyttäminen auton 
sisäpuolelta 
Oven sisäkahvaa käyttäen

OAC3059007TUOAC3059007TU

• Etuovet
 Jos oven sisäkahvasta (1) vede-

tään ovien ollessa lukittuna, lukitus 
aukeaa ja ovi avautuu.

• Takaovet
 Jos oven sisäkahvasta vedetään 

ovien ollessa lukittuna, lukitus 
aukeaa.

 Jos oven sisäkahvasta vedetään 
uudelleen, ovi aukeaa.

Keskuslukituksen 
käyttökytkimellä

OAC3059008TUOAC3059008TU

• Kun painat ovien lukitus- / lukituk-
sen avauskytkintä, kaikki auton 
ovet lukittuvat ja kytkimen merkki-
valo syttyy noin 60 sekunniksi (jos 
avain on virtalukossa, kytkimen 
merkkivalo palaa pysyvästi).

 Ovet eivät lukkiudu, jos joku ovista 
on auki tai se avataan samalla kun 
kytkintä painetaan.

• Jos minkä tahansa oven lukitus 
avataan, kytkimen merkkivalo vilk-
kuu. Jos painat kytkintä merkkiva-
lon vilkkuessa, kaikki ovet lukittu-
vat.

• Kun painat oven lukitus/avauspai-
niketta uudelleen, kaikkien ovien 
lukitus aukeaa eikä kytkimen merk-
kivalo syty.

 VAROITUS

• Sulje ja lukitse ovet huolellisesti 
ennen liikkeellelähtöä. Jos ovien 
lukitus jää auki, riski sinkoutua 
ulos autosta törmäystilanteessa 
kasvaa.

• Älä vedä kuljettajan tai etumat-
kustajan oven sisäkahvaa, kun 
ajoneuvo liikkuu.



5-15

05

 VAROITUS

Älä koskaan jätä lapsia tai lemmik-
kieläimiä autoon ilman valvontaa. 
Suljetun auton sisälämpötila voi 
nousta nopeasti ja aiheuttaa vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammo-
ja ilman valvontaa jätetyille lapsille 
tai eläimille, jotka eivät pääse ulos 
autosta. 
Lapsille saattaa myös aiheutua 
vammoja tai vaaratilanne heidän 
käyttäessään auton toimintoja tai 
sivullisen tunkeutuessa autoon.

 VAROITUS

Lukitse aina autosi
Jos jätät autosi lukitsematta, se 
voidaan varastaa tai siihen voi-
daan mennä sisään.
Lukitse auton ovet ja luukut seu-
raavasti: paina jarrupoljinta ja siir-
rä vaihteenvalitsin N-asentoon 
(robottivaihteisto) tai 1. vaihteelle 
tai peruutusvaihteelle (R) (manuaa-
livaihteisto), kytke seisontajarru, 
käännä virta-avain LOCK/
OFF-asentoon, sulje kaikki ikku-
nat, lukitse kaikki ovet ja ota avain 
aina mukaasi.

 VAROITUS

Jos oleskelet autossa pitkän aikaa, 
kun sää on erittäin kuuma tai 
kylmä, vaarana on, että se voi 
aiheuttaa vammoja tai hengenvaa-
ran. Älä lukitse ajoneuvoa ulko-
puolelta, kun joku on autossa. 

 VAROITUS

Oven avaaminen voi aiheuttaa 
vahinkoja tai vammoja, jos joku 
törmää siihen. Ole varovainen ovia 
avatessasi: varo autoja, moottori-
pyöriä, polkupyöriä ja jalankulki-
joita, jotka lähestyvät autoa oven 
puolelta.

Ovien automaattinen lukitus ja 
lukituksen avaus 
Ovien lukituksen avaus 
törmäystilanteessa (jos toiminto 
on varusteena)
Ovien lukitus aukeaa automaattisesti, 
kun turvatyynyt laukeavat törmäysti-
lanteessa.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella (jos 
varusteena)
Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, 
kun ajonopeus ylittää 15 km/h.
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Takaovien lapsilukot 
(jos varusteena)

OAC3059060TUOAC3059060TU

Lapsilukon tarkoituksena on estää 
lapsia avaamasta takaovia auton 
sisältä. 
Takaovien lapsilukitusta tulee käyttää 
aina kun autossa on lapsia. 
Lapsilukko on kummankin takaoven 
reunassa. Lapsilukituksen ollessa 
käytössä takaovi ei aukea oven sisä-
kahvasta vetämällä. 
Lapsilukko kytketään työntämällä 
avain (tai ruuvitaltta)(1) aukkoon ja 
kääntämällä se lukitusasentoon.
Kun kytket lapsilukon pois päältä, 
takaovi aukeaa sisäpuolelta normaa-
listi. 

 VAROITUS

Jos lapset avaavat takaovet vahin-
gossa auton ollessa liikkeellä, he 
voivat pudota autosta. Takaovien 
lapsilukitusta tulee käyttää aina 
kun autossa on lapsia.

Oven lukitseminen 
ongelmatilanteessa

OAC3059061TUOAC3059061TU

Ongelmatilanteessa (jos akku on pur-
kautunut tms.) voit lukita oven 
manuaalisesti vara-avaimella.
1.  Avaa ovi
2.  Laita vara-avain oven takaosassa 

olevaan lukkoon ja käännä sitä 
vaakasuunnassa.

3.  Sulje ovi.
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Järjestelmä suojelee autoasi ja autos-
sa olevia arvoesineitä varkailta. Mur-
tohälytin hälyttää äänimerkillä ja vil-
kuttamalla yhtäjaksoisesti hätävilkku-
ja seuraavassa tapauksessa: 
- Ovi avataan ilman kauko-ohjain- 

tai etäavainta. 
- Takaluukku avataan ilman kauko- 

ohjain- tai etäavainta. 
- Konepelti avataan. 
Hälytys kuuluu 30 sekunnin ajan, 
minkä jälkeen järjestelmä palaa alku-
tilaan. Järjestelmä voidaan poistaa 
käytöstä kauko-ohjain- tai älyavai-
mella. 
Murtohälytinjärjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti päälle 30 sekuntia 
ovien ja takaluukun lukituksen jäl-
keen. Jotta järjestelmä kytkeytyy 
päälle, ovet ja takaluukku täytyy luki-
ta auton ulkopuolelta kauko-ohjain- 
tai älyavaimella tai painamalla oven 
ulkokahvan painiketta, kun älyavain 
on mukana.
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni 
kuuluu kerran osoittaen, että järjes-
telmä on valmiustilassa.
Hälytinjärjestelmän ollessa valmiusti-
lassa oven, takaluukun tai konepellin 
avaaminen ilman kauko-ohjain- tai 
etäavainta laukaisee hälytyksen.
Murtohälytinjärjestelmä ei aktivoidu, 
jos konepelti, takaluukku tai jokin ovi 
ei ole täysin kiinni. Jos murtohälytin-
järjestelmä ei aktivoidu, tarkista, että 
konepelti, takaluukku ja ovet ovat täy-
sin kiinni.
Älä yritä tehdä järjestelmään muutok-
sia äläkä lisää siihen muita laitteita.

i  Lisätietoja

• Älä lukitse ovia, ennen kuin kaikki 
matkustajat ovat poistuneet autos-
ta. Jos viimeinen matkustajaa pois-
tuu autosta murtohälytinjärjestel-
män ollessa päällä, hälytys laukeaa.

• Jos auton hälytysjärjestelmä ei kyt-
keydy pois päältä kauko-ohjain- tai 
älyavaimella, avaa ovet mekaanisel-
la avaimella, kytke virta-avain 
ON-asentoon (kauko-ohjainavain) 
tai käynnistä moottori (älyavain) ja 
odota 30 sekunnin ajan.

• Jos ovea tai takaluukkua ei avata 30 
sekunnin kuluessa, kun järjestelmä 
on kytketty pois päältä, se aktivoi-
tuu uudelleen.

OJC040170OJC040170

i  Lisätietoja

Murtohälytinjärjestelmällä varustetut 
autot on varustettu tarralla, joka sisäl-
tää sanat:
1. VAROITUS
2. SECURITY SYSTEM

MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄ 
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Sähköinen ohjaustehostin
Järjestelmä helpottaa auton ohjaus-
ta. Autoa voidaan ohjata myös silloin, 
kun moottori ei ole käynnissä tai 
ohjaustehostin ei toimi, mutta ohjaa-
minen on huomattavasti raskaam-
paa.
Hallittavuuden parantamiseksi ohja-
us muuttuu raskaammaksi ajonopeu-
den kasvaessa ja kevenee ajonopeu-
den laskiessa.
On suositeltavaa, että tarkastutat 
ohjaustehostinjärjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, jos huo-
maat, että ohjaus tuntuu normaa-
liajossa tavanomaista raskaammalta 
tai kevyemmältä.

HUOMAUTUS

Jos sähköinen ohjaustehostin ei 
toimi normaalisti, mittaristoon syt-
tyy varoitusvalo ( ). Ohjauspyö-
rää voi olla vaikea kääntää, tai se 
voi toimia epänormaalisti. Tarkas-
tuta järjestelmä viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja

Seuraavia oireita voi esiintyä auton 
normaalin käytön aikana:
• Kun olet asettanut virtalukon 

ON-asentoon, ohjaus voi hetken olla 
tavallista raskaampi, kun järjestel-
mä suorittaa sähköisen ohjauste-
hostimen diagnostiikan. Ohjaustun-
tuma palautuu normaaliksi testauk-
sen suorittamisen jälkeen.

• Jos akun varaus on alhainen, 
ohjauspyörän kääntämiseen tarvi-
taan ehkä enemmän voimaa. 
Kyseessä on kuitenkin hetkellinen 
tila, joka palautuu normaaliksi, kun 
akku on latautunut.

• Ohjaustehostimen (EPS) releestä 
saattaa kuulua naksahdus, kun vir-
ta-avain käännetään ON- tai 
LOCK/OFF-asentoon.

• Ohjaustehostimen sähkömoottorin 
ääni saattaa kuulua matkustamoon 
auton ollessa paikallaan tai liikkues-
sa hitaasti.

• Ohjaustehostimesta saattaa kuulua 
normaalista poikkeavia ääniä ulko-
lämpötilan ollessa alhainen. Äänet 
häviävät lämpötilan kohotessa. 
Tämä on normaalia.

• Ohjaus muuttuu raskaammaksi, jos 
ohjauspyörää käännetään edesta-
kaisin auton ollessa paikallaan. 
Tämä ei ole toimintahäiriö. Ohjaus-
tuntuma palautuu normaaliksi 
muutaman minuutin kuluttua.

OHJAUSPYÖRÄ
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Ohjauspyörän etäisyys- ja 
korkeussäätö

 VAROITUS

Älä koskaan säädä ohjauspyörää 
ajon aikana. Saatat menettää auton 
hallinnan ja seurauksena voi olla 
vakaviin henkilövahinkoihin tai 
kuolemaan johtava onnettomuus.

i  Lisätietoja

Lukitusvipu ei joskus lukitse ohjaus-
pyörää säädön jälkeen.
Tämä ei ole toimintahäiriö. Molemmat 
lukkokytkimet eivät tällöin ole kytkey-
tyneet oikein. Säädä ohjauspyörän 
asento uudelleen ja lukitse se.

OAC3059009TUOAC3059009TU

Ohjauspyörän kulmaa ja korkeutta 
säädetään seuraavasti: 
1. Paina lukituksen vapautusvipua 

(1) alaspäin.
2. Säädä ohjauspyörän kulma (2) ja 

korkeus (3, jos varusteena) halua-
miksesi. Siirrä ohjauspyörää siten, 
että se on rintaasi eikä kasvoja 
kohti. Varmista, että näet kaikki 
mittariston varoitusvalot ja mittarit. 

3. Nosta lukituksen vapautusvipua 
lukitaksesi ohjauspyörän paikal-
leen.

Työnnä ohjauspyörää ylös- ja alas-
päin ja varmista, että se on lukkiutu-
nut paikalleen.  

 HUOMIO

Älä paina tai vedä ohjauspyörää 
voimakkaasti säätäessäsi sitä, 
sillä sen kiinnike voi vaurioitua.
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Ohjauspyörän lämmitin 
(jos varusteena)

OAC3059010TUOAC3059010TU

Ohjauspyörän lämmitin kytketään 
päälle virta-avaimen ON-asennossa 
tai moottorin käydessä painamalla 
ohjauspyörän lämmittimen käyttökyt-
kintä. Painikkeen merkkivalo syttyy.
Kytke ohjauspyörän lämmitin pois 
päältä painamalla käyttökytkintä 
uudelleen. Painikkeen merkkivalo 
sammuu.

i  Lisätietoja

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä noin 30 
minuutin kuluessa sen päällekytkemi-
sestä. 

HUOMAUTUS

Älä asenna ohjauspyörään min-
käänlaista suojusta tai lisävarus-
teita. Suojus tai lisävaruste voi 
vahingoittaa ohjauspyörän lämmi-
tintä.

Äänitorvi

OQXI049023OQXI049023

Äänimerkki annetaan painamalla 
äänitorven symbolilla merkittyä aluet-
ta ohjauspyörässä (katso kuvaa). 
Äänimerkki toimii vain tätä aluetta 
painettaessa.

HUOMAUTUS

Älä paina äänitorven painiketta 
liian suurella voimalla äläkä lyö 
sitä nyrkilläsi. Älä paina äänitor-
ven painiketta millään teräväkärki-
sellä esineellä.
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Sisätaustapeili
Säädä taustapeili niin, että näet 
takaikkunan keskiosan. Tee säätö 
ennen liikkeellelähtöä.

 VAROITUS

Varmista, että näet ulos selvästi 
eikä edessä ole esteitä. Älä laita 
takaistuimelle, tavaratilaan tai 
takaistuimen pääntukien taakse 
esineitä, jotka haittaavat näkyvyyt-
tä takaikkunasta.

 VAROITUS

Älä tee muutoksia sisätaustapei-
liin äläkä asenna laajakulmapeiliä, 
joka saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja onnettomuustilanteessa 
tai turvatyynyn lauetessa.

 VAROITUS

Älä KOSKAAN säädä peiliä ajaes-
sasi. Voit menettää auton hallin-
nan ja aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden.

HUOMAUTUS

Käytä peilin puhdistukseen ikku-
nanpuhdistusnesteeseen kostu-
tettua paperipyyhettä tai liinaa. Älä 
ruiskuta ikkunanpuhdistusnestet-
tä suoraan peiliin, ettei puhdistus-
neste pääse peilin kotelon sisään.

Taustapelin päivä-/yöasento 
(jos varusteena)

OAH2048020OAH2048020

[A] : Päivä, [B] : Yö

Säädä peilin asento ennen liikkeel-
lelähtöä ja päivä-/yövivun ollessa päi-
väasennossa.
Vedä päivä-/yövipua itseesi päin, 
jotta takana ajavien autojen ajovalo-
jen heijastus himmenee taustapeilis-
tä pimeällä.
Muista, että yöasennossa peilin näky-
mä ei ole aivan yhtä selkeä kuin päi-
väasennossa.

PEILIT
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Sivutaustapeilit

OAI3059018OAI3059018

Säädä sivutaustapeilien asento sopi-
vaksi ennen liikkeellelähtöä.
Autosi on varustettu vasemman- ja 
oikeanpuoleisella sivutaustapeilillä.
Peilit voidaan taitaa autoa vasten, 
jotta ne eivät ne vaurioidu automaatti-
pesulassa tai kapealla kadulla ajet-
taessa.
Jos ajonopeus on yli 15 km/h, sivu-
taustapeilit eivät taitu.

 VAROITUS

• Oikeanpuoleinen sivutaustapeili 
on kupera. Joissakin maissa 
myös vasen sivutaustapeili on 
kupera. Peileissä näkyvät koh-
teet näyttävät olevan kauempa-
na kuin ne todellisuudessa ovat.

• Ennen kaistanvaihtoa varmista 
takaa tulevien autojen etäisyys 
sisätaustapeilistä tai katsomalla 
sivulle.

 VAROITUS

Älä säädä tai taita sivutaustapeile-
jä auton liikkuessa. Voit menettää 
auton hallinnan ja aiheuttaa liiken-
neonnettomuuden.

HUOMAUTUS

• Älä raaputa jäätä peilien laseis-
ta, sillä se saattaa vahingoittaa 
lasin pintaa.

• Jos peili on juuttunut jäätymi-
sen takia, älä säädä peiliä voi-
malla. Käytä sopivaa jäänpois-
tosuihketta (ei jäähdyttimen 
pakkasnestettä) tai pehmeää 
sientä tai kangasta ja kuumaa 
vettä, tai vie auto lämpimään 
paikkaan ja anna jään sulaa.
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Sivutaustapeilien säätäminen

OIB034041OIB034041

Manuaalinen (jos varusteena)  
Säädä sivutaustapeiliä siirtämällä 
käyttökytkintä. 

OAC3059011TUOAC3059011TU

Sähkötoiminen (jos varusteena)
Siirrä vipu (1) asentoon L (vasen) tai 
R (oikea) riippuen peilistä, jota haluat 
säätää.
Käytä peilin säädintä säätääksesi 
valittua peiliä ylös, alas, vasemmalle 
tai oikealle.

HUOMAUTUS

• Peilit pysähtyvät, kun ne on sää-
detty ääriasentoonsa, mutta pei-
lien asentoja ohjaava sähkö-
moottori toimii niin kauan kun 
säätökytkintä painetaan. Moot-
tori saattaa vaurioitua, ellet 
vapauta säätökytkintä.

• Älä yritä säätää sivutaustapeile-
jä käsin. Ne saattavat vaurioitua.

Sivutaustapeilien taittaminen

OAI3059020OAI3059020

Manuaalinen (jos varusteena) 
Taita sivutaustapeili ottamalla kiinni 
peilin kuvusta ja taittamalla peili auton 
takaosaa kohti.
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IKKUNAT

(1)  Kuljettajan oven sähkötoimisen ikku-
nannostimen käyttökytkin*

  (2)  Etumatkustajan oven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin*

(3)  Takaoven sähkötoimisen ikkunannos-
timen käyttökytkin (oikea)*

(4)  Takaoven sähkötoimisen ikkunannos-
timen käyttökytkin (vasen)*

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähkötoiminen ikkuna*
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituskytkin*

* : jos varusteena

Sähkötoimiset ikkunat (jos varusteena)
    Vas.puol. ohjaus Vas.puol. ohjaus

OAC3059013TUOAC3059013TU
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(1)  Kuljettajan oven sähkötoimisen ikku-
nannostimen käyttökytkin*

(2)  Etumatkustajan oven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin*

(3)  Takaoven sähkötoimisen ikkunannos-
timen käyttökytkin (oikea)*

(4)  Takaoven sähkötoimisen ikkunannos-
timen käyttökytkin (vasen)*

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähkötoiminen ikkuna*
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituskytkin*

* : jos varusteena

    Oikeanpuol. ohjaus Oikeanpuol. ohjaus

OAC3059013ROAC3059013R
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Virta-avaimen pitää olla ON-asen-
nossa, jotta lasinnostimia voidaan 
käyttää. Ikkunan asentoa säädetään 
ovessa sijaitsevalla kytkimellä. Kul-
jettajanoven paneelissa sijaitsee 
myös sähkötoimisten ikkunoiden luki-
tuskytkin, jolla voidaan estää matkus-
tajien käyttökytkinten toiminta. Säh-
kötoimiset ikkunannostimet toimivat 
noin 30 sekunnin ajan sen jälkeen, 
kun virta-avain käännetään ACC- tai 
LOCK-asentoon. Jos kuitenkin etuo-
vet avataan tänä aikana, sähkötoimi-
sia ikkunoita ei voida käyttää myös-
kään 30 sekunnin viiveajan kuluessa.

 VAROITUS

Älä työnnä päätä tai käsivartta ulos 
ikkunasta ajon aikana. Tämä on 
vaarallista ja voi johtaa vakavaan 
vammautumiseen ja jopa hengen-
vaaraan.

i  Lisätietoja

• Sähkötoimisten ikkunannostimien 
toiminnassa voi olla ongelmia kyl-
mässä ja kosteassa ilmastossa.

• Takaikkunoiden tai kattoluukun 
(jos varusteena) ollessa osittain tai 
kokonaan auki saatat havaita täri-
nää tai resonoivaa ääntä. Tämä on 
normaalia, ja melua voidaan vähen-
tää seuraavilla toimenpiteillä. Jos 
melua esiintyy toisen tai molempien 
takaikkunoiden ollessa auki, avaa 
etuikkunoita noin 2,5 senttiä.

 Jos melua esiintyy kattoluukun 
ollessa auki, sulje kattoluukkua hie-
man.

Ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen

OAI3059009OAI3059009

Paina ikkunan käyttökytkin ensim-
mäiseen vasteeseen ikkunan avaa-
miseksi tai nosta käyttökytkin ensim-
mäiseen vasteeseen ikkunan sulke-
miseksi (5).

Kertapainalluksena avautuva 
ikkuna (jos varusteena) 
(kuljettajan ikkuna)

OAC3059015TUOAC3059015TU

Kun painat ikkunan käyttökytkimen 
hetkeksi toiseen vasteeseen (6), kul-
jettajan ikkuna avautuu kokonaan, 
vaikka vapauttaisit kytkimen. Jos 
haluat pysäyttää ikkunan haluamaasi 
asentoon sen liikkuessa, nosta kyt-
kintä hetken ajan vastakkaiseen 
suuntaan ikkunan liikkeeseen näh-
den.
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Sähkötoimisten ikkunoiden 
uudelleenalustus
Jos sähkötoiminen ikkuna ei toimi 
oikein, alusta sähkötoiminen ikkuna-
järjestelmän seuraavasti:
1. Käännä virta-avain ON-asentoon.
2. Pidä lasikytkintä ylösvedettynä 

ikkunan sulkeutumisen jälkeen 
vähintään yhden sekunnin ajan. 

Suosittelemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos sähkötoiminen ikkunajärjestelmä 
ei toimi.

 VAROITUS

Voimanrajoitintoiminto ei käynnis-
ty, kun sähkötoimisten ikkunoiden 
alustus on meneillään. Loukkaan-
tumisten ja aineellisten vahinkojen 
välttämiseksi tarkista aina ennen 
ikkunan sulkemista, ettei kukaan 
ole kurottanut ikkunasta ulos.

Voimanrajoitin (jos varusteena)

OIB024001OIB024001

Jos automaattisesti sulkeutuva säh-
kötoiminen ikkuna tunnistaa esteen, 
se pysähtyy ja avautuu noin 30 cm, 
jotta este voidaan poistaa.

Jos ikkunannostin havaitsee esteestä 
aiheutuvan vastuksen, kun ikkunan-
nostimen käyttökytkintä pidetään jat-
kuvasti yläasennossa, ikkuna pysäh-
tyy ja laskeutuu sitten noin 2,5 cm. 
Jos ikkunannostimen käyttökytkin 
pidetään jatkuvasti yläasennossa 5 
sekunnin kuluessa siitä, kun voiman-
rajoitin on aktivoitunut, voimanrajoitin 
ei toimi.

i  Lisätietoja

Voimanrajoitin toimii vain, kun ikku-
nan sulkemiseksi on käytetty kertapai-
nallustoimintoa, jossa kytkin noste-
taan ääriasentoon toiseen vasteeseen 
saakka.

 VAROITUS

Loukkaantumisten ja aineellisten 
vahinkojen välttämiseksi tarkista 
aina ennen ikkunan sulkemista, 
ettei kukaan ole kurottanut ikku-
nasta ulos.
Jos halkaisijaltaan alle 4 mm:n 
kappale jää ikkunan lasin ja ylem-
män ikkunalistan väliin, voimanra-
joitin ei ehkä tunnista vastusta, jol-
loin ikkuna ei pysähdy eikä avaudu 
automaattisesti.

HUOMAUTUS

Älä asenna ikkunoihin tarvikeva-
rusteita. Se saattaa häiritä voiman-
rajoittimen toimintaa. 



5-28

Mukavuusominaisuudet

Sähkötoimisten 
ikkunannostimien lukituskytkin

OAC3059016TUOAC3059016TU

Kuljettaja voi estää takaovien sähkö-
toimisten ikkunoiden käytön paina-
malla kuljettajan oven lukituskytkintä.
Kun sähkötoimisten ikkunoiden luki-
tuskytkin on alhaalla: 
• Sähkötoimisia ikkunannostimia 

voidaan käyttää kuljettajan oven 
pääkytkimellä.

• Etumatkustaja voi käyttää etuoven 
ikkunannostimen kytkintä.

• Takamatkustajat eivät voi käyttää 
takaoven ikkunannostimien kytki-
miä.

HUOMAUTUS

• Älä avaa tai sulje kahta ikkunaa 
samanaikaisesti, jotta sähkötoi-
miset ikkunannostimet eivät 
vaurioidu. Näin varmistat myös, 
että sulake ei pala ennenaikai-
sesti.

• Älä koskaan yritä käyttää kuljet-
tajanoven pääkytkintä ja saman 
ikkunan omaa käyttökytkintä 
samanaikaisesti vastakkaiseen 
suuntaan. Muussa tapauksessa 
ikkuna pysähtyy, eikä sitä voida 
enää avata tai sulkea.

 VAROITUS

• ÄLÄ KOSKAAN jätä avaimiasi 
autoon moottorin käydessä, jos 
autossa on lapsia.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lapsia 
autoon ilman valvontaa. Jopa 
hyvin pienet lapset voivat vahin-
gossa saada auton liikkeelle, 
jäädä jumiin ikkunoiden väliin 
tai aiheuttaa muilla tavoilla vam-
moja itselleen tai muille.

• Varmista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei sen välissä ole 
esteitä eikä kukaan ole kurotta-
nut päätään tai raajojaan ulos 
ikkunasta.

• Älä anna lasten leikkiä sähkötoi-
misilla ikkunannostimilla. Pidä 
kuljettajan oven ikkunannosti-
mien lukituskytkin LOCK-asen-
nossa (alaspainettuna). Lapsi 
voi loukkaantua vakavasti tai 
aiheuttaa vakavia vammoja 
muille, jos hän pääsee käyttä-
mään ikkunoita.

• Älä kurkota ulos ikkunasta ajon 
aikana.
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Konepelti
Konepellin avaaminen 

OAC3059017TUOAC3059017TU

1. Varmista, että vaihteenvalitsin on 
N-asennossa (robottivaihteistos-
sa) tai 1. vaihteella tai R-asennossa 
(manuaalivaihteistossa) ja kytke 
seisontajarru.

2. Avaa konepellin lukitus vetämällä 
avauskahvasta. Konepelti ponnah-
taa hieman raolleen.

OAC3059018TUOAC3059018TU

3. Mene auton eteen, nosta konepel-
tiä hieman, paina konepellin sisä-
puolella olevaa toista salpaa ylös-
päin (1) ja nosta konepelti (2) ylös.  

OAC3059019TUOAC3059019TU

4. Vedä tukitanko konepellistä.
5. Tue konepelti auki tukitangolla.

Konepellin sulkeminen
1. Tarkasta seuraavat seikat ennen 

konepellin sulkemista:
 •  Kaikkien moottoritilassa olevien 

täyttökansien täytyy olla suljettui-
na asianmukaisesti.

 •  Moottoritilaan ei saa jättää käsi-
neitä, puhdistusliinoja tai muuta 
palavaa materiaalia.

2. Palauta tukitanko kiinnikkeeseen, 
jottei se kolise.

3. Laske konepelti puoleenväliin 
(nostettuna n. 30 cm:n korkeuteen) 
ja työnnä sitä alaspäin, jotta se luk-
kiutuu paikalleen. Varmista, että 
konepelti on kunnolla kiinni.

 Jos konepelti raottuu, se ei ole luk-
kiutunut. Avaa se uudelleen ja 
sulje painamalla konepeltiä lujem-
paa. 

ULKOPUOLEN VARUSTEET
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 VAROITUS

• Varmista ennen konepellin sul-
kemista, ettei sen aukossa ole 
esteitä. 

• Varmista aina, että konepelti on 
kunnolla kiinni, ennen kuin läh-
det ajamaan. Tarkista, ettei mit-
taristossa ei ole avoimen luukun 
varoitusvaloa eikä -viestiä. Jos 
konepelti aukeaa kesken ajon, 
se estää näkyvyyden ja aiheut-
taa mahdollisen vaaratilanteen.

• Älä siirrä autoa, jonka konepelti 
on nostettu ylös. Näkyvyyden 
peittävä konepelti aiheuttaa vaa-
ratilanteita, ja konepelti voi 
pudota alas ja vaurioitua.

Takaluukku
Takaluukun avaaminen

OAC3059020TUOAC3059020TU

• Takaluukku lukitaan tai lukitus ava-
taan kääntämällä avain lukittuun 
tai avattuun asentoon. (Varustelun 
mukaan.)

• Takaluukku avautuu ja lukkiutuu 
kun ovet avataan tai lukitaan kau-
ko-ohjainavaimella, älyavaimella 
tai keskuslukituksen käyttökytki-
mellä. (jos autossa on keskusluki-
tusjärjestelmä)

• Jos lukitus on avattu, takaluukku 
voidaan avata vetämällä takaluu-
kun ulkokahvasta.  

i  Lisätietoja

Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa ovi-
mekanismit ja -lukot eivät välttämättä 
toimi kunnolla niiden jäätymisen joh-
dosta.

 VAROITUS

Takaluukku aukeaa ylöspäin. Var-
mista ennen sen avaamista, ettei 
auton takaosan lähellä ole esineitä 
tai ihmisiä. 
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HUOMAUTUS

Varmista että takaluukku on suljet-
tu ennen liikkeellelähtöä. Takaluu-
kun nostopumput tai sen kiinnitys-
mekanismi saattaa vaurioitua, jos 
takaluukkua ei suljeta ennen liik-
keellelähtöä.

Takaluukun sulkeminen
Sulje takaluukku painamalla se kiinni 
riittävällä voimalla. Varmista, että 
takaluukku on kunnolla kiinni.

 VAROITUS

Varmista, ettei käsi, jalka tai muu 
kehon osa jää sulkeutuvan taka-
luukun väliin.

 HUOMIO

Varmista, ettei takaluukun lukko- 
osan ja sen vastakappaleen väliin 
jää mitään sulkiessasi takaluuk-
kua. Takaluukun lukko-osa saattaa 
vaurioitua.

 VAROITUS

Pakokaasu
Jos autolla ajetaan takaluukku 
auki, matkustamoon pääsee myr-
kyllistä pakokaasua, joka saattaa 
johtaa vakaviin tai kuolemaan joh-
taviin vammoihin.
Jos joudut ajamaan takaluukku 
auki, pidä auton kaikki ilmasuutti-
met ja ikkunat auki, jotta autoon 
pääsee raitista ulkoilmaa.

 VAROITUS

Sulje ja lukitse takaluukku huolelli-
sesti ennen liikkeellelähtöä. Jos 
takaluukku jää auki tai raolleen, 
myrkylliset häkäpitoiset pako-
kaasut pääsevät auton sisätilaan 
ja voivat aiheuttaa häkämyrkytyk-
sen.

 VAROITUS

Takaosan tavaratila
Matkustajat eivät koskaan saa olla 
tavaratilassa ajon aikana, koska 
siellä ei ole turvavöitä. Matkustaji-
en tulee aina käyttää turvavöitä 
loukkaantumisen välttämiseksi 
onnettomuudessa tai äkillisessä 
pysähdyksessä.
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 VAROITUS

OAC3059062TUOAC3059062TU

Älä pidä kiinni takaluukkua tuke-
vasta osasta (kaasujousi). Kysei-
sen osan vääntyminen saattaa 
vaurioittaa autoa ja aiheuttaa louk-
kaantumisriskin.

Polttoainesäiliön luukku
Polttoainesäiliön luukun 
avaaminen

OAC3059021TUOAC3059021TU

Polttoainesäiliön luukku täytyy avata 
auton sisältä vetämällä polttoneste-
säiliön luukun avauskytkintä.
1. Sammuta moottori.
2.  Nosta polttoainesäiliön luukun 

avauskytkintä.

OAC3059053TUOAC3059053TU

3. Vedä polttoainesäiliön luukku (1) 
täysin auki.

4. Avaa täyttöaukon korkki (2) kiertä-
mällä sitä vastapäivään. Paineen 
tasautuessa voi kuulua suhahdus.

5. Aseta säiliön korkki luukussa ole-
vaan pidikkeeseen (3).

i  Lisätietoja

Jos polttoainesäiliön luukku ei avau-
du, koska sen ympärille on muodostu-
nut jäätä, painele luukkua kevyesti. 
Älä kampea luukkua. Suihkuta tarvit-
taessa luukun ympärille tarkoitukseen 
sopivaa jäänpoistoainetta (älä käytä 
auton jäähdytysnestettä) tai vie auto 
lämpimään tilaan jään sulattamiseksi.
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Polttoainesäiliön luukun 
sulkeminen
1. Kierrä polttoaineen täyttöaukon 

korkkia myötäpäivään, kunnes se 
naksahtaa. 

2. Paina polttoainesäiliön luukkua, 
kunnes se lukkiutuu täysin.

 VAROITUS

Bensiini on erittäin herkästi sytty-
vää ja räjähtävää. Seuraavien 
ohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä saattaa aiheutua VAKAVIA 
tai HENGENVAARALLISIA VAM-
MOJA. 
• Lue huoltoasemalla olevat varoi-

tukset ja noudata niitä. 
• Selvitä ennen polttoaineen täy-

tön aloittamista, missä huolto-
aseman polttoainepumpun hätä-
pysäytyspainike sijaitsee, jos 
sellainen on käytettävissä. 

• Varmista, ettei käsissäsi ole 
mahdollisesti vaarallista staat-
tista sähkövarausta ennen kuin 
kosket täyttöpistooliin: kosketa 
paljain käsin sellaista auton 
metalliosaa, joka on kaukana 
polttoaineen täyttöaukosta tai 
muusta polttoainehöyryn läh-
teestä. 

• Älä käytä matkapuhelinta poltto-
aineen täytön aikana. Matkapu-
helimen akun varaus ja/tai elekt-
romagneettinen säteily saattaa 
sytyttää polttoainehöyryt ja 
aiheuttaa tulipalon. 

• Älä mene takaisin autoon aloi-
tettuasi polttoaineen täytön. 
Voit saada aikaan staattisen 
sähkövarauksen, kun vaatteesi 
hankautuvat vasten jotakin esi-
nettä tai kangasta, joka muodos-
taa staattista sähköä. Staattinen 
sähkövaraus saattaa sytyttää 
polttoainehöyryt ja aiheuttaa 
tulipalon. Jos joudut käymään 
autossa polttoaineen täytön 
aikana, sinun pitää purkaa staat-
tinen sähkövaraus koskettamal-
la auton metalliosaa, joka on 
kaukana polttoaineen täyttöau-
kosta, täyttöpistoolista tai 
muusta polttoainehöyryn läh-
teestä.

• Polttoainesäiliön täytön ajaksi 
siirrä vaihteenvalitsin aina 
N-asentoon (robottivaihteisto) 
tai 1. vaihteelle tai peruutusvaih-
teelle (R) (manuaalivaihteisto), 
kytke seisontajarru ja käännä 
virta-avain LOCK/OFF-asen-
toon. Moottorin sähköosien 
aiheuttamat kipinät saattavat 
sytyttää polttoainehöyryt ja 
aiheuttaa tulipalon.

• Jos käytät erillistä hyväksyttyä 
polttoainesäiliötä, muista laittaa 
säiliö maahan ennen polttoai-
neen täyttöä. Säiliön staattinen 
sähkövaraus saattaa sytyttää 
polttoainehöyryt ja aiheuttaa 
tulipalon. Kun polttoaineen täyt-
tö on aloitettu, kosketa autoa 
paljaalla kädellä koko täytön 
ajan.

• Käytä vain hyväksyttyä muovis-
ta polttoainekanisteria, joka on 
tarkoitettu polttoaineen kuljetta-
miseen ja varastointiin.
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• Älä käytä tulitikkuja tai sytytintä 
äläkä tupakoi tai jätä palavaa 
savuketta autoosi huoltoase-
malla, erityisesti polttoainetta 
täyttäessäsi. 

• Älä ylitäytä polttoainesäiliötä 
äläkä lisää sitä täytön pysähdyt-
tyä automaattisesti, koska polt-
toainetta voi tällöin tulla yli. 

• Jos polttoaineen täytön aikana 
syttyy tulipalo, poistu auton 
läheisyydestä ja ota välittömästi 
yhteys huoltoaseman henkilö-
kuntaan ja sitten paikalliseen 
pelastuslaitokseen. Noudata 
henkilökunnan ja viranomaisten 
antamia ohjeita.

• Jos polttoaine pääsee purkautu-
maan polttoainesäiliöstä pai-
neella, se saattaa roiskua päälle-
si ja syttyessään aiheuttaa sinul-
le palovammoja. Avaa polttoai-
neen täyttöaukon kansi aina 
varovasti ja hitaasti. Jos kan-
nesta purkautuu polttoainetta 
tai kuulet sihinää, odota kunnes 
se lakkaa, ennen kuin avaat täyt-
töaukon kannen kokonaan.

• Varmista, että polttoaineen täyt-
töaukon kansi on suljettu huo-
lellisesti, jotta polttoainetta ei 
pääse vuotamaan onnettomuus-
tilanteessa.

i  Lisätietoja

Varmista, että lisäät autoon vain 
Johdanto-luvun kohdan ”Polttoaineen 
laatuvaatimukset” mukaista polttoai-
netta.

HUOMAUTUS

• Älä anna polttoaineen roiskua 
auton ulkopinnoille. Maalipin-
nalle roiskunut polttoaine saat-
taa vahingoittaa sitä.

• Jos polttoaineen täyttöaukon 
luukku täytyy uusia, käytä vain 
alkuperäistä HYUNDAI-varaosaa 
tai vastaavaa ajoneuvokohtaista 
osaa. Vääränlainen polttoaine-
säiliön luukku saattaa aiheuttaa 
polttoainejärjestelmän tai pääs-
töjenhallintajärjestelmän vaka-
van toimintahäiriön.
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Ulkopuoliset valot
Valokytkin

OAC3059022TUOAC3059022TU

Käännä ajovalokytkintä seuraavasti 
käyttääksesi valoja:
(1) OFF (O) -asento (pois päältä)
(2)  AUTO-asento (automaattitila, jos 

varusteena)
(3) Seisontavalojen asento
(4) Ajovalojen asento

OAC3059024TUOAC3059024TU

AUTO-asento (automaattitila, jos 
varusteena)
Kun valokatkaisin on asennossa 
AUTO, seisontavalot ja ajovalot sytty-
vät ja sammuvat automaattisesti 
ympäristön valoisuuden mukaan.
Suosittelemme, että kytket valot 
manuaalisesti pimeällä, sumussa ja 
pimeissä paikoissa, esimerkiksi tun-
nelissa ja pysäköintitalossa silloinkin, 
kun valojen automaattinen AUTO-tila 
on käytössä.

HUOMAUTUS

• Älä peitä mittaristossa olevaa 
anturia (1) äläkä kaada sen pääl-
le mitään nesteitä.

• Älä puhdista anturia ikkunanpe-
suaineella, sillä se jättää ohuen 
kalvon, joka haittaa anturin toi-
mintaa.

• Päivävaloautomatiikka ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos tuuli-
lasiin on asennettu tummennus-
kalvo tai muun tyyppinen pin-
noite.

VALOT
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OHCR046344OHCR046344

Seisontavaloasento ( )
Seisontavalot, rekisterikilven valot ja 
kojelaudan valot palavat.

OHCR046345OHCR046345

Ajovaloasento ( )
Ajovalot, seisontavalot, rekisterikil-
ven valot ja kojelaudan valot palavat.

i  Lisätietoja

Virta-avaimen täytyy olla ON- 
asennossa, jotta ajovaloja voidaan 
käyttää.

Kaukovalojen käyttö

OHCR046346OHCR046346

Kytke kaukovalot, työntämällä kytkin-
tä kojelautaa kohti. 
Kaukovalojen merkkivalo syttyy nii-
den ollessa päällä.
Sammuta kaukovalot vetämällä vipua 
itseesi päin. Lähivalot syttyvät.

 VAROITUS

Älä käytä kaukovaloja toisen ajo-
neuvon lähestyessä edestäpäin. 
Kaukovalot saattavat häikäistä 
vastaantulijan tai edellä ajavan 
auton kuljettajan.

OHCR046349OHCR046349

Valomerkki annetaan vetämällä kau-
kovalovipua itseen päin ja vapautta-
malla vipu. Kaukovalot ovat päällä 
niin kauan kuin pidätät vipua.
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Kaukovaloavustin
(jos varusteena)

OAC3059025TUOAC3059025TU

Kaukovaloavustin on järjestelmä, 
joka vaihtaa automaattisesti lähi- ja 
kaukovalojen välillä muiden autojen 
valojen sekä keliolosuhteiden 
mukaan.

Järjestelmän asetukset
Kuljettaja voi ottaa kaukovaloavusti-
men käyttöön sytytysvirran kytken-
nän jälkeen valitsemalla: ”User Set-
tings (mukautettavat asetukset)  
Lights (valot)  High Beam Assist 
(kaukovaloavustin)”. Jos poistat 
tämän asetuksen käytöstä, kaukova-
loavustin ei toimi.
Valitut kaukovaloavustimen asetuk-
set eivät poistu muistista, kun moot-
tori käynnistetään uudelleen.

Käyttö
1. Käännä valokytkin AUTO-

asentoon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä 

vipua kojelautaan päin.
3.  Kaukovaloavustimen (HBA) ( ) 

merkkivalo syttyy. 
4. Kaukovaloavustin (HBA) kytkeytyy 

käyttöön, kun ajonopeus ylittää 40 
km/h.

 1)  Jos valokytkintä painetaan itses-
tä poispäin kaukovaloavustimen 
toimiessa, se kytkeytyy pois 
käytöstä.  

 2)  Jos valokytkintä vedetään itseä 
kohti, kun kaukovalot on sam-
mutettu, kaukovalot syttyvät. 
Kun vapautat valokytkimen, 
vipu siirtyy keskiasentoon ja 
kaukovalot sammuvat.

 3)  Jos valokytkintä vedetään itseä 
kohti, kun kaukovaloavustin on 
kytkenyt kaukovalot päälle, kau-
kovaloavustin sammuu. 

 4)  Jos valokytkin siirretään ajova-
loasentoon ( ), kaukovaloa-
vustin sammuu ja lähivalot jää-
vät palamaan.

Kun kaukovaloavustin (HBA) on käy-
tössä, kaukovalot vaihtuvat lähivaloi-
hin seuraavissa olosuhteissa.
- Kun vastaantulevan ajoneuvon 

ajovalot havaitaan.
- Kun edessä ajavan auton takavalo 

havaitaan.
- Kun edessä ajavan moottoripyörän 

tai polkupyörän ajovalo tai takava-
lo havaitaan.

- Auton ympäristössä on riittävästi 
valoa eikä kaukovaloja tarvita.

- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 
muuten kirkkaan valolähteen. 

- Jos valokytkin ei ole AUTO-
asennossa.

- Kun kaukovaloavustin (HBA) on 
pois päältä.

-  Ajonopeus alittaa 30 km/h.
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OAC3069028TUOAC3069028TU

Varoitus- ja merkkivalot
Jos kaukovaloavustimeen (HBA) 
tulee vika, näyttöön tulee tätä koske-
va varoitusviesti. Kun viesti on poistu-
nut näytöstä, yleisvaroitusvalo ( ) 
syttyy. 
Suosittelemme, että tarkistutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

 HUOMIO

Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:
1)  Kun vastaantulevan tai edellä 

ajavan ajoneuvon valot ovat 
himmeät. Tällaisia tilanteita voi-
vat olla esimerkiksi seuraavat:

• Vastaantulevan ajoneuvon ajo-
valot tai edellä ajavan ajoneu-
von takavalot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa.

• Vastaantulevan auton ajovalot 
ovat pois päältä, mutta sumuva-
lot ovat päällä.

2)  Ulkoiset olosuhteet häiritsevät 
kaukovaloavustimen kameran 
toimintaa. Tällaisia tilanteita voi-
vat olla esimerkiksi seuraavat:

• Auton ajovalot ovat vaurioitu-
neet tai niitä ei ole korjattu 
asianmukaisesti

• Auton ajovaloja ei ole kohdistet-
tu asianmukaisesti

• Ajettaessa kapeaa mutkaista 
tietä tai hiekkatietä

• Autolla ajetaan ylä- tai alamäkeä
• Edessä oleva risteys tai mutka 

peittää näkyvyyttä
• Näkyvissä on liikennevalo, hei-

jastava liikennemerkki, vilkku-
valo tai liikennepeili

• Ajokeli on huono, tiellä on vesi-
lammikoita tai lunta

• Vastaantuleva auto tulee vas-
taan mutkan takaa

• Auto on kallistunut esim. vara-
renkaan asennuksen jälkeen, tai 
autoa hinataan

• Kun kaistallapitoavustimen 
(LKA) järjestelmän varoitusvalo 
syttyy

• Sumu, sumusavu, ilmansaas-
teet, vesi- tai lumisade heiken-
tää vastaantulevan ajoneuvon 
valojen tunnistamista.

• Tuulilasi on likainen, huurtunut 
tai jäässä, tai se on rikki.
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3)  Kun näkyvyys eteen on huono. 
Tällaisia tilanteita voivat olla 
esimerkiksi seuraavat:

• Vastaan tulevan tai edellä aja-
van auton ajovaloja ei havaita 
huonon näkyvyyden vuoksi 
(ulkona on savusumua, savua, 
pölyä, sumua, rankkasade, 
lumisade tms.)

• Näkyvyys eteen on huono

 VAROITUS

• Järjestelmä ei ehkä toimi noin 
15 sekuntiin auton käynnistämi-
sen tai etukameran alustuksen 
tai uudelleenkäynnistyksen jäl-
keen.

• Älä yritä purkaa etukameraa 
ilman valtuutetun HYUNDAI-liik-
keen teknikon apua.

 Jos etukamera jostakin syystä 
poistetaan, järjestelmä on ehkä 
kalibroitava uudelleen. Suositte-
lemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

• Jos autosi tuulilasi vaihdetaan, 
etukamera on luultavasti kalib-
roitava uudelleen. Pyydä välittö-
mästi valtuutettua HYUNDAI 
huoltoa tarkastamaan auto ja 
kalibroimaan järjestelmä.

• Varo, ettei kaukovaloavustinyk-
sikköön pääse vettä äläkä irrota 
tai vaurioita kaukovaloavustin-
järjestelmään liittyviä osia.

• Älä aseta törmäyssuojan päälle 
valoa heijastavia esineitä kuten 
peilejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-anturiin.

• Toisinaan kaukovaloavustin ei 
ehkä toimi asianmukaisesti. Jär-
jestelmä on tarkoitettu vain ajo-
mukavuutta parantamaan. Tur-
vallinen ajotapa on kuljettajan 
vastuulla. Tarkista aina myös 
tieolosuhteet turvallisuutesi 
vuoksi.

• Jos järjestelmä ei toimi asian-
mukaisesti, vaihda lähi- ja kau-
kovalojen välillä manuaalisesti.
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Suuntavalot ja 
kaistanvaihtotoiminto

OHCR046350OHCR046350

Suuntavaloa näytetään vasemmalle 
painamalla vipu alas ja oikealle työn-
tämällä vipu ylös asentoon (A). Ilmoi-
ta kaistanvaihdosta kääntämällä 
suuntavilkkuvipu asentoon (B) ja jätä 
se siihen.
Vipu palautuu OFF-asentoon auto-
maattisesti, kun se vapautetaan.
Jos joku suuntavalo syttyy muttei 
vilku, tai jos se vilkkuu tavallisesta 
poikkeavasti, suuntavalon polttimo 
on saattanut lakata toimimasta, jol-
loin se on vaihdettava uuteen.

Kaistanvaihtotoiminto 
Kaistanvaihtotoimintoa käytetään lii-
kuttamalla suuntavalovipua hieman 
ja vapauttamalla se. Suuntavalo vilk-
kuu 3, 5 tai 7 kertaa ja osoittaa kais-
tanvaihtoaikeesi.
Kaistanvaihtotoiminto otetaan käyt-
töön ja poistetaan käytöstä LCD-näy-
tön kautta, kohdassa Mukautettavat 
asetukset. Voit myös valita asetuksis-
ta vilkutuskertojen määrän (3, 5 tai 7). 
Lisätietoja on luvun 4 kohdassa 
”LCD-näytön tilat”.  

Etusumuvalot (jos varusteena) 

OHCR046362OHCR046362

Sumuvaloja käytetään parantamaan 
näkyvyyttä sumun, sateen, 
lumisateen, ym. aikana. 
1. Sytytä seisontavalot.
2.  Siirrä valokytkin (1) etusumuvalo-

jen asentoon.
3.  Voit sammuttaa etusumuvalot 

kääntämällä valokytkimen uudel-
leen sumuvaloasentoon tai sam-
muttamalla seisontavalot. 

HUOMAUTUS

Sumuvalot kuluttavat runsaasti 
virtaa. Käytä sumuvaloja vain, kun 
näkyvyys on huono.
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Takasumuvalot (jos varusteena)

OAC3059026TUOAC3059026TU

Autot, joissa on etusumuvalot
Takasumuvalon sytyttäminen:
Kytke valokytkin seisontavaloasen-
toon, käännä valokytkin etusumuva-
lojen asentoon ja käännä sumuvalo-
kytkin (1) sitten takasumuvalojen 
asentoon.

OAC3059027TUOAC3059027TU

Autot, joissa ei ole etusumuvaloja
Takasumuvalon sytyttäminen:
Aseta valokytkin ajovaloasentoon ja 
käännä sumuvalokytkin (1) tämän jäl-
keen takasumuvalojen asentoon.
Voit sammuttaa takasumuvalot yhdel-
lä seuraavista tavoista:
• Käännä valokytkin uudelleen 

takasumuvaloasentoon.
• Kun valokytkin on seisontavalo-

asennossa ja sammutat etusumu-
valot.

Akkuvahtitoiminto
Tämän toiminnon tarkoituksena on 
estää akun tyhjeneminen. Järjestel-
mä sammuttaa automaattisesti sei-
sontavalot, kun kuljettaja sammuttaa 
moottorin ja avaa kuljettajan puolei-
sen oven.
Järjestelmä sammuttaa seisontava-
lot, kun auto pysäköidään yöllä tien 
sivuun.
Valot voidaan jättää tarvittaessa pääl-
le seuraavasti, vaikka moottori sam-
mutetaan:
1) Avaa kuljettajan puoleinen ovi.
2)  Käännä ohjauspylvään valokytki-

mestä seisontavalot ensin OFF- ja 
sitten ON-asentoon.

Ajovalojen saattovalotoiminto 
(jos varusteena)
Jos käännät virta-avaimen ACC- tai 
OFF-asentoon ajovalojen palaessa, 
ajovalot (ja/tai seisontavalot) palavat 
noin 5 minuutin ajan. Ajovalot (ja/tai 
seisontavalot) kuitenkin sammuvat 
15 sekunnin kuluttua, jos kuljettajan 
puoleinen ovi avataan ja suljetaan 
moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajovalot (ja/tai seisontavalot) voidaan 
sammuttaa painamalla kauko-ohjai-
men tai älyavaimen lukituspainiketta 
kahdesti tai kääntämällä valokytkin 
joko OFF- tai AUTO-asentoon. Jos 
kuitenkin kytket valokytkimen AUTO- 
asentoon pimeän aikaan, ajovalot 
eivät sammu.
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HUOMAUTUS

Jos kuljettaja poistuu muusta kuin 
kuljettajan ovesta, akkuvahtitoi-
minto ei ole käytettävissä, eivätkä 
saattovalot sammu automaattises-
ti.
Tämä voi purkaa akkuvarauksen. 
Jotta akku ei purkaannu, sammuta 
ajovalot manuaalisesti ajovalojen 
kytkimellä ennen autosta poistu-
mista.

Päivävalo (DRL) (jos varusteena)
Päivävaloautomatiikka auttaa muita 
autoilijoita havaitsemaan autosi päi-
vällä, erityisesti aamu- ja iltahämä-
rässä.
Päivävaloautomatiikka kytkee valot 
pois päältä automaattisesti seuraa-
vissa tapauksissa: 
1. Seisontajarru kytketään.
2. Moottori on sammutettu.

Ajovalojen korkeudensäätö 

OAC3059028TUOAC3059028TU

Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä 
voit säätää ajovalojen korkeuden 
matkustajien määrän ja tavaratilaan 
lastatun kuorman mukaan.
Suuntaa ajovaloja alaspäin valitse-
malla suurempi arvo kytkimestä. 
Säädä ajovalojen korkeus asianmu-
kaisesti, jotta ne eivät häikäisisi vas-
taantulijoita.
Alla on lueteltu esimerkkejä sopivista 
kytkinasetuksista eri kuormituksilla. 
Jos kuormitusolosuhdetta ei näy luet-
telossa, säädä kytkimen asento tilan-
netta eniten muistuttavan esimerkin 
mukaisesti.

Kuormitus Säätimen asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja ja 
etumatkustaja

0

Matkustaja jokaisella 
istuimella 

(kuljettaja mukaan 
lukien)

1

Matkustaja jokaisella 
istuimella 

(kuljettaja mukaan 
lukien) + suurin sal-

littu kuorma

2

Kuljettaja + suurin 
sallittu kuorma 3
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Staattinen kaarrevalo 
(jos varusteena)
Kaarteessa joko vasen tai oikea 
staattinen kaarrevalo syttyy auto-
maattisesti paremman näkyvyyden 
takaamiseksi. Staattinen kaarrevalo 
syttyy seuraavissa olosuhteissa: 
• Ajonopeus on alle 10 km/h, ohjaus-

pyörän kääntökulma on n. 80 
astetta ja lähivalot palavat.

• Ajonopeus on 10–90 km/h, ohjaus-
pyörän kääntökulma on n. 35 
astetta ja lähivalot palavat.

• Jos jompikumpi edellä mainituista 
ehdoista täyttyy peruutettaessa, 
ohjauspyörän kääntösuuntaan 
nähden vastakkainen kaarrevalo 
syttyy.

Sisävalot

HUOMAUTUS

Älä jätä sisävaloja päälle pitkäksi 
aikaa, kun moottori ei ole käynnis-
sä, koska akkuvaraus purkautuu.

Sisävalojen automaattinen 
sammutus
Sisävalot sammuvat automaattisesti 
n. 20 minuutin kuluttua moottorin 
sammutuksesta ja ovien sulkemises-
ta. Jos ovi on auki, sisävalo sammuu 
40 minuutin kuluttua moottorin sam-
mutuksesta. Jos ovet on lukittu kau-
ko-ohjainavaimella tai älyavaimella ja 
auton hälytysjärjestelmä kytkeytyy 
päälle, valot sammuvat 5 sekuntia 
myöhemmin.
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Matkustamon etuosan valot

OAC3059029TUOAC3059029TU

 :  Etu- tai takakattovalot syttyvät, 
kun etu- tai takaovi avataan 
moottorin ollessa päällä tai 
sammutettuna. Kun ovien luki-
tus avataan kauko-ohjainavai-
mella tai älyavaimella, etu- ja 
takakattovalot syttyvät noin 30 
sekunniksi ovien ollessa kiin-
ni. Etu- ja takalukuvalot sam-
muvat viiveellä noin 30 sekun-
nin kuluttua, jos ovi suljetaan. 
Jos virtalukko on ON-asen-
nossa tai kaikki ovet ovat lukit-
tuina, etu- ja takakattovalot 
sammuvat. Jos jokin ovi ava-
taan kun virtalukko on ACC- 
tai OFF-asennossa, etu- ja 
takakattovalot palavat vielä 
noin 20 minuuttia. 

 :  Jos etukattovalo on tässä 
asennossa, etu- ja takakatto-
valot ovat aina päällä.

 :  Jos etukattovalo on tässä 
asennossa, etu- ja takakatto-
valot ovat aina pois päältä.

Tavaratilan valo  

OAC3059063TUOAC3059063TU

Tavaratilan valot syttyy, kun avaat 
takaluukun.

HUOMAUTUS

Tavaratilan valo palaa, kun taka-
luukku on auki. Sulje takaluukku 
huolellisesti, jotta takavalo ei jää 
palamaan, jolloin akkuvaraus voi 
purkautua.

Hansikaslokeron valo 
(jos varusteena)

OAC3059030TUOAC3059030TU

Hansikaslokeron valo syttyy, kun 
avaat hansikaslokeron.
Seisontavalot tai ajovalot on oltava 
kytkettynä, jotta hansikaslokeron valo 
toimisi.
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OAC3059031TUOAC3059031TU

   EdessäEdessä

   TakanaTakana

OAC3059032TUOAC3059032TU

A : Pyyhkimien nopeudensäätö
 · MIST ( ) – Kertapyyhkäisy
 · OFF (O) – Pois päältä
 ·  INT (---) –  Jaksottainen pyyhintä

(jos varusteena)
 · LO (1) – Pieni pyyhintänopeus
 · HI (2) – Suuri pyyhintänopeus

B :  Jaksottaisen pyyhinnän viive-
säätö

C : Pesu ja lyhyt pyyhintä

D :  Takalasinpyyhkimen/-pesimen 
käyttö/Pesu ja lyhyt pyyhintä

 ·  –  Pesu ja lyhyt pyyhintä

 · ON ( ) – Jatkuva pyyhintä

 · OFF (O) – Pois päältä

Tuulilasinpyyhkimet 
Tuulilasinpyyhkimet toimivat seuraa-
vasti, kun virta-avain on ON-asen-
nossa.
MIST ( ) :  Kertapyyhkäisy: paina 

lasinpyyhkimen vipua 
ylöspäin ja vapauta se. 
Tuulilasinpyyhkimet jää-
vät päälle, jos vipu jäte-
tään tähän asentoon.

OFF (O) :  Tuulilasinpyyhkimet ovat 
pois päältä.

INT (---) :  Pyyhkijät toimivat jaksottai-
sesti samalla pyyhintäti-
heydellä. Säädä pyyhin-
tänopeutta kääntämällä 
kiertokytkintä (B).

LO (1) :  Pyyhkimet toimivat hitaam-
malla nopeudella.

HI (2) :  Pyyhkimet toimivat suurem-
malla nopeudella.

i  Lisätietoja

Kun tuulilasin pinnalle on kertynyt 
paljon lunta tai jäätä, varmista että 
tuulilasinpyyhkimet toimivat oikein, 
lämmittämällä sitä noin 10 minuutin 
ajan tai niin kauan kuin sen pinnalla 
on lunta tai jäätä.
Jos lunta ja/tai jäätä ei poisteta ennen 
tuulilasinpyyhkimen/-pesimen käyt-
töä, järjestelmä voi vaurioitua.

PYYHKIMET JA PESULAITTEET 
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Lasinpesimet 

OAC3059034TUOAC3059034TU

Kun lasinpyyhkimen vipu on O-asen-
nossa (OFF), vedä sitä kevyesti 
itseesi päin, jolloin lasinpesimet suih-
kuttavat lasinpesunestettä tuulilasin 
pinnalle ja pyyhkimet tekevät 1–3 
pyyhkäisyä. Pesulaite ja pyyhkimet 
toimivat, kunnes vapautat vivun. Jos 
lasinpesin ei toimi, tarkista, pitääkö 
lasinpesunestesäiliöön lisätä pesu-
nestettä.

 VAROITUS

Kun ulkona on pakkasasteita, läm-
mitä tuulilasia AINA huurteenpois-
totoiminnon avulla, jotta lasinpe-
suneste ei jäädy tuulilasiin. Tämä 
voi estää näkyvyyden ulos ja 
aiheuttaa vakavaan vammautumi-
seen ja hengenvaaraan johtavan 
onnettomuuden.

 HUOMIO

• Lasinpesimen pumppu saattaa 
vaurioitua, jos käytät lasinpesin-
tä lasinpesunestesäiliön ollessa 
tyhjä. 

• Tuulilasi ja tuulilasinpyyhkimet 
saattavat vaurioitua, jos käytät 
niitä kun tuulilasi on kuiva.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat 
eivät vaurioidu.

• Käytä talvella ja kaikissa kylmis-
sä olosuhteissa pakkasenkestä-
vyydeltään riittävää lasinpesu-
nestettä, jotta lasinpyyhkimet ja 
-pesin ei vaurioidu.

Takalasinpyyhkimen ja 
-pesimen kytkin 
(jos varusteena)

OAC3059035TUOAC3059035TU

Takalasinpyyhkimen kytkin sijaitsee 
vivun päässä. 
Käytä takalasinpyyhintä kääntämällä 
kytkin haluttuun asentoon.

·  –  Lasinpesunesteen suihkutta-
minen ja pyyhintä

· ON ( ) – Normaali pyyhintä

· OFF (O) - Pyyhin ei ole toiminnassa
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OAC3059039TUOAC3059039TU

OAC3059040TUOAC3059040TU

Peruutuskamera aktivoituu, kun virta-
lukko on ON-asennossa ja vaihteen-
valitsin R-asennossa.
Peruutuskamera on kuljettajaa avus-
tava laite, joka näyttää auton takana 
olevan alueen joko audio- tai tieto- ja 
viihdejärjestelmän näytön kautta.

 VAROITUS

Peruutuskamera ei ole turvavarus-
te. Sen tehtävänä on ainoastaan 
auttaa kuljettajaa tunnistamaan 
suoraan auton takana olevat esi-
neet. Kamera EI kata auton takana 
olevaa aluetta kokonaan.

 VAROITUS

• Kun peruutat, älä luota pelkäs-
tään peruutuskameran näky-
mään.

• Katso AINA auton ympärille ja 
varmista, ettei missään ole 
esteitä, ennen kuin siirrät autoa 
mihinkään suuntaan.

• Ole AINA erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä on jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

• Talvella kameran kuva voi olla 
epäselvä pakokaasujen vuoksi, 
jos auto on ollut pysähdyksissä 
pitkään tai se on pysäköity sisä-
halliin tai kun auto on pysäköity 
tai autolla on pysähdytty 
mäkeen.

• Kameran sijainnin vuoksi rekis-
terikilpi saattaa näkyä osittain 
takakameran näytön alaosassa.

 HUOMAUTUS

• Älä kohdista painepesurin suih-
kua suoraan peruutuskameraan 
tai sitä ympäröivälle alueelle. 
Paineistettu vesisuihku voi 
aiheuttaa laitteen toimintahäiri-
öitä.

• Älä käytä kameran linssin puh-
distukseen emäksisiä tai happa-
mia puhdistusaineita. Käytä vain 
mietoa saippuaa tai neutraalia 
puhdistusainetta ja huuhtele 
vanteet pesun jälkeen huolelli-
sesti vedellä. 

i  Lisätietoja

Pidä peruutuskameran linssi aina puh-
taana. Kamera ei toimi oikein linssin 
ollessa likainen tai veden tai lumen pei-
tossa. 

PERUUTUSKAMERA (RVM) (JOS VARUSTEENA)
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OAC3059037TUOAC3059037TU

[A] : Taka-anturit

Peruutustutka auttaa kuljettajaa 
peruuttamisen aikana ilmoittamalla 
merkkiäänellä esteistä, jotka ovat 
enintään 1,2 metrin etäisyydellä 
auton takana.
Tämä järjestelmä tunnistaa vain 
esteet, jotka ovat anturien tunnistus-
alueella. Se ei voi tunnistaa esteitä 
alueilla, joihin antureita ei ole kohdis-
tettu.

 VAROITUS

• Katso AINA ajoneuvon ympärille 
ja varmista, ettei missään ole 
esteitä ennen kuin ajat autoa 
mihinkään suuntaan.

• Ole AINA erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä on jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

• Muista, että anturit eivät tunnis-
ta kaikkia esteitä eikä niitä näy 
näytöllä johtuen kohteiden etäi-
syydestä, koosta tai materiaalis-
ta. Nämä tekijät voivat rajoittaa 
anturien tarkkuutta.

Peruutustutkan toiminta
Käyttö
• Järjestelmä aktivoituu, kun autolla 

peruutetaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa. Järjestelmä ei kui-
tenkaan aina tunnista esteitä, jos 
ajonopeus ylittää 5 km/h.

• Jos ajonopeus ylittää 10 km/h, jär-
jestelmä ei varoita havaituista esi-
neistä.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

PERUUTUSTUTKA (JOS VARUSTEENA)
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Varoitusäänen tyyppi ja merkkivalo

Varoitusäänen tyyppi Merkkivalo

Kun este on 60–120 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merk-
kiääni kuuluu katkonaisesti.

Kun este on 30–60 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merk-
kiääni toistuu tiheään.

Kun este on alle 30 cm:n etäisyydellä takapuskurista: 
merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti. 

HUOMAUTUS

• Merkkivalo saattaa olla erilainen kuin kuvassa riippuen kohteista tai 
antureiden tilasta. Jos merkkivalo vilkkuu, suosittelemme, että tarkas-
tutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos et kuule varoitusääntä tai se kuuluu katkonaisesti, kun vaihteenva-
litsin asetetaan R-asentoon (peruutus), peruutustutkassa voi olla toi-
mintahäiriö. Suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Peruutustutkan kytkeminen pois 
päältä (jos varusteena)

OAC3059038TUOAC3059038TU

Paina peruutustutkan painiketta kyt-
keäksesi sen pois päältä Painikkeen 
merkkivalo sammuu.

Tilanteet, joissa peruutustutka ei 
ehkä toimi
Peruutustutka ei ehkä toimi oikein 
seuraavissa tapauksissa:
• Anturin pinnalle on kertynyt huur-

retta.
• Anturi on likainen tai esimerkiksi 

jään tai veden peitossa.

Peruutustutkassa saattaa esiintyä 
toimintahäiriö kun:
• Tien pinta on hyvin epätasainen 

(hiekka- tai soratie, kuoppainen tai 
kalteva pinta). 

• Anturien toiminta-alueella on voi-
makasta ääntä aiheuttavia laitteita 
tai ajoneuvoja (esim. auton ääni-
torvi, kovaääninen moottoripyörä 
tai kuorma-auton ilmajarrut).

• Sataa voimakkaasti tai antureihin 
kohdistuu suora vesisuihku.

• Anturien lähellä on radiolähetin tai 
matkapuhelin.

• Anturi on lumen peittämä.

• Autossa on jälkiasennusvarusteita 
tai lisälaitteita tai anturien asen-
nuspaikkaa tai puskurin korkeutta 
on muokattu.

Anturien tunnistusalue voi supistua 
seuraavissa tapauksissa:
• Ulkolämpötila on erittäin korkea tai 

matala.

Anturit eivät välttämättä tunnista 
seuraavanlaisia esteitä:
• Terävät tai kapeat esteet, kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät.
• Esteet, jotka eivät heijasta hyvin 

anturien signaalia, kuten lumi, 
vaatteet ja huokoiset materiaalit.

• Esteet, joiden korkeus on alle 
100 cm ja läpimitta alle 14 cm.

 VAROITUS

Auton takuu ei korvaa peruutustut-
kajärjestelmän toimintahäiriöstä 
aiheutuneita omaisuus- tai henki-
lövahinkoja. Aja aina turvallisesti 
ja varovasti.
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HUOMAUTUS

• Peruutustutkajärjestelmä tun-
nistaa vain esteet, jotka ovat sen 
toiminta-alueella. Se ei voi tun-
nistaa esteitä alueilla, joihin 
antureita ei ole asennettu. Antu-
rit eivät myöskään mahdollisesti 
tunnista matalia ja kapeita estei-
tä (esimerkiksi pylväitä) tai 
esteitä, jotka jäävät anturien kat-
vealueelle.

 Tarkasta aina ennen peruutta-
mista, että auton takana oleva 
alue on vapaa.

• Opasta muita autoa käyttäviä 
kuljettajia käyttämään järjestel-
mää.

Peruutustutkajärjestelmään liit-
tyvät varotoimet
• Peruutustutkan merkkiäänessä 

saattaa olla katkoksia ajonopeu-
desta ja tunnistettujen esteiden 
muodosta riippuen.

• Peruutustutkajärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos anturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niissä on 
muodonmuutoksia. Kaikki auton 
jälkiasennusvarusteet tai lisälait-
teet voivat myös vaikuttaa anturien 
suorituskykyyn.

• Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm:n etäi-
syydellä, tai ne saattavat tunnistaa 
etäisyyden väärin.  Noudata varo-
vaisuutta.

 • Jos anturi on jäätynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittämä, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin 
epäpuhtaudet poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

• Älä paina, hankaa tai kolhi anturia 
kovalla esineellä, joka voisi vauri-
oittaa anturin pintaa. Anturi saattaa 
vaurioitua.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan anturiin tai sitä ympäröi-
välle alueelle. Paineistettu vesi-
suihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahäiriöitä.
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KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ
(JOS VARUSTEENA)

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAI3059100L/OAI3059100OAI3059100L/OAI3059100

1. Lämpötilan säädin
2. Puhallinnopeuden säädin
3. Ilmajakotilan säädin
4. Sisäilmakierron painike 

(kierto käytössä tai  kierto pois 
käytöstä)

5. Ilmastointilaitteen kytkentäpainike 
A/C (jos varusteena)

6. Takalasinlämmittimen painike
(jos varusteena)
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2.  Tee haluamasi säädöt.
     Voit parantaa lämmitys- tai jäähdy-

tystehoa seuraavasti:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 

Ilmanjakotilan säädin

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAC3059100TUOAC3059100TU

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

OAC3059100ROAC3059100R

3.  Aseta haluamasi lämpötila.
4.  Aseta ilmanotto raitisilmatilaan.
5.  Aseta haluamasi puhallinnopeus.
6.  Kytke ilmastointi päälle halutessasi.
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OAC3059101TUOAC3059101TU

Ilmanjakotilan valintasäätimellä vali-
taan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavir-
ta suunnataan.
Ilma voidaan ohjata jalkatilaan, koje-
laudan suuttimiin tai tuulilasiin. Pai-
nikkeiden viisi symbolia vastaavat 
seuraavia ilmavirtauksen ohjaustapo-
ja: kasvojen taso, kaksitaso, jalkatila, 
jalkatila-huurteenpoisto ja huurteen-
poisto.

 Ilmavirran suuntaus kasvo-
jen tasolle (B, D)

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylä-
vartalon tasolle. Voit suunnata ilma-
virran haluamallasi tavalla, muutta-
malla tuuletussuutinten suuntausta. 

 Kaksitaso (B, C, D)

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

 Jalkatila (A, C, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin, 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuutti-
miin ja sivusuuttimiin. 

 Jalkatila/huurteenpoisto
 (A, C, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuutti-
miin ja sivusuuttimiin.

  Ilmavirran suuntaus 
huurteenpoistosuuttimiin 
(A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin ja pieni osa sivusuuttimiin.
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OAC3059103TUOAC3059103TU

Kojelaudan tuuletussuuttimet 
Kojelaudan tuuletussuuttimen ilma-
virtaa voidaan ohjata ylös/alas tai 
vasemmalle/oikealle suuttimen sää-
tövivulla.
Sulkeaksesi tuuletusuuttimen säätö-
vivun, kierrä sitä ulkopuolelle loppuun 
asti. Suutin avataan kääntämällä sitä 
sisäpuolelle. 

Lämpötilan säätö

OAC3059102TUOAC3059102TU

Nosta lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä oikealle.
Laske lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä vasemmalle.

Sisäilmankierto

OAC3059104TUOAC3059104TU

Ilmanoton valintapainiketta käytetään 
joko raitisilmatilan (ulkoilma) tai sisäil-
man kierrätystilan (matkustamon 
ilma) valitsemiseen.

Sisäilman kierrätystila
  Kun sisäilman kierrätys 
on käytössä, matkusta-
mon sisäilma palaute-
taan takaisin järjestel-
mään ja lämmitetään tai 
jäähdytetään valitun 
toiminnon mukaan.

Raitisilmatila
  Kun raitisilmatila on käy-
tössä, järjestelmään ote-
taan auton ulkopuolelta 
ilmaa, joka lämmitetään 
tai jäähdytetään valitun 
toiminnon mukaan.
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i  Lisätietoja

On suositeltavaa käyttää järjestelmää 
etupäässä raitisilmatilassa. Käytä 
sisäilman kierrätystä hetkellisesti tar-
vittaessa. 
Jos sisäilman kierrätystä käytetään 
pitkään ilmastoinnin ollessa pois pääl-
tä, tuulilasi saattaa huurtua. 
Lisäksi pitkittynyt ilmastoinnin sisäil-
man kierrätystilan käyttö saattaa 
aiheuttaa matkustamon ilman kuivu-
misen ja epämiellyttävän hajun, kun 
ilma ei vaihdu.

 VAROITUS

• Jos ilmastointia käytetään pit-
kään sisäilman kierrätyksen 
ollessa päällä, matkustajia voi 
alkaa väsyttää. Tämä saattaa 
aiheuttaa auton hallinnan 
menettämisen ja onnettomuu-
den.

• Jos sisäilman kierrätystä käyte-
tään pitkään ilmastoinnin olles-
sa pois päältä, matkustamon 
kosteus saattaa lisääntyä.

 Tällöin kosteutta voi tiivistyä 
tuulilasiin ja heikentää näky-
vyyttä.

• Älä nuku autossa tai istu autos-
sa pitkiä aikoja sen ollessa 
pysäköitynä ikkunoiden ollessa 
kiinni ja lämmittimen tai ilmas-
toinnin ollessa päällä. Se saat-
taa lisätä matkustamon ilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja aiheut-
taa vakavia tai jopa kuolemaan 
johtavia vammoja. 

Puhallinnopeuden säätö

OAI3059117OAI3059117

Suurenna puhallinnopeutta ja ilmavir-
taa kääntämällä säädintä oikealle. 
Pienennä puhallinnopeutta ja ilmavir-
taa kääntämällä säädintä vasemmal-
le.
Voit kytkeä puhaltimen pois päältä 
kääntämällä säätimen 0-asentoon.

HUOMAUTUS

Jos puhallinta käytetään pitkään 
virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa, akkuvaraus voi purkautua. 
Käytä puhallinta moottorin käy-
dessä.

Ilmastointi

OAC3059105TUOAC3059105TU

Kytke ilmastointi päälle painamalla 
A/C-painiketta (painikkeen merkkiva-
lo syttyy). Kytke ilmastointi pois pääl-
tä painamalla painiketta uudelleen.
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Tuuletus
1.  Valitse tilaksi kasvojen taso .
2.  Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman 

(raitisilman) puhallusasentoon.
3.  Aseta haluamasi lämpötila.
4.  Aseta haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys
1. Valitse tilaksi jalkatilan taso .
2.  Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman 

(raitisilman) puhallusasentoon.
3.  Aseta haluamasi lämpötila.
4.  Aseta haluamasi puhallinnopeus.
5.  Kytke halutessasi ilmastointi päälle 

ja aseta lämpötilan säädin lämmi-
tykselle, jolloin ilman kosteus pois-
tetaan ennen kuin se tulee matkus-
tamoon.

Jos tuulilasi huurtuu, valitse tilaksi jal-
katila ja huurteenpoisto  tai tuuli-
lasin huurteenpoisto .

Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilman kierrätys väliaikai-

sesti käyttöön, kun haluat estää 
epämiellyttävien hajujen tai pölyn 
pääsyn matkustamoon. Palauta 
raitisilmatila heti kun mahdollista, 
jotta auton sisäilma pysyy raikkaa-
na. Näin kuljettaja pysyy virkeänä 
ja matkustusmukavuus paranee.

• Valitse raitisilmapuhallus, säädä 
lämpötila ja puhallinnopeus sopi-
vaksi ja kytke ilmastointi päälle, 
jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointi
HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät on 
täytetty ympäristöystävällisellä 
R-134a tai R-1234yf-kylmäaineella.
1. Käynnistä moottori.
2. Kytke ilmastointi päälle.
3. Valitse tilaksi kasvojen taso .
4.  Aseta ilmanotto hetkellisesti sisäil-

man kierrätykselle, jotta matkusta-
mo jäähtyisi nopeammin. Kun 
haluttu matkustamon lämpötila on 
saavutettu, vaihda ilmanotto takai-
sin raitisilmatilaan.

5.  Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 
sopiviksi.

HUOMAUTUS

• Vain asianmukaisesti koulutetut 
ja valtuutetut huoltoteknikot 
saavat suorittaa kylmäainejär-
jestelmän huoltotöitä, jotta jär-
jestelmän oikea ja turvallinen 
toiminta voidaan taata.

• Kylmäainejärjestelmän huolto-
työt on suoritettava hyvin tuule-
tetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrystintä 
(kennostoa) ei saa koskaan kor-
jata tai korvata esim. romutetus-
ta autosta otetulla höyrystimel-
lä. Uusien MAC-vaihtohöyrysti-
mien on oltava sertifioitu (ja 
merkitty) SAE-standardin J2842 
vaatimusten mukaisesti.
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i  Lisätietoja

• Kun ilmastointi on käytössä kuu-
malla säällä, tarkkaile jäähdytysnes-
teen lämpömittaria ajaessasi ruuh-
kassa tai pitkää ylämäkeä. Moottori 
saattaa ylikuumentua, kun ilmas-
tointi on kytketty päälle. Kytke 
ilmastointi pois päältä ja jätä puhal-
lin päälle, jos jäähdytysnesteen läm-
pötila nousee liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteut-
ta, kun ilmastointi on päällä ja avaat 
auton ikkunat kostealla säällä. 
Kytke ilmastointi pois päältä, kun 
avaat ikkunat, jotta tiivistynyt kos-
teus ei vaurioittaisi auton sähköjär-
jestelmää.

Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Kun auto on jäähtynyt riittävästi, 
kytke ilmastoinnin säätö sisäilman 
kierrätystilasta raitisilmapuhalluk-
selle.

•  Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä ikkunat 
ja kattoikkuna suljettuina. 

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkey-
tyy päälle tai pois päältä. Tämä on 
normaalia.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

• Auton alle (etumatkustajan puolel-
le) saattaa vuotaa vettä, kun ilmas-
tointi on käytössä. Tämä on nor-
maalia.

•  Jos ilmastointilaitetta käytetään 
liian suurella teholla, tuulilasin 
ulkopinnan huurtuminen saattaa 
haitata näkyvyyttä, kun siihen tii-
vistyy kosteutta suuren lämpötila-
eron takia. Aseta tällöin tilan valin-
tapainike   -asentoon ja valitse 
pienin puhallinnopeus.
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Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

OIK047401LOIK047401L

[A] : Ulkoilma, [B] : Sisäilman kierrätys

[C] : Raitisilmasuodatin, [D] : Puhallin

[E] : Höyrystimen kenno, [F] : Lämmittimen kenno

Suodatin on asennettu hansikasloke-
ron taakse. Se suodattaa pölyn ja 
muut epäpuhtaudet, jota autoon tulee 
lämmitys- ja ilmastointilaitteen kautta.
Suosittelemme, että raitisilmasuoda-
tin vaihdetaan huolto-ohjelman 
mukaisesti valtuutetussa HYUNDAI- 
liikkeessä. Raitisilmasuodatin pitää 
tarkastaa ja vaihtaa useammin, jos 
autoa käytetään vaativissa käyttöolo-
suhteissa, kuten hiekkateillä tai huo-
nokuntoisella tienpinnalla. 
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI- 
liikkeessä, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti.

i  Lisätietoja

• Suodatin pitää vaihtaa huolto-ohjel-
man mukaisesti.

 Raitisilmasuodatin pitää tarkastaa 
ja vaihtaa useammin, jos autoa käy-
tetään vaativissa käyttöolosuhteis-
sa, kuten hiekkateillä tai huonokun-
toisella tienpinnalla.

• Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä, jos ilmavirta heik-
kenee äkillisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän 
tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos jär-
jestelmässä on liian vähän kylmäai-
netta. Myös kylmäaineen ylitäyttö 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI- 
liikkeessä, jos se ei toimi oikein.
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 VAROITUS

Autot, joissa käytetään R-134a-kyl-
mäainetta

Kylmäaineen paine on 
hyvin korkea. Tämän 
vuoksi ilmastointilaitet-
ta saavat huoltaa 
ainoastaan asiaankuulu-

van koulutuksen saaneet, valtuu-
tetut asentajat. Ilmastointijärjestel-
mään tulee lisätä oikea määrä 
oikeantyyppistä kylmäainetta ja 
voiteluöljyä.
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla auton vaurioituminen tai 
tapaturma.

 VAROITUS

Autot, joissa käytetään R-134yf-kyl-
mäainetta

 Kylmäaine on tulenar-
kaa ja sen paine on 
hyvin korkea. Tämän 
vuoksi ilmastointilaitet-
ta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, 
valtuutetut asentajat. 
Ilmastointijärjestelmään 
tulee lisätä oikea määrä 
oikeantyyppistä kylmä-
ainetta ja voiteluöljyä. 

Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla auton vaurioituminen tai 
tapaturma.

Suosittelemme, että järjestelmän 
huollot tehdään valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Ilmastoinnin kylmäainetarra

    • Tyyppi B    • Tyyppi B

ODH043366ODH043366

ODH044365RODH044365R

   EsimerkkiEsimerkki
    • Tyyppi A    • Tyyppi A

Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.
Ilmastoinnin kylmäainetarran symbo-
lien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luoki-

tus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty konepellin 
sisäpuolella olevaan tarraan.
Katso ilmastoinnin kylmäainetarran 
tarkka sijainti luvusta 8.
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ 
(JOS VARUSTEENA)

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAC3059106TU/OAI3059101IOAC3059106TU/OAI3059101I

1. Puhallinnopeuden säädin
2. Ilmastointilaitteen kytkentäpainike 

A/C
3. Sisäilman kierrätystila / raitisilmatila
4. Ilmanjakotilan valintapainike
5. Takalasinlämmittimen painike

(jos varusteena)

6. Tuulilasin huurteenpoistopainike
7. OFF-painike
8. Lämpötilan säädin
9. AUTO-painike (automaattitila)
10. Ilmastointijärjestelmän näyttö
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Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi

OAC3059113TUOAC3059113TU

1. Paina AUTO-painiketta.
Järjestelmä valitsee automaattisesti 
sopivan ilmanjaon ja puhallinnopeu-
den sekä käyttää sisäilmankiertoa ja 
ilmastointia valitun lämpötila-asetuk-
sen mukaan.

OAC3059114TUOAC3059114TU

2. Aseta haluamasi lämpötila kiertä-
mällä säädintä. Jos matalin lämpö-
tila-asetus (Lo) on valittu, ilmas-
tointilaite toimii jatkuvasti.

• Voit poistaa automaattitilan käy-
töstä seuraavilla painikkeilla:

 - Ilmanjakotilan valintapainike
 - Tuulilasin huurteenpoistopainike
     (Voit keskeyttää huurteenpoisto-

toiminnon painamalla painiketta 
uudelleen. Tällöin tietonäytön 
AUTO-merk kivalo syttyy uudel-
leen.)

 - Puhallinnopeuden vipukytkin
 Voit säätää valittua toimintoa 

manuaalisesti. Järjestelmä jatkaa 
muiden toimintojen ohjaamista 
automaattisesti.

• Voit myös hyödyntää ilmastointiau-
tomatiikkaa painamalla AUTO-
painiketta ja asettaa oletuslämpöti-
laksi esim. 22 °C. 

OAI3059112IOAI3059112I

i  Lisätietoja

Älä aseta mitään esineitä lämpöti-
la-anturin läheisyyteen, jotta lämmi-
tys- ja ilmastointijärjestelmä toimii 
mahdollisimman tehokkaasti.
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Käsisäätöinen lämmitys ja 
ilmastointi
Voit muuttaa ilmastointijärjestelmän 
asetuksia käsin ilmastointijärjestel-
män painikkeilla, kun et paina 
AUTO-painiketta. Lämmitys- ja ilmas-
tointijärjestelmä toimii valittujen pai-
nikkeiden mukaisesti. Järjestelmä 
säätää automaattisesti kaikkia niitä 
toimintoja, joita et säädä erikseen 
painamalla toimintojen säätimiä 
(tämä ei koske AUTO-painiketta).
1. Käynnistä moottori.
2. Tee haluamasi säädöt.
 Voit parantaa lämmitys- tai jäähdy-

tystehoa valitsemalla tilan seuraa-
vasti:

 - Lämmitys: 
 - Jäähdytys: 

Ilmanjakotilan säädin

   Vas.puol. ohjausVas.puol. ohjaus

OAC3059100TUOAC3059100TU

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

OAC3059100ROAC3059100R

3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman 

(raitisilman) puhallusasentoon.
5. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
6. Kytke ilmastointi päälle halutessasi.
7. Voit ottaa automaattitilan käyttöön 

painamalla AUTO-painiketta.
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OAC3059109TUOAC3059109TU

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla vali-
taan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavir-
ta suunnataan.

Ilmavirran suunta vaihtuu seuraavasti:

Ilmavirran suuntaus 
kasvojen tasolle (B, D)

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylä-
vartalon tasolle. Voit suunnata ilma-
virran haluamallasi tavalla, muutta-
malla tuuletussuutinten suuntausta. 

Kaksitaso (B, C, D)

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatila (A, C, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuutti-
miin.  

Jalkatila/huurteenpoisto 
(A, C, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuutti-
miin.

OAC3059110TUOAC3059110TU

Ilmavirran suuntaus huurteenpois-
tosuuttimiin (A, D)
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden 
huurteenpoistosuuttimiin.

OAC3059103TUOAC3059103TU

Kojelaudan tuuletussuuttimet 
Kojelaudan tuuletussuuttimen ilma-
virtaa voidaan ohjata ylös/alas tai 
vasemmalle/oikealle suuttimen sää-
tövivulla.
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Sulkeaksesi tuuletusuuttimen säätö-
vivun, kierrä sitä ulkopuolelle loppuun 
asti. Suutin avataan kääntämällä sitä 
sisäpuolelle. 

Lämpötilan säätö

OAC3059114TUOAC3059114TU

Nosta lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä oikealle.
Laske lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä vasemmalle.
Lämpötila nousee tai laskee 0,5 °C:n 
askelin. Jos lämpötila asetetaan alim-
paan arvoonsa, ilmastointijärjestelmä 
toimii jatkuvasti.

Lämpötilayksikön vaihtaminen
Ilmastointijärjestelmä ottaa käyttöön 
Celsius-asteikon, kun akku tyhjenee 
tai akkukaapelit irrotetaan.
Lämpötilayksikön vaihtaminen °C -> 
°F tai °F -> °C:
- Automaattinen ilmastointijärjestelmä
 Paina AUTO-painiketta ja OFF-

paini ketta samanaikaisesti 3 
sekunnin ajan.

- Mittaristo
 Siirry kohtaan ”User Settings 

(mukautettavat asetukset)  
Other (muut)  Temperature Unit 
(lämpötilayksikkö)”.

Sekä mittariston LCD-näytön että 
ilmastoinnin näytön lämpötilayksikkö 
muuttuu.

Sisäilmankierto

OAC3059111TUOAC3059111TU

Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja 
poistetaan käytöstä painiketta paina-
malla.
Ota sisäilmankierto käyttöön paina-
malla painiketta.

Sisäilmankierto käytössä
 Kun sisäilman kierrätys 
on käytössä, matkusta-
mon sisäilma palautetaan 
takaisin lämmitysjärjes-
telmään ja lämmitetään 
tai jäähdytetään valitun 
toiminnon mukaan.

Sisäilmankierto pois käytöstä  
  Kun ulkoilmanotto on 
käytössä, järjestelmään 
otetaan auton ulkopuo-
lelta ilmaa, joka lämmite-
tään tai jäähdytetään 
valitun toiminnon 
mukaan.



5-66

Mukavuusominaisuudet

i  Lisätietoja

On suositeltavaa käyttää järjestelmää 
etupäässä raitisilmatilassa. Käytä 
sisäilman kierrätystä hetkellisesti tar-
vittaessa.
Jos sisäilman kierrätystä käytetään 
pitkään ilmastoinnin ollessa pois pääl-
tä, tuulilasi saattaa huurtua.
Lisäksi pitkittynyt ilmastoinnin sisäil-
man kierrätystilan käyttö saattaa 
aiheuttaa matkustamon ilman kuivu-
misen ja epämiellyttävän hajun, kun 
ilma ei vaihdu.

 VAROITUS

• Jos ilmastointia käytetään pit-
kään sisäilman kierrätyksen 
ollessa päällä, matkustajia voi 
alkaa väsyttää. Tämä saattaa 
aiheuttaa auton hallinnan 
menettämisen ja onnettomuu-
den.

• Jos sisäilman kierrätystä käyte-
tään pitkään ilmastoinnin olles-
sa pois päältä, matkustamon 
kosteus saattaa lisääntyä.

 Tällöin kosteutta voi tiivistyä 
tuulilasiin ja heikentää näky-
vyyttä.

• Älä nuku autossa tai istu autos-
sa pitkiä aikoja sen ollessa 
pysäköitynä ikkunoiden ollessa 
kiinni ja lämmittimen tai ilmas-
toinnin ollessa päällä. Se saat-
taa lisätä matkustamon ilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja aiheut-
taa vakavia tai jopa kuolemaan 
johtavia vammoja.

Puhallinnopeuden säätö

OAC3059108TUOAC3059108TU

Suurenna puhallinnopeutta ja ilmavir-
taa kääntämällä säädintä oikealle. Pie-
nennä puhallinnopeutta ja ilmavirtaa 
kääntämällä säädintä vasemmalle.

HUOMAUTUS

Jos puhallinta käytetään pitkään 
virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa, akkuvaraus voi purkautua. 
Käytä puhallinta moottorin käy-
dessä.



5-67

05

Ilmastointi

OAC3059107TUOAC3059107TU

Kytke ilmastointi päälle manuaalisesti 
painamalla A/C-painiketta (painik-
keen merkkivalo syttyy). 
Ilmastointi kytketään pois päältä pai-
namalla painiketta uudelleen.

OFF-painike

OAC3059112TUOAC3059112TU

Kytke ilmastointilaite pois päältä pai-
namalla OFF-painiketta. Ilmanjakoti-
lan ja ilmanoton valintapainikkeet toi-
mivat tästä huolimatta, kun virta-avain 
on ON-asennossa.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Tuuletus
1. Valitse tilaksi kasvojen taso .
2. Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman 

(raitisilman) puhallusasentoon.
3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys
1. Valitse tilaksi jalkatilan taso .
2. Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman 

(raitisilman) puhallusasentoon.
3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
5. Kytke halutessasi ilmastointi päälle 

ja aseta lämpötilan säädin lämmi-
tykselle, jolloin ilman kosteus pois-
tetaan ennen kuin se tulee matkus-
tamoon.

Jos tuulilasi huurtuu, valitse tilaksi jal-
katila ja huurteenpoisto  tai tuuli-
lasin huurteenpoisto .
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Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilman kierrätys väliaikai-

sesti käyttöön, kun haluat estää 
epämiellyttävien hajujen tai pölyn 
pääsyn matkustamoon. Palauta 
raitisilmatila heti kun mahdollista, 
jotta auton sisäilma pysyy raikkaa-
na. Näin kuljettaja pysyy virkeänä 
ja matkustusmukavuus paranee.

• Valitse raitisilmapuhallus, säädä 
lämpötila ja puhallinnopeus sopi-
vaksi ja kytke ilmastointi päälle, 
jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointi
HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät on 
täytetty ympäristöystävällisellä 
R-134a tai R-1234yf-kylmäaineella.
1. Käynnistä moottori.
2. Kytke ilmastointi päälle.
3. Valitse tilaksi kasvojen taso .
4. Aseta ilmanotto hetkellisesti sisäil-

man kierrätykselle, jotta matkusta-
mo jäähtyisi nopeammin. Kun 
haluttu matkustamon lämpötila on 
saavutettu, vaihda ilmanotto takai-
sin raitisilmatilaan.

5. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 
sopiviksi.

HUOMAUTUS

• Vain asianmukaisesti koulutetut 
ja valtuutetut huoltoteknikot 
saavat suorittaa kylmäainejär-
jestelmän huoltotöitä, jotta jär-
jestelmän oikea ja turvallinen 
toiminta voidaan taata.

• Kylmäainejärjestelmän huolto-
työt on suoritettava hyvin tuule-
tetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrystintä 
(kennostoa) ei saa koskaan kor-
jata tai korvata esim. romutetus-
ta autosta otetulla höyrystimel-
lä. Uusien MAC-vaihtohöyrysti-
mien on oltava sertifioitu (ja 
merkitty) SAE-standardin J2842 
vaatimusten mukaisesti.

i  Lisätietoja

• Kun ilmastointi on käytössä kuu-
malla säällä, tarkkaile jäähdytysnes-
teen lämpömittaria ajaessasi ruuh-
kassa tai pitkää ylämäkeä. Moottori 
saattaa ylikuumentua, kun ilmas-
tointi on kytketty päälle. Kytke 
ilmastointi pois päältä ja jätä puhal-
lin päälle, jos jäähdytysnesteen läm-
pötila nousee liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteut-
ta, kun ilmastointi on päällä ja avaat 
auton ikkunat kostealla säällä. 
Kytke ilmastointi pois päältä, kun 
avaat ikkunat, jotta tiivistynyt kos-
teus ei vaurioittaisi auton sähköjär-
jestelmää.
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Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Kun auto on jäähtynyt riittävästi, 
kytke ilmastoinnin säätö sisäilman 
kierrätystilasta raitisilmapuhalluk-
selle.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä ikkunat 
ja kattoikkuna suljettuina. 

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkey-
tyy päälle tai pois päältä. Tämä on 
normaalia.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

• Auton alle (etumatkustajan puolel-
le) saattaa vuotaa vettä, kun ilmas-
tointi on käytössä. Tämä on nor-
maalia.

• Jos ilmastointilaitetta käytetään 
liian suurella teholla, tuulilasin 
ulkopinnan huurtuminen saattaa 
haitata näkyvyyttä, kun siihen tii-
vistyy kosteutta suuren lämpötila-
eron takia. Kytke painike 
-asentoon ja valitse pienin puhal-
linnopeus.

Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

OIK047401LOIK047401L

[A] : Ulkoilma, [B] : Sisäilman kierrätys

[C] : Raitisilmasuodatin, [D] : Puhallin

[E] : Höyrystimen kenno, [F] : Lämmittimen kenno

Hansikaslokeron takana sijaitseva 
raitisilmasuodatin suodattaa ulkoil-
masta pölyä ja muita epäpuhtauksia. 
Tuulilasin sisäpinta saattaa huurtua, 
vaikka sisäilmankierto ei olisi käytös-
sä, jos tuuletussuuttimien ilmavirta on 
heikentynyt, koska raitisilmasuodatti-
meen kertynyt pöly ja muut epäpuh-
taudet ovat tukkineet suodattimen. 
Suosittelemme tässä tapauksessa, 
että vaihdatat raitisilmasuodattimen 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
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i  Lisätietoja

• Suodatin pitää vaihtaa huolto-ohjel-
man mukaisesti.

 Raitisilmasuodatin pitää tarkastaa 
ja vaihtaa useammin, jos autoa käy-
tetään vaativissa käyttöolosuhteis-
sa, kuten hiekkateillä tai huonokun-
toisella tienpinnalla.

• Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä, jos ilmavirta heik-
kenee äkillisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän tarkistami-
nen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos jär-
jestelmässä on liian vähän kylmäai-
netta. Myös kylmäaineen ylitäyttö 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä, jos se ei toimi oikein.

 VAROITUS

Autot, joissa käytetään R-134a-
kylmäainetta

Kylmäaineen paine on 
hyvin korkea. Tämän 
vuoksi ilmastointilaitetta 
saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan 

koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat. Ilmastointijärjestelmään 
tulee lisätä oikea määrä oikean-
tyyppistä kylmäainetta ja voiteluöl-
jyä. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla auton vaurioituminen tai 
tapaturma.

 VAROITUS

Autot, joissa käytetään R-134yf-
kylmäainetta

Kylmäaine on tulenarkaa 
ja sen paine on hyvin 
korkea. Tämän vuoksi 
ilmastointilaitetta saavat 
huoltaa ainoastaan 
asiaankuuluvan koulu-
tuksen saaneet, valtuu-
tetut asentajat. Ilmas-
tointijärjestelmään tulee 

lisätä oikea määrä oikeantyyppistä 
kylmäainetta ja voiteluöljyä. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla auton vaurioituminen tai 
tapaturma.

Suosittelemme, että järjestelmän 
huollot tehdään valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.
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Ilmastoinnin kylmäainetarra

    • Tyyppi B    • Tyyppi B

ODH043366ODH043366

ODH044365RODH044365R

   EsimerkkiEsimerkki
    • Tyyppi A    • Tyyppi A

Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.
Ilmastoinnin kylmäainetarran symbo-
lien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luoki-

tus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty konepellin 
sisäpuolella olevaan tarraan.
Katso ilmastoinnin kylmäainetarran 
tarkka sijainti luvusta 8.
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 VAROITUS

Tuulilasin lämmitys
Älä valitse - tai  -tilaa, kun 
auton sisäilmaa täytyy jäähdyttää 
kosteassa säässä. Tuulilasin ulko-
pinnan huurtuminen saattaa haita-
ta näkyvyyttä, kun siihen tiivistyy 
kosteutta suuren lämpötilaeron 
takia. Paina  -painiketta ja valit-
se pienin puhallinnopeus.

• Jotta huurteenpoisto tapahtuisi 
mahdollisimman tehokkaasti, 
aseta lämpötilan säädin korkeim-
malle lämpötilalle (kierrä ääriasen-
toon oikealle) ja puhallinnopeuden 
säätö suurimmalle asetukselle.

• Valitse ”Ilmavirran suuntaus jalka-
tilaan/huurteenpoistosuuttimiin” 
-tila, kun haluat että suunnata läm-
mintä ilmaa jalkatilaan tuulilasin 
lämmittämisen tai huurteenpoiston 
aikana.

• Poista kaikki lumi ja jää tuulilasin, 
takalasin, sivutaustapeilien ja 
sivuikkunoiden pinnoilta ennen liik-
keellelähtöä.

• Voit parantaa järjestelmän lämmi-
tystehoa ja ehkäistä tuulilasin sisä-
pinnan huurtumista poistamalla 
kaiken lumen konepellin ja ilmanot-
toaukkojen päältä. 

• Jos moottori on kylmä käynnistyk-
sen jälkeen, sitä voidaan joutua 
lämmittämään hetki, ennen kuin 
lämmitys- ja ilmastointilaite tuottaa 
lämmintä tai kylmää ilmaa.

TUULILASIN HUURTEENPOISTO
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Automaattinen 
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto  

OAI3059108IOAI3059108I

1. Valitse haluttu puhallusnopeus.
2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoil-

man lämpötilan perusteella, raitisil-
man puhallus ja nopeampi puhal-
linnopeus valitaan automaattisesti.

Ellei ilmastointia, sisäilmankierron 
poistamista käytöstä ja tuulettimen 
nopeutta valita automaattisesti, 
säädä sitä vastaavaa painiketta tai 
säädintä manuaalisesti.
Kun painat  painiketta, järjestelmä 
valitsee suurimman puhallinnopeu-
den.

Tuulilasin lämmittäminen  

OAI3059109OAI3059109

1. Valitse suurin puhallinnopeus.
2.  Valitse korkein lämpötila-asetus 

(HI).
3.  Paina huurteenpoistopainiketta 

(  ).
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoil-

man lämpötilan perusteella ja raiti-
silman puhallus valitaan automaat-
tisesti.

Kun  asento valitaan, järjestelmä 
valitsee suurimman puhallinnopeu-
den.
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Lämmitin

HUOMAUTUS

Älä puhdista takalasia hankaavilla 
puhdistusaineilla tai terävillä esi-
neillä, jotta et vaurioittaisi takala-
sin sisäpinnalle asennettuja läm-
mitysvastuksia.

i  Lisätietoja

Jos haluat poistaa tuulilasista huurret-
ta tai jäätä, katso lisätietoja tämän 
luvun osasta ”Tuulilasin lämmitys ja 
huurteenpoisto”.

Takalasin lämmitin

OAI3059102OAI3059102

   Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmäKäsisäätöinen ilmastointijärjestelmä

   Automaattinen ilmastointijärjestelmäAutomaattinen ilmastointijärjestelmä

OAI3059102IOAI3059102I

Takalasinlämmitin poistaa jään ja 
huurteen takalasin sisä- ja ulkopin-
noilta lämmittämällä takalasia, kun 
moottori on käynnissä.
• Kytke takalasinlämmitin päälle, 

painamalla takalasinlämmittimen 
painiketta ilmastointilaitteen käyt-
töpaneelissa. Painikkeen merkki-
valo palaa, kun takalasinlämmitin 
on kytketty päälle.

• Kytke takalasinlämmitin pois pääl-
tä painamalla painiketta uudelleen.



5-75

05

i  Lisätietoja

• Jos takalasin pinnalle on kertynyt 
runsaasti lunta, harjaa se pois ennen 
takalasinlämmittimen käyttöä.

• Takalasinlämmitin sammuu auto-
maattisesti 20 minuutin kuluttua tai 
kun virtalukko on LOCK/OFF- 
asennossa.
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 VAROITUS

Älä koskaan säilytä autossa sytyt-
timiä, propaanisäiliöitä tai muita 
helposti syttyviä tai räjähtäviä 
aineita. Ne saattavat syttyä ja/tai 
räjähtää, kun auto on pysäköity 
kuumaan paikkaan tai auton sisä-
lämpötilan noustessa ajon aikana.

 VAROITUS

Pidä AINA tavaratilan koteloiden 
kannet suljettuna ajona aikana. 
Auton sisällä olevat esineet liikku-
vat yhtä suurella nopeudella kuin 
autokin. Äkkipysähdyksessä, jyr-
kässä käännöksessä tai törmäysti-
lanteessa esineet voivat sinkoutua 
tavaratilan ulkopuolelle ja aiheut-
taa vakavia vammoja osuessaan 
kuljettajaan tai matkustajiin.

HUOMAUTUS

Älä jätä arvoesineitä säilytysloke-
roon.

Keskikonsolin säilytyslokero

OAC3059052TUOAC3059052TU

OAC3059041TUOAC3059041TU

Lokeroissa voidaan säilyttää pieniko-
koisia esineitä.

 VAROITUS

Älä laita lokeroon painavia, teräviä 
tai helposti särkyviä esineitä. Esi-
neet saattavat lentää lokerosta 
onnettomuustilanteessa tai äkilli-
sesti pysähdyttäessä ja aiheuttaa 
vammoja matkustajille.

SÄILYTYSLOKEROT
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Hansikaslokero

OAC3059042TUOAC3059042TU

Avaa hansikaslokero vetämällä 
vivusta, jolloin se aukeaa itsestään. 
Muista sulkea hansikaslokero käytön 
jälkeen.

 VAROITUS

Muista AINA sulkea hansikasloke-
ro käytön jälkeen.
Avoimen hansikaslokeron kansi 
voi aiheuttaa matkustajalle vaka-
via vammoja onnettomuustilan-
teessa, vaikka matkustaja käyttäisi 
turvavyötä.
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Savukkeensytytin 
(jos varusteena)

OAC3059051TUOAC3059051TU

Savukkeensytytin toimii, kun vir-
ta-avain on ACC- tai ON-asennossa.
Paina savukkeensytytin pohjaan 
saakka. Savukkeensytytin työntyy 
ulos, kun se on käyttövalmis. Suosit-
telemme, että hankit vaihto-osat val-
tuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

 HUOMIO

Älä pidä savukkeensytytintä pai-
nettuna, kun se lämpenee. Se saat-
taa ylikuumentua ja vaurioittaa 
sytytintä tai lämmityselementtiä. 
Älä käytä savukkeensytytintä mui-
den laitteiden virtalähteenä (parta-
kone, rikkaimuri, kahvinkeitin jne.). 
Laitteiden kytkeminen saattaa vau-
rioittaa pistoketta tai aiheuttaa 
sähköhäiriön. Kytke laitteesi virta-
pistokkeisiin. 

HUOMAUTUS

• Älä työnnä savukkeensytytintä 
uudelleen sisään, kun se on 
käyttövalmis. Se saattaa ylikuu-
mentua. 

• Estä savukkeensytyttimen yli-
kuumeneminen vetämällä se 
ulos, jos se ei ole työntynyt ulos 
30 sekunnin kuluessa. 

• Älä työnnä mitään ylimääräisiä 
esineitä savukkeensytyttimen 
pistokkeeseen. Tämä voi vauri-
oittaa savukkeensytytintä.

Tuhkakuppi (jos varusteena)

OIB044025OIB044025

Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla 
sen kansi.
Voit irrottaa tuhkakupin vetämällä, 
kun haluat tyhjentää tai puhdistaa 
sen.
Älä käytä tuhkakuppia roskakorina.

 VAROITUS

Tuhkakupin käyttö
Palavan tulitikun tai savukkeen 
laittaminen tuhkakuppiin saattaa 
sytyttää siinä olevat roskat ja 
aiheuttaa tulipalon.

MATKUSTAMON VARUSTEITA 
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Mukinpidike (jos varusteena)

OAC3059043TUOAC3059043TU

Voit asettaa mukit tai pienet juomatöl-
kit mukinpidikkeisiin. 

 VAROITUS

• Kun mukitelineessä on juomia, 
vältä äkillisiä liikkeellelähtöjä ja 
jarrutuksia, jotta juoma ei läiky. 
Kuuma juoma voi läikkyessään 
aiheuttaa palovammoja. Kuljet-
taja voi tällöin menettää ajoneu-
von hallinnan ja joutua liiken-
neonnettomuuteen.

• Älä säilytä ajon aikana mukinpi-
dikkeessä kannetonta, kuumaa 
nestettä sisältävää kuppia, irto-
naista pulloa, juomatölkkiä tai 
vastaavaa. Jos joudut pysähty-
mään tai jarruttamaan äkillisesti, 
ne voivat sinkoutuessaan 
aiheuttaa vammoja.

• Käytä mukitelineessä ainoastaan 
pahvimukeja. Kovat valmistus-
materiaalit voivat aiheuttaa vam-
moja onnettomuustilanteessa.

 VAROITUS

Älä säilytä juomatölkkejä tai pullo-
ja suorassa auringonvalossa tai 
kuumassa autossa. Ne saattavat 
haljeta.

HUOMAUTUS

• Pidä pullot ja tölkit suljettuina 
ajon aikana, jotta juoma ei läiky. 
Läikkynyttä juomaa voi joutua 
ajoneuvon sähköisiin ja elektro-
nisiin osiin ja vaurioittaa niitä.

• Kun puhdistat läikkynyttä juo-
maa, älä kuivaa mukinpidintä 
liian suuressa lämpötilassa. 
Tämä voi vaurioittaa mukinpi-
dintä.
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Häikäisysuojat

OAC3059044TUOAC3059044TU

   Kuljettajan puoliKuljettajan puoli

   Matkustajan puoliMatkustajan puoli

OAC3059045TUOAC3059045TU

Kun haluat käyttää häikäisysuojaa, 
käännä se alas. 
Kun haluat kääntää häikäisysuojan 
sivuikkunan puolelle, käännä se alas, 
irrota tukipidikkeestä (1) ja käännä se 
sivuikkunan puolelle (2).
Lippupidikkeessä (3) voidaan säilyt-
tää esim. pysäköintilippuja.
Kun haluat käyttää ehostuspeiliä, 
avaa häikäisysuoja (4).
Sulje ehostuspeilin kansi tiukasti ja 
käännä häikäisysuoja paikalleen käy-
tön jälkeen.

 VAROITUS

Ajoturvallisuuden vuoksi älä anna 
häikäisysuojan haitata näkyvyyttä.

HUOMAUTUS

Älä laita useita lippuja pidikkee-
seen samanaikaisesti. Lippupidike 
voi vaurioitua. 
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Pistorasia (jos varusteena)

OAC3059046TUOAC3059046TU

Voit kytkeä virtapistokkeeseen mat-
kapuhelimen laturin tai muun ajoneu-
vokäyttöön tarkoitetun laitteen. 
Laitteen virrankulutuksen tulee olla 
alle 180 W, kun moottori on käynnis-
sä.

 VAROITUS

Suojaudu sähköiskuilta. Älä työn-
nä sormea tai mitään esineitä (neu-
laa tms.) virtapistokkeeseen tai 
kosketa sitä, kun kätesi on märkä.

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita, jotta 
pistorasia ei vaurioidu:
• Käytä virtapistoketta ainoastaan 

moottorin ollessa käynnissä ja 
irrota siihen liitetty laite käytön 
jälkeen. Akku saattaa tyhjentyä, 
jos virtapistokkeeseen liitettyä 
laitetta käytetään pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Käytä ainoastaan 12 V jännit-
teellä toimivia laitteita, joiden 
virrankulutus on alle 180 W.

• Valitse ilmastointilaitteen pienin 
jäähdytys- tai lämmitysteho, kun 
käytät virtapistokkeeseen liitet-
tyä laitetta.

• Sulje virtapistokkeen kansi, kun 
se ei ole käytössä.

• Jotkut virtapistokkeeseen liitetyt 
elektroniset laitteet saattavat 
aiheuttaa häiriöitä. Ne saattavat 
aiheuttaa kaiuttimista kuuluvia 
häiriöääniä tai sähköjärjestelmän 
tai muiden autossa käytettävien 
laitteiden toimintahäiriöitä.

• Työnnä pistotulppa mahdolli-
simman syvälle pistorasiaan. 
Pistotulppa voi ylikuumentua 
huonon kontaktin vuoksi, jolloin 
sulake voi palaa.

• Varmista, että akku-/paristokäyt-
töiset sähkö- ja elektroniikkalai-
teet on suojattu väärinpäin kyt-
kemiseltä. Paristo-/akkuvirta voi 
muuten vuotaa auton elekt-
roniikka-/sähköjärjestelmään ja 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
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USB-laturi (jos varusteena)

OAC3059047TUOAC3059047TU

USB-laturi sijaitsee kuljettajan ja etu-
matkustajan istuimien välissä olevas-
sa keskikonsolin säilytyslokerossa. 
Kytke USB-laturi USB-liitäntään ja 
lataa älypuhelinta tai tablettia. 
• Lataustila tai latauksen valmistu-

minen ilmoitetaan älypuhelimen tai 
tabletin näytöllä. 

• Älypuhelin tai tabletti saattaa kuu-
mentua latauksen aikana. Kyse ei 
ole latausjärjestelmän viasta. 

• Erilaista latausmenetelmää käyttä-
vä älypuhelin tai tabletti ei ehkä 
lataudu asianmukaisesti. Käytä 
tässä tapauksessa laitteesi omaa 
laturia.  

• Latauspistoke on tarkoitettu vain 
laitteen lataamiseen. Älä käytä 
latauspistoketta audiolaitteen 
käynnistämiseen tai median toista-
miseen AVN-järjestelmässä.

Matkapuhelimen latausliitäntä 
(jos varusteena)

OAC3059048TUOAC3059048TU

[A] : Merkkivalo, [B] : Latausalusta

Keskikonsolin etuosassa on langaton 
matkapuhelimen latausalusta. 
Järjestelmä on käytössä, kun kaikki 
ovet on suljettu ja virtalukko on 
ON-asennossa. 
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Matkapuhelimen lataaminen 
Langaton latausjärjestelmä lataa 
ainoastaan Qi-lataustekniikalla toimi-
via matkapuhelimia ( ). Tarkista 
matkapuhelimen tuotetarrasta tai val-
mistajan verkkosivustosta, tukeeko 
matkapuhelin Qi-lataustekniikkaa. 
Langaton lataus alkaa, kun asetat 
Qi-lataustekniikalla toimivan matka-
puhelimen latausalustalle. 

1. Poista kaikki esineet langattoman 
latausalustan päältä, myös äly-
avain. Muussa tapauksessa langa-
ton lataus voi keskeytyä.  Aseta 
matkapuhelin keskelle latausalus-
taa.

2. Merkkivalo palaa oranssina, kun 
matkapuhelin latautuu. Merkkivalo 
muuttuu vihreäksi, kun puhelimen 
lataus on valmis.

3. Langaton latausjärjestelmä voi-
daan kytkeä käyttöön tai pois käy-
töstä mittariston käyttäjäasetuksis-
ta. Lisätietoja tämän luvun 
kohdasta ”LCD-näytön tilat”.  

Jos matkapuhelimesi ei lataudu:
- Siirrä matkapuhelinta latausalus-

talla hieman eri kohtaan.
- Varmista, että merkkivalo on 

oranssi.

Jos langattomassa latausjärjestel-
mässä on toimintahäiriö, merkkivalo 
vilkkuu oranssina 10 sekunnin ajan.
Tässä tapauksessa keskeytä lataus 
hetkeksi ja yritä matkapuhelimen lan-
gatonta latausta uudelleen. 
Järjestelmä varoittaa LCD-näytön 
viestillä, jos matkapuhelin on yhä lan-
gattomalla latausalustalla, kun moot-
tori on sammutettu ja etuovi avataan.
Joidenkin valmistajien matkapuheli-
mien kohdalla järjestelmä ei ehkä 
varoita, vaikka matkapuhelin jätettäi-
siin langattomaan latauslaitteeseen. 
Tämä johtuu kyseisen matkapuheli-
men ominaisuuksista, eikä ole lan-
gattoman latausjärjestelmän vika. 
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HUOMAUTUS

• Langaton latausjärjestelmä ei 
mahdollisesti ole yhteensopiva 
matkapuhelimien kanssa, joiden 
Qi-valmiutta ei voida varmistaa
( ). 

• Kun asetat matkapuhelimesi 
latausalustalle, aseta se alustan 
keskelle, jotta lataaminen tapah-
tuisi mahdollisimman tehok-
kaasti. Jos puhelimesi on alus-
tan sivussa, lataaminen saattaa 
kestää kauemmin, ja joissain 
tapauksissa puhelin saattaa 
lämmetä tavallista enemmän.

• Joissakin tapauksissa langaton 
lataus saattaa keskeytyä hetkek-
si, kun kauko-ohjainavainta tai 
älyavainta käytetään joko auton 
käynnistämiseen tai ovien lukit-
semiseen/avaamiseen tms.

• Joidenkin matkapuhelimien 
latauksen yhteydessä latauksen 
merkkivalo ei ehkä muutu vihre-
äksi, kun puhelin on täysin 
ladattu.

• Langaton lataus voi keskeytyä 
hetkeksi, jos langattoman 
latausjärjestelmän lämpötila 
nousee poikkeavan suureksi. 
Kun lämpötila on laskenut tietyl-
le tasolle, langaton lataus alkaa 
uudelleen. 

• Jos langattoman latausalustan 
ja matkapuhelimen välissä on 
metalliesine (esim. kolikko), 
lataus voi keskeytyä hetkeksi. 

• Joidenkin omilla suojuksilla 
varustettujen matkapuhelimien 
latausnopeus saattaa hidastua 
ja langaton lataus voi keskeytyä.

• Jos matkapuhelimessa on pak-
sut kannet, langaton lataus ei 
ehkä onnistu.

• Jos matkapuhelin ei ole koko-
naan kosketuksissa latausalus-
taan, langaton lataus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. 

• Jotkut magneettiset esineet 
(esim. luottokortit, puhelinkortit, 
pankkikirjat ja liput) saattavat 
vaurioitua langattomassa 
latauksessa.

• Jos latausalustalle asetetaan 
matkapuhelin, jossa ei ole lan-
gatonta lataustoimintoa tai 
metalliesine, saattaa kuulua 
pieni häiriöääni. Ääni johtuu 
siitä, että auto havaitsee lataus-
alustalla ei-yhteensopivan esi-
neen. Autolle tai matkapuheli-
melle ei aiheudu vahinkoa.

i  Lisätietoja

Jos virtalukko on LOCK/OFF-
asennossa, lataus loppuu.
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Kello

 VAROITUS

Älä säädä kelloa ajon aikana. Saa-
tat menettää auton hallinnan ja 
seurauksena voi olla vakaviin hen-
kilövahinkoihin johtava onnetto-
muus.

Lisätietoja toiminnosta on auton 
mukana toimitetussa käyttöop-
paassa.

Vaatekoukut (jos varusteena)

OJS048056OJS048056

Vaatekoukkuja ei ole tarkoitettu suu-
rikokoisten tai painavien esineiden 
ripustamista varten.

 VAROITUS

OJS048057OJS048057

Älä ripusta vaatekoukkuun vaattei-
den lisäksi vaateripustimia tai 
muita kovia esineitä. Älä laita vaat-
teiden taskuihin painavia, teräviä 
tai särkyviä esineitä. Ne voivat 
onnettomuustilanteessa vaurioit-
taa autoa tai aiheuttaa henkilöva-
hinkoja erityisesti turvatyynyn 
lauetessa.  
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Mattokoukut 
(jos varusteena)

OAC3059049TUOAC3059049TU

Kiinnitä matot AINA mattokoukkuihin. 
Mattokoukut estävät etujalkatilan 
mattojen liukumisen eteenpäin.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
asennat autoon lattiamaton.
• Muista poistaa maton suojakal-

vo ennen sen kiinnittämistä etu-
lattiamaton päälle. Muussa 
tapauksessa matto pääsee liik-
kumaan suojakalvon päällä, 
mikä voi aiheuttaa tahattomia 
jarrutuksia tai kiihdytyksiä.

• Varmista ennen liikkeellelähtöä, 
että matot on kiinnitetty tuvalli-
sesti lattiamaton kiinnikkeillä.

• ÄLÄ asenna autoon lattiamat-
toa, jota ei voi kiinnittää tuke-
vasti lattiamaton kiinnikkeillä.

• Älä aseta lattiamattoja päällek-
käin (esim. kaukalomattoa kan-
gasmaton päälle). Sijoita ainoas-
taan yksi matto kunkin paikan 
jalkatilaan.

TÄRKEÄÄ – Auton alkuperäiset, 
tehdasvalmisteiset mattokoukut 
pitävät matot turvallisesti paikal-
laan. Suosittelemme, että asennat 
autoon ainoastaan autokohtaisia 
HYUNDAI-mattoja, jotta mattojen 
liikkuminen ei haittaa polkimien 
käyttöä.
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Matkatavaraverkko 
(jos varusteena)

OAC3059055TUOAC3059055TU

Voit estää matkatavaroiden liikkumi-
sen matkan aikana kiinnittämällä 
matkatavaraverkon tavaratilan nel-
jään kiinnikkeeseen.
Suosittelemme, että hankit matkata-
varaverkon valtuutetusta HYUN-
DAI-liikkeestä.

 HUOMIO

Toimi erityisen huolellisesti kuljet-
taessasi tavaratilassa painavia tai 
suurikokoisia esineitä, jotta auto 
tai esineet eivät vaurioidu.

 VAROITUS

ÄLÄ venytä matkatavaraverkkoa 
liikaa (silmävammojen välttämi-
seksi). Älä KOSKAAN oleskele ajo-
neuvon sisätilassa siten, että mat-
katavaraverkon kiinnityskoukut 
voisivat irrotessaan osua kasvoi-
hin tai muihin ruumiinosiin. ÄLÄ 
KÄYTÄ matkatavaraverkkoa, kun 
kiinnityskoukussa on näkyviä 
kulumia tai vaurioita.

Tavaratilan näkösuoja 
(jos varusteena)

OAC3059056TUOAC3059056TU

Voit peittää tavaratilaan jätetyt mat-
katavarat tavaratilan näkösuojalla. 
Tavaratilan näkösuoja voidaan nos-
taa ylös tai poistaa.

 VAROITUS

• Älä aseta esineitä näkösuojaa 
vasten. Esineet saattavat lentää 
matkustamoon ja aiheuttaa vam-
moja onnettomuustilanteessa 
tai jarrutettaessa.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
ajon aikana. Se on suunniteltu 
ainoastaan matkatavaroiden 
kuljettamiseen.

HUOMAUTUS

Älä laita tavaratilan näkösuojan 
päälle matkatavaroita, sillä se saat-
taa vaurioitua tai vääntyä.
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Kattoteline (jos varusteena)

OAI3059049IOAI3059049I

Jos autossa on kattoteline, voit kuor-
mata tavaroita auton katolle.

HUOMAUTUS

Jos autossa on kattoluukku, var-
mista, ettet aseta esineitä kattoteli-
neen päälle siten, että ne haittaa-
vat kattoluukun toimintaa.

HUOMAUTUS

• Varmista, että kattotelineellä 
kuljetettavat esineet eivät vauri-
oita auton kattoa.

• Älä kuljeta kattotelineellä autoa 
pidempiä tai leveämpiä esineitä.

 VAROITUS

• Seuraavassa on esitetty kattote-
lineen päälle lastattava enim-
mäispaino.  Jaa kuorma mahdol-
lisimman tasaisesti kattoteli-
neen päälle ja kiinnitä se tuke-
vasti.  

KATTO-
TELINE

60 kg
TASAISESTI JAETTUNA

 Jos kattotelineen päälle kuor-
mataan enimmäiskuormaa suu-
rempi paino, auto voi vaurioitua. 

• Auton painopiste on tavallista 
korkeammalla, kun katolla kulje-
tetaan tavaroita. Vältä nopeita 
liikkeellelähtöjä ja kiihdytyksiä, 
äkkijarrutuksia, äkillisiä ohjaus-
liikkeitä tai korkeita ajonopeuk-
sia, sillä seurauksena voisi olla 
auton hallinnan menettäminen, 
auton mahdollinen kaatuminen 
ja onnettomuus.

• Aja hitaasti ja käänny loivasti, 
kun kuljetat esineitä kattoteli-
neellä. Tuuli tai ohikulkevat 
autot saattavat aiheuttaa tavara-
telineeseen kiinnitettyihin tava-
roihin kohdistuvaa nostetta. 
Tämä koskee erityisesti litteitä 
suurikokoisia esineitä, kuten 
puulevyjä tai patjoja. Esineet 
saattavat tällöin pudota kattote-
lineen päältä ja vaurioittaa 
autoasi tai aiheuttaa vahinkoja 
sivullisille.

• Varmista ennen liikkeellelähtöä 
ja matkan aikana, että katolla 
kuljetettavat esineet on kiinni-
tetty tukevasti, jotta vältät niiden 
vaurioitumisen tai putoamisen.

ULKOPUOLEN VARUSTEET
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i  Lisätietoja

• Jälkiasennetut kaasupurkausvalot 
saattavat aiheuttaa toimintahäiriöi-
tä audiojärjestelmään ja auton 
elektronisiin laitteisiin.

• Vältä kemikaalien, kuten hajuve-
den, iho- tai aurinkovoiteen, käsien-
puhdistusaineen tai ilmanraikastus-
aineen joutumista kosketuksiin 
auton sisäosien kanssa, sillä ne voi-
vat aiheuttaa vaurioita tai värjään-
tymistä.

USB-liitäntä

OAC3059050TUOAC3059050TU

Voit käyttää USB-liitäntää USB-lait-
teen kytkemiseksi.

i  Lisätietoja

Kannettavan audiolaitteen äänessä 
saattaa kuulua häiriöääniä, kun se on 
liitetty virtapistokkeeseen. Käytä lait-
teen akkua, jos häiriöääniä esiintyy. 

Antenni

OAC3059054TUOAC3059054TU

Autosi kattoantenni vastaanottaa 
DAB-signaaleja (jos varusteena) ja 
sekä AM- että FM-signaaleja. Voit 
irrottaa kattoantennin kiertämällä sitä 
vastapäivään. Antenni asennetaan 
takaisin kiertämällä sitä myötäpäi-
vään.

HUOMAUTUS

• Muista irrottaa antenni ennen 
kuin ajat matalaan tilaan.

• Ettei antenni vaurioituisi, muista 
irrottaa se ennen kuin peset 
auton automaattipesulassa.

• Kierrä antenni tiukasti paikal-
leen, kun asennat sen takaisin 
paikalleen, jotta kanavien kuulu-
vuus olisi mahdollisimman 
hyvä. Mutta sen voi poistaa, kun 
pysäköit auton.

HUOMAUTUS

Tarvikeantennin asentaminen 
saattaa aiheuttaa vesivuotoja, tuu-
limelua, kolinaa ja radion toiminta-
häiriöitä. Suosittelemme käyttä-
mään valtuutetulta HYUNDAI-jäl-
leenmyyjältä saatavaa antennia.

TIETO- JA VIIHDEJÄRJESTELMÄ
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i  Lisätietoja

Joissakin malleissa ei ole audiojärjes-
telmää (muovinen suojakansi), eikä 
radion pääkaapelia ole käytettävissä. 
Jos haluat käyttää jälkiasennettua tai 
OEM-audiojärjestelmää radiolähetys-
ten kuuntelemiseksi, suosittelemmä 
käyttämään valtuutetuista HYUNDAI-
liikkeistä saatavilla olevaa syöttökaa-
pelia. 

Audiojärjestelmän kytkimet 
ohjauspyörässä 
(jos varusteena)

OAC3059057TUOAC3059057TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3059058TUOAC3059058TU

   Tyyppi CTyyppi C

OAC3059059TUOAC3059059TU

Audiojärjestelmän kytkimet on sijoi-
tettu ohjauspyörään liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi.

HUOMAUTUS

Älä paina useita audiojärjestelmän 
ohjauspyöräpainikkeita samanai-
kaisesti.
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ÄÄNENVOIMAKKUUS (  / ) 
(1)
• Lisää äänenvoimakkuutta paina-

malla (+) -näppäintä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta pai-

namalla (+) -näppäintä.

HAKU/ASETUS (  / ) (2)
Jos HAKU/ASETUS-kytkintä käänne-
tään ylös- tai alaspäin ja pidetään 
painettuna vähintään 0,8 sekunnin 
ajan, se toimii seuraavissa käyttöti-
loissa.

RADIO-tilassa
Painike toimii automaattisen haun 
valintapainikkeena. Hakutoiminto on 
päällä, kunnes vapautat painikkeen.

MUSIIKIN KUUNTELU -tilassa 
(MEDIA)
Painike toimii FF/REW (selaus eteen/
taakse) -painikkeena.
Jos HAKU/ASETUS-kytkintä käänne-
tään ylös- tai alaspäin, se toimii seu-
raavissa käyttötiloissa.

RADIO-tilassa
Painike toimii seuraavan/edellisen 
esiasetetun aseman esivalintapainik-
keena.

MUSIIKIN KUUNTELU -tilassa 
(MEDIA)
Painike toimii seuraavan/edellisen 
kappaleen valintapainikkeena.

TILA ( ) (3)
Paina TILA-painiketta valitaksesi 
tilaksi RADIO/MEDIA/Bluetooth 
Audio jne.

MYKISTYS ( ) 
(4, jos varusteena) 
• Voit mykistää äänen tätä painiketta 

painamalla.
• Voit palauttaa järjestelmän äänen 

painamalla painiketta uudelleen.

i  Lisätietoja

Seuraavilla sivuilla on yksityiskohtai-
sia tietoja audiojärjestelmän kytki-
mien toiminnasta.

Audio-/video-/
navigointijärjestelmä 
(jos varusteena)
Yksityiskohtaisia tietoja navigointijär-
jestelmän toiminnasta on erillisessä 
käyttöoppaassa.
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Bluetooth®-handsfree
(jos varusteena)

OQXI049071OQXI049071

OAH2048050OAH2048050

Voit käyttää puhelinta handsfree-ti-
lassa langattoman Bluetoothin® avul-
la.
(1) Soitto-/vastaus-painike
(2) Soiton lopetuspainike
(3) Mikrofoni

• Audiojärjestelmä: Katso lisätietoja 
tämän luvun kohdasta AUDIOJÄR-
JESTELMÄ.

• Navigointi: Yksityiskohtaisia tietoja 
Bluetooth®-handsfreen toiminnas-
ta on erillisessä käyttöoppaassa.

Autoradion toiminta
FM-vastaanotto

OJF045308LOJF045308L

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään 
eri paikoissa sijaitsevista radiolähetti-
mistä. Auton kattoantenni ottaa vas-
taan nämä signaalit. Vastaanotin 
muuntaa signaalin kaiuttimien toista-
maan muotoon. 
Audiojärjestelmä on suunniteltu tois-
tamaan radiolähetykset mahdollisim-
man laadukkaasti, kun vastaanotettu 
radiosignaali on voimakas. Joskus 
vastaanotettava signaali ei kuiten-
kaan ole tarpeeksi voimakas.
Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyy-
destä radioasemaan, muiden radio-
asemien läheisyydestä tai lähellä 
sijaitsevista rakennuksista, silloista ja 
muista kookkaista rakennelmista.
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AM (MW, LW) -vastaanotto

OJF045309LOJF045309L

AM-lähetyksiä voidaan vastaanottaa 
pidempien matkojen päästä kuin 
FM-lähetyksiä. Tämä johtuu siitä, että 
AM (MW, LW) -radioaallot lähetetään 
matalammilla taajuuksilla. Nämä 
matalalla taajuudella lähetettävät pit-
kät radioaallot kykenevät seuraa-
maan maaston muotoja eivätkä suun-
taudu suoraan ilmakehään. Lisäksi 
nämä radioaallot kykenevät kiertä-
mään esteet, jolloin vastaanotettava 
signaali on voimakkaampi.

FM-radioasema

OJF045310LOJF045310L

FM-signaalit lähetetään korkeilla taa-
juuksilla, eivätkä ne mukaile maaston 
muotoja. Tästä syystä FM-lähetysten 
kuuluvuus heikkenee välimatkan kas-
vaessa. Lisäksi rakennukset, vuoret 
ja muut esteet vaikuttavat helposti 
FM-signaaleihin. Tämä saattaa joh-
taa mahdollisiin kuuluvuushäiriöihin, 
joiden voidaan olettaa johtuvan audi-
ojärjestelmästä. Seuraavat ilmiöt ovat 
normaaleja eivätkä viittaa toiminta-
häiriöön:
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JBM004JBM004

• Äänenvoimakkuuden heikkenemi-
nen – Lähetyksen äänenvoimak-
kuus heikkenee ajaessasi liian 
kauas radioaseman lähettimestä. 
Vaihda paremmin kuuluvalle kana-
valle.

• Häiriöt/kohina – Heikot FM-signaalit 
tai esteet lähettimen ja vastaanotti-
men välillä saattavat aiheuttaa häi-
riöitä tai kohinaa. Diskanttitason 
vähentäminen häiriöalueella saat-
taa vaimentaa häiriöääntä.

OJF045311LOJF045311L

• Kanava vaihtuu itsestään – Kun 
valitsemasi kanavan FM-signaali 
heikkenee, audiojärjestelmä saat-
taa vaihtaa kanavalle, jonka sig-
naali on voimakkaampi ja lähes 
samalla taajuudella. Audio-
järjestelmä on suunniteltu valitse-
maan lähetys, jonka signaali on 
voimakkain. Valitse tässä tapauk-
sessa toinen kanava, jonka sig-
naali on voimakkaampi.

• Monitieilmiö – Usean radiosignaa-
lin yhtäaikainen vastaanottaminen 
saattaa aiheuttaa häiriöääniä ja 
vääristymiä. Tämä saattaa johtua 
kahden lähes samalla taajuudella 
lähettävän aseman signaaleista tai 
saman aseman suorista/heijastu-
neista signaaleista. Valitse toinen 
kanava, kunnes häiriö poistuu.
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Matkapuhelimen tai 
radiopuhelimen käyttö 
Jos auton sisällä käytetään matkapu-
helinta, kaiuttimista saattaa kuulua 
häiriöääniä. Tämä ei ole merkki audi-
ojärjestelmän toimintahäiriöstä. Siirrä 
puhelin mahdollisimman kauas audi-
ojärjestelmästä.

HUOMAUTUS

Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa käytetään 
radio- tai matkapuhelinta tai muuta 
vastaavaa viestintälaitetta. Radio- 
tai matkapuhelimen käyttö pelkällä 
laitteen omalla antennilla saattaa 
aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikutta-
vat auton sähköjärjestelmän toi-
mintaan ja vaarantavat ajoturvalli-
suuden. 

 VAROITUS

Älä käytä matkapuhelinta ajon 
aikana. Pysäytä auto turvalliseen 
paikkaan.
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Järjestelmän rakenne – ohjauspaneeli

AUDIO (EI KOSKETUSNÄYTTÖÄ)

  Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella automallista ja 
varustelusta riippuen.

(1) RADIO-painike
• Paina tätä painiketta tuodaksesi 

näyttöön radiotilan valintaikkunan.
• Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi tilan ja paina säädintä.

• Jos Mode popup -tila ei ole valittu-
na kohdasta [MENU/CLOCK]  
Mode popup, paina ohjauspanee-
lin [RADIO]-painiketta vaihtaakse-
si tilaa. Joka kerta kun painat 
ohjauspaneelin [RADIO]-paini-
ketta, tila vaihtuu tilojen FM  AM 
välillä.

(2) MEDIA-painike
• Toista medialaitteen sisältö.

(3) FAV-painike
• Paina tätä painiketta radiota kuun-

nellessasi siirtyäksesi esiasetus-
luettelon seuraavalle sivulle.

(4) POWER-painike / VOL-säädin
• Järjestelmän sytytys/sammutus.
• Kierrä vasemmalle tai oikealle sää-

tääksesi järjestelmän äänenvoi-
makkuutta.

(5) SEEK/TRACK-painike
• Aseman/kappaleen/tiedoston vaih-

to.
• Kun kuuntelet radiota, pidä paini-

ketta painettuna hakeaksesi ase-
maa.

• Kun soitat kappaletta, pidä painike 
painettuna kelataksesi taakse- tai 
eteenpäin.

   Tyyppi ATyyppi A
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(6) MENU-painike / CLOCK-painike
• Paina painiketta siirtyäksesi 

tämänhetkisen tilan valikkonäyt-
töön.

• Pidä tätä painiketta painettuna siir-
tyäksesi kellonajan asetusnäytölle.

(7)  TUNE-säädin/FILE-painike/
ENTER- painike

• Kierrä tätä säädintä radiota kuun-
nellessasi säätääksesi taajuutta.

• Kun soitat kappaletta, kierrä 
hakeaksesi kappaletta/tiedostoa.

• Kun haet kiertämällä säädintä, 
paina sitä valitaksesi esillä olevan 
kappaleen/tiedoston.

(8)  Numeropainikkeet 
(1 RPT–4 BACK)

• Kun kuuntelet radiota, paina tätä 
painiketta kuunnellaksesi tallen-
nettua radioasemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidä tätä 
painiketta painettuna tallentaakse-
si tämänhetkisen radiokanavan 
esiasetuksiin.

• Paina USB-tilaissa [1 RPT]-
painiketta vaihtaaksesi jatkuvan 
toiston tilaa. Paina [2 SHFL]-
painiketta vaihtaaksesi satunnais-
soittotilaa.

• Paina [4 BACK]-painiketta pala-
taksesi edelliseen näyttöön (paitsi 
radion esiasetusluettelossa).

  Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella automallista ja 
varustelusta riippuen.

   Tyyppi ATyyppi A
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(1) AUDIO-painike
•  Paina tätä painiketta tuodaksesi 

näyttöön radio/media-tilan valin-
taikkunan.

• Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi tilan ja paina säädintä.

• Jos Mode popup -tila ei ole valittu-
na kohdasta [MENU/CLOCK]  
Mode popup, paina ohjauspanee-
lin [AUDIO]-painiketta vaihtaakse-
si tilaa. Joka kerta kun painat 
ohjauspaneelin [AUDIO]-paini-
ketta, tila vaihtuu tilojen radio  
media välillä.

(2) PHONE-painike
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi 

matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

• Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, paina painiketta siirtyäksesi 
Bluetoothin puhelinvalikkoon.

(3) FAV-painike
• Paina tätä painiketta radiota kuun-

nellessasi siirtyäksesi esiasetus-
luettelon seuraavalle sivulle.

(4) POWER-painike / VOL-säädin
• Järjestelmän sytytys/sammutus.
• Kierrä vasemmalle tai oikealle sää-

tääksesi järjestelmän äänenvoi-
makkuutta.

(5) SEEK/TRACK-painike
• Aseman/kappaleen/tiedoston vaihto.
• Kun kuuntelet radiota, pidä paini-

ketta painettuna hakeaksesi ase-
maa.

• Kun soitat kappaletta, pidä painet-
tuna kelataksesi taakse- tai eteen-
päin (paitsi Bluetooth audio -tilas-
sa).

  Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella automallista ja 
varustelusta riippuen.

   Tyyppi BTyyppi B

(Langaton Bluetooth® varusteena)
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(6) MENU-painike / CLOCK-painike
• Paina painiketta siirtyäksesi 

tämänhetkisen tilan valikkonäyt-
töön.

• Pidä tätä painiketta painettuna siir-
tyäksesi kellonajan asetusnäytölle.

(7)  TUNE-säädin/FILE-painike/
ENTER-painike

• Kierrä tätä säädintä radiota kuun-
nellessasi säätääksesi taajuutta.

• Kun soitat kappaletta, kierrä 
hakeaksesi kappaletta/tiedostoa 
(paitsi Bluetooth audio -tilassa).

• Kun haet kiertämällä säädintä, 
paina sitä valitaksesi esillä olevan 
kappaleen/tiedoston (paitsi 
Bluetooth audio -tilassa).

(8)  Numeropainikkeet 
(1 RPT–4 BACK)

• Kun kuuntelet radiota, paina tätä 
painiketta kuunnellaksesi tallen-
nettua radioasemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidä tätä 
painiketta painettuna tallentaakse-
si tämänhetkisen radiokanavan 
esiasetuksiin.

• Paina USB / Bluetooth audio -tilois-
sa [1 RPT]-painiketta vaihtaaksesi 
jatkuvan toiston tilaa. Paina 
[2 SHFL]-painiketta vaihtaaksesi 
satunnaissoittotilaa.

• Paina [4 BACK]-painiketta pala-
taksesi edelliseen näyttöön (paitsi 
radion esiasetusluettelossa).

  Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella automallista ja 
varustelusta riippuen.

   Tyyppi BTyyppi B

(Langaton Bluetooth® varusteena)
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Järjestelmän rakenne – 
ohjauspyörän painikkeet

(Bluetoothilla®  varustettu malli)

Järjestelmän todellinen ulkonäkö 
ja asettelu saattaa vaihdella auto-
mallista ja varustelusta riippuen.

(1) TILA-painike
• Paina painiketta siirtyäksesi radio- 

ja mediatilan välillä.
• Pitkä painallus kytkee järjestelmän 

päälle/pois.

(2) Äänenvoimakkuuden säätövipu
• Paina ylös tai alas säätääksesi 

äänenvoimakkuutta.

(3) Ylös/alas-vipu
• Aseman/kappaleen/tiedoston vaihto.

• Kun kuuntelet radiota, paina tätä 
vipua kuunnellaksesi edellistä/seu-
raavaa tallennettua radioasemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidä vipua 
painettuna hakeaksesi asemaa.

• Kun soitat kappaletta, pidä vipua 
painettuna kelataksesi taakse- tai 
eteenpäin (paitsi Bluetooth audio 
-tilassa).

* : jos varusteena

(4) MYKISTYS-painike 
• Paina mykistääksesi järjestelmän 

tai poistaaksesi mykistyksen.
• Paina painiketta puhelun aikana 

mykistääksesi mikrofonin tai pois-
taaksesi mykistyksen.

• Kun soitat kappaletta, paina paini-
ketta keskeyttääksesi toiston tai 
jatkaaksesi sitä. (jos varusteena)

(5)  Soitto-/vastaus-painike (jos 
varusteena)

• Paina tätä painiketta aloittaaksesi 
matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

• Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, paina painiketta siirtyäksesi 
puheluhistoriaasi. Soita viimeksi 
käytettyyn numeroon painamalla 
painiketta pitkään. Kun joku soit-
taa, paina painiketta vastataksesi 
puheluun.

• Paina painiketta puhelun aikana 
vaihtaaksesi aktiivisen puhelun ja 
pidossa olevan puhelun välillä. 
Pidä kytkintä painettuna vaihtaak-
sesi puhelua järjestelmän ja mat-
kapuhelimen välillä.

(6)  Puhelun lopetuspainike (jos 
varusteena)
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  VAROITUS 

      – Ajamista koskien

• Älä käytä järjestelmää ajon aika-
na. Keskittymisen häiriintymi-
nen voi johtaa ajoneuvon hallin-
nan menettämiseen ja sitä 
kautta onnettomuuteen, vaka-
viin henkilövahinkoihin tai jopa 
menehtymiseen. Auton turvalli-
nen ja lain mukainen käsittely 
on kuljettajan vastuulla ja hänen 
ei tulisi käyttää mitään laitteita 
tai auton järjestelmiä niin, että 
hänen keskittymisensä her-
paantuu ajon aikana.

• Vältä näytön katsomista ajon 
aikana. Häiriöt ajon aikana voi-
vat johtaa onnettomuuteen. 
Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan ennen monimutkaisten toi-
mintojen käyttämistä.

• Pysäytä auto ennen matkapuhe-
limen käyttämistä. Matka pu-
helimen käyttö ajon aikana saat-
taa aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden. Käytä tarvittaessa 
Bluetooth Handsfree -toimintoa 
soittaaksesi puheluita ja pidä pu-
helut mahdollisimman lyhyinä.

• Pidä äänenvoimakkuus riittävän 
alhaisena, jotta kuulet ympäris-
tön äänet. Voit aiheuttaa onnet-
tomuuden, jos ajat kuulematta 
ympäristön ääniä. Pitkittynyt 
kuuntelu suurella äänenvoimak-
kuudella voi vaurioittaa kuuloa.

 VAROITUS 
        –  Koskien järjestelmän 

käsittelyä

• Älä pura järjestelmää äläkä tee 
siihen muutoksia. Se saattaa 
aiheuttaa onnettomuuden, tuli-
palon tai sähköiskun.

• Älä päästä järjestelmään nestei-
tä tai muita aineita. Nesteet tai 
muut aineet saattavat aiheuttaa 
haitallisten höyryjen muodostu-
mista, tulipalon tai järjestelmän 
toimintahäiriön.

• Lopeta järjestelmän käyttö, jos 
siihen tulee toimintahäiriö, esi-
merkiksi jos ääni lakkaa kuulu-
masta tai näyttö pimenee. Jos 
jatkat järjestelmän käyttämistä, 
vaikka siinä on toimintahäiriö, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon, 
sähköiskun tai järjestelmän 
vikaantumisen.

• Älä kosketa antennia ukkosen 
aikana, sillä se saattaa aiheuttaa 
sähköiskun.

HUOMAUTUS

Manufacturer: 
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Korea
Puh: +82-31-260-2707

i   Lisätietoja – Koskien 
järjestelmän käyttöä

• Käytä järjestelmää moottorin olles-
sa käynnissä. Järjestelmän pitkäai-
kainen käyttö moottorin ollessa 
sammutettuna saattaa tyhjentää 
akun.
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• Älä asenna tuotteita, joita ei ole 
hyväksytty. Ei-hyväksyttyjen tuot-
teiden käyttö saattaa aiheuttaa häi-
riön järjestelmän käytön aikana. 
Takuu ei kata ei-hyväksyttyjen tuot-
teiden asentamisesta aiheutuvia jär-
jestelmän häiriöitä.

i   Lisätietoja – Koskien 
järjestelmän käyttöä

• Älä kohdista järjestelmään liiallista 
voimaa. Näyttöön kohdistettu liialli-
nen paine saattaa vaurioittaa LCD-
paneelia tai kosketuspaneelia.

• Kun puhdistat näyttöä tai näppäin-
paneelia, muista sammuttaa moot-
tori ja käyttää pehmeää ja kuivaa 
liinaa. Näytön tai painikkeiden 
pyyhkiminen karkealla liinalla tai 
liuottimia (alkoholia, bentseeniä, 
ohenteita jne) käyttäen saattaa 
naarmuttaa tai vahingoittaa pintaa.

• Jos kiinnität nestetyyppisen ilman-
raikastajan puhaltimen säleikköön, 
se saattaa vääntyä puhallusilman 
vuoksi.

• Jos haluat vaihtaa asennetun laittei-
den paikkaa, pyydä lisätietoja auto-
liikkeestä tai huoltokeskuksesta. 
Laitteen irrotus ja asennus vaatii 
asiantuntemusta.

HUOMAUTUS

• Jos sinulla on ongelmia järjes-
telmän käytössä, ota yhteyttä 
ostopaikkaan tai jälleenmyy-
jään.

• Tieto- ja viihdejärjestelmässä 
voi olla häiriöitä ympäristössä, 
jossa on paljon sähkömagneet-
tista säteilyä.

Järjestelmän käynnistäminen/
sammuttaminen.
Kytke järjestelmä päälle käynnistä-
mällä moottori.
• Jos et halua käyttää järjestelmää 

ajon aikana, voit kytkeä sen pois 
päältä painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. Käyttääksesi 
järjestelmän jälleen, paina 
[POWER]- painiketta uudelleen.

 Kun olet sammuttanut moottorin, 
järjestelmä kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä hetken kuluttua tai 
heti kun avaat kuljettajan oven.

• Auton mallista ja varustelusta riip-
puen järjestelmä saattaa sammua 
heti kun sammutat moottorin.

• Kun kytket järjestelmän takaisin 
päälle, edellinen tila ja asetukset 
ovat ennallaan.

 VAROITUS

• Jotkut toiminnot saattavat olla 
turvallisuussyistä pois käytöstä 
auton liikkuessa. Ne toimivat 
vain kun auto pysähtyy. Pysäköi 
auto turvalliseen paikkaan 
ennen niiden käyttämistä.

• Lopeta järjestelmän käyttö, jos 
siihen tulee toimintahäiriö, esi-
merkiksi jos ääni lakkaa kuulu-
masta tai näyttö pimenee. Jos 
jatkat järjestelmän käyttämistä, 
vaikka siinä on toimintahäiriö, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon, 
sähköiskun tai järjestelmän 
vikaantumisen.
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i  Lisätietoja

Voit kytkeä järjestelmän päälle, kun 
virtalukko asetetaan ACC tai ON 
-asentoon. Akku tyhjenee jos järjestel-
mää käytetään pitkään moottorin 
ollessa sammutettuna. Jos tarkoitukse-
nasi on käyttää järjestelmää pitkän 
aikaa, käynnistä moottori.

Näytön käynnistäminen/
sammuttaminen
Voit kytkeä näytön pois päältä häi-
käistymisen estämiseksi. Näyttö voi-
daan kytkeä pois päältä vain järjestel-
män ollessa päällä.
1. Paina ohjauspaneelin [MENU/

CLOCK]-painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Display off ja paina säädintä.
• Kytke näyttö takaisin päälle pai-

namalla mitä tahansa ohjauspa-
neelin painiketta.

Perustoimintoihin tutustuminen
Voit valita kohteen tai säätää asetuk-
sia käyttämällä numeropainikkeita ja 
ohjauspaneelin [TUNE]-säädintä.

Kohteen valitseminen
Numeroidut kohteet
Paina vastaavaa numeropainiketta

Numerottomat kohteet
Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.

Asetuksen säätäminen
Kierrä [TUNE]-säädintä säätääksesi 
arvoa ja paina säädintä tallentaakse-
si muutokset.
Kierrä [TUNE]-säädintä oikealle suu-
rentaaksesi arvoa ja kierrä 
[TUNE]-säädintä vasemmalle pie-
nentääksesi arvoa.
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Radion kytkeminen päälle
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO] / 

[AUDIO] -painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi radiotilan ja paina sää-
dintä.

FM/AM-tila

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
• Automaattinen tallennus: Tallen-

taa radiokanavat esiasetusluette-
loon.

• Selaus: Järjestelmä etsii radioase-
mia, joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

• Ääniasetukset: Voit vaihtaa ääniin 
liittyviä asetuksia, esimerkiksi paik-
kaa, johon ääni keskittyy sekä kun-
kin alueen voimakkuutta.
- Position (Äänen tasapaino): 

Valitse paikka, johon ääni on 
paras keskittää autossa. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, kier-
rä [TUNE]-säädin haluttuun 
asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 
Centre (Center).

- Equaliser (Tone) (Taajuus-
korjain): Säädä kunkin äänen-
sävyn tasoa.

- Speed dependent vol. 
(Ajonopeuden mukaan sääty-
vä äänenvoimakkuus): Aseta 
äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan. (Varustelun mukaan.)

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

• Mode popup (popup-tila): Valitse 
asetus, jotta tilanvalintaikkuna 
näytetään, kun ohjauspaneelin 
[RADIO] / [AUDIO]-painiketta pai-
netaan.

• Date/Time (Päivämäärä/kellonai-
ka): Voit vaihtaa järjestelmän näy-
töllä esitettyä päivämäärää ja kel-
lonaikaa.
-  Set date (Aseta päivämäärä): 

Aseta järjestelmän näytöllä esi-
tettävä päivämäärä.

- Set time (Aseta aika): Aseta 
järjestelmän näytöllä esitettävä 
aika.

- Time format (Kellonajan näyt-
tömuoto): Valitse 12 tai 24 tun-
nin näyttömuoto.

- Display (Power Off) (Näyttö 
(virta pois)): Kello näytetään, 
kun järjestelmän virta on kat-
kaistuna.

• Language (Kieli): Voit vaihtaa 
näyttökieltä.

RADIO
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FM/AM Mode (With RDS)
(FM/AM-tila (RDS))

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
• Traffic announcement (Liiken-

ne tiedotukset): Ota liikennetiedo-
tukset käyttöön tai poista ne käy-
töstä. Tiedotukset ja ohjelmat 
vastaanotetaan automaattisesti, 
jos niitä on saatavilla.

• Autostore (Automaattinen tal-
lennus): Tallentaa radiokanavat 
esiasetusluetteloon.

• Scan (Selaus): Järjestelmä etsii 
radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

• Sound settings (Ääniasetukset): 
Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuk-
sia, esimerkiksi paikkaa, johon 
ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
 •  Position (Äänen tasapaino): 

Valitse paikka, johon ääni on 
paras keskittää autossa. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, kier-
rä [TUNE]-säädin haluttuun 
asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 
Centre (Center).

-  Equaliser (Tone) (Taajuus-
korjain): Säädä kunkin äänen-
sävyn tasoa.

-  Speed dependent vol. 
(Ajonopeuden mukaan sääty-
vä äänenvoimakkuus): Aseta 
äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan. (Varustelun mukaan.)

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

• Mode popup (Popup-tila): Valitse 
asetus, jotta tilanvalintaikkuna 
näytetään, kun ohjauspaneelin 
[RADIO] / [AUDIO]-painiketta pai-
netaan.

• Date/Time (Päivämäärä/kellonai-
ka): Voit vaihtaa järjestelmän näy-
töllä esitettyä päivämäärää ja kel-
lonaikaa.
-  Set date (Aseta päivämäärä): 

Aseta järjestelmän näytöllä esi-
tettävä päivämäärä.

- Set time (Aseta aika): Aseta 
järjestelmän näytöllä esitettävä 
aika.

- Time format (Kellonajan näyt-
tömuoto): Valitse 12 tai 24 tun-
nin näyttömuoto.

- Display (Power Off) (Näyttö 
(virta pois)): Kello näytetään, 
kun järjestelmän virta on kat-
kaistuna.

• Language (Kieli): Voit vaihtaa 
näyttökieltä.
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DAB Mode (DAB-tila)

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
• Traffic announcement (Liikenne-

tie dotukset): Ota liikennetiedotuk-
set käyttöön tai poista ne käytöstä. 
Tiedotukset ja ohjelmat vastaan-
otetaan automaattisesti, jos niitä 
on saatavilla.

• List (Luettelo): Näyttää kaikki 
saatavilla olevat radioasemat.

• Scan (Selaus): Järjestelmä etsii 
radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

• Sound settings (Ääniasetukset): 
Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuk-
sia, esimerkiksi paikkaa, johon 
ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
- Position (Äänen tasapaino): 

Valitse paikka, johon ääni on 
paras keskittää autossa. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, kier-
rä [TUNE]-säädin haluttuun 
asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 
Centre (Center).

- Equaliser (Tone) (Taajuus-
korjain): Säädä kunkin äänen-
sävyn tasoa.

-  Speed dependent vol. 
(Ajonopeuden mukaan sääty-
vä äänenvoimakkuus): Aseta 
äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan. (Varustelun mukaan.)

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

• Mode popup (Popup-tila): Valitse 
asetus, jotta tilanvalintaikkuna 
näytetään, kun ohjauspaneelin 
[AUDIO]-painiketta painetaan.

• Date/Time (Päivämäärä/kellonai-
ka): Voit vaihtaa järjestelmän näy-
töllä esitettyä päivämäärää ja kel-
lonaikaa.
- Set date (Aseta päivämäärä): 

Aseta järjestelmän näytöllä esi-
tettävä päivämäärä.

- Set time (Aseta aika): Aseta 
järjestelmän näytöllä esitettävä 
aika.

- Time format (Kellonajan näyt-
tömuoto): Valitse 12 tai 24 tun-
nin näyttömuoto.

- Display (Power Off) (Näyttö 
(virta pois)): Kello näytetään, 
kun järjestelmän virta on kat-
kaistuna.

• Language (Kieli): Voit vaihtaa 
näyttökieltä.
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Radiotilan vaihtaminen
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO] / 

[AUDIO] -painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi radiotilan ja paina sää-
dintä.
• Joka kerta kun painat ohjaus-

pyörän [MODE]-painiketta, 
radion tila vaihtuu tilojen FM  
AM välillä.

HUOMAUTUS

Jos Mode popup -tila ei ole valittu-
na kohdasta [MENU/CLOCK]  
Mode popup, paina ohjauspanee-
lin [RADIO] / [AUDIO] -painiketta 
vaihtaaksesi radion tilaa.
Joka kerta kun painat ohjauspanee-
lin [RADIO] / [AUDIO] -painiketta, 
radion tila vaihtuu tilojen FM  DAB 
(jos varusteena) ja  AM välillä.

Käytettävissä olevien 
radiokanavien skannaus
Voit kuunnella kutakin radiokanavaa 
muutaman sekunnin ajan testatakse-
si kuuluvuuden ja valitaksesi halua-
masi.
1.  Kun olet radionäytössä, paina 

ohjauspaneelin [MENU/CLOCK] 
-painiketta.

2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Scan ja paina säädintä.
• Järjestelmä etsii radioasemia, 

joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekun-
tia.

3. Kun läydät radiokanava, jota haluat 
kuunnella, paina [TUNE]-säädintä.
• Voit jatkaa valitun kanavan 

kuuntelemista.

Radiokanavien haku
Hae edellistä tai seuraavaa radioka-
navaa painamalla ohjauspaneelin  
[< SEEK] -painiketta / [TRACK >] 
-painiketta.
• Voit myös pitää 

[< SEEK] -painiketta / [TRACK >] 
-painiketta painettuna selataksesi 
taajuuksia nopeasti. Kun vapautat 
painikkeen, vahvalla signaalilla 
varustettu kanava valitaan auto-
maattisesti.

Jos tiedät haluamasi radiokanavan 
tarkan taajuuden, kierrä ohjauspa-
neelin [TUNE]-säädintä muuttaaksesi 
taajuutta.



5-110

Mukavuusominaisuudet

Radiokanavien tallentaminen
Voit tallentaa lempikanavasi ja kuun-
nella niitä valitsemalla kanavan esia-
setusluettelosta.

Tämänhetkisen radiokanavan 
tallennus
Kun kuuntelet radiota, pidä halua-
maasi ohjauspaneelin numeropaini-
ketta painettuna.
• Kuuntelemasi radiokanava lisä-

tään valittuun numeroon.
• Voit tallentaa esiasetusluettelon 

seuraavan sivun painamalla [FAV]-
painiketta.

HUOMAUTUS

• Voit tallentaa enintään 12 radio-
kanavaa joka tilassa.

• Jos valittuun esiasetusnume-
roon on jo tallennettu kanava, se 
korvataan kuuntelemallasi kana-
valla.

Automaattisen tallennuksen 
käyttö
Voit hakea radiokanavia, joilla on 
vahva signaali. Haun tulokset tallen-
netaan esiasetusluetteloon auto-
maattisesti.
1. Kun olet radionäytössä, paina 

ohjauspaneelin [MENU/CLOCK] 
-painiketta.

2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Autostore ja paina säädintä.

Tallennettujen radiokanavien
kuunteleminen
FM/AM-tila
1. Vahvista haluamasi radiokanavan 

esiasetusnumero.
• Näet esiasetusluettelon seuraa-

van sivun painamalla [FAV]-
painiketta.

2.  Paina haluamaasi numeropainiket-
ta ohjauspaneelista.
• Voit myös vaihtaa kanavaa pai-

namalla ohjauspyörän ylös/
alas-vipua.
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Mediasoittimen käyttö
Voit toistaa musiikkia, joka on tallen-
nettu erilaisille tallennuslaitteille, 
kuten USB-tallentimille ja älypuheli-
mille.
1. Kytke laite auton USB-liitäntään.

• Soitto saattaa alkaa välittömästi 
riippuen järjestelmään kytketys-
tä laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA] / 
[AUDIO] -painiketta.

3. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi tilan ja paina säädintä.

HUOMAUTUS

• Käynnistä mediasoitin paina-
malla ohjauspaneelin [MEDIA] / 
[AUDIO] -painiketta.

• Voit myös vaihtaa tilaa paina-
malla ohjauspyörän [MODE]-
painiketta toistuvasti.

• Liitä tai irrota USB-laite, kun jär-
jestelmä on kytkettynä pois 
päältä.

• Jos Mode popup -tila ei ole valit-
tuna kohdasta [MENU/CLOCK] 
 Mode popup, paina ohjauspa-
neelin [AUDIO]-painiketta vaih-
taaksesi mediasoitinta.

 Joka kerta kun painat ohjauspa-
neelin [AUDIO]-painiketta, 
media  tila vaihtuu tilojen USB  
Bluetooth audio* välillä.

• Käytössä olevat painikkeet tai 
auton USB-liitännän ulkonäkö ja 
asettelu saattavat vaihdella riip-
puen auton mallista ja varuste-
lusta.

• Älä kytke älypuhelinta tai MP3-
laitetta järjestelmään yhtä aikaa 
usealla menetelmällä, kuten 
USB ja Bluetooth. Se saattaa 
aiheuttaa häiriöäänen tai järjes-
telmän toimintahäiriön.

• Kun kytketyn laitteen taajuus-
korjaintoiminnon ja järjestelmän 
taajuuskorjaimen asetukset 
ovat molemmat päällä, ne saat-
tavat häiritä toistensa toimintaa 
ja aiheuttaa äänen laadun heik-
kenemistä tai vääristymiä. Kytke 
laitteen taajuuskorjain pois 
päältä, jos mahdollista.

* : jos varusteena

USB-tilan käyttäminen
Voit soittaa kannettaviin laiteisiin, 
kuten USB-tallentimiin ja MP3-soitti-
miin tallennettuja mediatiedostoja. 
Tarkista yhteensopivat USB-tallen-
nuslaitteet ja tiedostotyypit ennen 
USB-tilan käyttämistä.

Kytke USB-laitteesi auton USB-liitän-
tään.
• Toisto alkaa välittömästi.
• Paina ohjauspaneelin [MEDIA] / 

[AUDIO] -painiketta tuodaksesi 
tilanvalintaikkunan näyttöön ja 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
USB:n ja paina säädintä.

MEDIASOITIN
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(1)  Tämänhetkisen tiedoston numero 
ja tiedostojen kokonaismäärä

(2) Toiston aika
(3)  Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
• List (Luettelo): Siirry tiedostoluet-

teloon.
• Folder list (Kansioluettelo): Siirry 

kansioluetteloon.
• Information (Lisätietoja): Näyttää 

tällä hetkellä soitetun kappaleen 
tiedot.

• Sound settings (Ääniasetukset): 
Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuk-
sia, esimerkiksi paikkaa, johon 
ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
•  Position (Äänen tasapaino): 

Valitse paikka, johon ääni on 
paras keskittää autossa. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, kier-
rä [TUNE]-säädin haluttuun 
asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 
Centre (Center).

-  Equaliser (Tone) (Taajuus-
korjain): Säädä kunkin äänen-
sävyn tasoa.

-  Speed dependent vol. 
(Ajonopeuden mukaan sääty-
vä äänenvoimakkuus): Aseta 
äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan. (Varustelun mukaan.)

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

• Song information (Media 
Display) (kappaletiedot): Valitse 
näytettäväksi tietoja kuten Folder/
File (Kansio/tiedosto) tai Artist/
Title/Album, kun toistetaan MP3-
tiedostoja.

• Mode popup (Popup-tila): Valitse 
asetus, jotta tilanvalintaikkuna 
näytetään, kun ohjauspaneelin 
[MEDIA] / [AUDIO] -painiketta pai-
netaan.

• Date/Time (Päivämäärä/kellonai-
ka): Voit vaihtaa järjestelmän näy-
töllä esitettyä päivämäärää ja kel-
lonaikaa.
-  Set date (Aseta päivämäärä): 

Aseta järjestelmän näytöllä esi-
tettävä päivämäärä.

- Set time (Aseta aika): Aseta 
järjestelmän näytöllä esitettävä 
aika.

- Time format (Kellonajan näyt-
tömuoto): Valitse 12 tai 24 tun-
nin näyttömuoto.

- Display (Power Off) (Näyttö 
(virta pois)): Kello näytetään, 
kun järjestelmän virta on kat-
kaistuna.

• Language (Kieli): Voit vaihtaa 
näyttökieltä.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [< SEEK] -paini-
ketta / [TRACK >] -painiketta painet-
tuna.
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• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/
alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloittami-
nen uudelleen
Kun kappale on soinut 2 sekuntia 
paina ohjauspaneelin [< SEEK] -pai-
niketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

ylös-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toistaaksesi edellisen kappaleen, 
kun tämänhetkinen kappale on soinut 
enintään 2 sekuntia, paina ohjauspa-
neelin [< SEEK] -painiketta. Toista 
seuraava kappale painamalla ohjaus-
paneelin [TRACK >]-painiketta.
• Jos toistoa on jatkunut yli 2 sekun-

tia, paina ohjauspaneelin [< SEEK] 
-painiketta kaksi kertaa toisaaksesi 
edellisen kappaleen.

• Voit myös painaa ohjauspyörän 
ylös/alas-vipua.

HUOMAUTUS

Paina ohjauspaneelin [MENU]-pai-
niketta tuodaksesi tilanvalintaik-
kunan näyttöön, kierrä [TUNE]-sää-
dintä löytääksesi haluamasi kap-
paleen ja paina sädintä soittaakse-
si tiedoston.

Toistuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1 RPT]-paini-
ketta. Toistuvan toiston tila muuttuu 
joka kerta kun painat sitä. Vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL]-paini-
ketta. Satunnaissoitto otetaan käyt-
töön tai poistetaan käytöstä joka kerta 

kun painat sitä. Kun otat satunnais-
toistotilan (shuffle) käyttöön, sitä vas-
taava tilakuvake näytetään näytöllä.

HUOMAUTUS

RPT- ja SHFL-toimintoja (toistuva 
toisto ja satunnaistoisto) ei ehkä 
tueta riippuen yhdistetystä Blue-
tooth-laitteesta tai matkapuheli-
mesta.

Kansioiden haku
1. Paina ohjauspaneelin [MENU/

CLOCK]-painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Kansioluettelon ja paina säädintä.

3. Siirry kansioluettelossa halua-
maasi kansioon ja paina [TUNE]-
säädintä.
• Valitun kansion ensimmäinen 

kappale toistetaan.

i  Lisätietoja

• Käynnistä auton moottori ennen 
USB-laitteen kytkemistä järjestel-
mään. Moottorin käynnistäminen 
USB-laitteen ollessa kytkettynä jär-
jestelmään saattaa vahingoittaa 
USB-laitetta.

• Älä altista USB-laitetta staattiselle 
sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi 
sitä. Staattinen sähköpurkaus saat-
taa aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriön.

• Älä anna kehosi tai minkään esi-
neen koskettaa USB-liitäntää. Se 
saattaa aiheuttaa onnettomuuden 
tai järjestelmän toimintahäiriön.

• Älä kytke ja irrota USB-liitintä tois-
tuvasti lyhyen ajan sisällä. Se saat-
taa aiheuttaa virheen laitteeseen tai 
järjestelmän toimintahäiriön.
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• Älä käytä USB-laitetta muihin tar-
koituksiin kuin tiedostojen toistami-
seen. USB-lisälaitteiden käyttämi-
nen lataamisen tai lämmitykseen 
saattaa heikentää järjestelmän 
tehokkuutta tai aiheuttaa toiminta-
häiriön.

HUOMAUTUS

• Älä käytä jatkokaapelia kun kyt-
ket USB-laitteen. Kytke se suo-
raan USB-liitäntään. Jos käytät 
USB-jatkojohtoa tai USB-
jakajaa, USB-laitetta ei ehkä tun-
nisteta.

• Työnnä USB-liitin USB-liitännän 
pohjaan asti. Muuten tiedonsiir-
rossa saattaa olla virheitä.

• Kun kytket USB-laitteen irti, 
saattaa kuulua häiriöääni.

• Järjestelmä voi toistaa vain 
standardimuotoon koodattuja 
tiedostoja.

• Seuraavan tyyppisiä USB-laitteita 
ei ehkä tunnisteta tai ne eivät 
ehkä toimi asianmukaisesti:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunniste-

ta siirrettäväksi levyksi
• USB-laitetta ei ehkä tunnisteta 

sen tilan vuoksi.
• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä 

ole yhteensopivia järjestelmäsi 
kanssa.

• USB-laitteen tunnistus saattaa 
kestää pidempään riippuen USB-
laitteen tyypistä, kapasiteetista 
tai tiedostojen muodosta.

• Järjestelmä ei toista kuva- tai 
videotiedostoja USB-laitteelta.

Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth-laitteeseen
Bluetooth on lyhyen kantaman langa-
ton tiedonsiirtoteknologia. Bluetoo-
thin kautta voit yhdistää lähellä olevat 
mobiililaitteet langattomasti ja lähet-
tää ja vastaanottaa dataa yhdistetty-
jen laitteiden välillä. Näin voit käyttää 
laitteitasi tehokkaasti.
Käyttääksesi Bluetoothia, sinun on 
ensin yhdistettävä Bluetooth-laite jär-
jestelmääsi (esim. Matkapuhelin tai 
MP3-soitin). Varmista, että yhdistet-
tävä laite tukee Bluetoothia.

 VAROITUS  

Pysäköi auto turvalliseen paikkaan 
ennen Bluetooth-laitteen kytke-
mistä. Häiriintyminen ajon aikana 
saattaa aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden ja johtaa jopa hengenvaa-
rallisiin henkilövahinkoihin.

HUOMAUTUS

• Järjestelmässä voidaan käyttää 
vain Bluetooth Handsfree- ja 
Audio-toimintoja. Yhdistä mobii-
lilaite, joka tukee molempia toi-
mintoja.

• Jotkut Bluetooth-laitteet saatta-
vat aiheuttaa tieto- ja viihdejär-
jestelmän toimintahäiriöitä tai 
häiriöääniä. Tässä tapauksessa 
kokeile sijoittaa laite eri paik-
kaan ongelman ratkaisemiseksi.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

BLUETOOTH
(JOS VARUSTEENA)



5-115

05

• Jos järjestelmä ei ole vakaa 
auton ja Bluetooth-laitteen väli-
sen tiedonsiirto-ongelman vuok-
si poista paritetut laitteet ja 
muodosta yhteys Bluetooth-
laitteisiin uudelleen

• Jos Bluetooth-yhteys ei ole 
vakaa, noudata näitä ohjeita tai 
yritä uudelleen.
1. Poista Bluetooth käytöstä ja 

aktivoi se uudelleen laittees-
ta. Yhdistä tämän jälkeen laite 
uudelleen.

2. Käännä laitteen virta ensin 
pois päältä ja sitten päälle. 
Kytke laite tämän jälkeen 
uudelleen.

3. Poista laitteen akku ja asenna 
se takaisin. Kytke laite tämän 
jälkeen päälle ja yhdistä se 
uudelleen.

4. Poista laiteparien Bluetooth-
muodostaminen sekä järjes-
telmästä että laitteesta ja 
rekisteröi ja yhdistä ne uudel-
leen.

• Bluetooth-yhteys ei ole käytettä-
vissä, kun laitteen Bluetooth-
toiminto on pois päältä. Muista 
kytkeä laitteen Bluetooth-
toiminto päälle.

Laiteparien muodostaminen 
järjestelmän kanssa
Muodosta Bluetooth-liitäntää varten 
ensin laitepari laitteesi ja järjestelmä-
si välille lisätäksesi laitteen järjestel-
män Bluetooth-laitteiden listaan. Voit 
rekisteröidä enintään viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta ja valitse Phone set-
tings  Add new device.

• Jos muodostat laiteparin järjes-
telmäsi ja laitteen välille ensim-
mäistä kertaa, voit myös painaa 
ohjauspyörän soitto/vas-
taus-painiketta.

2. Aktivoi yhdistettävän Bluetooth-
laitteen Bluetooth, etsi autosi jär-
jestelmä ja valitse se.
• Tarkista järjestelmän Bluetooth-

nimi, joka näkyy järjestelmän 
näytön uuden rekisteröinnin 
ponnahdusnäytöllä.

3. Syötä tai vahvista salasana vah-
vistaaksesi yhteyden.
• Jos salasanan syötön näyttö 

näytetään Bluetooth-laitteen 
näytöllä, syötä salasana ”0000” 
joka näytetään järjestelmän 
näytöllä. 

• Jos 6-merkkinen salasana näy-
tetään Bluetooth-laitteen näytöl-
lä, varmista, että Bluetooth-
laitteen näytöllä esitetty 
Blue tooth- salasana on sama 
kuin järjestelmän näytöllä esitet-
ty salasana ja vahvista yhdistä-
minen laitteesta.

HUOMAUTUS

• Tässä ohjekirjassa esitetty näy-
tön kuva on esimerkki. Tarkista 
tarkka ajoneuvon nimi ja 
Bluetooth-laitteen nimi järjestel-
mäsi näytöltä.

• Oletussalasana on ”0000”.
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• Saattaa kestää jonkin aikaa, että 
järjestelmä muodostaa yhtey-
den laitteeseesi sen jälkeen, kun 
olet sallinut järjestelmän pääsyn 
laitteeseen. Kun yhteys on muo-
dostettu, näytön yläosaan tulee 
Bluetooth-tilakuvake.

• Voit muuttaa lupa-asetuksia 
matkapuhelimen Bluetooth-
asetusvalikosta. Katso lisätieto-
ja matkapuhelimesi käyttöop-
paasta.

• Rekisteröi uusi laite toistamalla 
vaiheet 1–3.

• Jos käytät automaattista 
Bluetooth-yhdistämistoimintoa, 
puhelu saatetaan siirtää auton 
Handsfree-järjestelmään, kun 
puhut puhelimeen auton lähellä 
auton moottorin ollessa käyn-
nissä. Ellet halua järjestelmän 
yhdistävän laitetta automaatti-
sesti, poista laitteesi Bluetooth 
käytöstä.

• Kun laite yhdistetään järjestel-
mään Bluetoothin kautta, laiteen 
akku saattaa tyhjentyä nopeam-
min.

Paritetun laitteen yhdistäminen
Käyttääksesi Bluetooth-laitetta järjes-
telmässäsi, yhdistä järjestelmään 
laite, jonka kanssa on muodostettu 
laitepari. Järjestelmä voi muodostaa 
yhteyden vain yhteen laitteeseen ker-
rallaan.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta ja valitse Phone set-
tings  Paired devices.
• Jos kytkettyjä laitteita ei ole, 

paina ohjauspyörän soitto/
vastaus-painiketta.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
kytkettävän laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.
• Jos järjestelmään on jo yhdistet-

ty toinen laite, poista sen yhteys. 
Valitse yhdistetty laite katkais-
taksesi yhteyden.

HUOMAUTUS

• Jos yhteys katkeaa, kun laite on 
käyttöetäisyyden ulkopuolella 
tai laitteeseen tulee vika, yhteys 
palautuu automaattisesti, kun 
laite tuodaan käyttöetäisyydelle 
tai kun vika poistuu.

• Yhteyden automaattisesta muo-
dostamisesta riippuen laitteen 
yhdistäminen saattaa kestää 
jonkin aikaa.

Laitteen yhteyden katkaiseminen
Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen 
käytön tai haluat yhdistää toisen lait-
teen, katkaise yhdistettynä olevan 
laitteen yhteys.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE] 

-painiketta ja valitse Phone set-
tings  Paired devices.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
kytketyn laitteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.

3. Paina [1 RPT]-painiketta valitakse-
si Yes.

Paritettujen laitteiden poistaminen
Jos et enää halua, että tietyn Blue-
tooth laitteen kanssa on muodostettu 
laitepari tai haluat yhdistää uuden 
laitteen ja Bluetooth-laiteluettelo on 
täynnä, poista paritettuja laitteita.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta ja valitse Phone set-
tings  Delete devices.
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2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
poistettavan laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.

3. Paina [1 RPT]-painiketta valitakse-
si Yes.

HUOMAUTUS

• Kun poistat laiteparilla yhdiste-
tyn laitteen, myös järjestelmään 
tallennettu puheluhistoria ja 
yhteystiedot poistetaan.

• Jos haluat käyttää uudelleen lai-
tetta, jonka olet poistanut järjes-
telmästä, sinun on muodostetta-
va uudelleen laitepari sen 
kanssa.

Bluetooth-audiolaitteen 
käyttäminen
Voit kuunnella yhdistetyyn Blue-
tooth-audiolaitteeseen tallennettua 
musiikkia autosi kaiuttimista.

1. Paina ohjauspaneelin [AUDIO]-
painiketta.

2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Bluetooth audio ja paina säädintä.

(1)  Tällä hetkellä soitetun kappaleen 
tiedot

1. Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK]-painiketta käyttääksesi 
seuraavaa valikon vaihtoehtoa.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
vaihtoehdon ja paina säädintä.

• Ääniasetukset: Voit vaihtaa 
ääniin liittyviä asetuksia, esimer-
kiksi paikkaa, johon ääni keskit-
tyy sekä kunkin alueen voimak-
kuutta.

 -  Position (Äänen tasapai-
no): Valitse paikka, johon 
ääni on paras keskittää 
autossa. Valitse Fade 
(Fader) tai Balance, kierrä 
[TUNE]-säädin haluttuun 
asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitse-
malla Centre (Center).

 -  Equaliser (Tone) (Taajuus-
korjain): Säädä kunkin 
äänensävyn tasoa.

 -  Speed dependent vol. 
(Ajonopeuden mukaan 
säätyvä äänenvoimak-
kuus): Aseta äänenvoimak-
kuus säätymään automaatti-
sesti ajonopeuden mukaan.

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

• Mode popup (popup-tila): 
Valitse asetus, jotta tilanvalin-
taikkuna näytetään, kun ohjaus-
paneelin [AUDIO]-painiketta 
painetaan.
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• Date/Time (Päivämäärä/kel-
lonaika): Voit vaihtaa järjestel-
män näytöllä esitettyä päivä-
määrää ja kellonaikaa.

 -  Set date (Aseta päivämää-
rä): Aseta järjestelmän näy-
töllä esitettävä päivämäärä.

 -  Set time (Aseta aika): Aseta 
järjestelmän näytöllä esitettä-
vä aika.

 -  Time format (Kellonajan 
näyttömuoto): Valitse 12 tai 
24 tunnin näyttömuoto.

 -  Display (Power Off) (Näyttö 
(virta pois)): Kello näyte-
tään, kun järjestelmän virta 
on katkaistuna.

• Language (Kieli): Voit vaihtaa 
näyttökieltä.

Toiston keskeytys/palauttaminen
Keskeytä toisto painamalla ohjauspa-
neelin [TUNE]-säädintä. Jatka toistoa 
painamalla [TUNE]-säädintä uudel-
leen.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

mykistyspainiketta.

Toistuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1 RPT]-paini-
ketta. Toistuvan toiston tila muuttuu 
joka kerta kun painat sitä. Vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL]-pai-
niketta. Satunnaissoitto otetaan käyt-
töön tai poistetaan käytöstä joka 
kerta kun painat sitä. Kun otat satun-
naistoistotilan (shuffle) käyttöön, sitä 
vastaava tilakuvake näytetään näy-
töllä.

HUOMAUTUS

RPT- ja SHFL-toimintoja (toistuva 
toisto ja satunnaistoisto) ei ehkä 
tueta riippuen yhdistetystä Blue-
tooth-laitteesta tai matkapuheli-
mesta.

HUOMAUTUS

• Toiston ohjaukset riippuvat käyt-
tämästäsi yhdistetystä Blue-
tooth-laitteesta, matkapuheli-
mesta tai musiikkisoittimesta.

• Streaming-toimintoa ei ehkä 
tueta käyttämästäsi musiikki-
soittimesta riippuen.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

• Jos Bluetooth-puhelinta käyte-
tään musiikin toistamiseen ja 
puhelin vastaanottaa puhelun 
tai sillä soitetaan puhelu, musiik-
ki lakkaa.

• Puhelun soittaminen tai puhe-
luun vastaaminen Bluetooth-
toiston aikana voi aiheuttaa häi-
riöääniä.

• Jos käytät Bluetooth-puhe-
lintilaa Bluetooth audion kans-
sa, toisto ei ehkä jatku auto-
maattisesti puhelun päätettyä. 
Tämä riippuu yhdistetystä mat-
kapuhelimesta.

• Seuraavan/edellisen kappaleen 
hakeminen Bluetooth-äänen-
toistotilassa voi aiheuttaa häiri-
öitä joihinkin matkapuhelimiin.

• Pikakelausta eteen-/taaksepäin 
ei tueta Bluetooth audio -tilassa.

• Soittolistatoimintoa ei tueta 
Bluetooth audio -tilassa.
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• Jos Bluetooth-laitteen yhteys 
katkaistaan, Bluetooth audio 
-tila lakkaa.

Bluetooth-puhelimen 
käyttäminen
Voit käyttää Bluetoothia handsf-
ree-puheluihin. Katso puhelutiedot 
järjestelmän näytöltä ja soita tai vas-
taanota puheluita turvallisesti ja käte-
västi auton oman mikrofonin ja kaiut-
timien kautta. 

 VAROITUS  

• Pysäköi auto turvalliseen paik-
kaan ennen Bluetooth-laitteen 
kytkemistä. Häiriintyminen ajon 
aikana saattaa aiheuttaa liiken-
neonnettomuuden ja johtaa jopa 
hengenvaarallisiin henkilöva-
hinkoihin.

• Älä koskaan näppäile puhelin-
numeroa tai ota puhelinta kätee-
si ajon aikana. Matkapuhelimen 
käyttö saattaa häiritä keskitty-
mistäsi, jolloin olosuhteiden 
havaitseminen ja odottamatto-
miin tilanteisiin reagoiminen 
heikkenee. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen. Käytä tarvit-
taessa Bluetooth Handsfree -toi-
mintoa soittaaksesi puheluita ja 
pidä puhelut mahdollisimman 
lyhyinä.

HUOMAUTUS

• Et pääse puhelimen näyttöön, 
jos yhdistettyjä matkapuhelimia 
ei ole. Yhdistä puhelin järjestel-
mään käyttääksesi Bluetooth-
puhelintoimintoa

• Bluetooth Handsfree -toiminto 
ei ehkä toimi, kun olet alueella 
jolla matkapuhelimen kenttä on 
huono, kuten tunnelissa, maan 
alla tai vuoristoisella alueella.

• Yhteys saattaa olla huono seu-
raavissa olosuhteissa:
- Matkapuhelimen kenttä on 

heikko
- Matkustamossa on melua
- Matkapuhelin on metalliesi-

neiden (esim. juomatölkin) 
lähellä.

• Bluetooth Handsfree -toiminnon 
äänenvoimakkuus ja -laatu saat-
tavat vaihdella liitetystä puheli-
mesta riippuen.
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Puhelun soittaminen
Jos matkapuhelimesi on yhdistetty 
järjestelmään, voit soittaa valitsemal-
la nimen soittohistoriastasi tai yhteys-
tietoluettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

soitto/vastaus-painiketta.
2. Valitse puhelinnumero.

• Valitse puhelinnumero suosi-
keista valitsemalla Favourites.

• Valitse puhelinnumero soittohis-
toriasta valitsemalla Call histo-
ry.

• Valitse puhelinnumero yhdiste-
tystä matkapuhelimesta lada-
tusta yhteystietoluettelosta valit-
semalla Contacts.

3. Lopeta puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2 SHFL] -painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

Suosikit-luettelon rekisteröiminen 
Bluetoothin käyttäminen handsf-
ree-puheluiden yhteydessä on hel-
pompaa, kun rekisteröit puhelinnu-
meroita suosikeiksi.
1. Kun olet puhelimen näytöllä, kään-

nä ohjauspaneelin [TUNE]-
säädintä valitaksesi Favourites ja 
paina säädintä.

2. Valitse [MENU/CLOCK]  Add 
new favourites (Lisää uusi suo-
sikki). 

3. Paina [1 RPT]-painiketta ja valitse 
haluamasi puhelinnumero.

Suosikit-luettelon (favourites) käyttö
1. Kun olet puhelimen näytöllä, kään-

nä ohjauspaneelin [TUNE]-
säädintä valitaksesi Favourites ja 
paina säädintä.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
•  Add new favourites (Lisää uusi 

suosikki): Lisää usein käytetty 
puhelinnumero suosikkeihin.

• Delete items (Poista kohde): 
Yhden valitun suosikkikohteen 
poistaminen.

•  Delete all (Poista kaikki): Kaikkien 
suosikkikohteiden poistaminen.

HUOMAUTUS

• Voit rekisteröidä jopa 20 suosik-
kia jokaiselle laitteelle.

• Jotta voit rekisteröidä suosikke-
ja, sinun on ensin ladattava 
yhteystietoja järjestelmään.

• Matkapuhelimeen tallennettua 
suosikkiluetteloa ei ladata jär-
jestelmään.
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• Jos matkapuhelimessa olevia 
yhteystietoja muokataan, järjes-
telmän suosikit eivät automaat-
tisesti muutu. Poista ja lisää 
kohde suosikkeihin uudelleen.

• Kun yhdistät uuden matkapuhe-
limen, edellisen puhelimesi suo-
sikkeja ei näytetä, mutta ne 
pysyvät järjestelmässä, kunnes 
poistat edellisen puhelimen lai-
teluettelosta.

Puheluhistorian käyttäminen
1. Kun olet puhelimen näytöllä, kään-

nä ohjauspaneelin [TUNE]-
säädintä valitaksesi Call history ja 
paina säädintä.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina sää-
dintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK] -painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:
• Download (Lataa): Lataa puhelu-

historiasi
•  All calls (Kaikki puhelut): Katso 

kaikki puhelut.
•  Dialled calls (Soitetut puhelut): 

Katso vain soitetut puhelut.
•  Received calls (Vastatut puhe-

lut): Katso vain vastatut puhelut.
• Missed calls (Vastaamattomat 

puhelut): Katso vain vastaamatto-
mat puhelut.

HUOMAUTUS

• Jotkut matkapuhelimet eivät 
mahdollisesti tue lataustoimin-
toa.

• Puheluhistoriaan pääsee vain 
kun puheluhistoria on ladattu ja 
matkapuhelin on yhdistetty jär-
jestelmään.

• Salaisista numeroista tulleita 
puheluita ei tallenneta puhelu-
historiaan.

• Enintään 50 puhelutietoa lada-
taan luetteloa kohden.

• Puhelimen kesto- ja aikatietoja 
ei näytetä järjestelmän näytöllä.

• Soittohistoriasi lataaminen mat-
kapuhelimestasi edellyttää 
lupaa. Kun yrität ladata tietoja, 
sinun täytyy ehkä sallia lataami-
nen matkapuhelimella. Jos 
lataaminen epäonnistuu, tarkis-
ta näkyykö matkapuhelimen 
näytöllä ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Kun lataat puheluhistoriasi, 
kaikki vanhat tiedot poistetaan.

Yhteystietoluettelon käyttö
1. Kun olet puhelimen näytöllä, kään-

nä ohjauspaneelin [TUNE]-
säädintä valitaksesi Contacts ja 
paina säädintä.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi aakkosnumeeristen 
merkkien joukon ja paina säädintä.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.
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Paina ohjauspaneelin [MENU/
CLOCK]-painiketta käyttääksesi seu-
raavia valikon vaihtoehtoja:
•  Download (Lataa): Lataa matka-

puhelimesi yhteystiedot.

HUOMAUTUS

• Yhteystiedot voidaan näyttää 
ainoastaan, kun Bluetooth-laite 
on yhdistetty.

• Vain tuetussa muodossa olevat 
yhteystiedot voidaan ladata ja 
näyttää Bluetooth-laitteessa. 
Joidenkin sovellusten yhteystie-
toja ei sisällytetä.

• Laitteestasi voidaan ladata enin-
tään 2000 yhteystietoa.

• Jotkut matkapuhelimet eivät 
mahdollisesti tue lataustoimin-
toa.

• Riippuen järjestelmäsi ominai-
suuksista, jotkut ladatut yhteys-
tiedot saatetaan menettää.

• Sekä puhelimeen että SIM-
kortille tallennetut yhteystiedot 
ladataan. Joissakin puhelimissa 
SIM-kortille tallennettuja yhteys-
tietoja ei voi ladata.

• Yhteystietoihin sisältyviä eri-
koismerkit- ja kuvat eivät ehkä 
näy asianmukaisesti.

• Yhteystietojen lataaminen mat-
kapuhelimestasi edellyttää 
lupaa. Kun yrität ladata tietoja, 
sinun täytyy ehkä sallia lataami-
nen matkapuhelimella. Jos 
lataaminen epäonnistuu, tarkis-
ta näkyykö matkapuhelimen 
näytöllä ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Matkapuhelimen tyypistä ja 
tilasta riippuen latauksessa 
saattaa kestää jonkin aikaa.

• Kun lataat yhteystietosi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

• Et voi muokata tai poistaa yhte-
ystietojasi järjestelmän kautta.

• Kun yhdistät uuden matkapuhe-
limen, edellisestä puhelimestasi 
ladattuja yhteystietoja ei näyte-
tä, mutta ne pysyvät järjestel-
mässä, kunnes poistat edellisen 
puhelimen laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu tulee, järjestelmän näy-
tölle ilmestyy saapuvasta puhelusta 
ilmoittava ponnahdusikkuna.
Vastaa puheluun painamalla ohjaus-
paneelin [1 RPT] -painiketta.

• Voit myös painaa ohjauspyörän 
soitto/vastaus-painiketta.



5-123

05

Hylkää puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2 SHFL] -painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

HUOMAUTUS

• Joissakin puhelintyypeissä 
puhelun hylkäämistä ei ehkä 
tueta.

• Kun puhelimesi on yhdistetty 
järjestlemään, soittoääni saattaa 
kuulua auton kaiuttimista vaikka 
olet poistunut autosta, jos puhe-
lin on käyttöetäisyydellä. 
Katkaise yhteys kytkemällä laite 
irti järjestelmästä tai kytkemällä 
laitteen Bluetooth-yhteys pois 
päältä.

Toimintojen käyttäminen
puhelun aikana
Puhelun aikana näet alla esitetyn 
soittonäytön. Paina jotakin painiketta 
suorittaaksesi haluamasi toiminnon.

Siirrä puhelu matkapuhelimeesi pai-
namalla ohjauspaneelin [RPT]-paini-
ketta.
• Voit myös pitää ohjauspyörän soit-

to/vastaus-painiketta painettuna.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2 SHFL] -painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.
• Paina ohjauspaneelin [MENU/

CLOCK]-painiketta käyttääksesi 
seuraavia valikon vaihtoehtoja:

• Microphone Volume (Mikrofonin 
äänenvoimakkuus): Säädä 
mikrofonin voimakkuutta tai kytke 
mikrofoni pois päältä, jotta keskus-
telukumppani ei kuule sinua.

HUOMAUTUS

• Jos soittajan tiedot on tallennet-
tu yhteystietoluetteloosi, soitta-
jan nimi ja puhelinnumero näy-
tetään. Jos soittajan tietoja ei 
ole tallennettu yhteystietoluette-
loosi, vain soittajan puhelinnu-
mero näytetään.

• Bluetooth-puhelun aikana et voi 
vaihtaa toiseen näyttöön, kuten 
audionäyttöön tai asetusnäyt-
töön.

• Puheluyhteyden laatu saattaa 
vaihdella puhelintyypistä riippu-
en. Joissakin puhelimissa ääne-
si saattaa kuulua huonommin 
keskustelukumppanille.

• Joissakin puhelintyypeissä pu-
helinnumeroa ei ehkä tueta näy-
tetä.

• Joissakin puhelintyypeissä pu-
helun siirtotoimintoa ei ehkä 
tueta.
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Yleiseurooppalainen eCall-järjestel-
mä soittaa hätäpuhelun automatti-
sesti liikenneonnettomuuden tai 
muun onnettomuuden sattuessa tien 
päällä.

SOS
Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa 
hätäpuhelun päivystäjille ja avun-
pyyntöihin vastaaville manuaalisesti 
ensiavun saamiseksi painamalla 
SOS-painiketta.
• Äänen toisto lakkaa, ja näytölle 

tulee teksti SOS.

SOS Test
Voit aloittaa yleiseurooppalaisen 
eCall-järjestelmän testaustilan paina-
malla SOS Test -painiketta.
• Äänen toisto lakkaa, ja näytölle 

tulee teksti SOS TEST.

HUOMAUTUS

• Katso lisätietoja käyttöoppaan 
kohdasta ”Yleiseurooppalainen 
eCall-hätäpuhelujärjestelmä”.

• Joillain alueilla järjestelmää ei 
ehkä tueta.

• Painikkeen nimi saattaa vaihdel-
la alueesta ja automallista riip-
puen.

YLEISEUROOPPALAINEN ECALL-HÄTÄPUHELUJÄRJESTELMÄ 
(JOS VARUSTEENA)
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Tilakuvakkeet näkyvät näytön ylä-
osassa ja osoittavat järjestelmän 
tämänhetkisen tilan.
Tutustu tiettyjen toimenpiteiden ja toi-
mintojen yhteydessä ilmeneviin tila-
kuvakkeisiin ja niiden merkityksiin.

Bluetooth

Kuvake Kuvaus

Yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden 
akkulataus

Bluetoothin kautta yhdistetty matka-
puhelin tai audiolaite

Bluetooth-puhelu meneillään

Mikrofoni kytketty pois päältä Blue-
tooth-puhelun aikana

Ladataan puheluhistoriaa Bluetoo-
thin kautta yhdistetystä matkapuhe-
limesta järjestelmään

Ladataan yhteystietoja Bluetoothin 
kautta yhdistetystä matkapuheli-
mesta järjestelmään

Näytetään, kun Bluetooth-kauko- 
ohjain on yhdistetty älypuhelinso-
velluksen kautta

Signaalin voimakkuus

Kuvake Kuvaus

Bluetoothin kautta yhdistetyn mat-
kapuhelimen signaalin voimakkuus

HUOMAUTUS

• Näytöllä esitetty akun taso saat-
taa poiketa yhdistetyssä lait-
teessa esitetystä akun tasosta.

• Näytöllä esitetty signaalin voi-
makkuus saattaa poiketa yhdis-
tetyssä laitteessa esitetystä sig-
naalin voimakkuudesta.

• Joitakin tilakuvakkeita ei ehkä 
näytetä automallista ja varuste-
lusta riippuen.

JÄRJESTELMÄN TILAKUVAKKEET
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USB
Tuetut äänitiedostomuodot
• Audiotiedoston tiedot

- WAVeform audio -muoto
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
-  Windows Media Audio Ver 

7.X/8.X
• Siirtonopeudet

- MPEG1 (Layer3):  
32/40/48/56/64/80/96/112/128/
160/192/224/256/320 kb/s

-  MPEG2 (Layer3):  
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kb/s

-  MPEG2.5 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kb/s

-  WMA (korkea taso): 
48/64/80/96/128/160/192 kb/s

• Bits Per Sample
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
- WAV (IMA ADPCM): 4 bit
- WAV (MS ADPCM): 4 bit

• Näytteenottotaajuus
- MPEG1: 

44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 

22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 

11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Kansion/tiedoston nimen maksimi-
pituus (Unicode-pohjainen): 40 
englannin tai korean merkkiä

• Tuetut merkit kansion/tiedoston 
nimeä varten (Unicode-tuki): 2 604 
korean merkkiä, 94 alfanumeerista 
merkkiä, 4 888 yleistä kiinalaista 
merkkiä, 986 erikoismerkkiä

• Kansioiden maksimimäärä: 1 000
• Tiedostojen maksimimäärä: 5 000

HUOMAUTUS

• Jos tiedostomuotoa ei tueta, tie-
dostoa ei ehkä tunnisteta tai soi-
teta tai sitä koskevia tietoja, 
kuten tiedoston nimeä ei ehkä 
näytetä asianmukaisesti.

• Järjestelmä tunnistaa vain tie-
dostopäätteillä .mp3/.wma/.wav 
varustetut tiedostot. Jos tiedos-
to ei ole tuetussa muodossa, 
vaihda tiedostomuotoa käyttä-
mällä uusinta koodausohjelmis-
toa.

• Järjestelmä ei tue DRM-
kopiosuojattuja tiedostoja.

• MP3/WMA-pakattujen tiedosto-
jen ja WAV-tiedostojen äänen-
laadussa voi esiintyä bittinopeu-
desta riippuvia eroja. (Jos 
musiikkitiedoston bittinopeus 
on suurempi, sen äänenlaatu on 
parempi.)

• Kansion tai tiedoston nimissä 
olevia japanin tai yksinkertaiste-
tun kiinan merkkejä ei ehkä näy-
tetä asianmukaisesti.

Tuetut USB-tallennuslaitteet
• Bittiä/sektori: 64 kbit tai vähemmän
• Koodausformaatti: FAT12/16/32 

(suositus), exFAT/NTFS

TIETO- JA VIIHDEJÄRJESTELMÄN TIEDOT
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HUOMAUTUS

• Toiminta taataan vain metalli-
kuorisille USB-tallennuslaitteille, 
joissa on plugiliitin.
- Muovisella plugilla varustet-

tuja USB-laitteita ei ehkä tun-
nisteta.

- Muistikorttityyppisiä USB-
tallennuslaitteita, kuten CF- 
tai SD-kortteja ei ehkä tunnis-
teta.

• USB-kiintolevyasemia ei ehkä 
tunnisteta.

• Jos käytät usealla loogisella 
asemalla varustettua suurikoko-
ista USB-tallennuslaitetta, vain 
ensimmäiseen asemaan tallen-
netut tiedostot tunnistetaan.

• Jos USB-tallennuslaitteeseen 
ladataan sovellusohjelma, sitä 
vastaavia mediatiedostoja ei 
ehkä toisteta.

• Käytä USB 2.0 -laitteita parem-
paa yhteensopivuutta varten.

Bluetooth
• Bluetooth-teholuokka 2: -6...4 dBm
• Antennin teho: Enintään 3 mW
• Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
• Bluetooth-korjauksen RAM-

ohjelmistoversio: 1

Muut tuotemerkit ja -nimet kuuluvat 
omistajilleen.

• Bluetooth®-teksti ja logo ovat 
Bluetooth SIG, Inc rekisteröimiä 
tuotemerkkejä ja HYUNDAI käyt-
tää niitä lisenssillä.

TAVARAMERKIT
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 VAROITUS

Hiilimonoksidi (CO) eli häkä on myrkyllinen kaasu. Hiilimonoksidin hen-
gittäminen voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on väritön ja hajuton 
kaasu.

Älä hengitä pakokaasua.
Avaa ikkunat heti, kun tunnet pakokaasun hajua matkustamossa. Hiilimonoksi-
din hengittäminen saattaa johtaa tajunnan menettämiseen ja kuolemaan.

Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.
Pakoputkisto pitää tarkastaa aina, kun auto nostetaan nosturilla esimerkiksi 
öljyvaihtoa varten. Suosittelemme tarkistuttamaan pakoputkiston aina valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä kun sen ääni muuttuu tai kun auton pohja osuu 
johonkin.

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin käyttäminen joutokäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotal-
lin ovi olisi auki. Käytä moottoria vain niin kauan, että se käynnistyy ja voit ajaa 
ulos autotallista.

Vältä pitkäaikaista joutokäyntiä, kun autossa on matkustajia.
Auton tulee olla avoimella paikalla ja ilmastointilaite tulee säätää niin, että 
ulkoilmanotto (ei sisäilmankierto) on valittuna ja puhallinnopeus on säädetty 
suureksi, jos matkustajien täytyy oleskella autossa pitkään moottorin ollessa 
tyhjäkäynnillä.

Pidä ilmanottoaukot puhtaina.
Varmista, ettei tuulilasin edessä oleviin ilmanottoaukkoihin kerry lunta, jäätä, 
lehtiä tai muuta roskaa, jotta ilmastointilaite toimisi oikein.

Jos joudut ajamaan takaluukku avoinna:
Sulje kaikki ikkunat.
Avaa kojelaudan tuuletussuuttimet.
Valitse ulkoilmanotto (”Fresh”), ilmavirran suuntaus lattiaan tai kasvoihin, ja 
ilmastointilaitteen suuri puhallinnopeus.
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Ennen autoon nousemista 
• Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja 

valot puhtaina.
• Poista huurre, lumi ja jää.
• Tarkasta silmämääräisesti renkai-

den epätasainen kuluminen ja vau-
riot.

• Tarkista, ettei auton alla näy vuo-
toja.

• Varmista ennen peruuttamista, 
ettei auton takana ole esteitä.

Ennen käynnistämistä 
• Varmista, että konepelti, taka-

luukku ja ovet ovat kunnolla kiinni 
ja lukossa.

• Säädä istuimen asento ja ohjaus-
pyörä.

• Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Kiinnitä turvavyösi. Tarkista, että 

kaikki matkustajat ovat kiinnittä-
neet turvavyönsä.

• Tarkasta kojetaulun mittarit ja 
merkkivalot, sekä näytön viestit 
kun virta-avain on ON-asennossa.

• Tarkista, että matkatavarasi on 
sijoitettu asianmukaisesti ja kiinni-
tetty kunnolla.

 VAROITUS

Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit vähentää VAKAVIEN ja HEN-
GENVAARALLISTEN vammojen 
riskiä:
• Käytä AINA turvavyötä. Kaikkien 

matkustajien tulee käyttää tur-
vavöitä. Lisätietoja on luvun 3 
kohdassa ”Turvavyöt”.

• Pysyttele valppaana ajaessasi. 
Varaudu siihen, että muut tiellä-
liikkujat voivat tehdä virheitä ja 
vääriä tilannearvioita.

• Keskity ajamiseen. Jos kuljetta-
jan huomio kiinnittyy johonkin 
muuhun kuin liikennetilantee-
seen, onnettomuusriski kasvaa.

• Jätä riittävä turvaväli edellä aja-
vaan ajoneuvoon.

ENNEN AJAMISTA 
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 VAROITUS

Älä MILLOINKAAN aja huumausai-
neiden tai alkoholin vaikutuksen 
alaisena.
Päihtyneenä ajaminen on vaaral-
lista, ja saattaa johtaa VAKAVAAN 
LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLE-
MAAN onnettomuudessa.
Rattijuoppous on merkittävin tielii-
kennekuolemiin johtava syy. Jo 
pieni määrä alkoholia vaikuttaa 
olennaisesti reaktio-, havainnointi- 
ja harkintakykyyn. Yksi alkoholian-
nos riittää heikentämään kykyäsi 
reagoida muuttuvissa olosuh-
teissa ja hätätilanteissa, ja jokai-
nen uusi annos hidastaa refleksejä 
entisestään.
Ajaminen kolmiolääkkeiden tai 
huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena on vähintään yhtä vaaral-
lista kuin ajaminen alkoholin vai-
kutuksen alaisena.
Päihtymys nostaa vakavan liiken-
neonnettomuuden vaaran monin-
kertaiseksi. Älä aja autoa päihty-
neenä. Älä matkusta autossa, 
jonka kuljettaja on päihtynyt. Ellet 
voi olla varma kuljettajan ajokun-
nosta, käytä taksia.
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 VAROITUS

Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit vähentää VAKAVIEN ja HEN-
GENVAARALLISTEN vammojen 
riskiä:
• Älä KOSKAAN anna virta-avainta 

lapselle tai ajotaidottomalle hen-
kilölle. Tämä voi käynnistää 
moottorin, ja auto voi lähteä 
odottamatta liikkeelle.

• ÄLÄ KOSKAAN kurota ohjaus-
pyörän läpi virtalukkoon tai 
muuhun hallintalaitteeseen 
auton liikkuessa. Saatat menet-
tää auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen.

Virtalukko (jos varusteena)

OIB054010OIB054010

 VAROITUS

• Älä KOSKAAN käännä virta- 
avainta LOCK- tai ACC-asen-
toon auton liikkuessa, lukuun 
ottamatta hätätilanteita. Mootto-
rin sammuessa ohjaus- ja jarru-
tehostimet poistuvat käytöstä. 
Auton ohjattavuuden ja jarrutus-
tehon menettäminen voi johtaa 
liikenneonnettomuuteen.

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta, varmista aina, että 
vaihteenvalitsin on 1. vaihteella 
(manuaalivaihteisto) tai N-asen-
nossa (robottivaihteisto), kytke 
seisontajarru ja käännä virta- 
avain LOCK-asentoon.

 Ellei varotoimenpiteitä suori-
teta, auto saattaa lähteä odotta-
matta liikkeelle.

HUOMAUTUS

Älä kiinnitä virtalukkoon varus-
teena myytävää suojusta. Se voi 
aiheuttaa yhteysvirheen, joka 
estää moottorin käynnistämisen.

VIRTALUKKO 
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Virta-avaimen asennot

Kytkimen
asento

Toimenpide Muistutus

LOCK
Virta-avain voidaan poistaa virta-
lukosta LOCK-asennossa.

Samalla ohjauslukko lukkiutuu. 
(Varustelun mukaan.)

ACC Sähkötoimisten varusteiden vir-
ransyöttö kytkeytyy.

Ohjauslukko vapautuu. 
Jos virta-avaimen kääntäminen 
ACC-asentoon on vaikeaa, kään-
tele ohjauspyörää molempiin 
suuntiin.

ON

Virta-avain palautuu tähän asen-
toon, kun käynnistät moottorin. 
Kaikki toiminnot ja varusteet ovat 
käytettävissä. 
Merkki- ja varoitusvalot syttyvät, 
kun virta-avain käännetään ACC-
asennosta ON-asentoon.

Älä jätä virta-avainta 
ON-asentoon, kun moottori ei ole 
käynnissä, jotta akku ei tyhjenisi. 

START

Käynnistä moottori kääntämällä 
virta-avain START-asentoon. 
Kytkin palaa ON-asentoon kun 
päästät irti virta-avaimesta.

Käynnistin toimii niin kauan kuin 
pidät virta-avainta START-
asennossa.
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Moottorin käynnistäminen 

 VAROITUS

• Käytä aina sopivia kenkiä ajaes-
sasi. Vääränlaiset kengät (kor-
kokengät, hiihtokengät, sandaa-
lit, varvassandaalit jne.) saatta-
vat haitata jarru- ja kaasupolki-
men käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käynnis-
täessäsi moottoria. Auton äkilli-
nen liikkeellelähtö voi aiheuttaa 
onnettomuustilanteen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen mootto-
rin korkeilla kierroksilla, auto 
voi lähteä liikkeelle liian nopealla 
vauhdilla.

Manuaalivaihteisto:
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Varmista, että vaihdevipu on 

N-asennossa.
3. Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
4. Käännä virta-avain START-asen-

toon. Pidä avainta START-asen-
nossa (enintään 10 sekuntia), kun-
nes moottori käynnistyy, ja vapauta 
se. 

Robottivaihteistolla varustettu auto:
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Varmista, että vaihdevipu on 

N-asennossa.
3. Paina jarrupoljin täysin pohjaan.
4. Käännä virta-avain START-asen-

toon. Pidä avainta START-asen-
nossa (enintään 10 sekuntia), kun-
nes moottori käynnistyy, ja vapauta 
se. Moottorin käynnistäminen ei 
onnistu, ellei vaihteenvalitsin ole 
N-asennossa.

i  Lisätietoja

• Älä lämmitä moottoria joutokäyn-
nillä auton seisoessa. Säilytä liik-
keellelähdön jälkeen tasainen jouto-
käyntinopeus. (Vältä äkillisiä 
kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

• Käynnistä auto aina painaen jarru-
poljinta. Älä paina kaasupoljinta 
käynnistäessäsi moottoria. Älä 
nosta kylmän moottorin joutokäyn-
tinopeutta äkillisesti korkeaksi (ns. 
ryntäytys).
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
• Älä pidä virta-avainta 

START-asennossa kauemmin 
kuin 10 sekuntia. Odota 5-10 
sekuntia, ennen kuin yrität käyn-
nistystä uudelleen. 

• Älä käännä virta-avainta 
START-asentoon moottorin käy-
dessä. Käynnistin voi vaurioi-
tua.

• Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit yrittää käynnistää 
moottorin uudelleen siirtämällä 
vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja kääntämällä virta-avaimen 
START-asentoon.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
työntämällä tai hinaamalla 
autoa. 

Moottorin käynnistyspainike 
(jos varusteena)

OAC3069052TUOAC3069052TU

Kun etuovi avataan, moottorin käyn-
nistyspainikkeen valo syttyy. Se sam-
muu noin 30 sekunnin kuluttua oven 
sulkemisesta. (Varustelun mukaan.)

 VAROITUS

Moottorin sammuttaminen hätäti-
lanteessa:
Paina käynnistyspainiketta yli kah-
den sekunnin ajan TAI paina käyn-
nistyspainiketta nopeasti kolme 
kertaa (kolmen sekunnin 
kuluessa).
Voit käynnistää moottorin uudel-
leen auton liikkuessa: älä paina 
jarrupoljinta ja paina käynnistys-
painiketta vaihteenvalitsimen 
N-asen nossa.
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 VAROITUS

• Älä MILLOINKAAN paina käyn-
nistyspainiketta auton liikku-
essa, poikkeuksena hätätilan-
teet. Moottorin sammuessa 
ohjaus- ja jarrutehostimet pois-
tuvat käytöstä. Auton ohjatta-
vuuden ja jarrutustehon menet-
täminen voi johtaa liikenneon-
nettomuuteen.

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta, kytke aina seisonta-
jarru, paina käynnistyspainike 
OFF-asentoon ja ota älyavain 
mukaasi. Ellei varotoimenpiteitä 
suoriteta, auto saattaa lähteä 
odottamatta liikkeelle.
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Käynnistyspainikkeen asennot

Painikkeen asento Action (toimenpide) Muistutus

OFF

• Kun haluat sammuttaa moot-
torin, pysäytä auto ja paina 
moottorin käynnistyspaini-
ketta. 

• Samalla ohjauslukko lukkiu-
tuu. (Varustelun mukaan.)

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutu-
nut kunnolla, kuulet varoitusää-
nen avatessasi kuljettajan oven.

ACC

• Paina käynnistyspainiketta 
sen ollessa OFF-asennossa 
(älä paina kytkinpoljinta). 

• Sähkötoimisten varusteiden 
virransyöttö kytkeytyy. 

• Ohjauslukko vapautuu.

• Jos jätät käynnistyspainik-
keen ACC-asentoon yli tun-
nin ajaksi, virransyöttö kat-
keaa automaattisesti, jotta 
akkuvaraus ei purkaudu. 

• Käynnistyspainiketta ei voida 
käyttää, jos ohjauslukko ei 
avaudu täydellisesti. Käännä 
ohjauspyörää molempiin 
suuntiin ja paina samalla 
käynnistyspainiketta.

ON

• Paina käynnistyspainiketta 
sen ollessa ACC-asennossa 
(älä paina kytkinpoljinta).

• Tarkista ennen moottorin 
käynnistämistä, että varoi-
tusvalot syttyvät asianmukai-
sesti.

Älä jätä käynnistyspainiketta 
ON-asentoon, kun moottori ei 
ole käynnissä, jotta akku ei tyh-
jene.

START

Käynnistä moottori: paina kyt-
kin- ja jarrupoljinta ja paina 
käynnistyspainiketta vaihteen-
valitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaa).

Jos et paina kytkinpoljinta pai-
naessasi käynnistyspainiketta, 
moottori ei käynnisty ja käynnis-
tyspainikkeen tila muuttuu seu-
raavasti:
OFF  ACC  ON  OFF
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Moottorin käynnistäminen 

 VAROITUS

• Käytä aina sopivia kenkiä ajaes-
sasi. Vääränlaiset kengät (kor-
kokengät, hiihtokengät, sandaa-
lit, varvassandaalit jne.) saatta-
vat haitata jarru- ja kaasupolki-
men käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käynnis-
täessäsi moottoria. 

 Auton äkillinen liikkeellelähtö 
voi aiheuttaa onnettomuustilan-
teen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen mootto-
rin korkeilla kierroksilla, auto 
voi lähteä liikkeelle liian nopealla 
vauhdilla.

i  Lisätietoja

• Moottori käynnistyy käynnistyspai-
niketta painamalla vain, jos äly-
avain on autossa.

• Moottori ei ehkä käynnisty, vaikka 
älyavain olisi autossa, jos avain on 
kaukana kuljettajan istuimesta.

• Kun käynnistyspainike (Engine 
Start/Stop) on ACC- tai 
ON-asennossa ja ovi avataan, jär-
jestelmä tarkistaa, onko älyavain 
autossa. Jos älyavain ei ole autossa, 

 -osoitus vilkkuu ja ”Key not in 
vehicle” (Avain ei ole autossa) 
-varoitusviesti tulee näyttöön. Jos 
kaikki ovet ovat kiinni, myös varoi-
tusääni kuuluu noin 5 sekunnin 
ajan. Pidä älyavain autossa, kun 
virtalukko on ACC-asennossa tai 
moottori on käynnissä.

Manuaalivaihteisto: 
1. Pidä älyavain aina mukanasi. 
2. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
3. Varmista, että vaihdevipu on 

N-asen nossa.
4. Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
5. Paina käynnistyspainiketta.

Robottivaihteistolla varustettu auto:
1. Pidä älyavain aina mukanasi.
2. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
3. Varmista, että vaihdevipu on 

N-asen nossa.
4. Paina jarrupoljinta.
5. Paina käynnistyspainiketta. Moot-

torin käynnistäminen ei onnistu, 
ellei vaihteenvalitsin ole N-asen-
nossa.

i  Lisätietoja

• Älä lämmitä moottoria joutokäyn-
nillä auton seisoessa. Säilytä liik-
keellelähdön jälkeen tasainen jouto-
käyntinopeus. (Vältä äkillisiä 
kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

• Käynnistä auto aina painaen jarru-
poljinta. Älä paina kaasupoljinta 
käynnistäessäsi moottoria. Älä 
nosta kylmän moottorin joutokäyn-
tinopeutta äkillisesti korkeaksi (ns. 
ryntäytys).
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
• Jos liikenne- ja tieolosuhteet 

sallivat, voit yrittää käynnistää 
moottorin uudelleen siirtämällä 
vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja painamalla käynnistyspaini-
ketta.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
työntämällä tai hinaamalla 
autoa. 

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
Älä paina käynnistyspainiketta yli 
10 sekunnin ajan. Tämä ei kuiten-
kaan koske tilannetta, jossa jarru-
valojen sulake on palanut.
Moottoria ei voi käynnistää nor-
maalisti, kun jarruvalokytkimen 
sulake on palanut. Vaihda sulake. 
Jos et voi vaihtaa sulaketta heti, 
voit käynnistää moottorin paina-
malla käynnistyspainiketta 10 
sekunnin ajan sen ollessa 
ACC-asennossa. 
Paina tästä huolimatta turvalli-
suussyistä jarrupoljin pohjaan asti 
ennen käynnistämistä. 

OAC3069051TUOAC3069051TU

i  Lisätietoja

Jos älyavaimen pariston varaus on 
heikko tai älyavain ei toimi oikein, voit 
käynnistää moottorin painamalla 
käynnistyspainiketta älyavaimella 
oheisen kuvan mukaisessa suunnassa. 
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OAC3069001TUOAC3069001TU

 Vaihteenvalitsinta voidaan siir-
tää painamatta painiketta (1).
 Vaihteenvalitsinta voidaan siir-
tää painamatta painiketta (1).

Manuaalivaihteiston toiminta 
Tässä manuaalivaihteistossa on 5 
ajovaihdetta. Vaihteen vaihtaminen 
on helppoa, koska vaihteisto on täy-
sin synkronoitu.

 VAROITUS

Jos joudut poistumaan autosta 
varmista aina, että vaihteenvalitsin 
on 1. vaihteella, kun auto on pysä-
köity ylämäkeen, ja R-asennossa 
alamäkeen pysäköitäessä. Kytke 
seisontajarru ja käännä virta-avain 
LOCK/OFF-asentoon. Ellei varotoi-
menpiteitä suoriteta, auto saattaa 
lähteä odottamatta liikkeelle.

Kun vaihdat peruutusvaihteelle, var-
mista, että auto on täysin pysähtynyt 
ja siirrä vaihdevipu vapaalle ennen 
sen siirtämistä R-asentoon.

Kun auto on pysähtynyt kokonaan ja 
1. vaihteen tai peruutusvaihteen kyt-
keminen on vaikeaa, toimi seuraa-
vasti: 
1. Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asen-

toon ja vapauta kytkinpoljin. 
2. Paina sitten kytkinpoljinta ja siirrä 

vaihteenvalitsin 1. tai R -asentoon.

i  Lisätietoja

Vaihteenvalitsimen siirtäminen saat-
taa tuntua normaalia raskaammalta 
kylmällä säällä, ennen kuin vaihteis-
toöljy on lämmennyt. 

MANUAALIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)
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Ajon aikana

Kytkimen käyttäminen 
(jos varusteena)
Kytkinpoljin pitää painaa pohjaan asti 
ennen
- Moottorin käynnistämistä 
 Moottoria ei voi käynnistää paina-

matta kytkinpoljinta. 
- Vaihteen vaihtamista
 Lähde liikkeelle vapauttamalla kyt-

kinpoljin hitaasti ja painamalla 
kaasupoljinta.

Vapauta kytkinpoljin hitaasti. Kytkin-
polkimen pitää olla täysin ylhäällä 
ajon aikana. 

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi kytkimen turhaa kulumista ja 
vaurioitumista:
• Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella 

ajaessasi.
• Älä pidä autoa paikallaan esim. 

mäessä tai liikennevaloissa kyt-
kin painettuna.

• Paina aina kytkinpoljin pohjaan 
estääksesi häiriöäänet tai vau-
riot.

• Älä lähde liikkeelle 2. vaihteella 
(paitsi liukkaalla tienpinnalla).

• Paina kytkinpoljin aivan pohjaan 
äläkä paina poljinta uudelleen 
ennen yläasentoon palaamista, 
kun vapautat polkimen. Jos pai-
nat poljinta toistuvasti ennen 
kuin se palaa alkuperäiseen 
asentoonsa, se voi aiheuttaa 
kytkinjärjestelmän vikaantumi-
sen.

Pienemmälle vaihteelle 
vaihtaminen
Vaihda pienemmälle vaihteelle pie-
nentääksesi moottorin kuormitusta, 
kun sinun on hidastettava vilkkaassa 
liikenteessä tai jyrkkää ylämäkeä aja-
essasi. 
Tällöin moottori ei sammu ja kiihdyt-
täminen on helpompaa. 
Alamäkeä ajettaessa pienemmälle 
vaihteelle vaihtaminen auttaa säilyt-
tämään turvallisen nopeuden mootto-
rijarrutuksen ansiosta ja vähentää 
jarrujen kulumista. 

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta moottori, 
kytkin ja vaihteisto eivät vaurioidu:
• Kun vaihdat 5. vaihteelta 4. vaih-

teelle, varo ettet vahingossa 
paina vaihteenvalitsinta sivu-
suunnassa ja kytke 2. vaihdetta. 
Moottorin käyntinopeus saat-
taisi nousta käyntinopeusmitta-
rin punaiselle alueelle. 

• Vaihda korkeintaan kahta vaih-
detta pienemmälle vaihteelle 
kerrallaan. Älä vaihda pienem-
mälle vaihteelle, kun moottorin 
käyntinopeus on yli 5000 r/min. 
Vaihteen vaihtaminen voi tällöin 
vaurioittaa moottoria, kytkintä ja 
vaihteistoa.
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Hyvä ajotapa 
• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-

mäkeen. Tämä on erittäin vaaral-
lista. 

• Älä paina jarru- ja kaasupoljinta 
samanaikaisesti ajon aikana. 
Tämä voi aiheuttaa jarrujen ja nii-
hin liittyvien osien ylikuumenemi-
sen ja toimintahäiriön.

 Hidasta vauhtia ja vaihda pienem-
mälle vaihteelle ajaessasi pitkässä 
alamäessä. Tällöin moottorijarru-
tus auttaa hidastamaan auton 
vauhtia.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Moottorin käyn-
tinopeus saattaa muutoin nousta 
liian suureksi ja vaurioittaa mootto-
ria. 

• Hidasta ajonopeutta voimak-
kaassa sivutuulessa. Auton hal-
linta on silloin huomattavasti hel-
pompaa.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt. Muuten vaih-
teisto voi vaurioitua.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varo-
vasti. Ole erityisen varovainen jar-
rutuksissa, kiihdytyksissä ja vaih-
teita vaihtaessasi. Liukkaalla pin-
nalla äkillinen nopeuden muutos 
voi saada vetävät pyörät menettä-
mään pitonsa, jolloin auton hallinta 
menetetään. Tämä voi aiheuttaa 
onnettomuuden.

 VAROITUS

Älä käytä moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmälle vaihteelle) 
liian äkillisesti tai liukkaalla tien-
pinnalla. Auto voi lähteä luisuun ja 
seurauksena voi olla liikenneon-
nettomuus. 

 VAROITUS

VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOH-
TAVIEN VAMMOJEN VAARAN 
vähentämiseksi:
• Käytä AINA turvavyötä. Ilman 

turvavyötä matkustava henkilö 
on huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua törmäys-
tilanteessa vakavasti kuin hen-
kilö, joka käyttää turvavyötä.

• Vältä suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, 
äläkä käänny äkillisesti tai jyr-
kästi.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, jos 
menetät auton hallinnan moot-
toritienopeuksilla. 

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi pyö-
rää joutuu ajoradan ulkopuolelle 
ja kuljettaja yrittää palata ajora-
dalle tekemällä liian jyrkän 
ohjausliikkeen.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, 
jos joudut ajoradan ulkopuo-
lelle. Hidasta sen sijaan ajono-
peutta ennen takaisin tielle siir-
tymistä.

• HYUNDAI suosittelee noudatta-
maan kaikkia nopeusrajoituksia.
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ROBOTTIVAIHTEISTO (AMT) (JOS VARUSTEENA)

Paina vaihteensiirtopainiketta ja siirrä vaihteenvalitsinta.

Siirrä vaihteenvalitsinta. 

OAI3069004IOAI3069004I

Robottivaihteisto on vaihteisto, jossa on vaihteen toimilaite ja kytkimen toimi-
laite tavallisen manuaalivaihteiston lisäksi. Ajomukavuuden parantamiseksi 
vaihteenvaihdot tehdään automaattisesti vaihteiston ohjausyksikön ja kytki-
men/vaihteen toimilaitteen toimesta. 
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Robottivaihteiston toiminta
Robottivaihteistossa on viisi ajovaih-
detta ja peruutusvaihde. 
D-asennossa vaihteisto valitsee vaih-
teet automaattisesti.

Robottivaihteiston 
ominaisuudet 
• Robottivaihteistoa voidaan kuvailla 

automaattisesti vaihtavaksi 
manuaalivaihteistoksi. Se antaa 
saman ajotuntuman kuin manuaa-
livaihteisto.

• Kun vaihteenvalitsin siirretään 
D-asentoon, vaihteisto vaihtaa 
vaihteita automaattisesti perintei-
sen automaattivaihteiston tapaan.  
Toisin kuin perinteisessä auto-
maattivaihteistossa, vaihteenvaih-
dot ovat havaittavissa ja kuulta-
vissa, kun toimilaitteet kytkevät 
kytkimiä ja valitsevat vaihteita. Kun 
vaihde on vaihtumassa, saatat jos-
kus kuulla toimintaääntä. Tämä on 
normaalia, eikä oire vaihteiston 
viasta.

• Robottivaihteistossa on kuivakyt-
kin, joka on erilainen kuin auto-
maattivaihteiston momentimuun-
nin. Sen kiihtyvyys on parempi ja 
polttoaineenkulutus pienempi, 
mutta alkukiihdytys voi olla 
hitaampi kuin automaattivaihteis-
tolla.

• Tästä johtuen vaihteensiirto on 
joissain olosuhteissa selvemmin 
havaittavissa kuin tavallisessa 
automaattivaihteistossa, ja vaih-
teiston tuloakselin mukautuessa 
kampiakselin nopeuteen voi tuntua 
heikkoa tärinää. Ilmiö on osa robot-
tivaihteiston normaalia toimintaa.

• Kuivalevykytkin siirtää moottorin 
vääntömomentin suoraan tarjoten 
välittömän ajotuntuman, joka erot-
tuu perinteisen automaattivaihteis-
ton momentinmuuntimen tuntu-
masta. Tämä on havaittavissa liik-
keellelähdöissä ja hitailla nopeuk-
silla, jos autolla joudutaan pysähty-
mään toistuvasti.

• Kiihdytettäessä nopeasti mata-
lasta ajonopeudesta moottorin 
kierrosnopeus saattaa nousta 
nopeasti riippuen ajotilanteesta.

• Jotta auto lähtee liikkeelle tasai-
sesti ylämäessä, paina kaasupol-
jinta hitaasti, ajo-olosuhteiden 
mukaan.

• Jos vapautat kaasupolkimen alhai-
sessa ajonopeudessa, saatat tun-
tea käsivaihteistoille tyypillisen 
moottorijarrutuksen.
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• Kun kytket tai katkaiset sytytysvir-
ran, matkustamoon voi kuulua 
napsahtavia ääniä, jotka johtuvat 
järjestelmän itsetestauksesta. Ääni 
on osa robottivaihteiston normaa-
lia toimintaa.

• Uuden auton ensimmäisen 1 500 
ajokilometrin aikana saatat havaita 
vaihteen vaihdot selkeästi, erityi-
sesti hitailla nopeuksilla. Totutus-
ajovaiheessa auton järjestelmä 
sopeuttaa vaihteenvaihdon laatua 
ja suorituskykyä mahdollisimman 
tehokkaaksi ja joustavaksi.

i  Lisätietoja

Ryömintätoiminto
Ryömintätoiminto helpottaa sulavaa 
liikkellelähtöä. Jos vapautat jarrupol-
kimen vaihteenvalitsimen ollessa joko 
R-, D- tai M-asennossa, auto lähtee 
liikkeelle hitaasti ilman kaasupolki-
men painamista. Voit kytkeä toimin-
non pois käytöstä painamalla jarru-
poljinta tai vetämällä seison-
tajarruvivusta. 
Ryömintätoiminto ei toimi seuraavissa 
tapauksissa:
• Seisontajarruvipu on kytkettynä ja 

vaihteenvalitsin on R-, D- tai 
M-asennossa

Robottivaihteiston ohjetarra

OAH2038024OAH2038024

Lue kuljettajan häikäisysuojaan kiin-
nitetty ohjetarra ennen ajamista ja 
noudata siinä annettuja ohjeita.
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 VAROITUS

Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen vaaran vähentämiseksi:
• Tarkista AINA ennen vaihteen-

valitsimen siirtämistä D- tai 
R-asentoon, ettei ketään (varsin-
kaan lapsia) ole auton lähellä.

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta varmista, että vaihteen-
valitsin on N-asennossa, käsi-
jarru kytketty ja virta-avain 
LOCK/OFF-asennossa. Auto 
saattaa muuten lähteä odotta-
matta liikkeelle.

• Älä käytä moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmälle vaihteelle) 
liian äkillisesti tai liukkaalla tien-
pinnalla. Auto voi lähteä luisuun 
ja seurauksena voi olla liiken-
neonnettomuus.  

Näet vaihteenvalitsimen asennon 
mittariston merkkivaloista virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

 VAROITUS

• Varmista aina auton pysähdyt-
tyä, että vaihteenvalitsin on 
N-asennossa, käsijarru kytketty 
ja moottori sammutettu. 

• Älä käytä N-asentoa seisontajar-
run korvikkeena.

Robottivaihteiston 
varoitusilmaisin

Paina jarrua 
Moottorin käynnistäminen ei onnistu, 
ellei vaihteenvalitsin ole N-asen-
nossa ja jarrupoljin painettuna.

Robottivaihteiston 
varoitusvalo

Kytkin ylikuumentunut
Tämä varoitusvalo ilmoittaa kytkimen 
ylikuumenemisesta. Se tulee näyt-
töön hetkeksi, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon. Merkkivalo syt-
tyy, kun kytkimen arvioitu lämpötila 
saavuttaa määrätyn raja-arvon.  



6-23

06

i  Lisätietoja

Robottivaihteiston varoitusvalo saat-
taa syttyä, jos kytkintä luistatetaan lii-
kaa pysähtelemällä jatkuvasti jyrkässä 
mäessä tai jos mäkipidätin on päällä 
pitkään. Jotta varoitusvalo ei syttyisi, 
käytä jarrua ajaessasi hitaasti mäessä 
tai pysähtyessäsi ylämäkeen.

• Jos autoa pidetään paikallaan 
mäessä kaasupoljinta käyttäen tai 
ryömittämällä jarrupoljin vapautet-
tuna, kytkin saattaa ylikuumentua 
ja aiheuttaa vaurioita. Tällöin mitta-
ristoon syttyy varoitusvalo.

• Jos varoitusvalo syttyy, on painet-
tava jarrupoljinta.

• Jos et huomioi varoitusta, kytkin ja 
vaihteisto voivat vaurioitua.

LCD-näyttö vaihteiston
lämpötilaa ja varoitusviestejä 
varten
Vaihteiston lämpötilamittari

OAC3069029TU/OAC3069035TUOAC3069029TU/OAC3069035TU

• Valitse ajotietokone-tila LCD-näy-
töllä ja siirry vaihteiston lämpötilan 
näyttöön nähdäksesi robottivaih-
teiston lämpötilan.

• Pyri ajamaan siten, että lämpömit-
tari ei näytä korkeaa lämpötilaa / 
ylikuumenemista. Kun vaihteisto 
ylikuumenee, LCD-näytölle tulee 
varoitusviesti. Noudata näytettyjä 
viestejä.

 HUOMIO

Vaihteiston lämpötilamittarin 
arvon nousu ilmenee usein 
mäessä, kun auto pysäytetään pit-
käksi aikaa kaasupoljinta käyttäen 
ja painamatta jarrupoljinta. 
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OAC3069029TUOAC3069029TU

Normaali (alle 10-merkinnän)
• Jotta vaihteenvaihdot tapahtuisivat 

mahdollisimman tehokkaasti, aja 
siten, että lämpötilamittari pysyy 
tämän kohdan alapuolella (alle 
10-merkinnän).

i  Lisätietoja 

Lämpötilamittarin arvo saattaa kas-
vaa nopeasti, jos kytkintä luistatetaan 
liikaa pysähtelemällä jatkuvasti jyr-
kässä mäessä tai jos mäkipidätin on 
päällä pitkään. Jotta lämpötila ei kas-
vaisi liian korkeaksi, käytä jarrua 
hitaasti ajaessasi tai pysähtyessäsi 
mäkeen.

OAC3069030TUOAC3069030TU

Korkea/ylikuumeneminen lähestyy 
(merkinnät 10–14)
• Tämä alue tarkoittaa, että robotti-

vaihteiston kytkimen lämpötila on 
nousemassa korkean/ylikuumene-
misen alueelle. Kun kytkimen läm-
pötila on tällä alueella (merkinnät 
10–14), aja luistattaen kytkintä 
mahdollisimman vähän, jotta läm-
pötilamittari laskee tämän alueen 
alapuolelle (merkintä 10).

• Jos kytkimen lämpötila jatkaa nou-
suaan ja saavuttaa merkinnän 14, 
kuuluu varoitusäänimerkki ja läm-
pötilamittari ilmestyy mittaristoon. 
Robottivaihteiston varoitusviestiä 
ei näytetä.
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OAC3069031TUOAC3069031TU

Korkea/ylikuumeneminen
(merkinnät 15–16)
• Tämä alue tarkoittaa, että robotti-

vaihteiston kytkimen lämpötila on 
noussut korkean/ylikuumenemisen 
alueelle.

 Robottivaihteiston varoitusääni-
merkki kuuluu, varoitusviesti näkyy 
mittaristossa ja lämpötilamittari 
poistuu mittaristosta.

 Seuraa näytettyjä varoitusvies-
tejä.

• Tarkista ylikuumenneen kytkimen 
lämpötila siirtymällä lämpötilamit-
tarin näyttöön valitsemalla ajotieto-
kone-tila. Sitten voit tarkistaa kytki-
men lämpötilan.

Robottivaihteiston 
varoitusviestit

OAC3069035TUOAC3069035TU

Ajettaessa ylämäkeen tai jyrkässä 
rinteessä:
• Voit pitää auton paikallaan rin-

teessä jarrupolkimella tai seisonta-
jarrulla. 

• Kun ajat mäessä ja edellä on 
jonoa, jätä riittävä turvaväli edellä 
ajavaan autoon. Pidä autoa paikal-
laan rinteessä painamalla jarrupol-
jinta.  

• Jos autoa pidetään ylämäessä pai-
kallaan tai ryömitetään kaasupolki-
men avulla jarrupoljin vapautet-
tuna, kytkin ja vaihteisto ylikuume-
nevat ja vaurioituvat. Tällöin 
LCD-näyttöön tulee varoitusviesti.

• Jarrupoljinta pitää painaa koko 
ajan, kun LCD-näytössä on varoi-
tus.

• Jos et huomioi varoitusta, vaih-
teisto voi vaurioitua.
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OAC3069032TUOAC3069032TU

Vaihteiston (kytkimen) korkea 
(ensimmäinen ja toinen varoitus)
• Vaihteiston kytkimien lämpötila voi 

nousta liian korkeaksi tietyissä olo-
suhteissa. Näitä ovat esimerkiksi 
toistuvat pysähtymiset ja liikkeel-
lelähdöt jyrkässä rinteessä, äkilli-
set kiihdytykset ja muut laitteistoa 
rasittavat ajo-olosuhteet. 

• Kun kytkimen lämpötila on korkea, 
turvajärjestelmä kytkeytyy päälle, 
vaihdeasennon osoitus vilkkuu 
mittaristossa ja kuuluu varoitu-
sääni. Tällöin LCD-näyttöön tulee 
viesti ”Transmission temperature 
is high! Stop safely” (Vaihteiston 
lämpötila on korkea! Pysähdy 
varovasti) ja ajotuntuma voi muut-
tua epävakaaksi.

• Jos kytkimen lämpötila kasvaa 
ensimmäisen varoituksen jälkeen, 
kuuluu varoitusääni ja vaihdeilmai-
sin vilkkuu jatkuvasti (toinen varoi-
tus).

• Pysäytä auto tällöin turvalliseen 
paikkaan, jätä moottori käyntiin, 
paina jarrupoljin pohjaan ja anna 
kytkimen jäähtyä muutaman 
minuutin ajan moottorin ollessa 
käynnissä.

• Jos et huomioi varoitusta, auton 
toiminta muuttuu yhä epävakaam-
maksi. Vaihtaminen voi muuttua 
äkilliseksi ja nykiväksi. Pysäytä 
auto tasaiselle paikalle ja paina jar-
rupoljin pohjaan, jotta ajaminen 
palautuu normaaliksi. Anna vaih-
teiston jäähtyä muutaman minuu-
tin ajan moottorin käydessä.

 VAROITUS

Älä koskaan pidä autoa paikallaan 
ylämäessä pelkällä kaasupolki-
mella tai ryömintätilalla. Tällöin 
kytkin saattaa ylikuumentua ja 
aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, 
jolloin kytkimen käyttöikä lyhenee.
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OAC3069035TU/OGB048250OAC3069035TU/OGB048250

OGB048252OGB048252

Vaihteiston (kytkimen) ylikuumene-
minen (viimeinen varoitus)
• Jos autolla ajetaan edelleen ja kyt-

kimien enimmäislämpötila saavu-
tetaan, näyttöön tulee viesti ”Tran-
smission Hot! Park with engine on” 
(Vaihteisto kuumenee, pysäköi 
auto ja anna moottorin käydä). 

• Viestissä näkyy vaihteiston jäähty-
misaika. 

• Pysäytä auto tällöin turvalliseen 
paikkaan, jätä moottori käyntiin, 
paina jarrupoljin pohjaan ja kytke 
vaihteenvalitsin N-asentoon. Anna 
vaihteiston jäähtyä.

• Kun näyttöön tulee viesti ”Trans 
cooled. Resume driving” (Vaih-
teisto on jäähtynyt, ajamista voi jat-
kaa), autolla voidaan lähteä uudel-
leen liikkeelle. 

• Noudata maltillista ajotapaa aina 
kun se on mahdollista.

• Jos jokin varoituksista jää vilkku-
maan, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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Vaihdeasennot
R (Reverse, peruutus) 
Käytä tätä asentoa auton peruuttami-
seen.

HUOMAUTUS

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon auton liikkuessa.

• Jos vaihteenvalitsin siirretään 
R-asentoon, vaihdetta ei vaih-
deta jos ajonopeus on yli 3 km/h. 

• Paina jarrupoljin täysin pohjaan. 
Jos näin ei tehdä, jarrun paina-
misen merkkivalo syttyy ja vaih-
detta ei vaihdeta. 

N (Neutral, vapaa) 
Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys 
ei ole kytkettynä. 
Käytä N-asentoa jos haluat käynnis-
tää sammuneen moottorin uudelleen 
tai jos sinun on pysähdyttävä mootto-
rin ollessa käynnissä.
Paina aina jarrupoljinta kun vaihdat 
N-asennosta (vapaa) toiselle vaih-
teelle.

 VAROITUS

Älä vaihda vaihdetta, ellei jalkasi 
ole tukevasti jarrupolkimella. Vai-
heen kytkeminen moottorin käy-
dessä suurilla kierroksilla voi 
saada auton liikkeelle erittäin 
nopeasti. Voit menettää auton hal-
linnan ja osua ihmisiin tai esteisiin.

D (Drive, ajo) 
Tämä on normaali ajoasento eteen-
päin ajettaessa. Vaihteisto vaihtaa 
automaattisesti sopivalle vaihteelle 
kaasupolkimen käytön ja ajonopeu-
den mukaisesti.
Saat lisätehoa esimerkiksi ohitusti-
lanteita tai ylämäkiajoa varten paina-
malla kaasupoljinta, kunnes havaitset 
vaihteiston vaihtavan automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle.
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Kun lähdetään liikkeelle ylämäkeen
• Kytke seisontajarru tiukasti, jotta 

auto ei valu taaksepäin.
• Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon 

pitäen jarrupoljinta painettuna. 
Varmista, että mittariston näytön 
vaihdeilmaisin näyttää 1. vaih-
detta.

• Vapauta jarrupoljin ja paina kaasu-
poljinta hitaasti. Kun auto alkaa 
liikkua, vapauta seisontajarru ja 
paina kaasupoljinta. 

Kun lähdetään liikkeelle alamäkeen
• Paina jarrupoljinta ja siirrä vaih-

teenvalitsin D-asentoon. Varmista, 
että mittariston näytön vaihdeilmai-
sin näyttää 1. vaihdetta.

• Vapauta jarrupoljin ja paina kaasu-
poljinta hitaasti. Kun auton nopeus 
kasvaa, kytkin kytketään.

HUOMAUTUS

• Jos vaihdetta ei vaihdeta, kun 
vaihteenvalitsin on siirretty 
N-asennosta D-/M-/R-asentoon, 
yritä vaihtaa vaihde uudelleen. 
Tässä tapauksessa saattaa 
ilmetä viivettä ja toimintaääniä. 
Tämä on normaalia. 

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
D-asentoon ennen kun auto on 
pysähtynyt täysin ja olet paina-
nut jarrupoljinta.

• Jos vaihteenvalitsin siirretään 
R-asennosta D-asentoon, vaih-
detta ei vaihdeta jos ajonopeus 
on yli 8 km/h. 

• Paina jarrupoljin täysin pohjaan. 
Jos näin ei tehdä, jarrun paina-
misen merkkivalo syttyy ja vaih-
detta ei vaihdeta. 
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Manuaalinen käyttötila

OAI3069005IOAI3069005I

Voit ottaa käsivalintatilan käyttöön 
auton liikkuessa tai ollessa pysäh-
dyksissä siirtämällä vaihteenvalitsi-
men D-asennosta (Drive) käsivalin-
ta-alueelle (M). Palauta automaattitila 
käyttöön työntämällä vaihteenvalitsin 
takaisin pääalueelle.
Kun vaihteisto on käsivalintatilassa, 
voit valita ajo-olosuhteisiin sopivat 
vaihteet siirtämällä vaihteenvalitsinta 
eteen- ja taaksepäin.

+ (Ylöspäin):  Voit vaihtaa seuraavalle 
suuremmalle vaihteelle 
työntämällä vaihteenva-
litsinta eteenpäin.

- (Alaspäin):  Voit vaihtaa seuraavalle 
pienemmälle vaihteelle 
työntämällä vaihteenva-
litsinta taaksepäin.

HUOMAUTUS

Ellei vaihdevivun siirtäminen 
onnistu mihinkään asentoon tai 
jos vaihde siirretään automaatti-
sesti N-asentoon, kun ajonopeus 
alittaa 10 km/h, kyseessä saattaa 
olla järjestelmän vika. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja 

• Tässä tilassa valittavana on viisi 
ajovaihdetta. Peruutettaessa vaih-
teenvalitsin pitää siirtää R-asentoon 
ja pysäköitäessä N-asentoon.

• Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle ajonopeu-
den hidastuessa. Se kytkee auto-
maattisesti 1. vaihteen, kun auto 
pysähtyy.

• Kun moottorin käyntinopeus lähes-
tyy punaista aluetta, vaihteisto vaih-
taa suuremmalle vaihteelle auto-
maattisesti.

• Jos kuljettaja työntää vaihteenvalit-
sinta suuremman (+) tai pienemmän 
(-) vaihteen asentoon, vaihteisto ei 
välttämättä tee haluttua vaihtoa, jos 
seuraava vaihde on moottorin salli-
tun kierroslukualueen ulkopuolella. 
Kuljettajan tulee valita suurempi 
vaihde ajo-olosuhteiden mukaan ja 
varmistaa, ettei kierroslukumittarin 
osoitin nouse punaiselle alueelle.

• Työnnä vaihteenvalitsinta suurem-
man vaihteen suuntaan (+), kun läh-
det liikkeelle liukkaalla tiellä. 
Vaihteisto sallii tällöin vaihdon 2. 
vaihteelle, joka tarjoaa paremman 
pidon liukkaalla tiellä. Vaihda 
takaisin 1. vaihteelle vetämällä 
vaihteenvalitsinta pienemmän vaih-
teen suuntaan (-).
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Pysäköinti
Kun pysäköit auton, anna sen aina 
pysähtyä kokonaan ja pidä jarrupoljin 
painettuna.
• Kun pysäköit tasaiselle tielle, siirrä

vaihteenvalitsin D-/R-asennosta
N-asentoon. Kytke tämän jälkeen
seisontajarru tiukasti ennen moot-
torin sammuttamista.

• Kun pysäköit mäkeen, on suositel-
tavaa kytkeä vaihteenvalitsin
D-asentoon ylämäessä ja R-asen-
toon alamäessä ja kytkeä seison-
tajarru ennen moottorin sammutta-
mista.

Jos moottori sammutettiin vaihteen-
valitsimen ollessa D- tai R-asen-
nossa, on painettava jarrupoljinta ja 
siirrettävä vaihteenvalitsin N-asen-
toon moottorin käynnistämiseksi. Ota 
avain mukaasi kun poistut autosta.

 VAROITUS

Älä paina kaasupoljinta pitkään 
auton ollessa paikallaan moottori 
käynnissä. Moottori tai pakoputki 
saattaa ylikuumentua ja sytyttää 
tulipalon.
Pakokaasut ja pakoputki ovat 
hyvin kuumia. Älä mene liian 
lähelle pakoputken kuumia osia.
Älä pysäytä tai pysäköi syttyvän 
materiaalin, kuten kuivan heinän, 
paperin tai lehtien, päälle. Ne voi-
vat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.

Hyvä ajotapa 
• Älä koskaan paina kaasupoljinta

siirtäessäsi vaihteenvalitsimen
N-asennosta muuhun asentoon.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai
R- asentoon ennen kuin auto on
täysin pysähtynyt.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. Tämä voi
johtaa onnettomuuteen, sillä moot-
torijarrutus ei ole mahdollista, ja
vaihteisto saattaa vahingoittua.

• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon
aikana. Jopa kevyt mutta jatkuva
polkimen painaminen saattaa
aiheuttaa jarrujen ylikuumene-
mista, kulumista ja mahdollisesti
jopa jarruvian.

• Kaasu- ja jarrupolkimen painami-
nen samaan aikaan saattaa aiheut-
taa moottorin tehon alennuksen
ajonopeuden hidastamista varten.
Kiihdytystä jatketaan, kun jarrupol-
jin vapautetaan.

• Kun ajat käsivalintatilassa, anna
vauhdin hidastua ennen pienem-
mälle vaihteelle vaihtamista.
Muussa tapauksessa pienemmälle
vaihteelle ei välttämättä voida
vaihtaa, jos moottorin kierrosno-
peus on sallitun alueen ulkopuo-
lella.

• Kytke aina seisontajarru, kun pois-
tut autosta. Vaihteiston N-asento
ei välttämättä riitä pitämään autoa
paikallaan.
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• Aja liukkaalla tiellä erittäin varo-
vasti. Ole erityisen varovainen jar-
rutuksissa, kiihdytyksissä ja vaih-
teita vaihtaessasi. Liukkaalla pin-
nalla äkillinen nopeuden muutos 
voi saada vetävät pyörät menettä-
mään pitonsa, jolloin auton hallinta 
menetetään. Tämä voi aiheuttaa 
onnettomuuden.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti.

 VAROITUS

VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOH-
TAVIEN VAMMOJEN VAARAN 
vähentämiseksi:
• Käytä AINA turvavyötä. Ilman 

turvavyötä matkustava henkilö 
on huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua törmäys-
tilanteessa vakavasti kuin hen-
kilö, joka käyttää turvavyötä.

• Vältä suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, 
äläkä käänny äkillisesti tai jyr-
kästi.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, jos 
menetät auton hallinnan moot-
toritienopeuksilla. 

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi pyö-
rää joutuu ajoradan ulkopuolelle 
ja kuljettaja yrittää palata ajora-
dalle tekemällä liian jyrkän 
ohjausliikkeen.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, 
jos joudut ajoradan ulkopuo-
lelle. Hidasta sen sijaan ajono-
peutta ennen takaisin tielle siir-
tymistä.

• HYUNDAI suosittelee noudatta-
maan kaikkia nopeusrajoituksia.
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Jarrutehostin 
Autosi on varustettu jarrutehosti-
mella, joka säätyy automaattisesti 
normaalin käytön aikana.
Jos moottori ei ole käynnissä tai se 
on sammutettu ajon aikana, jarrute-
hostin ei toimi. Voit silti pysäyttää 
auton painamalla jarrupoljinta taval-
lista voimakkaammin. Pysäh tymis-
matka on kuitenkin pidempi kuin jos 
jarrutehostin toimisi.
Kun moottori ei ole käynnissä, jarru-
tehostimen säiliö tyhjenee osittain 
joka kerran, kun jarrupoljinta paine-
taan. Älä pumppaa jarrupoljinta, kun 
jarrutehostin ei toimi.
Pumppaa jarrupoljinta vain tarpeen 
mukaan säilyttääksesi auton hallin-
nan liukkaalla tiellä.

 VAROITUS

Noudata seuraavia turvallisuusoh-
jeita:
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella 

ajon aikana. Muussa tapauk-
sessa jarrut ylikuumenevat, jar-
rupalat kuluvat ennenaikaisesti 
ja auton pysähtymismatka pite-
nee.

• Jos haluat pienentää ajonope-
utta pitkässä tai jyrkässä alamä-
essä, vaihda pienemmälle vaih-
teelle, jolloin ajonopeus hidas-
tuu ilman jarrupolkimen voima-
kasta painamista. Muutoin jarrut 
ylikuumenevat ja niiden suori-
tuskyky heikkenee huomatta-
vasti.

• Jarrujen kastuminen saattaa 
heikentää niiden suorituskykyä 
ja aiheuttaa puoltamista jarrutet-
taessa. Paina jarrupoljinta 
kevyesti kokeillaksesi ovatko 
jarrut kastuneet. Testaa jarrujen 
toiminta ajettuasi tiellä, jolle on 
kertynyt paljon vettä. Kuivaa jar-
rut lämmittämällä niitä painele-
malla jarrupoljinta kevyesti ja 
ajaen samalla turvallista vauhtia 
eteenpäin, kunnes jarrujen teho 
palautuu normaaliksi. Vältä aja-
mista suurilla nopeuksilla ennen 
kuin jarrut toimivat asianmukai-
sesti.

Levyjarrujen kulumisenilmaisin 
Kuulet etu- ja takajarruista korkeataa-
juuksisen varoitusäänen, kun jarru-
palat ovat kuluneet loppuun ja ne 
tulee uusia. Saatat kuulla äänen ajoit-
tain tai aina, kun painat jarrupoljinta.
Jarruista saattaa kuulua vinkuvaa 
ääntä myös tietyissä ajo- tai ilmas-
to-olosuhteissa, kun painat jarrupol-
jinta ensimmäisen kerran (tai painat 
sitä kevyesti). Tämä on normaalia, 
eikä oire viasta jarrujärjestelmässä.

HUOMAUTUS

Välttääksesi jarrujärjestelmän kal-
liit korjaustyöt vaihda jarrupalat 
heti, kun ne ovat liian kuluneet.

i  Lisätietoja

Vaihda aina kaikki etu- tai takajarru-
jen jarrupalat.

JARRUT 
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Takarumpujarrut
Takarumpujarruissa ei ole kulumisil-
maisimia. Tarkastuta siksi takajarru-
jen kitkapinnat jos kuulet jarruista 
hankausääntä. Tarkistuta takajarrut 
myös aina kun vaihdat renkaita tai 
vaihdat niiden paikkaa tai jos etujar-
rut vaihdetaan.

Seisontajarru 

OAC3069002TUOAC3069002TU

Kytke aina seisontajarru ennen 
autosta poistumista:
Paina jarrupoljin täysin pohjaan.
Vedä seisontajarrun kahva mahdolli-
simman ylös.

 VAROITUS

Älä käytä seisontajarrua kun auto 
liikkuu paitsi hätätilanteessa. Näin 
vähennät VAKAVIEN tai KUOLE-
MAAN JOHTAVIEN VAMMOJEN 
riskiä. Seisontajarrun kytkeminen 
auton liikkuessa voi vahingoittaa 
jarruja ja aiheuttaa onnettomuu-
den.

OAC3069003TUOAC3069003TU

Vapauta se seuraavasti: 
Paina jarrupoljin täysin pohjaan.
Vedä seisontajarrun kahvaa kevyesti 
ylös.
Paina samalla vapautuspainiketta 
(1), ja laske seisontajarrun kahva (2).

Suosittelemme, että tarkastutat sei-
sontajarrujärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos seisonta-
jarru ei vapaudu kokonaan.

 VAROITUS

Kun pysäytät tai pysäköit auton, 
anna sen aina pysähtyä kokonaan 
ja pidä jarrupoljin painettuna.
Siirrä vaihteenvalitsin 1. vaihteelle 
(manuaalivaihteisto) tai N-asen-
toon (robottivaihteisto), kytke sei-
sontajarru päälle ja aseta virta-
lukko LOCK/OFF-asentoon.
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Seisontajarrun varoitusvalo
 Voit tarkistaa seisontajar-
run varoitusvalon toiminnan 
kääntämällä virta-avaimen 
ON-asentoon (älä käyn-
nistä moottoria).

Varoitusvalo palaa, kun seisontajarru 
on kytkettynä ja virta-avain on 
START- tai ON-asennossa.
Ennen ajoon lähtöä varmista, että 
seisontajarru on vapautettu ja että 
jarrun merkkivalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jää palamaan sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen 
moottorin käydessä, jarrujärjestel-
mässä voi olla toimintahäiriö. Tilan-
teeseen on reagoitava välittömästi.
Pysäytä auto heti, jos se on mahdol-
lista. Jos se ei ole mahdollista, nou-
data äärimmäistä varovaisuutta ja 
jatka ajamista vain lähimpään turvalli-
seen pysäytyspaikkaan.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS)

 VAROITUS

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) tai 
ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
eivät estä virheellisistä tai vaaralli-
sia ohjausliikkeistä johtuvia onnet-
tomuuksia. Jätä aina riittävä turva-
väli edellä ajavaan, vaikka 
järjestelmät tekevät auton hallitse-
misesta helpompaa hätäjarrutusti-
lanteissa. Hidasta aina ajonope-
utta huonoissa sääolosuhteissa. 
Joissain olosuhteissa jarrutus-
matka voi olla pidempi autoissa, 
joissa on lukkiutumaton jarrujär-
jestelmä tai ajonvakautusjärjes-
telmä.
Aja hitaasti seuraavissa olosuh-
teissa:
• Epätasaisilla tai lumen peittä-

millä teillä ja sorateillä.
• Kuoppaisilla ja epätasaisilla 

teillä.
• Kun autossa on lumiketjut.
Älä testaa lukkiutumattomalla jar-
rujärjestelmällä (ABS) tai ajonva-
kautusjärjestelmällä (ESP) varus-
tetun auton turvaominaisuuksia 
ajamalla liian suurella ajonopeu-
della tai ajamalla kaarteeseen liian 
jyrkästi. Saata aiheuttaa itsellesi 
tai muille tiellä liikkujille vaarati-
lanteen.

Sähköinen ABS-jarrujärjestelmä aut-
taa estämään jarrujen luistamista. 
ABS-järjestelmän avulla kuljettaja voi 
ohjata jarrutuksen aikana.
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ABS-toiminnon käyttö  
Jotta ABS-järjestelmä toimisi mah-
dollisimman tehokkaasti, jarrupoljinta 
ei pidä yrittää painaa kohtuullisella 
voimalla tai ”pumpata”. Paina jarru-
poljinta niin voimakkaasti kuin mah-
dollista.
Kun painat jarrupoljinta olosuhteissa, 
joissa pyörät voivat lukkiutua, saatat 
kuulla ääniä jarruista tai tuntea vas-
taavan tärinän jarrupolkimessa. 
Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että 
autosi ABS-järjestelmä toimii.
ABS-järjestelmä ei lyhennä auton 
pysäyttämiseen tarvittavaa aikaa tai 
välimatkaa.
Pidä aina riittävä turvaväli edessäsi 
olevaan ajoneuvoon.
ABS-järjestelmä ei estä luistamista, 
joka johtuu äkillisestä suunnan muu-
toksesta, kuten liian jyrkästä kaarrea-
josta tai äkillisistä kaistan vaihdok-
sista. Aja aina tien kuntoon ja sääolo-
suhteisiin nähden turvallisella nopeu-
della.
ABS-järjestelmä ei voi ehkäistä hal-
linnan menettämistä. Ohjaa aina mal-
tillisesti voimakkaiden jarrutusten 
aikana. Ohjauspyörän äkillinen tai 
jyrkkä kääntäminen saattaa aiheuttaa 
auton ajautumisen vastaantulevien 
kaistalle tai ulos tieltä.
Soratiellä tai epätasaisella tiellä luk-
kiutumattoman jarrujärjestelmän toi-
minta saattaa pidentää jarrutusmat-
kaa tavallisella jarrujärjestelmällä 
varustettuun autoon verrattuna.
Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
(ABS) merkkivalo ( ) syttyy muuta-
man sekunnin ajaksi, kun virta avain 
käännetään ON-asentoon. ABS-jär-
jestelmä suorittaa tänä aikana itse-
testauksen, ja merkkivalo sammuu, 
kun järjestelmä toimii oikein. Järjes-
telmässä saattaa olla toimintahäiriö, 

jos merkkivalo ei sammu. Suositte-
lemme ottamaan mahdollisimman 
pikaisesti yhteyttä SUBARU-jälleen-
myyjään.

 VAROITUS

Jos ABS-järjestelmän merkkivalo 
( ) ei sammu, lukkiutumatto-
massa ABS-jarrujärjestelmässä 
saattaa olla toimintahäiriö. Jarru-
tehostin toimii normaalisti. Vähen-
tääksesi vakavien tai kuolemaan 
johtavien vammojen riskiä, suosit-
telemme, että otat yhteyttä HYUN-
DAI-liikkeeseen mahdollisimman 
pian.

HUOMAUTUS

Lukkiutumattoman jarrujärjestel-
män (ABS) merkkivalo ( ) saat-
taa syttyä, jos käytät jarruja jatku-
vasti ajaessasi liukkaalla tiellä, 
jolloin myös ABS-järjestelmä toi-
mii jatkuvasti. Pysäytä auto turval-
liseen paikaan ja sammuta moot-
tori.
Käynnistä moottori uudelleen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
toimii normaalisti, jos ABS-merkki-
valo ei syty. 
ABS-järjestelmässä saattaa olla 
toimintahäiriö, jos merkkivalo syt-
tyy. Suosittelemme ottamaan mah-
dollisimman pikaisesti yhteyttä 
SUBARU-jälleenmyyjään.
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i  Lisätietoja

Jos joudut käynnistämään moottorin 
apuakulla, ABS-järjestelmän merkki-
valo ( ) saattaa syttyä ja moottori 
saattaa käydä epätasaisesti. Tämä joh-
tuu liian matalasta akkujännitteestä. 
ABS-järjestelmässä ei ole toimintahäi-
riötä. Lataa akku täyteen ennen liik-
keellelähtöä.

Elektroninen ajovakausjärjes-
telmä (ESC)

OAC3069004TUOAC3069004TU

   Tyyppi ATyyppi A

OAC3069058TUOAC3069058TU

   Tyyppi BTyyppi B

Ajonvakautusjärjestelmä vakauttaa 
auton kulkua kaarteissa. 
Järjestelmä tarkkailee, miten kuljet-
taja ohjaa autoa ja mihin auto todelli-
suudessa kulkee. 

Ajonvakausjärjestelmä jakaa jarru-
painetta oikeisiin jarruihin ja ohjaa 
moottorin hallintajärjestelmää aut-
taakseen kuljettajaa pitämään auton 
halutulla liikeradalla. Ajonvakautus-
järjestelmä ei korvaa turvallista ajota-
paa. Sovita aina ajonopeutesi ja ajo-
tyylisi tien kunnon mukaiseksi.

 VAROITUS

Aja aina tieolosuhteiden mukai-
sella ajonopeudella ja pienennä 
nopeutta ajaessasi kaarteeseen. 
Ajonvakautusjärjestelmä ei estä 
onnettomuuksia. 
Äkilliset ohjausliikkeet, liian suuri 
kaarrenopeus ja vesiliirto saatta-
vat johtaa vakavaan onnettomuu-
teen järjestelmästä huolimatta.
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Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
toiminta  
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) toi-
mintavalmiudessa
Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo 
ja ajonvakautusjärjestelmän OFF-
merk kivalo syttyvät 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuvat, kun virtalukko kytke-
tään ON-asentoon. ESC on käytössä, 
kun molemmat valot ovat sammu-
neet.

Toiminnan aikana
Kun ajonvakautusjärjes-
telmä on käytössä, ajon-
vakautus jär jes te lmän 
merk kivalo vilkkuu:

• Kun painat jarrupoljinta olosuh-
teissa, joissa pyörät voivat lukkiu-
tua, saatat kuulla ääniä jarruista tai 
tuntea vastaavan tärinän jarrupol-
kimessa. Tämä on normaalia ja 
tarkoittaa, että ajonvakautusjärjes-
telmä toimii.

• Kun ajonvakautusjärjestelmä akti-
voituu, moottori ehkä reagoi kaasu-
polkimeen kuten tavallisesti.

• Vakionopeussäädin kytkeytyy pois 
käytöstä ajonvakautusjärjestelmän 
aktivoituessa. Vakionopeussäädin 
voidaan kytkeä uudelleen, kun 
ajo-olosuhteet sen sallivat. Lisä-
tietoja on tämän luvun kohdassa 
”Vakionopeussäädin” (jos varus-
teena). 

• Moottorin käyntinopeus ei ehkä 
nouse kaasupoljinta painettaessa, 
kun lähdet liikkeelle mudasta tai 
ajat liukkaalla tiellä. Tämä on nor-
maalia ja johtuu siitä, että järjes-
telmä pyrkii varmistamaan par-
haan mahdollisen pidon ja hallitta-
vuuden.

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
kytkeminen pois päältä

Ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois päältä seu-
raavasti:

• Vaihe 1

OGB058037OGB058037

Paina ESC OFF -painiketta. ESC 
OFF -merkkivalo syttyy ja/tai viesti 
”Traction Control disabled” (vetoluis-
tonesto poistettu käytöstä) tulee näyt-
töön. Tässä käyttötilassa luistonesto-
toiminto (moottorin hallinta ajonva-
kautusjärjestelmässä) on kytketty 
pois käytöstä, mutta jarrujen ohjaus-
toiminnot (jarrujen hallinta ajonva-
kautusjärjestelmässä) ovat edelleen 
käytössä.
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• Vaihe 2

OGB058038OGB058038

Paina ESC OFF -painiketta pitkään 
yli 3 sekunnin ajan. ESC OFF -merk-
kivalo syttyy ja/tai viesti ”Traction & 
Stability Control disabled” (luisto-
nesto ja ajonvakautusjärjestelmä 
poistettu käytöstä) tulee näyttöön. 
Tässä käyttötilassa luistonestotoi-
minto (moottorin hallinta ajonvakau-
tusjärjestelmässä) ja jarrujen ohjaus-
toiminnot (jarrujen hallinta ajonva-
kautusjärjestelmässä) on kytketty 
pois käytöstä.
Jos virta-avain käännetään LOCK/
OFF-asentoon, kun ajonvakautusjär-
jestelmä on kytkettynä pois päältä, 
ajonvakautusjärjestelmä pysyy kyt-
kettynä pois päältä. Ajonvakautus-
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
uudelleen päälle, kun moottori käyn-
nistetään.

Merkkivalot 
    ESC-merkkivalo (vilkkuu) ESC-merkkivalo (vilkkuu)

    Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo  Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo 
(syttyy)(syttyy)

OTD059013OTD059013

OTD059012OTD059012

ESC-merkkivalo syttyy, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon, 
ja sammuu sitten, jos järjestelmä toi-
mii normaalisti.
Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu, kun järjestelmä on käytössä.
Jos ESC-merkkivalo ei sammu, ajon-
vakautusjärjestelmässä saattaa olla 
toimintahäiriö. Jos varoitusvalo palaa, 
suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä mahdollisimman pian.
Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merk-
kivalo syttyy, kun ajonvakautusjärjes-
telmä kytketään pois päältä paina-
malla ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-painiketta.

 VAROITUS

Kun ajonvakautusjärjestelmän 
merkkivalo vilkkuu, se ilmaisee, 
että järjestelmä on toiminnassa:
Aja hitaasti äläkä KOSKAAN yritä 
kiihdyttää. ÄLÄ KOSKAAN paina 
ESC OFF -painiketta, kun ajonva-
kautusjärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu. Saatat menettää ajoneu-
von hallinnan ja joutua liikenneon-
nettomuuteen.
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HUOMAUTUS

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei 
ehkä toimi oikein, jos autoon on 
asennettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Varmista ennen renkaan-
vaihtoa, että asennettavat renkaat 
ja vanteet ovat samankokoisia. Älä 
koskaan aja autoa, jonka rengas-
sarjassa on erikokoisia renkaita 
alleasennettuna.

Ajonvakautusjärjestelmän 
kytkeminen pois toiminnasta
Ajon aikana
ESC-OFF-tilaa kannattaa käyttää 
vain lyhyitä aikoja esimerkiksi kun 
autoa yritetään irrottaa lumesta tai 
mudasta.
Voit kytkeä ajonvakautusjärjestelmä 
painamalla ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-painiketta ajaessasi tasaisella 
tienpinnalla.

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta vaihteisto 
ei vaurioidu:
• Älä anna samalla akselilla olevin 

pyörien luistaa liikaa, kun ESC-, 
ABS- ja seisontajarrun varoitus-
valot palavat. Auton takuu ei 
kata mahdollisia korjauksia. 
Vähennä moottorin tehoa äläkä 
anna pyörien luistaa liikaa, kun 
nämä valot palavat.

•  Kun autoa käytetään alustady-
namometrissa, varmista, että 
ajonvakautusjärjestelmä on kyt-
ketty pois päältä (ESC OFF 
-merkkivalo palaa).

i  Lisätietoja

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) kyt-
keminen pois päältä ei vaikuta lukkiu-
tumattoman jarrujärjestelmän (ABS) 
tai perusjarrujärjestelmän toimin-
taan.

Ajonhallintajärjestelmä (VSM)
VSM-ajonhallintajärjestelmä on ESC 
-ajovakauden hallintajärjestelmän toi-
minto. Se auttaa pitämään auton 
vakaana äkillisissä kiihdytyksissä tai 
jarrutuksissa märillä, liukkailla tai 
huonokuntoisilla teillä, pidon jakau-
tuessa epätasaisesti neljälle ren-
kaalle.

 VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia, kun 
käytät ajovakauden hallintajärjes-
telmää:
• Tarkista AINA ajonopeutesi ja 

autosi turvaväli edellä ajavaan 
ajoneuvoon. Ajovakauden hal-
lintajärjestelmä (VSM) ei korvaa 
turvallista ajotapaa.

• Älä koskaan aja liian lujaa tien 
kuntoon nähden. Ajovakauden 
hallintajärjestelmä (VSM) ei 
ehkäise onnettomuuksia. Liialli-
nen ajonopeus huonoissa sää-
olosuhteissa, liukkaalla tai huo-
nokuntoisella tiellä voi olla osa-
syynä vakavaan liikenneonnet-
tomuuteen.



6-41

06

Ajonhallintajärjestelmän (VSM) 
toiminta
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimintavalmiudessa
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii, kun: 
• Ajovakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä.
• Ajonopeus on yli 15 km/h kaarrea-

jossa mutkaisella tiellä. 
• Ajonopeus on yli 20 km/h jarrutet-

taessa hiekkatiellä.

Toiminnan aikana 
Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa 
ajonvakautusjärjestelmä aktivoituu, 
saatat kuulla ”tikittävän” äänen jar-
ruista tai tuntea vastaavan sykkivän 
liikkeen jarrupolkimessa. Tämä on 
normaalia ja tarkoittaa, että ajonhal-
lintajärjestelmä toimii.

i  Lisätietoja

Järjestelmä ei ole käytössä seuraavissa 
olosuhteissa: 
• Ajettaessa kaltevalla alustalla, esi-

merkiksi mäessä. 
• Peruuttettaessa.
• ESC OFF -merkkivalon palaessa. 
• EPS-merkkivalon ( ) (sähköinen 

ohjaustehostin) palaessa tai vilkku-
essa. 

  VAROITUS

Jos ajonvakauden hallintajärjes-
telmän merkkivalo ( ) tai ohjaus-
tehostimen merkkivalo ( ) jää 
palamaan tai vilkkuu, ajonhallinta-
järjestelmässä (VSM) saattaa olla 
toimintahäiriö. Jos varoitusvalo 
palaa, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä mahdollisim-
man pian.

HUOMAUTUS

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei 
ehkä toimi oikein, jos autoon on 
asennettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Varmista ennen renkaan-
vaihtoa, että asennettavat renkaat 
ja vanteet ovat samankokoisia. Älä 
koskaan aja autoa, jonka rengas-
sarjassa on erikokoisia renkaita 
alleasennettuna.
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Mäkilähtöavustin (HAC) (jos 
varusteena)
Mäkilähtöavustin (HAC) estää autoa 
valumasta eteen- tai taaksepäin 
mäkilähdöissä. Järjestelmä jarruttaa 
automaattisesti noin 2 sekunnin ajan 
ja vapauttaa jarrut, kun kaasupoljinta 
on painettu tai kun on kulunut 2 
sekuntia.

 VAROITUS

Ole aina valmiina painamaan 
kaasupoljinta kun lähdet liikkeelle 
ylä- tai alamäestä. Mäkilähtöavus-
tin on aktiivinen vain noin 2 sekun-
tia.

i  Lisätietoja

• Mäkilähtöavustin ei toimi, kun 
vaihteenvalitsin on N-asennossa.

• Mäkilähtöavustin kytkeytyy, vaikka 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä on 
poissa käytöstä. Se ei kuitenkaan 
kytkeydy, jos ESC-järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

Jarruvalojen hätäjarrutustoi-
minto (ESS)
Järjestelmä varoittaa takana ajavia 
vilkuttamalla jarruvaloja, kun jarrupol-
jinta painetaan äkillisesti ja voimak-
kaasti.
Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
• Auto pysähtyy äkillisesti (ajono-

peus on yli 55 km/h ja se hidastuu 
yli 7 m/s2).

• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) aktivoituu.

Jarruvalojen vilkkuminen lakkaa, kun 
ajonopeus on alle 40 km/h ja lukkiutu-
maton jarrujärjestelmä ei ole enää 
aktiivinen tai kun äkkijarrutustilanne 
päättyy. Sen sijaan hätävilkut kytkey-
tyvät automaattisesti.
Hätävilkut sammuvat automaattisesti, 
kun ajonopeus ylittää 10 km/h pysäh-
dyksen jälkeen. Ne sammuvat auto-
maattisesti myös silloin, jos autolla 
ajetaan jonkin aikaa hitaalla ajonope-
udella. Voit kytkeä hätävilkut manuaa-
lisesti pois päältä painamalla hätä-
vilkkukytkintä.

 HUOMIO

Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
(ESS) ei toimi, kun hätävilkut ovat 
päällä. 
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Jarruihin liittyviä ohjeita 

 VAROITUS

Kun pysäytät tai pysäköit auton, 
anna sen aina pysähtyä kokonaan 
ja pidä jarrupoljin painettuna. 
Siirrä vaihteenvalitsin 1. vaihteelle 
(manuaalivaihteisto) tai N-asen-
toon (robottivaihteisto), kytke sei-
sontajarru päälle ja aseta virta-
lukko LOCK/OFF-asentoon.
Jos seisontajarrua ei kytketä tai 
jos se kytketään puutteellisesti, 
auto voi lähteä odottamatta liik-
keelle, jolloin kuljettaja tai sivulli-
set henkilöt voivat saada vammoja. 
Kytke AINA seisontajarru, kun 
poistut autosta.

Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteen! Jarrut saattavat kas-
tua, jos autolla ajetaan vedessä tai 
jos se pestään. 
Pysähtymismatka kasvaa, kun jarrut 
ovat kastuneet. Ohjaus saattaa myös 
puoltaa jarrutettaessa.
Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta 
kevyesti, kunnes jarrut toimivat taas 
normaalisti. Jos jarrujen toiminta ei 
palaudu normaaliksi, pysäytä auto 
turvalliseen paikkaan. Suositte-
lemme, että otat yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen.
ÄLÄ pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Myös jatkuva kevyt polkimen 
painaminen saattaa aiheuttaa jarru-
jen ylikuumenemista, kulumista ja 
mahdollisesti jopa jarruvian.
Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja pidä 
auto suorassa hidastaessasi ajono-
peutta. Pysähdy turvalliseen paikaan, 
kun ajonopeus on laskenut riittävästi.
Pidä jalka tukevasti jarrupolkimella 
kun auto on paikallaan, jotta auto ei 
vierisi eteenpäin.
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Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) sääs-
tää polttoainetta sammuttamalla 
moottorin, kun auto on pysähdyk-
sissä (esim. punaisissa valoissa, 
Stop-merkin eteen pysähdyttäessä ja 
liikenneruuhkassa). 
Moottori käynnistyy automaattisesti, 
kun käynnistysehdot täyttyvät. 
Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) on toi-
minnassa aina, kun moottori on käyn-
nissä.

i  Lisätietoja

Jotkin auton varoitusvaloista (ABS, 
ESC, ESC OFF, EPS tai seisontajar-
run varoitusvalo) saattavat palaa muu-
taman sekunnin ajan, kun moottori 
käynnistyy automaattisesti ISG-
järjestelmän ohjaamana. Tämä johtuu 
alhaisesta akkuvarauksesta. Kyseessä 
ei ole ISG-järjestelmän vika.

Moottorin automaattisen sam-
mutus- ja käynnistysjärjestel-
män (ISG) päällekytkentä
Järjestelmän toimintaehdot 
Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) toimii, 
kun seuraavat ehdot täyttyvät:
• Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
• Konepelti ja kuljettajan ovi ovat 

kiinni.
• Jarrutehostimen alipaine on riit-

tävä.
• Akkuanturi aktivoituu ja akun vara-

ustila on riittävä.
• Ulkolämpötila ei ole liian alhainen 

tai korkea.

• Autoa ajetaan tasaisella nopeu-
della ja se pysähtyy.

•  Ilmastointilaitteen käyttö täyttää 
vaatimukset.

• Auto on lämmennyt tarpeeksi.
• Tie kallistuu asteittain.
• Ohjauspyörää käännetään alle 

180 astetta, jonka jälkeen auto 
pysähtyy.

i  Lisätietoja

WTF-444WTF-444

• Jos ISG-järjestelmän toiminnan 
edellytykset eivät täyty, ISG-
järjestelmä poistuu käytöstä. Tässä 
tapauksessa ISG OFF -painikkeen 
merkkivalo syttyy ja Stop and Go 
-järjestelmän merkkivalo ( ) 
palaa keltaisena mittaristossa. 

• Jos tämä vikamerkkivalo vilkkuu 
jatkuvasti, suosittelemme, että tar-
kastutat ISG-järjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

MOOTTORIN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS- JA 
KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ (ISG) (JOS VARUSTEENA)
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Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä
Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto
1. Laske ajonopeus alle 5 km/h 

nopeuteen. 
2. Siirrä vaihteen valitsin N-asentoon 

(vapaalle). 
3. Vapauta kytkinpoljin. 
AUTO STOP -merkkivalo ( ) palaa 
vihreänä mittaristossa, kun moottori 
on pysähdyksissä.

i  Lisätietoja

ISG-järjestelmän sammutettua ja 
käynnistettyä moottorin autolla pitää 
ajaa yli 5 km/h nopeudella, jotta moot-
tori voi sammua toistamiseen käydes-
sään joutokäyntiä. 

Robottivaihteistolla varustettu 
auto
1. Laske ajonopeus nollaan.
2. Paina jarrupoljinta vaihteenvalitsi-

men ollessa D- tai N-asennossa.
AUTO STOP -merkkivalo ( ) palaa 
vihreänä mittaristossa, kun moottori 
on pysähdyksissä.

i  Lisätietoja

ISG-järjestelmän sammutettua ja 
käynnistettyä moottorin autolla pitää 
ajaa yli 5 km/h nopeudella, jotta moot-
tori voi sammua toistamiseen käydes-
sään joutokäyntiä.

ISG-järjestelmä poistuu käytöstä, jos 
kuljettaja avaa konepellin moottorin 
sammuttua automaattisesti.
Kun järjestelmä on kytkeytynyt pois 
käytöstä:

OAC3069005TUOAC3069005TU

ISG OFF -merkkivalo palaa.

OAC3069018TUOAC3069018TU

LCD-näyttöön tulee viesti ”Auto Stop 
deactivated. Start manually” (ISG-jär-
jestelmä poissa käytöstä. Käynnistä 
moottori manuaalisesti) ja kuuluu 
äänimerkki.
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Moottorin voi käynnistää tällöin seu-
raavasti:
Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto
Paina kytkin- ja jarrupoljinta samanai-
kaisesti, kun vaihteenvalitsin on 
vapaa-asennossa.

Robottivaihteistolla varustettu 
auto
Paina jarrupoljinta vaihteenvalitsimen 
ollessa N-asennossa.

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen ISG:n 
Auto Stop -tilassa
Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto
• Paina kytkinpoljin alas vaihteenva-

litsimen ollessa N-asennossa 
(vapaalla). 

Auto Stop -merkkivalo ( ) sammuu 
mittaristossa, kun moottori käynnis-
tyy uudelleen. 

Robottivaihteistolla varustettu 
auto
• Vapauta jarrupoljin.
• Kun AUTO HOLD -toiminto on käy-

tössä, moottori pitää auton paikal-
laan, vaikka vapautat jarrupolki-
men. Moottori käynnistyy kuitenkin 
uudelleen, kun painat kaasupol-
jinta. 

Auto Stop -merkkivalo ( ) sammuu 
mittaristossa, kun moottori käynnis-
tyy uudelleen. 

Moottori käynnistyy automaattisesti 
uudelleen seuraavissa tilanteissa:
• Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön.
• Moottori on ollut sammutettuna 

noin 5 minuuttia.
• Ilmastointi on päällä ja valittuna on 

suurin puhallinnopeus.
• Tuulilasin huurteenpoisto on 

päällä.
• Akkuvaraus on alhainen.
• Ilmastointilaitteen jäähdytys- ja 

lämmitysteho ei ole riittävä.
Vihreä Auto Stop -merkkivalo ( ) 
ilkkuu 5 sekunnin ajan ja LCD-näy-
töllä näkyy viesti ”Auto Start”. 

Automaattinen käynnistystoiminto 
kytkeytyy tilapäisesti pois käytöstä 
seuraavissa tilanteissa: 

OAC3069019TUOAC3069019TU

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto
Vaihde on kytkettynä eikä kytkinpol-
jinta paineta. LCD-näytöllä näkyy 
viesti ”Press clutch pedal before dri-
ving on” (Paina kytkinpoljinta ennen 
liikkeelle lähtemistä). Automaattinen 
käynnistystoiminto kytkeytyy takaisin 
käyttöön, kun vaihteenvalitsin kytke-
tään N-asentoon ja painetaan kytkin-
poljinta. 
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OAC3069020TUOAC3069020TU

Robottivaihteistolla varustettu 
auto
Kun vaihteenvalitsin kytketään 
N-asennosta (Neutral) R- (peruutus), 
D- (ajo) tai manuaalikäytön asentoon 
painamatta jarrupoljinta. LCD-näy-
töllä näkyy viesti ”Press brake pedal 
before driving on” (paina kytkinpol-
jinta ennen liikkeelle lähtemistä). 
Auto Start -toiminto aktivoituu, kun 
painat jarrupoljinta. 

Moottorin automaattisen sam-
mutus- ja käynnistysjärjestel-
män poiskytkentä 
• Jos haluat poistaa ISG-järjestel-

män käytöstä, paina ISG OFF-pai-
niketta. ISG OFF -painikkeen 
merkkivalo syttyy ja LCD-näyttöön 
tulee viesti ”Auto Stop System Off” 
(automaattinen moottorin sammu-
tus pois käytöstä). 

• Jos haluat ottaa järjestelmän takai-
sin käyttöön, paina uudelleen ISG 
OFF-painiketta. ISG OFF -painik-
keen merkkivalo sammuu. 

ISG-järjestelmän toimintahäiriö
ISG-järjestelmä ei ehkä toimi seu-
raavassa tapauksessa: 
ISG-järjestelmän antureissa tai itse 
järjestelmässä on toimintahäiriö. 

Kun ISG-järjestelmässä on toimin-
tahäiriö, tapahtuu seuraavaa: 
• Mittariston Auto Stop -merkkivalo 

( ) vilkkuu keltaisena. 
• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 

sammuu. 

i  Lisätietoja

• Jos ISG OFF -painikkeen valo ei 
sammu painettaessa ISG OFF -pai-
niketta uudelleen tai jos ISG-
järjestelmä toimii jatkuvasti vir-
heellisesti, suosittelemme ottamaan 
yhteyden valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen mahdollisimman pian. 

• ISG OFF -painikkeen valo sammuu, 
kun ajat autolla enintään kaksi tun-
tia noin 80 km/h ajonopeudella, 
puhaltimen nopeus säädettynä pie-
nemmäksi kuin 2. Jos ISG OFF pai-
nikkeen merkkivalo palaa jatkuvas-
ti, suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liik-
keeseen. 

 VAROITUS

Kun ISG-järjestelmä on sammutta-
nut moottorin automaattisesti, se 
voi käynnistyä odottamatta. Sam-
muta moottori kääntämällä vir-
ta-avain LOCK/OFF-asentoon tai 
ota avain virtalukosta, kun poistut 
autosta tai aiot työskennellä moot-
toritilassa.
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Akkuanturin poiskytkentä

OAC3069006TUOAC3069006TU

[A] : Akkuanturi

Akkuanturi kytkeytyy pois käytöstä, 
kun akun miinuskaapeli irrotetaan 
huollon yhteydessä. 
Tällöin ISG-järjestelmä toimii rajalli-
sesti akkuanturin poiskytkennän 
vuoksi. Kun akkukaapeli on irrotettu, 
kuljettajan pitää tehdä seuraavat toi-
menpiteet, jotta akkuanturi kytkeytyy 
toimintaan. 

Akkuanturin kytkennän ehdot
Moottorin pitää olla sammutettuna 4 
tunnin ajan. Yritä tämän jälkeen käyn-
nistää moottori 3–4 kertaa, jotta akku-
anturi kytkeytyy toimintaan. 
Älä kytke mitään lisävarusteita (esim. 
navigointilaitetta tai autokameraa) 
autoon, kun moottori on sammutet-
tuna. Lisälaitteen kytkeminen voi 
estää akkuanturin käyttöönoton lopul-
lisesti.

i  Lisätietoja

Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä ei toimi seu-
raavissa tilanteissa: 
- ISG-järjestelmässä on toimintahäi-

riö. 
- Akkuvaraus on alhainen. 
- Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön. 
Näissä tapauksissa suosittelemme, että 
tarkastutat hiukkassuodatinjärjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. 

HUOMAUTUS

• Vaihda akku ainoastaan alkupe-
räiseen HYUNDAI ISG -akkuun. 
Muussa tapauksessa ISG-järjes-
telmä ei ehkä toimi oikein. 

• Älä lataa ISG-akkua tavallisella 
akkulaturilla. Se voi aiheuttaa 
akun vaurioitumisen ja akku voi 
räjähtää. 

• Älä irrota akun korkkia. Tervey-
delle haitallista elektrolyyttiä voi 
vuotaa auton ulkopuolelle. 
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Törmäysvaroitinjärjestelmä on suun-
niteltu tunnistamaan ja valvomaan 
edellä ajavaa ajoneuvoa tai tiellä ole-
vaa jalankulkijaa kameran avulla. 
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa 
uhkaavasta törmäyksestä ja suorittaa 
tarvittaessa hätäjarrutuksen.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroitinta:
• Kuljettajaa avustava järjestelmä 

ei korvaa kuljettajan huolellista 
ajotapaa ja varovaisuutta. Antu-
rien toiminta-alue ja kyky tun-
nistaa esteitä on rajallinen. Tark-
kaile liikennetilannetta jatku-
vasti.

• Aja noudattaen nopeusrajoituk-
sia ja ajo-olosuhteiden mukai-
sesti. 

• Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilantei-
den mahdollisuus. Törmäysva-
roitinjärjestelmä ei välttämättä 
aina pysäytä autoa kokonaan ja 
sen tarkoituksena on vain lie-
ventää tulevaa törmäystä.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset

OAC3069049TUOAC3069049TU

• Törmäysvaroittimen asetukset
 Kuljettaja voi ottaa törmäysvaroitti-

men käyttöön sytytysvirran kytken-
nän jälkeen valitsemalla:

 ”User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kuljet-
tajaa avustavat järjestelmät)  
Forward safety (etuturvallisuus)”

 -  Jos valitset ”Active Assist” (aktii-
vinen avustus), törmäysvaroitin 
aktivoituu. Törmäysvaroitin 
varoittaa kuljettajaa sekä varoi-
tusviesteillä että -merkkiäänillä. 
Hätäjarrutustehostinta käytetään 
törmäysriskin mukaisesti.

 -  Jos valitset ”Warning Only” (vain 
varoitus), törmäysvaroitinjärjes-
telmä aktivoituu ja antaa ainoas-
taan hälytykset törmäysriskin 
vakavuustason mukaisesti. Hätä-
jarrutustehostinta ei aktivoida 
tällä asetuksella. 

 -  Jos valitset ”Off” (pois käytöstä), 
törmäysvaroitin kytkeytyy pois 
päältä.

TÖRMÄYSVAROITIN (FCA) (JOS VARUSTEENA)
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Jos poistat törmäysvaroit-
timen käytöstä, LCD-näyt-
töön tulee varoitusvalo. 
Kuljettaja voi valvoa tör-
mäysvaroittimen tilaa 

LCD-näytön FCA ON/OFF -osoituk-
sen avulla. Varoitusvalo syttyy myös, 
kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
on pois käytöstä. Jos varoitusvalo 
palaa jatkuvasti törmäysvaroittimen 
ollessa käytössä, tarkastuta järjes-
telmä valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

• Varoituksen ajoituksen asettami-
nen

 Kuljettaja voi valita törmäysvaroitti-
men hälytysajan LCD-näytössä. 

 Siirry kohtaan ”User Settings 
(Mukautettavat asetukset)  Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/lyhyt)”.

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat: 
- Normal (normaali):
 Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu herkästi. 
Jos sinusta tuntuu, että varoitus 
aktivoituu liian aikaisin, vaihda tör-
mäysvaroittimen asetuksesi ”Late” 
(lyhyt).

 Vaikka ”Normal”-asetus on valit-
tuna aktivointiaika voi todellisessa 
tilanteessa tuntua lyhyeltä, jos 
edellä ajava auto tekee äkkijarru-
tuksen ja pysähtyy.

• Late (lyhyt):
 Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu normaa-
lia myöhemmin. Asetuksella kytke-
tään järjestelmän hälytys siten, 
että autosi ja ajoradalla olevan ajo-
neuvon tai jalankulkijan välille jää 
normaalia lyhyempi välimatka.

 Valitse ”Late”-vaihtoehto (lyhyt), 
jos liikennettä on vähän ja ajono-
peus on alhainen.  

i  Lisätietoja

Jos muutat varoituksen ajoitusta, mui-
den järjestelmien varoitusaika saattaa 
muuttua. Huomioi tämä ennen varoi-
tuksen ajoituksen muuttamista. 

• Kuljettaja voi valita törmäysvaroitti-
men varoituksen äänenvoimak-
kuuden LCD-näytön käyttäjäase-
tuksista kohdasta ”User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Dri-
ver Assistance (kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Warning 
Volume (varoituksen äänenvoi-
makkuus)  High/Medium/Low 
(suuri/keskimääräinen/alhainen)”.

i  Lisätietoja

Jos muutat varoituksen äänenvoimak-
kuutta, muiden järjestelmien äänen-
voimakkuus saattaa muuttua. Huomioi 
tämä ennen varoituksen äänenvoimak-
kuuden muuttamista.

Järjestelmän toimintaehdot
Törmäysvaroitin voidaan ottaa käyt-
töön valitsemalla LCD-näytöltä koh-
dasta ”Forward Safety” (etuturvalli-
suus) kohta ”Active assist” (aktiivinen 
avustus) tai ”Warning only” (vain 
varoitus), kun seuraavat toimintaeh-
dot täyttyvät: 
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä. 
- Ajonopeus on yli 10 km/h. (Tör-

mäysvaroitin kytkeytyy käyttöön 
vain tietyllä nopeusalueella.)
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- Järjestelmä havaitsee edellä liikku-
van ajoneuvon tai jalankulkijan, 
joka voi törmätä autoosi. (Liikenne-
tilanteesta tai ajoneuvon ominai-
suuksista johtuen törmäysvaroitin 
ei mahdollisesti kytkeydy tai se voi 
antaa hälytysviestin.)

 VAROITUS

• Törmäysvaroitin kytkeytyy val-
miustilaan automaattisesti, kun 
sytytysvirta on kytketty. Kuljet-
taja voi poistaa törmäysvaroitin-
järjestelmän käytöstä muutta-
malla järjestelmän asetuksia 
mittariston LCD-näytössä. Jotta 
ajaminen ei häiriintyisi, älä yritä 
muuttaa törmäysvaroittimen 
asetuksia tai poistaa sitä käy-
töstä ajon aikana.

• Törmäysvaroitin kytkeytyy auto-
maattisesti pois, ESC-ajonva-
kautusjärjestelmä kytketään 
pois käytöstä. Törmäysvaroitin-
järjestelmää ei voida kytkeä mit-
tariston LCD-näytön kautta, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
on poiskytkettynä. Törmäysva-
roittimen varoitusvalo syttyy. Se 
on normaalia.

 Tällöin törmäysvaroittimen ase-
tuksia ei voi muuttaa edes mitta-
riston tai tieto- ja viihdejärjestel-
män käyttäjäasetustilan kautta.

Törmäysvaroittimen varoitus-
viesti ja jarrujen hallinta
Törmäysvaroitin (FCA) antaa varoi-
tusviestejä ja merkkiääniä sen 
mukaan, millainen törmäysvaara on 
erilaisissa tilanteissa, kuten edessä 
olevan ajoneuvon äkkipysähtyminen, 
liian lyhyt turvaväli tai jalankulkijan 
havaitseminen. Se myös säätää jar-
ruja törmäysvaaran mukaan.

Törmäysvaroitus (1. varoitus)

OAC3069021TUOAC3069021TU

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu. 
Lisäksi ajonopeus hidastuu moottorin 
ohjausyksikön säätäessä auton jär-
jestelmiä.
- Ajonopeutesi saattaa hidastua hie-

man
- Järjestelmä toimii edellä ajavan 

ajoneuvon suhteen, jos ajonopeus 
on yli 10 km/h ja enintään 180 km/h. 
(Suurin toimintanopeus saattaa 
alentua riippuen edessä olevan 
ajoneuvon ja sen ympäristön 
tilasta.)

- Jalankulkijoiden suhteen järjes-
telmä toimii, jos ajonopeus on 
vähintään 10 km/h ja alle 60 km/h. 
(Suurin toimintanopeus saattaa 
alentua riippuen edessä olevien 
jalankulkijoiden ja ympäristön 
tilasta.)
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- Jos valitset ”Warning Only” (vain 
varoitus), törmäysvaroitinjärjes-
telmä aktivoituu ja antaa ainoas-
taan hälytykset törmäysriskin 
vakavuustason mukaisesti. Sinun 
on itse käytettävä jarruja, sillä tör-
mäysvaroitinjärjestelmä ei ohjaa 
niitä. 

Hätäjarrutus (2. varoitus)

OAC3069022TUOAC3069022TU

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu. 
Lisäksi ajonopeus hidastuu moottorin 
ohjausyksikön säätäessä auton jär-
jestelmiä.
- Jarrujen säätöteho on suurimmil-

laan juuri ennen törmäystä, jolloin 
törmäyksen voimakkuus pienenee 
edellä olevaan autoon osuttaessa.

- Järjestelmä toimii edellä ajavan 
ajoneuvon suhteen, jos ajonopeus 
on yli 10 km/h ja enintään 60 km/h. 
(Suurin toimintanopeus saattaa 
alentua riippuen edessä olevan 
ajoneuvon ja sen ympäristön 
tilasta.)

- Jalankulkijoiden suhteen järjes-
telmä toimii, jos ajonopeus on 
vähintään 10 km/h ja alle 60 km/h. 
(Suurin toimintanopeus saattaa 
alentua riippuen edessä olevien 
jalankulkijoiden ja ympäristön 
tilasta.)

- Jos valitset ”Warning Only” (vain 
varoitus), törmäysvaroitinjärjes-
telmä aktivoituu ja antaa ainoas-
taan hälytykset törmäysriskin 
vakavuustason mukaisesti. Sinun 
on itse käytettävä jarruja, sillä tör-
mäysvaroitinjärjestelmä ei ohjaa 
niitä. 

Muut toiminnot
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjarru-

tusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• Törmäysvaroitin tehostaa jarru-
tusta kuljettajan painaessa jarru-
poljinta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jar-
rujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painettua kaasu-
poljinta voimakkaasti tai kään-
täessä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaarate-
kijöiden poistuneen, se törmäysva-
roittimen jarrujen ohjauksen pois 
käytöstä. 

 HUOMIO

• Kuljettajan pitää aina noudattaa 
ehdotonta varovaisuutta riippu-
matta siitä, hälyttääkö törmäys-
varoitinjärjestelmä äänimerkillä 
tai varoitusviestillä.

• Kun jarrujen ohjaus on päätty-
nyt, kuljettajan on välittömästi 
painettava jarrupolinta ja tarkis-
tettava ympäristö. Järjestelmä 
aktivoi jarrut noin kahden 
sekunnin ajaksi.
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• Jos jokin muu varoitusääni, 
kuten turvavöiden varoitusääni-
merkki annetaan, ei törmäysva-
roittimen äänimerkki ehkä kuulu.

• Järjestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojärjestel-
män soittoäänen alle, jos äänen-
voimakkuus on liian suuri.

 VAROITUS

Jarrujärjestelmän ohjaus ei 
pysäytä autoa täydellisesti eikä 
estä kaikkia törmäyksiä. Kuljettaja 
on jatkuvasti vastuussa turvalli-
suudesta ja auton hallinnasta.

 VAROITUS

Törmäysvaroitinjärjestelmä toimii 
tallennettujen parametrien mukai-
sesti, joita ovat esimerkiksi auton 
ja jalankulkijan välisen etäisyys 
molempien liikenopeus ja kuljetta-
jan reaktiot. Törmäysvaroitinjär-
jestelmän toimintaa voivat haitata 
esimerkiksi huono sää ja tien 
kunto.

 VAROITUS

Älä yritä aktivoida järjestelmää aja-
malla varomattomasti.

Törmäysvaroittimen anturi 
(etukamera)

OAC3069007TUOAC3069007TU

Jotta törmäysvaroitin toimii asianmu-
kaisesti, varmista, että anturin ja tuu-
lilasi ovat puhtaat eikä niissä ole 
likaa, lunta tai roskia. 
Anturin päällä oleva lika, lumi ja ros-
kat voivat haitata sen toimintaa.

HUOMAUTUS

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää lisä-
varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää. 

• ÄLÄ KOSKAAN aseta kojelau-
dan päälle mitään valoa heijas-
tavaa (esim. valkoinen paperi, 
peili). Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriöitä.

• Pidä kamera aina kuivana. 
• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 

ja sitä pitää suojella iskuilta. 
 Jos anturin suuntaus muuttuu 

siihen kohdistuvan voiman 
vuoksi, törmäysvaroitinjärjes-
telmä ei mahdollisesti toimi ole-
tetulla tavalla. Tässä tapauk-
sessa myös varoitusviesti voi 
puuttua näytöstä. Suositte-
lemme, että tarkastutat ajoneu-
von valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.
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 Katso lisätietoja anturiin liittyvistä 
varotoimista törmäysvaroitinjärjes-
telmän ohjeista.

i  Lisätietoja

Suosittelemme, että tarkastutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

OAC3069023TUOAC3069023TU

FCA disabled (Forward Collision 
Avoidance Assist) (törmäysvaroitin 
pois käytöstä). Camera obscured 
(kamera peitossa)
Automaattinen hätäjarrutusjärjes-
telmä ei ehkä havaitse muita ajoneu-
voja, jos kameran päällä on likaa, 
lunta tai roskia.
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu.
Törmäysvaroitinjärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein avoimella 
alueella (esim. suurilla aukioilla), 
jossa tutka-anturi ei havaitse mitään 
kohteita tai ajoneuvoja moottorin 
käynnistyksen jälkeen.

Törmäysvaroitin ei myöskään välttä-
mättä toimi asianmukaisesti, vaikka 
LCD-näyttöön ei tulisikaan varoitus-
viestiä.

 VAROITUS

Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu tieolosuhteiden, 
säätilan, ajo-olosuhteiden tai lii-
kenteen vuoksi.

Järjestelmän toimintahäiriö

OAC3069024TUOAC3069024TU

Check FCA (Forward Collision 
Avoidance Asst.) (tarkista törmäys-
varoitin)
• Jos törmäysvaroitinjärjestelmässä 

on toimintahäiriö, järjestelmän 
varoitusvalo ( ) syttyy ja varoi-
tusviesti näkyy muutamien sekun-
tien ajan. Kun viesti on poistunut 
näytöstä, yleisvaroitusvalo ( ) 
syttyy. Tässä tapauksessa suosit-
telemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä. 

• Törmäysvaroittimen varoitusviesti 
saattaa tulla näyttöön ja ESC-va-
roitusvalo voi syttyä. 

 Sekä törmäysvaroittimen varoitus-
valo että varoitusviesti poistuvat, 
kun ESC-varoitusvalon syttymisen 
syy on poistunut.
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 VAROITUS

• Törmäysvaroitinjärjestelmä on 
ainoastaan kuljettajaa avustava 
järjestelmä. Auton toiminnan 
varmistaminen on aina kuljetta-
jan vastuulla. Älä luota pelkäs-
tään törmäysvaroitinjärjestel-
män toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia jar-
rupolkimella tai pysäytä auto 
aina kun se on tarpeen. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmä voi 
aktivoitua vahingossa joissain 
tilanteissa ja ajo-olosuhteissa. 
LCD-näyttöön tulee ensimmäi-
nen varoitusviesti ja varoitus-
merkkiääni kuuluu. Joissain 
tapauksissa etukamera ei tun-
nista edellä liikkuvaa ajoneuvoa 
tai jalankulkijaa. Törmäysvaroi-
tinjärjestelmä ei mahdollisesti 
aktivoidu tai LCD-näyttöön ei 
tule varoitusviestiä.

• Vaikka törmäysvaroittimen jar-
rujen ohjaustoiminnossa olisi 
ongelma, auton tavalliset jarrut 
toimivat normaalilla teholla. Tör-
mäystä estävä jarrutustoiminto 
ei kuitenkaan kytkeydy päälle.

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia hanka-
lampaa. Säilytä aina riittävä tur-
vaväli edellä ajavaan autoon.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä voi 
aktivoitua jarrutuksen aikana ja 
auto pysähtyä äkillisesti, jolloin 
irralliset esineet voivat sinkou-
tua matkustajien päälle. Kiinnitä 
aina kaikki autossa olevat esi-
neet. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
mahdollisesti aktivoidu, jos kul-
jettaja jarruttaa väistääkseen 
estettä.

• Jarrujen ohjaus ei ehkä toimi, 
mikä voi aiheuttaa törmäyksen, 
jos edellä ajava ajoneuvo pysäh-
tyy äkillisesti. Ole aina erittäin 
varovainen.

• Matkustajat voivat loukkaantua, 
jos auto pysähtyy äkkinäisesti 
törmäysvaroitinjärjestelmän 
aktivoituessa äkillisesti. Ole erit-
täin varovainen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä tun-
nistaa ainoastaan auton edessä 
olevat ajoneuvot.

 VAROITUS

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
toimi peruutusvaihteella. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmää ei 
ole suunniteltu havaitsemaan 
muita tiellä olevia kohteita, esi-
merkiksi eläimiä. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
tunnista vastaantulevien kais-
talla ajavia autoja.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
tunnista tiellä poikittain liikkuvia 
lähestyviä ajoneuvoja. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
tunnista edessä poikittain kään-
tyvää ajoneuvoa (esim. päätty-
vän kadun päässä).

Näissä tilanteissa kuljettajan täy-
tyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta jar-
ruttamalla riittävän turvavälin säi-
lyttämiseksi tai auton pysäyttämi-
seksi.
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Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroitinjärjestelmä on suun-
niteltu avustamaan kuljettajaa erittäin 
vaarallisissa ajotilanteissa, eikä sen 
vastuulle voi jättää kaikkia ajotilan-
teita.
Törmäysvaroitin tunnistaa ajotilan-
teet tutkasignaalien ja kameran 
avulla, ekä järjestelmä välttämättä 
toimi normaalisti ajotilanteissa, joissa 
tutkasignaalit ja kameran tunnistuk-
sen teho eivät riitä. Kuljettajan on 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
seuraavissa tilanteissa, joissa tör-
mäysvaroitin saattaa toimia rajalli-
sesti.

Ajoneuvojen havaitseminen
Tutka-anturin toiminta voi olla rajal-
lista seuraavissa olosuhteissa:
• Kun moottori käynnistetään tai etu-

kamerajärjestelmä käynnistetään, 
järjestelmä ei toimi 15 sekuntiin.

• Kamera on peittynyt likaan tai 
lumeen.

• Kameran linssissä on häiriö sävy-
tetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, tuulilasin vaurion tai 
lasiin tarttuneen vierasesineen 
(tarra, ötökkä tms.) vuoksi. 

• Kameran näkökenttä on peittynyt 
rankkasateen tai lumen vuoksi.

• Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-
tavat toimintaongelmia.

• Kamera-anturin tunnistuskyky on 
rajallinen.

• Edellä kulkeva kohde on liian pieni 
tunnistettavaksi (esim. moottori-
pyörä tai polkupyörä).

• Kamera ei tunnista koko edessä 
olevaa autoa.

• Tutka-anturi tai kamera ei tunnista 
edellä ajavaa isokokoista ajoneu-
voa tai leveää varustetta (esim. 
traktorin peräkärry).

• Kameran näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

• Edellä ajavan ajoneuvon perävalot 
eivät pala oletetulla tavalla. 

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpin-
nasta tai lätäköstä.

• Kun taustavalo kohdistuu auton 
suuntaan (mukaan lukien vastaan-
tulevan auton ajovalot)

• Auringonvalo tai vastaantulevan 
auton ajovalot häikäisevät näky-
män eteenpäin.

• Tuulilasi on huurtunut eikä tie näy 
selvästi.

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti.

• Autolla ajetaan tiellä, jonka pinta 
on hyvin epätasainen, kuten hiek-
katie tai kalteva tie.

• Edellä ajava ajoneuvo on erikoi-
sauto, kuten rekka tai perävaunu, 
jonka kuljettaman kuorman muoto 
on epäsäännöllinen.

• Ajoneuvo tärisee voimakkaasti.
• Kameran tunnistusteho on heikko.
• Vedetään perävaunua tai toista 

autoa.



6-57

06

• Muut sähkömagneettiset aallot 
aiheuttavat häiriöitä.

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti.

• Edellä olevan auton maavara on 
poikkeuksellisen suuri.

• Autolla ajetaan rakennuksen 
sisällä, esimerkiksi parkkitalon 
alimmassa kerroksessa.

• Kamera on vaurioitunut.
• Ulkovalon määrä on liian vähäinen 

esimerkiksi ajovalojen ollessa 
sammuksissa pimeällä tai tunne-
lissa ajettaessa.

• Tielle lankeaa esim. keskikaiteen 
tai puun varjo.

• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Edellä olevan auton takaosa ei ole 

normaalisti näkyvillä. (Auto on 
kääntymässä toiseen suuntaan tai 
se on kaatunut.)

• Auto tärisee voimakkaasti huono-
kuntoisella tiellä.

• Anturin tunnistus muuttuu äkilli-
sesti, kun ajetaan hidasteen yli

• Edellä oleva ajoneuvo liikkuu pys-
tysuunnassa ajosuuntaan nähden  

• Edellä ajavan ajoneuvo pysähtyy 
pystysuunnassa 

• Edellä ajava ajoneuvo ajaa sinun 
autoasi päin tai peruuttaa

• Olet liikenneympyrässä ja edellä 
ajava ajoneuvo kiertää

OOS058103OOS058103

• Kaarreajossa
 Törmäysvaroitinjärjestelmä voi toi-

mia rajallisesti mutkaisella tiellä.
 Etukamera ei välttämättä tunnista 

edessä olevaa ajoneuvoa tai jalan-
kulkijaa mutkaisella tiellä. Tällöin 
tarpeellinen hälytys tai jarrutus 
saattaa jäädä tekemättä.

 Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin ja hidasta tarvit-
taessa omaa ajonopeuttasi jarrut-
tamalla riittävän turvavälin säilyttä-
miseksi. 
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OOS058104OOS058104

 Mutkaisella tiellä törmäysvaroitin-
järjestelmä saattaa tunnistaa kaar-
teessa viereisellä kaistalla tai kais-
tan ulkopuolella ajavan auton tai 
kulkevan jalankulkijan.

 Tässä tapauksessa järjestelmä 
saattaa antaa virheellisen hälytyk-
sen ja käyttää jarruja.

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kun-
toa ja ajo-olosuhteita. 

OAC3069008TUOAC3069008TU

• Mäessa ajettaessa
 Törmäysvaroitinjärjestelmä voi toi-

mia rajallisesti, kun ajetaan ylä- tai 
alamäessä. Etukamera ei välttä-
mättä tunnista edessä olevaa ajo-
neuvoa tai jalankulkijaa. Tämä 
saattaa johtaa tarpeettomiin häly-
tyksiin tai jarrutuksiin. Toisaalta 
tarpeellinen hälytys tai jarrutus 
saattaa jäädä tekemättä.

 Jos törmäysvaroitinjärjestelmä 
havaitsee yllättäen edessä olevan 
ajoneuvon tai jalankulkijan, kun 
auto tulee mäen laelle, vauhti voi 
hidastua äkillisesti.

 Pidä katse aina suunnattuna 
eteenpäin ylä- tai alamäessä ja 
hidasta ajonopeutta tarvittaessa 
painamalla jarrupoljinta, jotta säily-
tät riittävän turvavälin.
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OOS058105OOS058105

• Kaistanvaihdot
 Törmäysvaroitinjärjestelmä ei vält-

tämättä havaitse edellä ajavan ajo-
neuvon kaistanvaihtoa, erityisesti 
jos se tapahtuu äkillisesti. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää 
riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riit-
tävän turvavälin säilyttämiseksi.

OTM058119OTM058119

 Ruuhkassa, jossa autojono pysäh-
telee toistuvasti ja ajoneuvo pois-
tuu jonosta edelläsi, törmäysvaroi-
tinjärjestelmä ei mahdollisesti 
havaitse sen jälkeen eteen tullutta 
ajoneuvoa. Näissä tilanteissa kul-
jettajan täytyy pitää riittävä turva-
väli edellä ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajono-
peutta jarruttamalla riittävän turva-
välin säilyttämiseksi.

OAC3069009TUOAC3069009TU

• Edellä ajavan ajoneuvon tunnista-
minen

 Jos edellä ajavassa ajoneuvossa 
on pitkä kuorma tai suuri maavara, 
ole erityisen tarkkaavainen. Tör-
mäysvaroitinjärjestelmä ei mahdol-
lisesti tunnista pitkälle auton 
taakse ulottuvaa kuormaa. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää 
riittävä turvaväli edellä ajavan 
auton kuormaan ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta jar-
ruttamalla riittävän turvavälin säi-
lyttämiseksi.

Jalankulkijatunnistus
Tutka-anturin toiminta voi olla rajal-
lista seuraavissa olosuhteissa:
• Kamera ei tunnista kumartunutta 

tai kumarassa kulkevaa jalankulki-
jaa.

• Jalankulkija liikkuu nopeasti tai 
ilmestyy odottamatta auton eteen

• Jalankulkija käyttää vaatteita, joi-
den värit maastoutuvat taustaan, 
minkä vuoksi kameran tunnistus 
häiriytyy.

• Ajetaan voimakkaasti valaistulla 
reitillä (esim. kirkkaalla auringon-
paisteella) tai liian pimeässä (esim. 
yöllä, valaisemattomalla maan-
tiellä)
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• Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa 
ympäristöstä, esimerkiksi jos jalan-
kulkijat liikkuvat ryhmässä tai suu-
ressa joukossa.

• Kamera havaitsee jalankulkijaa 
muistuttavan esineen.

• Jalankulkija on pienikokoinen.
• Jalankulkija on liikuntarajoitteinen.
• Anturin tunnistusta haittaa jokin 

este.
• Kamera on peittynyt likaan tai 

lumeen.
• Kameran linssissä on häiriö sävy-

tetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, tuulilasin vaurion tai 
lasiin tarttuneen vierasesineen 
(tarra, ötökkä tms.) vuoksi.

• Ulkovalon määrä on liian vähäinen 
esimerkiksi ajovalojen ollessa 
sammuksissa pimeällä tai tunne-
lissa ajettaessa.

• Kameran näkökenttä on peittynyt 
rankkasateen tai lumen vuoksi.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpin-
nasta tai lätäköstä.

• Auringonvalo häikäisee näkymän 
eteenpäin.

• Tuulilasi on huurtunut eikä tie näy 
selvästi.

• Auto tärisee voimakkaasti huono-
kuntoisella tiellä.

• Anturin tunnistus muuttuu äkilli-
sesti, kun ajetaan hidasteen yli.

• Olet liikenneympyrässä.

 VAROITUS

• Kytke törmäysvaroitinjärjes-
telmä pois käytöstä, hinauksen 
yhteydessä. Hinauksen aikana 
törmäysvaroitinjärjestelmän toi-
minta voi haitata hinattavan ja 
hinaavan auton turvallista käsit-
telyä.

• Jos edellä ajavassa ajoneu-
vossa on pitkä kuorma tai suuri 
maavara, ole erityisen varovai-
nen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
saattaa toimia, kun muodoltaan 
ajoneuvoa tai jalankulkijaa 
muistuttava kohde havaitaan. 

• Törmäysvaroitinjärjestelmän 
tehtävänä on havaita ja tark-
kailla edellä ajavaa ajoneuvoa 
tai tunnistaa tiellä oleva jalan-
kulkija kameratunnistuksen 
avulla. Se ei tunnista esimer-
kiksi polkupyörää tai moottori-
pyörää eikä matalampia kohteita 
kuten vetolaukkua, ostoskärryjä 
tai lastenrattaita.  

• Älä koskaan yritä testata tör-
mäysvaroitinjärjestelmän toi-
mintaa. Tämä saattaa johtaa 
onnettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Jos tuulilasi tai kamera on vaih-
dettu tai korjattu, suosittelemme 
tarkastuttamaan auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja

Sähkömagneettiset häiriöt saattavat 
joissakin tapauksissa estää törmäysva-
roitinjärjestelmän toiminnan.
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KAISTALLAPITOAVUSTIN (LKA) (JOS VARUSTEENA)

OAC3069007TUOAC3069007TU

Kaistallapitoavustinjärjestelmä tun-
nistaa kaistamerkinnät ja tien reunan 
tuulilasissa olevalla etukameralla, ja 
avustaa kuljettajaa ohjauksessa 
auton pitämiseksi kaistallaan.
Kun järjestelmä havaitsee, että auto 
ylittää kaistaviivan tahattomasti, se 
ilmoittaa tilanteesta kuljettajalle 
LCD-näytöllä ja varoitusäänellä ja 
tekee vastaohjausliikkeen pitääkseen 
auton kaistalla.

 VAROITUS

Kaistallapitoavustin on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikä se korvaa 
turvallista ajotapaa. Kuljettajan 
pitää tarkkailla ajonopeutta ja val-
voa liikennetilannetta sekä auton 
ympäristöä.

 VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia, kun 
käytät kaistallapitoavustinta:
• Älä käännä ohjauspyörää äkilli-

sesti, kun järjestelmä on suorit-
tamassa ohjausliikettä.

• Kaistallapitoavustin estää kais-
taviivan tahattoman ylittämisen 
suorittamalla pieniä vastaoh-
jausliikkeitä. Järjestelmä on kui-
tenkin vain kuljettajaa avustava 
toiminto, eikä ohjauspyörää 
ohjata koko ajan. Kuljettajan 
tulee aina kiinnittää huomiota 
ohjauspyörään ajon aikana.

• Kaistallapitoavustinjärjestelmän 
toiminta voi estyä tai se saattaa 
toimia epäasianmukaisesti tien 
kunnosta ja ympäristöstä riip-
puen. Ole ajaessasi aina varo-
vainen.

• Älä pura etukameraa väliaikai-
sesti ikkunan sävyttämistä var-
ten tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollista kalibrointia varten.

• Jos vaihdat tuulilasin, etukame-
ran tai niihin liittyviä ohjauspyö-
rän osia, suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollista kalibrointia varten.
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• Järjestelmä havaitsee kaistavii-
vat (tai tien reunan) etukame-
ralla ja tekee ohjausliikkeet 
tämän tiedon perusteella, joten 
se ei mahdollisesti toimi oikein, 
jos kaistaviivat (tai tien reuna) 
eivät erotu selvästi. 

 Lisätietoja on kohdassa ”Järjes-
telmän rajoitukset”.

• Älä poista tai vaurioita kaistalla-
pitoavustimeen liittyviä osia.

• Et ehkä kuule kaistallapitoavus-
timen varoitusääntä, jos audio-
laitteisto on liian kovalla.

• Jos jokin muu varoitusääni, 
kuten turvavöiden varoitusääni-
merkki annetaan, ei kaistallapi-
toavustimen äänimerkki ehkä 
kuulu.

• Älä aseta kojelaudalle valoa hei-
jastavia esineitä kuten peilejä, 
valkoista paperia tms. Se saat-
taa estää kaistallapitoavustimen 
asianmukaisen toiminnan.

• Pidä aina molemmat kädet 
ohjauspyörällä kaistallapitoa-
vustimen aktivoituessa.  

• Järjestelmä ei ohjaa ohjauspyö-
rää jatkuvasti, joten se ei mah-
dollisesti reagoi, kun kaistaviiva 
(tai tien reuna) ylitetään hyvin 
suurella ajonopeudella. Kuljetta-
jan on aina noudatettava nope-
usrajoituksia käyttäessään jär-
jestelmää.

• Jos kiinnität ohjauspyörään 
jotakin, järjestelmä ei ehkä 
avusta ohjauksessa.

• Muista poistaa kaistallapitoa-
vustin käytöstä, kun vedät perä-
vaunua.  

Kaistallapitoavustinjärjestel-
män (LKA) toiminta
Tyyppi A

OAC3069010TUOAC3069010TU

Kuljettaja voi ottaa kaistallapitoavus-
timen käyttöön sytytysvirran kytken-
nän jälkeen valitsemalla:
”User Settings (käyttäjäasetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Lane Safety (kais-
taturvallisuus)  Lane Keeping 
Assist (kaistallapitoavustin)”

Tyyppi B

OAC3069059TUOAC3069059TU

Kaistallapitoavustinjärjestelmän kyt-
keminen käyttöön / pois käytöstä: 
Kun virta-avain on ON-asennossa, 
paina ohjauspyörän vasemmalla 
puolella olevaa kaistallapitoavustin-
järjestelmän painiketta. (Ohjauspyö-
rän oikealla puolella, jos autossa on 
oikeanpuoleinen ohjaus.)



6-63

06

Merkkivalo ( ) syttyy mittaristossa 
valkoisena. 
Jos merkkivalo (valkoinen) on aktivoi-
tunut edellisen käynnistyksen aikana, 
järjestelmä kytkeytyy päälle ilman 
ohjauksia.
Jos painat kaistallapitoavustimen pai-
niketta uudelleen, mittariston merkki-
valo sammuu.

Kaistallapitoavustimen toimin-
tojen muokkaus
Kuljettaja voi muuttaa kaistallapitoa-
vustimen kaistavahdiksi tai vaihtaa 
kaistallapitoavustimen tilaa LCD-näy-
töltä tai tieto- ja viihdejärjestelmän 
näytöltä. Siirry kohtaan ”User Set-
tings (käyttäjäasetukset)  Driver 
Assistance (kuljettajaa avustavat jär-
jestelmät)  Lane Safety (kaistatur-
vallisuus)  Lane Keeping Assist/
Lane Departure Warning/Off (kaistal-
lapitoavustin/kaistavahti päälle/
pois)”.

Lane Keeping Assist 
(Kaistallapitoavustin)  
Tämä tila avustaa kuljettajaa pitä-
mään auton oikealla ajokaistalla. Jos 
auto pysyy kaistaviivojen välissä, jär-
jestelmä puuttuu harvoin ohjauspyö-
rän toimintaan tässä tilassa. Kaistal-
lapitoavustin kuitenkin puuttuu 
ohjaukseen, jos auto alkaa siirtyä 
pois kaistalta tahattomasti. 

Lane Departure Warning 
(kaistavahti)
Kaistavahtijärjestelmä varoittaa kul-
jettajaa visuaalisesti ja varoitusää-
nellä, kun järjestelmä havaitsee auton 
ylittävän kaistaviivan tahattomasti. 
Järjestelmä ei suorita ohjausliikkeitä. 

Pois päältä
Jos valitset ”Off” (pois käytöstä), kais-
tallapitoavustin kytkeytyy pois päältä.

Huomaa, että ajonopeu-
den pitää olla vähintään 
60 km/h, jotta kaistallapi-
toavustinjärjestelmä AKTI-

VOITUU. Mittariston merkkivalo syt-
tyy vihreänä.
Merkkivalon väri muuttuu kaistallapi-
toavustinjärjestelmän tilan mukaan.

- Valkoinen: Anturi ei havaitse kais-
tamerkintöjä tai ajonopeus on alle 
60 km/h.

- Vihreä: Anturi havaitsee kaista-
merkinnät ja järjestelmä voi kään-
tää ohjauspyörää.

i  Lisätietoja

Jos merkkivalo (valkoinen) on aktivoi-
tunut edellisen käynnistyksen aikana, 
järjestelmä kytkeytyy päälle ilman 
muita ohjauksia. Jos painat kaistalla-
pitoavustimen painiketta uudelleen, 
mittariston merkkivalo sammuu. 
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Kaistallapitoavustinjärjestelmän 
toiminta

OAC3069011TU/OAC3069012TUOAC3069011TU/OAC3069012TU

   Järjestelmä päälläJärjestelmä päällä    Järjestelmä poiskytkettyJärjestelmä poiskytketty

• Jos haluat nähdä kaistallapitoa-
vustinjärjestelmän näytön mittaris-
ton LCD-näytössä, valitse Driving 
Assist -tila ( ). Lisätietoja on 
luvun 4 kohdassa ”LCD-näytön 
tilat”.  

Kun kaistallapitoavustin on aktivoitu 
ja molemmat kaistamerkinnät tai tien 
reuna havaitaan, ajonopeus on yli 
60 km/h ja kaikki aktivoinnin olosuh-
teet täyttyvät, vihreä ohjauspyörän 
merkkivalo syttyy ja ohjauspyörää 
ohjataan.

 VAROITUS

Kaistallapitoavustin (LKAS) auttaa 
pitämään auton halutulla ajokais-
talla/tiellä. Kuljettajan tulee tästä 
huolimatta pitää auto oikealla ajo-
kaistalla eikä luottaa järjestelmän 
virheettömään toimintaan.

OAC3069011TU/OAC3069013TUOAC3069011TU/OAC3069013TU

   Järjestelmä ei tunnista Järjestelmä ei tunnista 
kaistamerkintääkaistamerkintää

   Järjestelmä tunnistaa Järjestelmä tunnistaa 
kaistamerkinnänkaistamerkinnän

• Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja jär-
jestelmä havaitsee kaistamerkin-
nät, kaistaviivojen väri muuttuu 
harmaasta valkoiseksi.

• Järjestelmä ei aktivoidu, ennen 
kuin se havaitsee molemmat kais-
tamerkinnät (tai tien reunan).

• Jos edessä ajava auto siirtyy pois 
kaistalta, kaistallapitoavustin toimii 
seuraavasti:

OAC3069014TU/OAC3069015TUOAC3069014TU/OAC3069015TU

   Vasen kaistamerkintäVasen kaistamerkintä    Oikea kaistamerkintäOikea kaistamerkintä

1. Mittariston LCD-näyttöön tulee 
varoitussymboli. Mittariston 
LCD-näyttöruudun symbolin vasen 
tai oikea kaistamerkintä vilkkuu 
sen mukaan, kumpaan suuntaan 
auto siirtyy. Kuulet myös varoitu-
säänen.

2. Kaistallapitoavustin ohjaa auton 
ohjauspyörää estääkseen autoa 
ylittämästä kaistamerkintää seu-
raavissa olosuhteissa.

 -  Ajonopeus on yli 60 km/h.
 -  Järjestelmä tunnistaa molemmat 

kaistamerkinnät.
 -  Auto on ajettaessa normaalisti 

kaistamerkintöjen välissä.
 -  Ohjauspyörää ei käännetä yhtäk-

kiä.
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Kun molemmat kaistamerkinnät tun-
nistetaan ja muut kaistallapitoavusti-
men toimintaedellytykset täyttyvät, 
kaistallapitoavustimen merkkivalo 
vaihtuu valkoisesta vihreäksi. Tällöin 
kaistallapitoavustin on AKTIVOITU-
NEENA ja se saattaa puuttua ohjaus-
pyörän toimintaan.  

Varoitus- ja merkkivalot
Keep hands on steering wheel 
(Pidä kädet ohjauspyörällä)

OAC3069050TUOAC3069050TU

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos 
hän päästää usean sekunnin ajaksi 
irti ohjauspyörästä kaistallapitoavus-
timen ollessa käytössä. 

i  Lisätietoja

Jos ohjauspyörästä pidetään kiinni 
hyvin kevyesti, viesti saattaa silti ilmes-
tyä, sillä kaistallapitoavustinjärjestel-
mä ei välttämättä tunnista, että kuljet-
tajan kädet ovat ohjauspyörällä.

 VAROITUS

Varoitusviesti saattaa näkyä 
LCD-näytöllä viiveellä. Pidä kädet 
jatkuvasti ohjauspyörällä ajon 
aikana. 
- Jos pidät ohjauspyörästä kiinni 

kevyesti, järjestelmä antaa 
”kädet irti ohjauspyörästä” 
-varoituksen, sillä kaistallapitoa-
vustin tulkitsee tilanteen niin, 
ettet pidä kiinni ohjauspyörästä.

- Jos ”kädet irti ohjauspyörästä” 
-varoitus on jatkuva, äänimerkki 
voi pidentyä ja jatkua, vaikka 
kaistallapitoavustimen ohjaus 
lakkaa.

 VAROITUS

• Kaistallapitoavustin on ajamista 
tukeva toiminto. Auton turvalli-
nen ohjaaminen ja pitäminen 
kaistalla on kuljettajan vastuulla.  

• Kytke kaistallapitoavustin pois 
päältä seuraavissa olosuh-
teissa: 

 - Huonoissa sääolosuhteissa
 - Huonoissa tieolosuhteissa
 -  Jos sinun pitää tehdä toistuvia 

ohjausliikkeitä.
 -  Kun hinaat autoa tai vedät 

perävaunua

i  Lisätietoja

• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 
järjestelmä on tekemässä ohjauslii-
kettä. 

• Ohjauspyörän kääntäminen saattaa 
tuntua raskaammalta tai kevyem-
mältä, kun järjestelmä on aktivoitu-
nut. 
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Check LKA (Lane Keeping 
Assist) system (tarkista 
kaistallapitoavustin)

OAC3069016TUOAC3069016TU

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, 
näytöllä näkyy varoitusviesti muuta-
mien sekuntien ajan. Jos toimintahäi-
riö jatkuu, kaistallapitoavustinjärjes-
telmän vikamerkkivalo syttyy. 

Kaistallapitoavustimen vikavalo
 Näytöllä näkyy (keltainen) 
kaistallapitoavustinjärjes-
telmän vikavalo, jos järjes-
telmässä on toimintahäi-
riö. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Toimi seuraavasti, kun järjestelmäs-
sä on toimintahäiriö:
• Sammuta moottori, käynnistä se 

uudelleen ja kytke järjestelmä 
päälle. 

• Tarkista, että virta-avain on 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö 
sääolosuhteista (esim. sumu, 
rankkasade).

• Tarkista, onko järjestelmän kame-
ran linssi likainen.

Suosittelemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos ongelma ei korjaudu.

Kaistallapitoavustinjärjestelmä ei 
ole AKTIVOITUNEENA ja eikä se 
puutu ohjauspyörän toimintaan seu-
raavissa olosuhteissa:
• Suuntavalo on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi. Järjestelmä 
saattaa suorittaa vastaohjausliik-
keen, jos vaihdat ajokaistaa käyt-
tämättä suuntavilkkua.

• Autolla ei ajeta keskellä kaistaa, 
kun järjestelmä on päällä tai välit-
tömästi kaistan vaihtamisen jäl-
keen. 

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti. 

• Autolla ajetaan jyrkkään kaartee-
seen.

• Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 
180 km/h.

• Auto tekee useita jyrkkiä kaistan-
vaihtoja.

• Auto jarruttaa äkillisesti.
• Järjestelmä havaitsee vain yhden 

kaistamerkinnän. 
• Ajokaista tai tie on erittäin kapea 

tai leveä.
• Kaistamerkintöjä on enemmän 

kuin kaksi (esimerkiksi tietyö-
alueella).

• Autolla ajetaan jyrkkään rintee-
seen.

• Ohjauspyörää käännetään yhtäk-
kiä. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi noin 15 
sekuntiin auton käynnistämisen tai 
etukameran alustuksen tai uudel-
leenkäynnistyksen jälkeen.
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Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa olosuhteissa kaistallapi-
toavustinjärjestelmä saattaa toimia 
ennakkoon, vaikka ajoneuvo ei poistu 
kaistalta, tai kaistallapitoavustinjär-
jestelmä ei välttämättä avusta ohjauk-
sessa tai varoita kaistalta poistumi-
sesta:

Kun tie- ja ajo-olosuhteet ovat huo-
not
• Kaistaviivaa tai tien reunaa on vai-

kea tunnistaa, jos kaistaviiva tai 
tien reuna on pölyn tai hiekan pei-
tossa.

• Kaistaviiva ei erotu selvästi tai se 
on haalistunut tai muuten epä-
selvä.

• Kun kaistamerkinnän väri ei erotu 
kunnolla tienpinnasta. 

• Kamera havaitsee tien pinnassa 
muita merkintöjä kuin kaistamer-
kinnän.

• Kaistamerkintä on epäselvä tai 
kulunut.

• Kaistamerkinnät yhtyvät tai kaista-
merkintä jakautuu kahtia (esim. tie-
tulli). 

• Ajokaistojen määrä vaihtelee tai 
kaistaviivat risteävät normaalista 
poikkeavalla tavalla.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi.

• Kaistamerkintä on erittäin kapea 
tai leveä.

• Ajokaista (tai tie) on erittäin kapea 
tai leveä.

• Kaistaviivat eivät erotu esimerkiksi 
lumen, sateen, huonon tai likaisen 
tienpinnan tai muiden tekijöiden 
vuoksi.

• Keskikaiteen, puun, suojakaiteen 
tai meluvallin varjo peittää kaista-
viivan.

• Kaistamerkinnät ovat monimutkai-
set tai ne on korvattu muulla raken-
teella esimerkiksi tietyöalueella.

• Tiessä on suojatiemerkintöjä tai 
muita symboleita. 

• Tunnelin kaistamerkinnän päällä 
on öljyä tms.

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esi-
merkiksi risteyksessä.

Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta
• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-

sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ulkovalon määrä on liian vähäinen 
esimerkiksi ajovalojen ollessa 
sammuksissa pimeällä tai tunne-
lissa ajettaessa.

• Tiellä on kaistanjakaja, esimerkiksi 
betonipalkki, kaide tai heijastinpyl-
väs, jonka etukamera havaitsee.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpin-
nasta tai lätäköstä.

• Tien pinta ei ole tasainen.
• Edellä ajava auto on erittäin lähellä 

tai peittää kaistaviivan (tai tien reu-
nan).

• Auringonvalo häikäisee näkymän 
eteenpäin.

• Välimatka edellä olevaan autoon 
on liian lyhyt, jotta järjestelmä voi 
havaita kaistamerkinnän, tai edellä 
ajava auto ajaa kaistamerkinnän 
päällä.
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• Ajettaessa jyrkässä mäessä, nyp-
pylän yli tai mutkaisella tiellä.

• Auto tärisee voimakkaasti huono-
jen tieolosuhteiden vuoksi.

• Sisätaustapeilin ympäristö on liian 
lämmin suoran auringonvalon tms. 
takia.

Kun näkyvyys eteen on huono
• Tuulilasi tai kameran linssi on lian 

tai roskien peitossa.
• Tuulilasi on huurtunut eikä tie näy 

selvästi.
• Kojelaudalle on asetettu esineitä 

tms.
• Etukamera ei havaitse kaistamer-

kintää sumun tai rankan vesi- tai 
lumisateen takia.
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Nopeudenrajoittimen käyttö
Käytä nopeudenrajoitinta, kun et 
halua ajonopeuden ylittävän tiettyä 
nopeusrajaa.
Kun asetettu nopeusraja ylitetään, 
järjestelmä antaa varoituksen (kuulet 
varoitusäänen ja asetettu nopeus 
vilkkuu), joka jatkuu, kunnes ajono-
peus laskee alle asetetun nopeusra-
jan.

i  Lisätietoja

Vakionopeussäädintä ei voida käyttää, 
kun nopeudenrajoitin on käytössä.

Nopeudenrajoittimen 
asetuspainikkeet

OAI3069009OAI3069009

:  Vakionopeussäätimen vaihto 
nopeudenrajoitin-tilaan.

Järjestelmä 
poiskytketty

Nopeudenrajoitin

Vakionopeussäädin

RES+:  Palauttaa asetetun nopeusra-
jan tai nostaa sitä.

SET-:  Asettaa nopeusrajan tai laskee 
sitä.

Cancel (peruuta): Poistaa asetetun 
nopeusrajan.

Nopeusrajan asettaminen

OAI3069010OAI3069010

1. Kytke järjestelmä käyttöön paina-
malla painiketta . Nopeusra-
jan merkkivalo (  tai ) syt-
tyy mittaristossa.

OAI3069011OAI3069011

2. Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja vapauta se.

MANUAALINEN NOPEUDERAJOITIN (JOS VARUSTEENA)
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OAI3069012OAI3069012

OAI3069011OAI3069011

3. •  Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja 
vapauta kytkin, kun nopeusraja 
on asetettu sopivaksi. 

 •  Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja 
pidä kytkintä tässä asennossa. 
Nopeusraja nousee tai laskee 
5 km/h.

OAC3069056TUOAC3069056TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3069055TUOAC3069055TU

Asetettu nopeusraja tulee näkyviin 
mittariston näytölle.

i  Lisätietoja

Ajonopeus ei ylitä asetettua nopeusra-
jaa, jos kaasupoljinta ei paineta yli 
50 % sen liikematkasta.
Jos kuitenkin kaasupoljinta painetaan 
yli 70 % sen liikematkasta, ajonopeus 
on mahdollista kiihdyttää yli nopeus-
rajan. Tällöin asetettu nopeusraja 
vilkkuu näytöllä ja kuulet varoitusää-
nen, kunnes ajonopeus laskee alle 
nopeusrajan.
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Kytke nopeudenrajoitin pois 
käytöstä seuraavasti:

OAI3069010OAI3069010

• Paina  -painiketta. Nopeus-
rajan merkkivalo (  tai ) 
sammuu.

• Asetettu nopeusraja poistetaan 
käytöstä painamalla kerran Can-
cel-painiketta, mutta nopeudenra-
joitinjärjestelmä ei kytkeydy koko-
naan pois päältä. Voit palauttaa 
nopeusrajan takaisin käyttöön pai-
namalla RES+- tai SET-kytkintä, 
kunnes haluttu nopeus on asetettu.
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OAC3069007TUOAC3069007TU

Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä näyttää kuljettajalle nopeusra-
joitukset ja ohituskieltomerkit mittaris-
tossa ja navigointijärjestelmän näy-
tössä. Järjestelmä tunnistaa liikenne-
merkit tuulilasin yläreunaan kiinnite-
tyn etukameran avulla. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä näyttää nopeusrajoitukset 
navigointijärjestelmästä ja auton jär-
jestelmästä saatujen tietojen avulla.

 VAROITUS

• Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä on ainoastaan kuljetta-
jaa avustava järjestelmä. Se ei 
aina pysty näyttämään nopeus-
rajoituksia ja ohituskieltomerk-
kejä oikein.

• Kuljettaja on aina vastuussa 
siitä, ettei nopeusrajoituksia yli-
tetä. 

• Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä esittää nopeusrajoitus-
tiedot näytöllä tunnistettuaan 
liikennemerkit etukameran 
avulla. 

 Tunnistusjärjestelmän toimin-
taan voi tulla häiriötä, jos järjes-
telmä ei pysty tunnistamaan lii-
kennemerkkejä oletetulla ta-
valla. Lisätietoja on kohdassa 
”Järjestelmän rajoitukset”.

• Vältä ajotilanteita, jossa etuka-
meran anturi uppoaa kokonaan 
veteen. 

• Etukamerayksikköä ei saa pur-
kaa, ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Älä pura etukameraa väliaikai-
sesti ikkunan sävyttämistä var-
ten tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat etukameran ja kokoat 
sen uudelleen, suosittelemme, 
että tarkastutat järjestelmän val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollista kalibrointia varten.

• Älä aseta kojelaudan päälle 
mitään valoa heijastavaa (esim. 
valkoinen paperi, peili). Vähäi-
nenkin heijastus voi aiheuttaa 
järjestelmän toimintahäiriön.

• Järjestelmä ei ole käytössä kai-
kissa kohdemaissa.

i  Lisätietoja

Suosittelemme, että tarkastutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.
• Kamera tai siihen liittyviä osia on 

korjattu tai irrotettu. 

LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (ISLW)
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Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi aktivoida liikenne-

merkkien tunnistuksen kohdasta 
”User Settings (käyttäjäasetukset) 
 Driver Assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Driving 
Assist  Speed Limit Warning (lii-
kennemerkkien tunnistus)”.

• Kun liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä on käytössä, nopeusrajoi-
tuksen ja ohituskiellon symbolit 
tulevat näyttöön.

• Kun liikennemerkkien tunnistus on 
otettu käyttöön navigoinnin asetuk-
sissa, nopeusrajoitustieto ja ohi-
tuskielto näytetään myös navigoin-
tiruudulla.

Järjestelmän aktivoituminen
• Kun auto ohittaa järjestelmän tun-

nistaman liikennemerkin, näyttöön 
tulee nopeusrajoitus tai ohituskiel-
toa koskeva varoitus. 

• Kun auton virransyöttö kytketään, 
järjestelmä näyttää edellisen tal-
lennetun nopeusrajoitustiedon. 

• Joskus järjestelmän ajonopeus-
tieto poikkeaa todellisesta. Liiken-
nemerkkien tunnistusjärjestelmän 
näyttämät tiedot riippuvat ajo-olo-
suhteista. Järjestelmä tunnistaa 
myös liikennemerkkien lisäkilvet 
(esim. ”sateella”, suuntanuolet) ja 
vertaa niitä auton sisäisiin tietoihin 
(esim. pyyhkimien toiminta, suun-
tavalo kytketty).

i  Lisätietoja

Mittariston ja navigointijärjestelmän 
nopeusrajoitustiedot poikkeavat jos-
kus toisistaan. Tarkista tässä tapauk-
sessa navigointijärjestelmän nopeus-
yksikön asetus. 

Näyttö
Mittariston alalaidassa oleva 
näyttö

OTM048177LOTM048177L

Mittaristossa näytetään nopeusrajoi-
tustiedot, ohituskielto ja olosuhteisiin 
liittyvät liikennemerkit.

OTM048178LOTM048178L

Olosuhteisiin liittyvät liikennemerkit
Jos liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä havaitsee olosuhteisiin liittyvän 
liikennemerkin, liikennemerkin sym-
boli näkyy mittaristossa nopeusrajoi-
tuksen vasemmalla puolella tai näy-
tön alaosassa. 
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Samalla tiellä saattaa olla erilaisia 
nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitus 
saattaa normaalisti olla esimerkiksi 
120 km/h, mutta sateella tai 
lumisateessa 90 km/h.
Olosuhteisiin liittyvä liikennemerkki 
tarkoittaa, että nopeusrajoitusta tai 
ohituskieltoa on noudatettava tie-
tyissä olosuhteissa, kuten vesi- tai 
lumisateessa.

WTL-220WTL-220

   Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoaEi luotettavaa nopeusrajoitustietoa

Liikennemerkkien lisäkilvet
• Jos järjestelmä ei tunnista nopeus-

rajoitusta luotettavasti, oheinen 
symboli näkyy sekä mittaristossa 
että navigointijärjestelmän näy-
tössä. 

WTL-222/WTL-221WTL-222/WTL-221

   OhituskieltoOhituskielto

• Jos järjestelmä tunnistaa ohitus-
kieltomerkin, oheinen symboli 
näkyy sekä mittaristossa että 
navigointijärjestelmän näytössä. 

WUM-205WUM-205

   Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)

• Nopeusrajoituksen päättymistä 
osoittava symboli näkyy mittaris-
tossa Saksassa sellaisilla teillä, 
jossa ei ole nopeusrajoitusta. Se 
näkyy seuraavaan nopeusrajoitus-
merkkiin saakka. 

WUM-207/WUM-208WUM-207/WUM-208

   Nopeusrajoitus päättyyNopeusrajoitus päättyy

• Kun auto ohittaa ”nopeusrajoitus 
päättyy” -merkin, liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä ilmoitta kuljet-
tajalle seuraavasta nopeusrajoi-
tuksesta navigointijärjestelmältä 
saatujen tietojen perusteella.
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Mittariston Driving Assist -tilan 
näyttö
Kuljettaja voi seurata liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmän tietoja 
LCD-näytöllä.
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
män näyttö tulee näkyviin, kun 
LCD-näytöltä valitaan Driving Assist 
-tilan välilehti ( ), jos järjestelmä 
on aktivoitunut. Lisätietoja on luvun 4 
kohdassa ”LCD-näytön tilat”.

OAC3069045TUOAC3069045TU

1. Tietä koskeva nopeusrajoitus ja 
ohituskielto

2. Olosuhteisiin liittyvä nopeusrajoi-
tus tai ohituskielto

3. Olosuhteisiin liittyvä liikenne-
merkki: Perävaunu, sade, lumi tai 
tyhjä tila

❈ Tyhjä tila: muu olosuhteisiin liittyvä 
liikennemerkki (aika tms.)

i  Lisätietoja

Olosuhteisiin liittyvä nopeusrajoitus ja 
ohituskielto saattavat poiketa tietä 
koskevasta nopeusrajoituksesta ja ohi-
tuskiellosta.
Mittaristossa näytetyt olosuhteisiin liit-
tyvä nopeusrajoitus ja ohituskielto 
poistuvat, kun on ajettu jonkin matkaa.

Jos liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä ei tunnista liikennemerkkiä, 
mitään ei näytetä.  

Liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän 
kytkeminen pois päältä

OAC3069047TUOAC3069047TU

Jos järjestelmä kytketään pois päältä 
käyttäjäasetuksista, tämä viesti näy-
tetään mittariston LCD-näytössä, kun 
liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
män näyttö valitaan Driving Assist 
-tilassa ( ). 

Varoitusviesti

OAC3069046TUOAC3069046TU

SLW (Speed Limit Warning) system 
disabled (liikennemerkkien tunnis-
tusjärjestelmä pois käytöstä). 
Camera obscured (kamera peitossa)
Näytön varoitusviesti ilmoittaa, että 
kameran linssin edessä on este. Lii-
kennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
ei toimi, ellei esteitä poisteta. Tarkista 
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tuulilasi kameran kohdalta ja ympä-
riltä. Jos varoitusviesti näkyy, vaikka 
este on poistettu, suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

OAC3069048TUOAC3069048TU

Check SLW (Speed Limit Warning) 
system (tarkista liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä)
Varoitusviesti näkyy näytössä muuta-
mien sekuntien ajan, jos liikenne-
merkkien tunnistusjärjestelmässä on 
toimintahäiriö. Tämän jälkeen yleis-
varoitusvalo ( ) syttyy. 
Suosittelemme, että tarkistutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä. 

Järjestelmän rajoitukset 
Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä ei mahdollisesti toimi asianmu-
kaisesti tai antaa virheellisiä tietoja 
seuraavissa tilanteissa. 

Kun liikennemerkki näkyy huo-
nosti
• Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä 

kaarteessa. 
• Liikennemerkki on suunnattu huo-

nosti (esim. kääntynyt, esteen 
takana tai vaurioitunut). 

• Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessä. 

• LED-liikennemerkki on viallinen. 
• Matalalla paistava aurinko haittaa 

liikennemerkin tunnistamista. 
• On liian pimeää. 
• Liikennemerkin läheisyydessä on 

kirkas valonlähde. 
• Liikennemerkki ei ole standardien 

mukainen tms.
• Olosuhteisiin liittyvä liikennemerkki 

on kirjallinen, eikä symboli (perä-
kärry, sade, lumi). 

Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta
• Ajat lähellä toisen auton perää. 
• Nopeusrajoitustarralla varustettu 

bussi tai rekka ohittaa sinut. 
• Auton navigointijärjestelmä ei kata 

maata tai aluetta, jossa ajat. 
• Navigointijärjestelmässä on toi-

mintahäiriö.
• Navigointijärjestelmää ei ole päivi-

tetty.
• Navigointijärjestelmää päivitetään. 
• Kameran tunnistus on virheellinen.
• Navigointijärjestelmään tallennetut 

nopeusrajoitukset ovat virheellisiä.
• Kamera on kalibroitu aivan auton 

toimittamisen jälkeen. 
• GPS-järjestelmässä on vikaa.
• Jos liikennemerkkien tunnistusjär-

jestelmä ei tunnista normaalisti 
jotakin tilaa, kuten ulkolämpötilaa, 
järjestelmä ei voi näyttää olosuh-
teisiin liittyvää liikennemerkkiä 
tietä koskevan liikennemerkin 
sijaan.
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Kun näkyvyys eteen on huono
• Huonolla säällä, kuten vesi- tai 

lumisateen aikana tai sumussa.
• Tuulilasissa kameran alueella on 

likaa, jäätä tai huurretta. 
• Kameran linssin edessä on esi-

merkiksi tarra, paperi tai puun lehti.
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Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä näyttää kuljettajan väsymyksen 
ja tarkkaavaisuuden puutteen esim. 
ajotavan perusteella.

Järjestelmän asetukset ja 
käyttö
Järjestelmän asetukset
• Kuljettajan vireystilan valvontajär-

jestelmä kytketään käyttöön käyn-
nistämällä moottori ja valitsemalla 
LCD-näytössä tai tieto- ja viihde-
järjestelmän näytössä ”User Set-
tings (mukautettavat asetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Driver 
Attention Warning (Kuljettajan vire-
ystilan valvontajärjestelmä)  
Inattentive Driving Warning (epä-
tarkan ajotavan varoitus)”.

• Valitut kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmän asetukset eivät 
poistu muistista, kun moottori 
käynnistetään uudelleen. 

Varoituksen ajoituksen 
valitseminen
Kuljettaja voi valita varoituksen akti-
vointiajan LCD-näytön tai tieto- ja 
viihdejärjestelmän näytön käyttäjä-
asetuksista valitsemalla ”User Set-
tings (mukautettavat asetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Warning Timing 
(varoituksen ajoitus)”. Epätarkan ajo-
tavan varoituksen ajoitusvaihtoehdot 
ovat: 
- Normal (normaali): 
Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä varoittaa kuljettajaa väsymisen 
tasosta tai epätarkasta ajotavasta 
aiemmin kuin Late-tilassa (lyhyt).

- Late (lyhyt): 
Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä varoittaa kuljettajaa väsymisen 
tasosta tai epätarkasta ajotavasta 
myöhemmin kuin normaalitilassa.

i  Lisätietoja

Muut kuljettajaa avustavat järjestel-
mät kuten törmäysvaroitin saattavat 
muuttua, kun varoitusaikaa muute-
taan.

• Kuljettaja voi valita kuljettajan vire-
ystilan valvontajärjestelmän varoi-
tuksen äänenvoimakkuuden 
LCD-näytön käyttäjäasetuksista 
kohdasta ”User Settings (mukau-
tettavat asetukset) Driver Assis-
tance (kuljettajaa avustavat järjes-
telmät)  Warning Volume (varoi-
tuksen äänenvoimakkuus)  High/
Medium/Low (suuri/keskimääräi-
nen/alhainen)”.

i  Lisätietoja

Jos muutat varoituksen äänenvoimak-
kuutta, muiden järjestelmien äänen-
voimakkuus saattaa muuttua. Huomioi 
tämä ennen varoituksen äänenvoimak-
kuuden muuttamista.

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJÄRJESTLEMÄ (DAW) 
(JOS VARUSTEENA)
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Kuljettajan vireystason osoitus 

OAC3069025TUOAC3069025TU

   Järjestelmä poiskytkettyJärjestelmä poiskytketty

   Huolellinen ajotapaHuolellinen ajotapa

OAC3069036TUOAC3069036TU

   Epätarkka ajotapaEpätarkka ajotapa

OAC3069037TUOAC3069037TU

• Kuljettaja voi tarkkailla ajokun-
toaan mittariston LCD-näytön osoi-
tuksen avulla. 

 Vireystilan valvontajärjestelmän 
näyttö tulee näkyviin, kun valitaan 
LCD-näytöltä valitaan Driving 
assist -tilan välilehti ( ), jos jär-
jestelmä on aktivoitunut. Lisätie-
toja on luvun 4 kohdassa 
”LCD-näytön tilat”. 

• Kuljettajan vireystila esitetään näy-
tössä asteikolla 1–5. Pienempi 
arvo tarkoittaa heikompaa vireysti-
laa. 

• Arvo pienenee, jos kuljettaja ei 
pidä taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Arvo suurenee, kun järjestelmä tul-
kitsee kuljettajan ajotapaa aktiivi-
sesti tietyn ajan kuluessa. 

• Kun kuljettaja kytkee järjestelmän 
päälle ajon aikana, se näyttää 
edellisen tauon ja tason.

Pidä tauko

OAC3069044TUOAC3069044TU

• ”Consider taking a break” (sinun 
kannattaa pitää tauko) -viesti tulee 
mittariston LCD-näyttöön ja varoi-
tusmerkkiääni ilmoittaa kuljetta-
jalle, että hänen kannattaa pitää 
tauko, koska vireystaso on laske-
nut alle 1:n.

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä ei ehdota taukoa, jos 
kokonaisajoaika on alle 10 minuut-
tia, eikä myöskään suosittele yli-
määräistä taukoa 10 minuuttia 
ensimmäisen tauon jälkeen.
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Järjestelmän nollaus 
• Kun kuljettaja nollaa vireystilan 

valvontajärjestelmän, edellisen 
tauon ajaksi asetetaan 00:00 ja 
kuljettajan vireystasoksi 5 (erittäin 
virkeä). 

• Vireystilan valvontajärjestelmän 
arvoksi asetetaan 00:00 ja kuljetta-
jan vireystasoksi 5 seuraavissa 
tilanteissa: 

 - Moottori on sammutettu. 
 -  Kuljettaja avaa turvavyön ja kul-

jettajan oven. 
 -  Kun auto on pysähtynyt yli 10 

minuutin ajaksi. 
• Kuljettajan vireystilan valvontajär-

jestelmä kytkeytyy takaisin käyt-
töön, kun kuljettaja lähtee aja-
maan.

Järjestelmän valmiustila

OAC3069026TUOAC3069026TU

Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä siirtyy valmiustilaan ja Stand-
by-näyttö näkyy seuraavissa tilan-
teissa: 
- Järjestelmä ei voi kerätä tietoja 

kuljettajan vireystilan valvomiseksi. 
- Ajonopeus on yli 180 km/h. 

Järjestelmän toimintahäiriö

OAC3069027TUOAC3069027TU

Check DAW (Driver Attention 
Warning) system (Tarkista kuljetta-
jan vireystilan valvontajärjestelmä)
Kun näyttöön tulee ”Check DAW (Dri-
ver Attention Warning) system” -viesti 
(Tarkista kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä), järjestelmä ei toimi 
asianmukaisesti. Tässä tapauksessa 
suosittelemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä on kuljettajaa avus-
tava toiminto, eikä se korvaa tur-
vallista ajotapaa. Kuljettajan 
vastuulla on ajaa aina varovasti 
ja huomioida odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. Tark-
kaile liikennetilannetta jatku-
vasti.

• Väsyneen kuljettajan on pidet-
tävä taukoja, vaikka vireystilan 
valvontajärjestelmä ei ehdota 
sitä. 

i  Lisätietoja

Järjestelmä voi ehdottaa tauon pitä-
mistä kuljettajan ajotavan mukaan, 
vaikka hän ei tuntisi väsymystä.
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HUOMAUTUS

Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä hyödyntää tuulilasissa 
olevaa etukameraa. Jotta etuka-
mera pysyy hyvässä kunnossa, 
noudata seuraavia ohjeita: 
• Tuulilasiin ei saa kiinnittää lisä-

varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää.

• ÄLÄ KOSKAAN aseta törmäys-
suojan päälle mitään valoa hei-
jastavaa (esim. valkoinen paperi, 
peili). Vähäinenkin heijastus 
saattaa estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan.

• Pidä kamera-anturi aina kui-
vana. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

 Jos anturin suuntaus muuttuu 
siihen kohdistuvan voiman 
vuoksi, järjestelmä ei mahdolli-
sesti toimi asianmukaisesti. Tar-
kastuta autosi mahdollista kalib-
rointia varten valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

 HUOMIO

Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä aina anna hälytyksiä seu-
raavissa tilanteissa: 
• Järjestelmä ei ehkä toimi noin 

15 sekuntiin auton käynnistämi-
sen tai etukameran alustuksen 
tai uudelleenkäynnistyksen jäl-
keen.

• Kaistaviivan tunnistusjärjes-
telmä toimii rajallisesti. Katso 
lisätietoja on tämän luvun koh-
dasta ”Kaistallapitoavustin 
(LKA)”. 

• Ajoneuvolla ajetaan äkillisiä 
kiihdytyksiä tehden tai mutkitel-
len ja esteitä väistellen (esim. 
tietyömaalla, muita ajoneuvoja 
tai esteitä väistellen tai kuoppai-
sella tiellä). 

• Ajolinjan pitokyky on heikenty-
nyt merkittävästi (mahdollisesti 
rengaspaineiden vaihtelun, ren-
kaiden epätasaisen kulumisen 
tai pyöränsuuntauksen aurauk-
sen/harituksen vuoksi). 

• Autolla ajetaan mutkaisella 
tiellä.

• Autolla ajetaan tuulisella 
alueella.

• Autolla ajetaan kuoppaisella 
tiellä.

• Seuraavat kuljettajaa avustavat 
järjestelmät säätelevät auton 
toimintaa:

 -  Kaistallapitoavustin
 -  Törmäysvaroitin

 HUOMIO

Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmän varoitusmerkkiäänet 
voivat peittyä audiojärjestelmän 
soittoäänen alle, jos äänenvoimak-
kuus on liian suuri. 

Edellä olevan auton 
liikkeellelähtövaroitus
Kun edellä oleva auto lähtee liik-
keelle, järjestelmä ilmoittaa siitä kul-
jettajalle.
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Järjestelmän asetukset
Kun moottori on käynnissä, edellä 
olevan auton liikkeellelähtövaroitus-
järjestelmä on valmiina aktivoitu-
maan, kun mittaristosta valitaan 
”User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver Assistance (kuljetta-
jaa avustavat järjestelmät)  Driver 
Attention Warning (kuljettajan vireys-
tilan valvontajärjestelmä)  Leading 
Vehicle Departure Alert (edellä ole-
van auton liikkeellelähtövaroitus)”. 
Järjestelmä poistuu toiminnasta, kun 
asetus kytketään pois päältä. Mootto-
rin sammutuksen ja käynnistyksen 
jälkeen järjestelmä kuitenkin palaa 
moottorin sammutusta edeltänee-
seen toimintatilaan.   

Toimintatilat

OAC3069043TUOAC3069043TU

Kun edellä oleva auto lähtee liik-
keelle, näytölle tulee viesti ja anne-
taan hälytys.

 VAROITUS

• Edellä olevan auton liikkeel-
lelähtövaroitus on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikä järjes-
telmä välttämättä anna häly-
tystä, vaikka edellä oleva auto 
lähtisi liikkeelle.

• Vaikka järjestelmä auttaa huo-
maamaan edellä olevan auton 
liikkeellelähdön, kuljettajan on 
aina kiinnitettävä huomiota 
ympäristöönsä ja perustettava 
ajoliikkeensä omaan harkin-
taansa.

 HUOMIO

• Edellä olevan auton liikkeel-
lelähtövaroitus käyttää etuka-
meraa. Jotta etukamera toimisi 
mahdollisimman hyvin, siitä on 
pidettävä hyvää huolta. Katso 
lisätietoja kaistallapitoavustin-
järjestelmää koskevan osion 
varoituksista.

• Edellä olevan auton liikkeel-
lelähtövaroitus ei ole AKTIVOI-
TUNEENA, kun:

 -  Auton edessä on jalankulkija 
tai polkupyörä.

 -  Ajoneuvo siirtyy kaistallesi vie-
reiseltä kaistalta

 -  Edellä oleva auto lähtee liik-
keelle äkillisesti tai tekee 
U-käännöksen.

 -  Auto pysähtyy hidasteeseen 
tai mäkeen.

 -  Auto pysähtyy kääntyessään 
oikealle tai kaarreajossa.

 -  Liikennejärjestelyt ovat moni-
mutkaiset, kuten kohdassa, 
jossa jokin kaista poistuu käy-
töstä.

 -  Autolla pysähdytään pienta-
reelle, pysähtymisalueelle tai 
parkkipaikalle.

 -  Järjestelmä ei ehkä toimi noin 
15 sekuntiin auton käynnistä-
misen tai etukameran alustuk-
sen tai uudelleenkäynnistyk-
sen jälkeen.
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Vakionopeussäätimen käyttö

OAC3069054TUOAC3069054TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3069053TUOAC3069053TU

(1) CRUISE-merkkivalo
(2) Asetettu nopeus

Vakionopeudensäädin ylläpitää sää-
detyn ajonopeuden (jos se on yli n. 
30 km/h) ilman, että kaasupoljinta tar-
vitsee painaa.

 VAROITUS

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Vakionopeudensäädin saattaa 

aktivoitua tahattomasti, jos se 
jätetään päälle (vakionopeuden-
säätimen merkkivalo palaa mit-
taristossa). Kytke vakionopeu-
densäädin pois päältä (merkki-
valo sammuu), kun et käytä sitä, 
jotta se ei aktivoidu tahatto-
masti.

• Käytä vakionopeudensäädintä 
vain avoimella tiellä ja hyvissä 
sääolosuhteissa.

• Älä käytä vakionopeudensää-
dintä kun ajonopeutta täytyy 
muuttaa liikennetilanteen tai 
olosuhteiden mukaan, kuten 
ajettaessa vilkkaassa tai vaihte-
levassa liikenteessä, liukkaalla 
tiellä (veden, jään tai lumen peit-
tämällä tienpinnalla), mutkai-
sella tiellä tai mäessä, jonka kal-
tevuus ylittää 6 %.

• Kiinnitä erityistä huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
vakionopeudensäädintä.

HUOMAUTUS

Moottorin käyntinopeus saattaa 
nousta liian suureksi, kun vakiono-
peudensäädin on käytössä, jos 
siirrät manuaalivaihteistolla varus-
tetussa autossa vaihteenvalitsi-
men vapaa-asentoon painamatta 
ensin kytkinpoljinta. Paina tässä 
tilanteessa kytkinpoljin pohjaan 
asti tai kytke vakionopeudensää-
din pois päältä.

VAKIONOPEUSSÄÄDIN (JOS VARUSTEENA) 
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i  Lisätietoja

• Vakionopeussäädin aktivoituu noin 
3 sekunnin viiveellä, kun SET-
painiketta painetaan jarrupolkimen 
painamisen jälkeen. Tämä on nor-
maalia.

• Järjestelmä tarkistaa jarrun nor-
maalin toiminnan ennen vakionope-
ussäätimen kytkemistä käyttöön. 
Jarrupoljinta on painettava vähin-
tään kerran sen jälkeen, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon 
tai moottori käynnistetään.

Vakionopeussäätimen kytkin

OAI3069017OAI3069017

CRUISE/ :  Kytkee vakionope-
ussäätimen käyt-
töön tai poistaa sen 
käytöstä.

RES+:  Palauttaa asetetun nopeuden 
tai suurentaa sitä.

SET-:  Asettaa nopeuden tai pienen-
tää asetettua nopeutta.

CANCEL:  Poistaa vakionopeuden-
säätimen käytöstä.

Vakionopeuden asettaminen 

OAI3069018OAI3069018

1. Ota vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla järjestelmän ohjaus-
pyörän CRUISE/ -painiketta. 
CRUISE/ -merkkivalo syttyy.

2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, 
jonka tulee olla yli 30 km/h.

i  Lisätietoja 

Voit asettaa vakionopeudensäätimen 
nopeuden manuaalivaihteisessa autos-
sa, kun olet painanut jarrupoljinta 
vähintään kerran moottorin käynnis-
tämisen jälkeen.
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i  Lisätietoja 

OAI3069010OAI3069010

Kytke vakionopeussäädin käyttöön pai-
namalla  -painiketta, jos autossa 
on nopeudenrajoitin varusteena.  
Tila vaihtuu jokaisella  -painik-
keen painalluksella. 

Järjestelmä 
poiskytketty

Nopeudenrajoitin

Vakionopeussäädin

OAI3069011OAI3069011

3. Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja vapauta se. SET-merkki-
valo syttyy.

4. Vapauta kaasupoljin.

i  Lisätietoja

Ajonopeus saattaa hieman nousta ala-
mäessä ja laskea ylämäessä.

Vakionopeuden nostaminen 

OAI3069012OAI3069012

• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja pidä sitä painettuna, jol-
loin asetettu ajonopeus suurenee 
10 km/h. Kun haluttu ajonopeus on 
saavutettu, vapauta vipukytkin, jol-
loin ajonopeus nousee asetettuun 
arvoon.

• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja vapauta se välittömästi. 
Asetettu nopeus suurenee 
1,0 km/h askelin joka kerta, kun 
käytät kytkintä tällä tavoin.

• Paina kaasupoljinta. Kun haluttu 
ajonopeus on saavutettu, paina 
vipukytkintä alaspäin (SET-).
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Vakionopeuden laskeminen 

OAI3069011OAI3069011

• Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja pidä sitä alaspainettuna. 
Ajonopeus laskee. Vapauta vipu-
kytkin, kun haluttu ajonopeus on 
saavutettu.

• Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja vapauta se välittömästi. 
Asetettu nopeus laskee 1,0 km/h 
askelin joka kerta, kun käytät kyt-
kintä tällä tavoin.

• Paina jarrupoljinta kevyesti. Kun 
haluttu ajonopeus on saavutettu, 
paina vipukytkintä alaspäin (SET-).

Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeussäädin on käytössä: 
Paina kaasupoljinta. Asetettu nopeus 
palautuu, kun nostat jalkasi kaasu-
polkimelta.
Jos painat vipukytkintä alaspäin 
(SET-) suuremmalla nopeudella, 
vakinopeus ylläpitää kyseistä nope-
utta.

Vakionopeussäädin kytkeytyy 
pois päältä seuraavissa 
tilanteissa: 

OAI3069019OAI3069019

• Jarrupoljinta painetaan.
• Kytkinpoljinta painetaan (jos 

autossa on manuaalivaihteisto).
• Ohjauspyörän CANCEL/  

-painiketta painetaan.
• CRUISE/  -painiketta paine-

taan. Sekä osoitus että SET-merk-
kivalo sammuvat

• Vaihteenvalitsin siirretään N-asen-
toon (vapaa) (jos autossa on auto-
maattivaihteisto).

• Ajonopeus laskee 20 km/h asetet-
tua nopeutta pienemmäksi.

• Ajonopeus laskee alle 30 km/h 
nopeuteen.

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
aktivoituu.

• Vaihde vaihdetaan pienemmälle 2. 
vaihteelle käsivalintatilassa (jos 
autossa on robottivaihteisto).
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i  Lisätietoja

Mikä tahansa näistä toimenpiteistä 
poistaa vakionopeussäätimen käytöstä 
(mittariston SET-merkkivalo sam-
muu), mutta vain CRUISE/  
-painikkeen painaminen kytkee järjes-
telmän pois päältä. Voit ottaa vakiono-
peussäätimen takaisin käyttöön paina-
malla ohjauspyörän vipukytkintä 
ylöspäin (RES+). Nopeus palaa asetet-
tuun nopeuteen, ellei järjestelmää ole 
kytketty pois käytöstä CRUISE/

 -painikkeella.

Palaaminen asetettuun 
vakionopeuteen 

OAI3069012OAI3069012

Työnnä vipukytkintä ylöspäin (RES+). 
Jos ajonopeus ylittää 30 km/h, ajono-
peus palautuu asetettuun arvoon.

Vakionopeussäätimen 
poistaminen käytöstä

OAI3069018OAI3069018

• CRUISE-painiketta painetaan. 
Vakionopeudensäätimen merkki-
valo sammuu.

•  -painiketta painetaan (jos 
nopeudenrajoitin on varusteena). 
Vakionopeudensäätimen merkki-
valo sammuu.

 -  Kun vakionopeussäädin on käy-
tössä, painikkeen kertapainallus 
kytkee vakionopeussäätimen 
pois käytöstä ja kytkee nopeu-
denrajoittimen käyttöön.

 -  Kun vakionopeussäädin on 
poissa käytöstä ja nopeudenra-
joitin on käytössä, painikkeen 
kertapainallus kytkee molemmat 
järjestelmät pois käytöstä.

i  Lisätietoja

Tila vaihtuu jokaisella  -painik-
keen painalluksella.

Järjestelmä 
poiskytketty

Nopeudenrajoitin

Vakionopeussäädin
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Vaaralliset ajo-olosuhteet
Toimi seuraavasti, kun joudut aja-
maan esimerkiksi veden, lumen, 
jään, mudan tai hiekan peittämällä 
tienpinnalla:
• Aja varovasti ja pidä pitkä turva-

väli.
• Älä aina jarrupoljinta äkillisesti 

äläkä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä.
• Jos auto juuttuu lumeen, liejuun tai 

hiekkaan, käytä 2. vaihdetta. Paina 
maltillisesti kaasupoljinta, jotta 
pyörät eivät luista.

• Laita vetävien pyörien alle hiek-
kaa, suolaa tai muuta pitävää 
materiaalia, tai asenna niihin ren-
gasketjut, jos auto on jumiutunut 
lumeen tai mutaan tai jos tie on jäi-
nen.

 VAROITUS

Pienemmälle vaihteelle vaihtami-
nen robottivaihteistolla varuste-
tussa autossa saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden liukkaalla tienpin-
nalla ajettaessa. Renkaat saattavat 
menettää pitonsa, kun niiden pyö-
rintänopeus muuttuu yllättäen. 
Vaihda varovasti pienemmälle 
vaihteelle ajettaessa liukkaalla 
tienpinnalla.

Kiinnijuuttuneen auton 
irrottaminen   
Jos auto on juuttunut lumeen, hiek-
kaan tai liejuun, käännä ohjauspyö-
rää vuorotellen vasemmalle ja 
oikealle, jotta etupyörien ympärille 
saadaan liikkumatilaa. Vaihda sitten 
manuaalivaihteistolla varustetussa 
autossa edestakaisin peruutusvaih-
teen (R) ja minkä tahansa eteenpäi-
najovaihteen välillä ja robottivaihteis-
tolla varustetussa autossa peruutus-
vaihteen ja ykkösvaihteen välillä.
Vältä pyörien luistoa äläkä ryntäytä 
kierroksia.
Jotta vaihteisto ei kulu, odota kunnes 
pyörät eivät enää luista, ennen kuin 
vaihdat vaihdetta. Vapauta kaasupol-
jin vaihtamisen aikana ja paina 
kaasupoljinta kevyesti kun vaihde on 
kytkettynä. Kun pyörät sutivat hitaasti 
eteen- ja taaksepäin auto alkaa kei-
nua, joka saattaa vapauttaa sen.

 VAROITUS

Jos ajoneuvo on jumiutunut ja 
pyörät pyörivät tyhjää, renkaiden 
lämpötila voi nousta erittäin 
nopeasti. Jos renkaat vaurioituvat, 
rengas voi puhjeta tai räjähtää. 
Tilanne on vaarallinen ja voi aiheut-
taa henkilövahinkoja. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, jos 
auton lähellä on ihmisiä tai esi-
neitä.
Jos yrität irrottaa auton painamalla 
jatkuvasti kaasua, moottorin yli-
kuumeneminen voi aiheuttaa tuli-
palon tai muita vaurioita moottori-
tilassa. Vältä pyörien luistattamista 
mahdollisimman paljon, jotta ren-
kaat eivät ylikuumene. Älä anna 
renkaiden pyöriä tyhjää yli 56 km/h 
nopeudella.

ERITYISET AJO-OLOSUHTEET
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i  Lisätietoja

ESC-järjestelmä (jos varusteena) pitää 
kytkeä pois käytöstä ennen auton hei-
jaamista. 

HUOMAUTUS

Jos auto ei irtoa muutaman yrityk-
sen jälkeen, tilaa hinausauto vetä-
mään se irti, ettei moottori ylikuu-
mene eivätkä vaihteisto tai renkaat 
vaurioidu. Katso luvun 6 osio 
”Hinaaminen”.

Kaarreajo
Vältä vaihteen vaihtamista ja jarrujen 
käyttöä ajaessasi kaarteessa, erityi-
sesti märällä tienpinnalla. Kaarteessa 
tulisi kiihdyttää hieman.

Ajaminen pimeällä
Valoisaan aikaan verrattuna pimeällä 
ajamiseen liittyy enemmän vaarateki-
jöitä. Noudata seuraavia ohjeita aja-
essasi pimeällä:
• Koska näkyvyys on pimeällä huono 

erityisesti valaisemattomilla 
tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta 
ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi 
ajaviin ajoneuvoihin.

• Säädä peilit niin, että muiden auto-
jen ajovalot eivät heijastu niistä 
haitaten näkyvyyttä.

• Pidä ajovalot puhtaina ja asianmu-
kaisesti suunnattuina. Likaiset ja 
väärin suunnatut ajovalot vaikeut-
tavat huomattavasti näkemistä 
yöllä.

• Älä katso suoraan vastaantulevien 
ajoneuvojen valoihin. Saatat 
sokaistua hetkeksi, ja näön sopeu-
tuminen hämärään saattaa kestää 
useita sekunteja.

Ajaminen sateessa
Sateessa tai märällä tiellä ajaminen 
saattaa olla vaarallista. Ota seuraa-
vat asiat huomioon märällä tienpin-
nalla ajaessasi:
• Hidasta ja jätä pidempi turvaväli. 

Kova sade heikentää näkyvyyttä ja 
pidentää pysähtymismatkaa.

• Kytke vakionopeussäädin pois 
käytöstä (jos varusteena). 

• Vaihda pyyhkimien sulat, kun tuuli-
lasiin jää raitoja tai märkiä alueita.

• Varmista, etteivät renkaat ole liian 
kuluneet. Kuluneiden renkaiden 
heikentynyt pitokyky saattaa joh-
taa onnettomuuteen jarrutettaessa 
äkillisesti märällä tienpinnalla. 
Katso luvun 8 osio ”Renkaiden 
vaihto”.

• Sytytä ajovalot, jotta muiden on 
helpompi nähdä autosi. 

• Jarrujen komponentit saattavat 
kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian 
nopeasti. Hidasta ajonopeutta.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon 
aikana kunnes jarrut toimivat nor-
maalisti, jos epäilet jarrujen kastu-
neen.
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Vesiliirto 
Jos tiellä on tarpeeksi vettä ja ajat riit-
tävällä nopeudella, autollasi on vain 
hyvin vähän tai ei lainkaan koske-
tusta tien pintaan, jolloin se käytän-
nössä liitää veden päällä. Jos tie on 
märkä, paras ohje on HIDASTAA 
NOPEUTTA. 
Vesiliirron vaara kasvaa sitä 
mukaa kuin renkaan kulutuspin-
nan syvyys pienenee, katso lisätie-
toja luvun 8 kohdasta ”Renkaiden 
vaihto”.

Ajaminen syvässä vedessä
Ennen kuin ajat veden peittämälle 
tielle, varmista, ettei vesi ylety pyö-
rännavan yläpuolelle. Aja hitaasti. 
Varaudu erityisen pitkään pysähty-
mismatkaan, sillä jarrujen suori-
tuskyky saattaa heikentyä.
Kun olet ajanut veden peittämällä 
tiellä, kuivaa jarrut ajamalla hitaasti ja 
painamalla samalla jarrupoljinta.

Moottoritiellä ajaminen
Renkaat
Säädä rengaspaine määrättyyn 
arvoon. Liian alhainen rengaspaine 
voi aiheuttaa renkaan kuumenemista 
ja rengasvaurioita.
Älä asenna autoon kuluneita tai vau-
rioituneita renkaita, joiden vuoksi pito 
ja jarrutusteho voivat heikentyä.

i  Lisätietoja

Älä koskaan ylitäytä renkaita niihin 
merkittyä suosituspainetta suurem-
maksi.

Polttoneste, jäähdytysneste ja 
moottoriöljy
Ajaminen suurilla ajonopeuksilla 
kuluttaa suhteessa enemmän poltto-
ainetta ja on tehottomampaa kuin 
hitailla ajonopeuksilla ajaminen. Aja 
moottoritiellä maltillisella nopeudella 
säästääksesi polttoainetta.
Tarkista jäähdytysnesteen ja mootto-
riöljyn määrä ennen liikkeellelähtöä.

Jakohihna
Moottori saattaa ylikuumentua, jos 
jakohihna on löystynyt tai vaurioitu-
nut.
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Auton renkaat kuluvat nopeasti haas-
tavissa ajo-olosuhteissa talvella. Kyl-
myys voi myös aiheuttaa muita ongel-
mia. Noudata seuraavia ohjeita, jotta 
ajaminen talvella sujuu ongelmitta:

Jäinen tai luminen tienpinta
Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.
Paina jarrupoljinta kevyesti. Älä aja 
liian suurella ajonopeudella äläkä tee 
nopeita kiihdytyksiä, älä paina jarru-
poljinta äkillisesti tai käänny liian jyr-
kästi lumen peittämällä tienpinnalla, 
sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilan-
teen. Hidasta ajonopeutta hyödyntä-
mällä moottorijarrutusta. Jarrupolki-
men painaminen liukkaalla tienpin-
nalla ajettaessa saattaa johtaa auton 
hallinnan menettämiseen.
Asenna autoosi talvirenkaat tai lumi-
ketjut ennen syvässä lumessa aja-
mista.
Pidä autossa aina varusteita hätäti-
lanteen varalle. Esimerkiksi lumiket-
jut, hinausköysi, taskulamppu, huo-
miovalo, hiekkaa, lapio, apukäynnis-
tyskaapelit, jääraappa, hansikkaat, 
suojapeite, työhaalarit, huopa, heijas-
tinliivi jne.

Talvirenkaat

 VAROITUS

Käytä alkuperäisten renkaiden 
kokoisia talvirenkaita. Vääränko-
koisten renkaiden asentaminen 
saattaa vaikeuttaa auton hallintaa 
ja heikentää ajoturvallisuutta.

Autoon asennettavien talvirenkaiden 
tulee vastata kooltaan ja kantavuu-
deltaan alkuperäisiä renkaita ja olla 
tyypiltään vyörenkaat. Vaihda kaik-
kien pyörien tilalle talvirenkailla 
varustetut pyörät ohjattavuuden 
parantamiseksi kaikissa sääolosuh-
teissa. Pito-ominaisuudet voivat 
muuttua, kun autoon asennetaan 
uusi rengassarja tehdasasennetun 
sarjan tilalle. Pyydä rengasliikkeestä 
lisätietoja enimmäisajonopeutta kos-
kevista suosituksista.

i  Lisätietoja

Selvitä mahdolliset nastarenkaiden 
käyttöä koskevat rajoitukset ennen 
niiden asentamista.

AJAMINEN TALVELLA
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Lumiketjut

OAC3079025TUOAC3079025TU

Vyörenkaat saattavat vaurioitua tie-
tyntyyppisten lumiketjujen käytöstä, 
koska niiden sivut ovat tavanomaista 
ohuemmat. Käytä mieluummin talvi-
renkaita. Älä asenna lumiketjuja 
kevytmetallivanteilla varustettuihin 
pyöriin. Jos lumiketjuja on pakko 
käyttää suosi kaapelityyppisiä ket-
juja. Jos lumiketjuja on käytettävä, 
käytä alkuperäisiä HYUNDAI-osia ja 
asenna ketjut niiden mukana tullei-
den ohjeiden mukaisesti. Auton takuu 
ei kata vääränlaisten lumiketjujen 
käytöstä aiheutuneiden vaurioiden 
korjaustöitä.

HUOMAUTUS

Jos autossasi on koon 185/55R15 
tai 195/45R16 renkaat, älä käytä 
lumiketjuja. Ne saattavat vaurioit-
taa autoasi (pyöriä, jousitusta tai 
koria).

 VAROITUS

Lumiketjujen käyttö heikentää 
auton hallittavuutta merkittävästi:
• Älä ylitä ajonopeutta 30 km/h tai 

lumiketjujen valmistajan suosit-
telemaa ajonopeutta, jos se on 
alhaisempi.

• Kiinnitä erityistä huomiota auton 
hallintaan ja vältä jyrkkiä ohjaus-
liikkeitä, töyssyjä, kuoppia ja 
muita esteitä, jotka saattaisivat 
nostaa pyörät irti tienpinnasta.

• Älä tee lukkojarrutuksia tai 
käänny liian jyrkästi.

i  Lisätietoja

• Asenna lumiketjut eturenkaisiin. 
Vaikka lumiketjut parantavat auton 
etenemiskykyä huomattavasti, ne 
eivät estä sivuluisuun joutumista.

• Selvitä mahdolliset nastarenkaiden 
käyttöä koskevat rajoitukset ennen 
niiden asentamista.
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Lumiketjujen asennus
Noudata lumiketjujen asennuksessa 
niiden mukana toimitetun asennus-
oppaan ohjeita ja kiristä ne mahdolli-
simman tiukalle. Aja hitaasti (alle 
30 km/h) kun autossa on lumiketjut. 
Pysäytä auto ja kiristä ketjut, jos kuu-
let että ne osuvat auton alustaan tai 
runkoon. Jos ketjujen kiristäminen ei 
korjaa ongelmaa, vähennä ajonope-
utta, kunnes ääni lakkaa. Irrota ketjut 
heti kun niitä ei enää tarvita.
Pysäköi ennen lumiketjujen asenta-
mista auto tasaiselle alueelle, jossa 
ei ole liikennettä. Kytke hätävilkut ja 
aseta varoituskolmio auton taakse. 
Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon, 
kytke seisontajarru ja sammuta moot-
tori ennen lumiketjujen asentamista.

HUOMAUTUS

Lumiketjujen käyttö:
• Väärän kokoiset tai väärin asen-

netut ketjut voivat vaurioittaa 
auton jarruputkia, jousitusta, 
koria ja pyöriä.

• Käytä SAE-luokan S ketjuja tai 
kaapelityyppisiä ketjuja.

• Jos kuulet ääntä ketjujen osu-
essa auton koriin, kiristä ketjut 
uudelleen estääksesi niitä osu-
masta koriin.

• Estä korivauriot kiristämällä ket-
jut noin 0,5-1 km:n ajon jälkeen.

• Älä laita lumiketjuja autoon, 
jossa on kevytmetallivanteet. 
Jos lumiketjuja on käytettävä, 
asenna kaapelityyppiset ketjut.

• Käytä alle 12 mm leveitä ketjuja 
vaurioiden estämiseksi.

Varautuminen talvikauteen
Käytä hyvälaatuista etyleeniglyko-
lijäähdytysnestettä
Auton jäähdytysjärjestelmä on täy-
tetty korkealaatuisella etyleeniglykoli-
pohjaisella jäähdytysnesteellä. Jääh-
dytysjärjestelmässä tulee käyttää 
vain tämäntyyppistä jäähdytysnes-
tettä, sillä se estää järjestelmän jääty-
misen, suojaa sitä korroosiolta ja voi-
telee vesipumpun osat. Lisää jäähdy-
tysnestettä kappaleen 8 ohjeiden 
mukaisesti. Testauta jäähdytysnes-
teen pakkaskestävyys ennen talvea.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvella lämpötilat vaikuttavat akun 
suoritustehoon. Tarkasta akku ja 
akkukaapelit luvun 8 ohjeiden 
mukaisesti. Akun varaustilan voi tar-
kistuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä tai huoltoasemalla.

Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen 
moottoriöljyyn tarpeen mukaan
Ota huomioon moottoriöljyn viskosi-
teetti pakkaskautena. Katso lisätie-
toja luvusta 8. Jos sinulla on kysy-
myksiä talvella käytettävän moottori-
öljyn laatuun liittyen, ota yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytys-
järjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 8 
ohjeiden mukaisesti. Vaihda ne tar-
vittaessa. Tarkista, onko sytytysjohti-
missa ja muissa sytytysjärjestelmän 
osissa havaittavissa halkeamia, kulu-
mista tai muita vaurioita.
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Lukkojen suojaaminen jäätymi-
seltä
Lukot voidaan suojata jäätymiseltä 
sopivalla lukkosulalla tai glyserolilla. 
Jos lukko on jään peitossa, ruiskuta 
lukkosulaa jäähän ja poista se. Jos 
lukko jäätyy sisältä, yritä sulattaa sitä 
kuumaksi lämmitetyllä avaimella. 
Käsittele kuumaa avainta varovasti, 
koska se voi aiheuttaa palovammoja.

Käytä lasinpesunestettä, jolla on 
riittävä pakkaskestävyys.
Tarkista lasinpesunesteen pakkas-
kestävyys ennen talvea. Pakkaskes-
tävyys on merkitty nestekanisterin tai 
-pullon kylkeen. Voit hankkia sopivaa 
lasinpesunestettä valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä tai muusta auto-
tarvikeliikkeestä. Älä käytä jäähdytys-
nestettä tai pakkasnestettä lasinpe-
sunesteenä, koska se saattaa vauri-
oittaa maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen
Seisontajarru saattaa jäätyä tietyissä 
olosuhteissa, jos se on kytkettynä.
Näin voi tapahtua erityisesti, kun 
lunta tai jäätä on kerääntynyt taka-
pyörien jarrujen lähelle tai ympärille 
tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on 
vaarana, että seisontajarru saattaa 
jäätyä, kytke se hetkeksi vaihteenva-
litsimen ollessa N-asennossa (robot-
tivaihteisto) tai peruutusvaihteella 
(manuaalivaihteisto). Kiilaa takapyö-
rät liikkumattomiksi, jottei pysäköity 
auto lähde liikkeelle itsestään. 
Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.

Poista alustaan kertynyt jää ja lumi
Pyöräkoteloihin saattaa joissain olo-
suhteissa kertyä jäätä ja lunta, joka 
voi haitata ohjausta. Tarkista auton 
alusta säännöllisesti, että etupyörät 
ja muut ohjausjärjestelmän kompo-
nentit liikkuvat esteettä, kun ajat huo-
noissa sääolosuhteissa talvella.

Pidä autossa varusteita hätätilan-
teen varalle
Pidä autossasi sääolojen edellyttä-
miä varusteita ja tarvikkeita.  Esimer-
kiksi lumiketjut, hinausköysi, tasku-
lamppu, hätäsoihtu, hiekkaa, lapio, 
apukäynnistyskaapelit, jääraappa, 
hansikkaat, suojapeite, haalarit, 
huopa jne.

Älä jätä mitään esineitä moottoriti-
laan.
Ne voivat tukkia jäähdytysjärjestel-
män ja aiheuttaa moottorivian tai tuli-
palon. Valmistajan takuu ei kata 
aiheutuneita vahinkoja. 
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Kuljettajan oven kahdessa tarrassa 
ilmoitetaan, kuinka suurta painoa var-
ten auto on suunniteltu: rengas- ja 
kuormaustietotarra sekä tyyppikilpi.
Tutustu seuraaviin termeihin auton ja 
perävaunun sallitun enimmäispainon 
määrittämiseksi ennen lastauksen 
aloittamista.

Auton omamassa
Sisältää auton, kaikkien vakiovarus-
teiden ja täyden polttoainesäiliön pai-
non. Ei sisällä matkustajien, lisäva-
rusteiden ja kuorman painoa.

Todellinen omamassa
Auton omamassan ja siihen myö-
hemmin lisättyjen lisävarusteiden 
painon summa.

Kuorman paino
Kuorman ja lisävarusteiden yhteis-
paino.

Akselimassa
Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) 
kohdistuva paino, joka sisältää oma-
massan ja kuorman painon.

Suurin sallittu akselimassa
Suurin sallittu yhdelle akselille koh-
distuva paino. Nämä luvut on merkitty 
tyyppikilpeen. Kummankaan akselin 
kokonaismassa ei saa koskaan ylit-
tää suurinta sallittua akselimassaa.

Kokonaismassa
Tämä on auton omamassan sekä 
kuorman ja matkustajien painon 
summa.

Suurin sallittu kokonaismassa
Täyteen lastatun auton suurin sallittu 
paino (mukaan lukien kaikki varus-
teet, matkustajat ja matkatavarat). 
Suurin sallittu kokonaismassa on 
merkitty kuljettajan oven kynnyspal-
kissa olevaan tyyppikilpeen.

Ylikuorma

 VAROITUS

Autosi suurin sallittu akseli- ja 
kokonaismassa on merkitty kuljet-
tajan (tai etumatkustajan) ovessa 
sijaitsevaan tyyppikilpeen. Näiden 
painorajoitusten ylittäminen saat-
taa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
onnettomuuden. Laske kokonais-
massa ennen ajoon lähtöä arvioi-
malla matkatavaroiden ja matkus-
tajien paino. Älä ylitä painorajoi-
tuksia.

AUTON MASSA
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Ajon aikana

Suosittelemme, että autolla ei vedetä 
perävaunua.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN
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Hätävilkkujen käyttö viestittää mui-
den ajoneuvojen kuljettajille, että hei-
dän tulee olla erityisen varovaisia 
lähestyessään autoasi tai ohittaes-
saan sen. 
Käytä hätävilkkuja, kun joudut suorit-
tamaan korjaustöitä tai pysähdyt tien 
sivuun.
Voit sytyttää hätävilkut painikkeella 
missä tahansa virtalukon asennossa. 
Hätävilkkupainike on kojelaudan kes-
kiosassa. Kaikki suuntavilkut vilkku-
vat samanaikaisesti.
• Hätävilkut toimivat, vaikka moottori 

on sammutettu.
• Et voi käyttää hätä- ja suuntavilk-

kuja samanaikaisesti.

HÄTÄVILKUT HÄTÄTILANNE AJON AIKANA
Jos moottori sammuu ajon 
aikana
• Säilytä ajolinja ja hidasta ajonope-

utta vähitellen. Pysäytä auto 
varoen turvalliseen paikkaan.

• Kytke hätävilkut.
• Yritä käynnistää moottori uudel-

leen. Jos moottori ei edelleenkään 
käynnisty, suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen.

Jos moottori sammuu 
risteyksessä 
Jos moottori sammuu tienhaarassa 
tai risteyksessä, siirrä vaihteenvalit-
sin vapaa-asentoon (N) ja työnnä 
auto turvalliseen paikkaan liikenneti-
lanteen salliessa.
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Rengas tyhjenee ajon aikana 
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
• Nosta jalka kaasupolkimelta ja 

anna ajonopeuden laskea. Säilytä 
ajolinja. Älä paina jarrupoljinta 
välittömästi äläkä ohjaa heti tien 
sivuun. Saatat menettää ajoneu-
von hallinnan, ja seurauksena voi 
olla liikenneonnettomuus. Kun 
ajonopeus on hidastunut riittävästi, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa 
auto tien sivuun. Aja mahdollisim-
man kauas tiestä ja pysäköi tasai-
selle, kantavalle alustalle. Jos ajat 
moottoritiellä, älä pysäköi keski-
kaistalle.

• Kun auto on pysähtynyt, kytke 
hätävilkut painikkeella, siirrä vaih-
teenvalitsin N-asentoon (auto-
maattivaihteisto) tai vapaa-asen-
toon (manuaalivaihteisto), kytke 
seisontajarru ja käännä virta-avain 
LOCK/OFF-asentoon.

• Ohjaa matkustajat pois autosta. 
Varmista, että he eivät poistu ajo-
kaistan puoleisista ovista.

• Vaihda tyhjentynyt rengas tässä 
luvussa annettujen ohjeiden 
mukaan.
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Jos moottori ei pyöri tai pyörii 
hitaasti 
• Varmista, että jos autossa on 

robottivaihteisto, se on N-asen-
nossa. Moottori käynnistyy ainoas-
taan, kun vaihteenvalitsin on 
N-asennossa.

• Tarkista akun kaapeliliitännät ja 
varmista, että ne ovat puhtaat ja 
tiukasti kiinni.

• Sytytä sisävalot. Jos valo himme-
nee tai sammuu käynnistintä käy-
tettäessä, akkuvaraus on purkau-
tunut.

Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä tai hinaamalla autoa. Auton lait-
teisto voi vaurioitua. Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa ”Käynnis-
tys apukäynnistyskaapeleilla”.

 HUOMIO

Moottorin käynnistäminen työntä-
mällä tai vetämällä autoa voi yli-
kuormittaa katalysaattoria ja vauri-
oittaa pakojärjestelmää.

Jos moottori pyörii normaalisti, 
mutta ei käynnisty 
• Tarkista polttoainemäärä ja lisää 

polttoainetta tarvittaessa.
Jos moottori ei edelleenkään käyn-
nisty, suosittelemme, että kysyt neu-
voja valtuutetusta HYUNDAI-liik-
keestä.

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY



7-6

Hätätilanteet

Moottorin käynnistäminen apukäyn-
nistyskaapelien avulla saattaa olla 
väärin toteutettuna vaarallista. Nou-
data tarkasti näitä apukäynnistyskaa-
pelien käyttöön liittyviä ohjeita, jotta 
et altista itseäsi vaaralle eikä autoon 
tule vaurioita. Anna mekaanikon tai 
hinauspalvelun käynnistää moottori, 
ellet ole täysin varma käynnistämi-
seen liittyvistä toimenpiteistä.

 VAROITUS

Noudata aina seuraavia ohjeita 
akkuun liittyvien töiden ja akun 
käsittelyn yhteydessä, jotta estät 
VAKAVIEN ja HENGENVAARAL-
LISTEN VAMMOJEN vaaran: 

Lue tarkasti akun käsitte-
lyyn liittyvät ohjeet ja nou-
data niitä, kun käsittelet 
akkua.
Suojaa silmät happorois-
keilta silmänsuojaimilla.

Älä vie akkua avotulen, 
kipinälähteiden tai kytevien 
aineiden lähelle.
 Akun kennoissa on aina 
helposti syttyvää vety-
kaasua, joka saattaa aiheut-
taa räjähdyksen syttyes-
sään. 
Pidä akut poissa lasten 
ulottuvilta.

 Akut sisältävät erittäin voi-
makkaasti syövyttävää rik-
kihappoa. Varo akkuhapon 
joutumista iholle, silmiin tai 
vaatteisiin.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, 
huuhtele niitä puhtaalla vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja 
mene viipymättä lääkäriin. Pese 
iholle joutunut akkuhappo välittö-
mästi pois. Mene viipymättä lääkä-
riin, jos tunnet kipua tai poltetta.
• Jos muovista akkukoteloa pai-

netaan liian voimakkaasti sitä 
nostettaessa, se saattaa murtua, 
jolloin vuotava akkuhappo saat-
taa aiheuttaa vammoja. Käytä 
apuna akkutelinettä tai nosta 
akkua käsin vastakkaisista kul-
mista.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avulla, 
jos akku on jäätynyt.

• Älä KOSKAAN lataa akkua, kun 
siihen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suur-
jännitteellä. Älä KOSKAAN 
koske järjestelmän komponent-
teihin, kun moottori on käynnis-
sä tai virtalukko on ON- 
asennossa.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät saa 
koskettaa toisiaan. Tämä voi 
aiheuttaa kipinöintiä.

• Jos käynnistät apukaapeleiden 
avulla akkua, joka on jäätynyt tai 
jonka varaus on lähes purkautu-
nut, akku voi haljeta tai räjähtää. 

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen:
• Käytä apukäynnistyksessä 

ainoastaan 12 V:n virtalähdettä 
(akkua tai akkulaturia).

• Älä yritä käynnistää moottoria 
työntämällä autoa.

KÄYNNISTYS APUKÄYNNISTYSKAAPELEILLA
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i  Lisätietoja

Lyijy

  Akun hävittäminen virheelli-
sesti voi olla haitallista ympä-
ristölle ja terveydelle. Hävitä 
akku paikallisten ongelmajä-
temääräysten mukaisesti.

Käynnistäminen apukäynnistys-
kaapeleilla 
1. Siirrä autot riittävän lähelle, jotta 

apukäynnistyskaapelit yltävät pai-
koilleen. Autot eivät saa kuiten-
kaan koskettaa toisiaan.

2. Älä vie käsiä tai mitään esineitä 
jäähdytyspuhaltimen tai muiden 
moottoritilassa olevien esineiden 
lähelle, vaikka moottori ei ole käyn-
nissä.

3. Sammuta kaikki virtaa kuluttavat 
laitteet, kuten radiot, valot, ilmas-
tointilaite jne. Siirrä vaihteenvalit-
sin N-asentoon (robottivaihteisto) 
tai vapaalle (manuaalivaihteisto) ja 
kiristä seisontajarru. Sammuta 
molempien autojen moottorit.

OAC3079002TUOAC3079002TU

4. Liitä käynnistyskaapelit tarkassa 
järjestyksessä kuvan mukaisesti. 
Kytke ensimmäinen apukäynnis-
tyskaapeli ensin autosi tyhjenty-
neen akun punaiseen plusnapaan 
(1).

5. Kytke ensimmäisen apukäynnis-
tyskaapelin toinen pää avustavan 
auton punaiseen plusnapaan (2).

6. Kytke toisen apukäynnistyskaape-
lin pää avustavan auton mustaan 
miinusnapaan (3).

7. Kytke toisen apukäynnistyskaape-
lin toinen pää autossasi olevaan 
korin maadoituspisteeseen (4).

 Apukäynnistyskaapelit eivät saa 
olla kontaktissa mihinkään muu-
hun akkunapoihin ja maadoituspis-
teeseen. Älä nojaudu akun yli kiin-
nittäessäsi kaapeleita.
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8. Käytä autoa ajamalla vähintään 30 
minuuttia tai pitämällä moottoria 
joutokäynnillä vähintään 60 
minuuttia ennen moottorin sam-
muttamista. Jos akkua ei ladata 
tarpeeksi pitkään, auton käynnistä-
minen ei taaskaan onnistu. Voit 
myös käydä lähimmässä HYUN-
DAI-liikkeessä pyytämässä, että 
akku ladataan ja testataan.

Jos autosi ei käynnisty muutaman yri-
tyksen jälkeen, se pitää todennäköi-
sesti viedä huoltoon. Ota yhteyttä val-
tuutettuun huoltoon. Jos akkuvarauk-
sen purkautumisen syy on epäselvä, 
tarkastuta auto valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Irrota apukäynnistyskaapelit päinvas-
taisessa järjestyksessä kuin missä ne 
kytkettiin:
1. Irrota apukäynnistyskaapelin pää 

autossasi olevasta korin maadoi-
tuspisteestä (4).

2. Irrota apukäynnistyskaapelin toi-
nen pää avustavan auton mustasta 
miinusnavasta (3).

3. Irrota toisen apukäynnistyskaape-
lin pää avustavan auton punai-
sesta plusnavasta (2).

4. Irrota apukäynnistyskaapelin toi-
nen pää autosi akun punaisesta 
plusnavasta (1).
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Moottorin lämpötila on todennäköi-
sesti liian korkea, jos jäähdytysnes-
teen lämpötila osoittaa moottorin yli-
kuumenneen, huomaat moottorin 
tehon laskeneen tai kuulet mootto-
rista nakutusääntä. Toimi seuraa-
vasti: 
1. Siirry tien sivuun heti, kun se on 

turvallista.
2. Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(robottivaihteisto) tai vapaa-asen-
toon (manuaalivaihteisto) ja kiristä 
seisontajarru. Jos ilmastointilaite 
on päällä, sammuta se.

3. Jos jäähdytysnestettä vuotaa 
auton alle tai konepellin alta nou-
see höyryä, pysäytä moottori. Älä 
avaa konepeltiä, ennen kuin jääh-
dytysnesteen vuotaminen on 
lakannut tai höyryä ei enää näy. 
Jätä moottori käyntiin ja tarkista, 
että jäähdyttimen puhallin toimii, 
jos autossa ei ole näkyvää jäähdy-
tysnestevuotoa eikä konepellin 
alta nouse höyryä. Sammuta moot-
tori, jos puhallin ei toimi.

 VAROITUS

 Älä pidä kättä, vaatekap-
paleita tai työkaluja liik-
kuvien osien kuten 
puhaltimen ja jakopään 
hihnan lähellä, kun 
moottori on käynnissä, 
koska ne voivat tarttues-
saan aiheuttaa vakavia 
vammoja.

4. Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai auton 
alta jäähdytysnestettä. (Jos ilmas-
tointilaite on ollut käytössä, on nor-
maalia, että kondenssivettä tippuu 
auton alle, kun auto pysäköidään.)

5. Jos havaitset jäähdytysnestevuo-
don, sammuta moottori välittömästi 
ja ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.

 VAROITUS

Jos moottori tai jäähdy-
tin on kuuma, älä KOS-
KAAN irrota jäähdytys-
nesteen paisuntasäiliön 
korkkia tai tyhjennys-

tulppaa, vaikka moottori ei ole 
käynnissä. Kuuma jäähdytysneste 
ja höyry voivat purkautua paineella 
aiheuttaen vakavia vammoja.
Sammuta moottori ja odota, että se 
jäähtyy. Avaa jäähdytysnesteen 
paisuntasäiliön korkki erittäin 
varovasti. Kiedo paksu pyyhe sen 
ympärille ja kierrä sitä vastapäi-
vään ensimmäiseen rajoittimeen 
asti. Siirry kauemmaksi, kun paine 
purkautuu jäähdytysjärjestel-
mästä. Kun olet varma, että kaikki 
paine on purkautunut, irrota korkki 
tarttumalla siihen tukevasti pak-
sun pyyhkeen läpi, painamalla ja 
kiertämällä vastapäivään.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE
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6. Odota, että moottorin lämpötila 
laskee normaaliksi, jos et löydä 
mitään syytä sen ylikuumenemi-
seen. Jos jäähdytysnestesäiliön 
nestetaso on laskenut, nosta nes-
tetaso puolivälimerkintään asti 
lisäämällä säiliöön jäähdytysnes-
tettä.

7. Kiinnitä ajaessasi erityistä huo-
miota ylikuumenemiseen liittyviin 
vikaoireisiin. Jos ylikuumeneminen 
uusiutuu, suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen.

HUOMAUTUS

• Jäähdytysjärjestelmässä on 
vuoto, jos jäähdytysnesteen pai-
suntasäiliön nestetaso laskee 
huomattavasti, jolloin auto on 
suositeltavaa tarkastuttaa val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jäähdytysnestetason 
vuoksi, jäähdytysnesteen lisää-
minen liian nopeasti voi aiheut-
taa halkeamia moottoriin. Lisää 
jäähdytysnestettä hitaasti ja 
pieni määrä kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.

OAC3079003TUOAC3079003TU

   Tyyppi ATyyppi A

OAC3079035TUOAC3079035TU

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3079033TUOAC3079033TU

(1)  Matalan rengaspaineen osoitus / 
Rengaspaineen valvontajärjestel-
män (TPMS) vian merkkivalo

(2)  Matalan rengaspainen osoitus 
(näkyy LCD-näytöllä)

(3) TPMS SET -painike

RENGASPAINEEN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
(TPMS, JOS VARUSTEENA)
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Tämän auton rengaspaineen valvon-
tajärjestelmä valvoo ja vertailee kun-
kin pyörän ja renkaan sädettä ja pyö-
rimisominaisuuksia ajon aikana. Se 
tarkistaa myös onko jonkin renkaan 
paine merkittävästi liian alhainen.
Nollaa järjestelmä painamalla TPMS 
SET -painiketta ohjeiden mukaisesti 
ja tallentamalla nykyisen rengaspai-
neen.
Jos yhden tai useamman renkaan 
paine on tämän jälkeen merkittävästi 
liian alhainen, alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo syttyy ja mittaris-
tossa näytetään viesti (jos varus-
teena). 
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vikamerkkivalovalo syttyy, jos järjes-
telmässä on toimintahäiriö.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän 
nollaaminen
Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
tulee nollata seuraavissa tapauk-
sissa:
• Renkaiden (tai pyörien) korjaami-

sen tai vaihtamisen jälkeen
• Pyörien paikanvaihdon jälkeen
• Rengaspaineen säätämisen jäl-

keen
• Kun alhaisen rengaspaineen merk-

kivalo syttyy
• Jousituksen tai ABS-järjestelmän 

vaihdon jälkeen

OAC3079026TUOAC3079026TU

   Tyyppi ATyyppi A

OAC3079036TUOAC3079036TU

   Tyyppi BTyyppi B

1. Pysäköi auto tasaiselle ja kovalle 
alustalle.

2. Lisää renkaisiin ilmaa, kunnes ren-
gaspaine vastaa auton tunnusle-
vyyn tai kuljettajan oven sisäkar-
min alaosaan kiinnitettyyn tarraan 
merkittyä rengaspainesuositusta.

3. Käynnistä moottori ja pidä TPMS 
SET -painiketta painettuna noin 
kolmen sekunnin ajan rengaspai-
neen valvontajärjestelmän nollaa-
miseksi. Nollausprosessi suorite-
taan loppuun automaattisesti.

4. Tarkista tämän jälkeen, että alhai-
sen rengaspaineen merkkivalo 
sammuu vilkuttuaan neljän sekun-
nin ajan. Jos autossa on supervi-
sion-mittaristo, tarkista, että mitta-
ristossa näkyy viesti ”Tire pressu-
res stored” (Rengaspaineet tallen-
nettu).
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5. Kun rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä on nollattu, aja autolla 
noin 20 minuuttia tallentaaksesi 
uudet rengaspaineet järjestel-
mään.

 Jos alhaisen rengaspaineen merk-
kivalo syttyy, toista vaihe 3.

 Kun rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä nollataan, sen hetkiset 
rengaspaineet tallennetaan vakio-
paineiksi.

 HUOMIO

• Jos renkaita ei täytetä ja nollaat 
rengaspaineiden valvontajärjes-
telmän, järjestelmä ei välttämät-
tä ilmoita asianmukaisesti, vaik-
ka renkaiden paine olisi 
merkittävästi liian alhainen. 
Ennen rengaspaineiden valvon-
tajärjestelmän nollaamista sinun 
on tarkistettava, että rengaspai-
neet ovat asianmukaiset.

• Rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, ellet nollaa sitä, vaikka 
järjestelmä pitäisi nollata.

• Rengaspaineiden valvontajär-
jestelmän nollaus ei aktivoidu, 
jos painat rengaspaineiden val-
vontajärjestelmän nollauspaini-
ketta ajon aikana. Rengaspainei-
den valvontajärjestelmän nol-
lauspainiketta on painettava 
auton ollessa aivan paikallaan.

• Rengaspaineet tulee tarkistaa ja 
renkaat tulee täyttää niiden 
ollessa kylmät.

 Rengas on kylmä, kun auto on 
ollut paikallaan vähintään 3 tun-
tia ja sillä on ajettu korkeintaan 
1,6 km 3 tunnin aikana.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmä

 VAROITUS

Liian korkea ja liian matala rengas-
paine lyhentää renkaan käyttöikää 
ja heikentää ajettavuutta. Yli- tai 
alipaineinen rengas voi myös yllät-
täen puhjeta, jolloin vaarana on 
ajoneuvon hallinnan menettämi-
nen ja liikenneonnettomuus.

Tarkista kaikkien renkaiden (myös 
vararenkaan) rengaspaine kerran 
kuukaudessa, renkaan ollessa kylmä 
ja lisää ilmaa tarvittaessa, kunnes 
rengaspaine on tunnuslevyyn tai eril-
liseen tarraan merkityn suosituksen 
mukainen.  (Tarkista rengaspaine-
suositus erikseen, jos käyttämäsi 
renkaiden koko poikkeaa tunnusle-
vyyn tai tarraan merkitystä rengas-
koosta.)
Autosi on varustettu rengaspaineen 
valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa 
LCD-näytöllä, jos jonkin renkaan ren-
gaspaine laskee liian alhaiseksi. 
Pysäytä auto, tarkista rengaspaineet 
ja lisää renkaaseen ilmaa tarvit-
taessa. Rengas ylikuumenee ja saat-
taa vaurioitua, jos rengaspaine on 
liian alhainen. 
Rengas myös kuluu nopeammin ja 
auton polttoaineenkulutus kasvaa. 
Lisäksi alhainen rengaspaine saattaa 
huonontaa ohjattavuutta ja pidentää 
pysähtymismatkaa.
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Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
TPMS ei korvaa renkaiden säännöl-
listä huoltoa, ja kuljettajan pitää var-
mistaa säännöllisesti, että rengas-
paine on riittävä, vaikka järjestelmä ei 
ole ilmoittanut liian alhaisesta ren-
gaspaineesta.
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo syttyy, kun järjestel-
mässä on toimintahäiriö. Vikavalo toi-
mii myös matalan rengaspaineen 
varoitusvalona. Valo vilkkuu noin 
minuutin ajan ja jää palamaan, kun 
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Tämä toistuu aina, kun moottori käyn-
nistetään, kunnes toimintahäiriö kor-
jataan. 
Jos vian merkkivalo palaa, järjes-
telmä ei mahdollisesti havaitse liian 
matalaa rengaspainetta. Toimintahäi-
riö saattaa johtua esimerkiksi epäyh-
teensopivan renkaan tai vanteen 
asentamisesta.  
Tarkista, syttyykö vikavalo pyörään 
tehtyjen muutosten tai uuden pyörän 
asentamisen jälkeen, jotta tiedät, 
onko pyörä yhteensopiva rengaspai-
neen valvontajärjestelmän kanssa.

HUOMAUTUS

Seuraavissa tapauksissa auto 
pitää tarkastaa valtuutetussa 
HYUNDAI-huollossa:
1. Matalan rengaspaineen varoi-

tusvalo / rengaspaineen valvon-
tajärjestelmän vikamerkkivalo ei 
syty 3 sekunnin ajaksi, kun vir-
talukko asetetaan ON-asentoon 
tai kun moottori käy.

2. Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän vian merkkivalo vilkkuu 
noin 1 minuutin ajan ja jää sitten 
palamaan. 

3. Vajaapaineisen renkaan sijainti- 
ilmoitus jää näkyviin.
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Matalan 
rengaspaineen 
merkkivalo

Vajaapaineisen renkaan 
sijainti-ilmoitus ja 
rengaspaineen osoitus

OAC3079033TUOAC3079033TU

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
merkkivalot syttyvät ja LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyörän rengaspaine on 
liian matala. Vajaapaineisen renkaan 
sijainti-ilmoituksen merkkivalo osoit-
taa matalapaineisen renkaan sijain-
nin.

Vähennä ajonopeutta ja varaudu 
pysähtymismatkan pitenemiseen, 
kun merkkivalo syttyy tai varoitus 
tulee näkyviin LCD-näytölle. Pysäytä 
auto viipymättä ja tarkista rengaspai-
neet. Lisää renkaisiin ilmaa, kunnes 
rengaspaine vastaa auton tunnusle-
vyyn tai kuljettajan oven sisäkarmin 
alaosaan kiinnitettyyn tarraan merkit-
tyä rengaspainesuositusta. Nollaa 
tämän jälkeen rengaspaineen val-
vontajärjestelmän järjestelmän nol-
lausohjeiden mukaisesti.
Vaihda vaurioituneen pyörän tilalle 
varapyörä, ellet kykene ajamaan 
läheiselle huoltoasemalle tai jos ren-
gaspaine ei nouse suositellulle 
tasolle. 
Matalan rengaspaineen merkkivalo 
palaa ja rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vian merkkivalo saattaa 
vilkkua yhden minuutin ajan, minkä 
jälkeen se jää palamaan, kunnes ren-
gas on korjattu ja asennettu autoon.
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 HUOMIO

Rengaspaineen valvontajärjestel-
män merkkivalo saattaa syttyä tal-
vella tai ulkolämpötilan laskiessa, 
jos rengaspaineet on säädetty 
ohjearvon mukaisiksi lämpimällä 
ilmalla. Tämä ei ole toimintahäiriö, 
vaan johtuu ulkolämpötilan laske-
misen aiheuttamasta rengaspai-
neen suhteellisesta muutoksesta. 
Tarkista rengaspaineet ja säädä ne 
ohjearvojen mukaisiksi, kun ajat 
lämpimältä alueelta kylmälle 
alueelle tai päinvastoin tai kun 
ulkolämpötila muuttuu äkillisesti.
Nollaa tämän jälkeen rengaspai-
neen valvontajärjestelmän järjes-
telmän nollausohjeiden mukai-
sesti.
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei välttämättä kalibroidu 
asianmukaisesi seuraavissa 
tapauksissa:
- Et nollaa rengaspaineen valvon-

tajärjestelmää asianmukaisesti.
- Et käytä alkuperäisiä renkaita.
- Ajat lumisilla tai liukkailla teillä
- Kiihdytät tai hidastat äkillisesti 

tai käännät ohjauspyörää.
- Ajat liian hitaasti tai liian lujaa.
-  Renkaisiin kohdistuu tavallista 

suurempi tai epätasainen kuor-
mitus.

- Käytössä on varapyörä tai lumi-
ketjut.

 VAROITUS

Liian matala rengaspaine saattaa 
vaurioittaa rengasta
Pysähtymismatka pitenee, auto 
saattaa muuttua epävakaaksi ja 
saatat menettää sen hallinnan, jos 
rengaspaineet ovat liian matalat.
Renkaat saattavat ylikuumentua ja 
vaurioitua, jos niillä ajetaan liian 
matalasta rengaspaineesta huoli-
matta.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän 
(TPMS) vikavalo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo vilkkuu noin minuutin 
ajan ja jää sitten palamaan, jos järjes-
telmässä on toimintahäiriö.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.
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HUOMAUTUS

Jos rengaspaineen valvontajärjes-
telmässä on toimintahäiriö, vajaa-
paineisen renkaan sijainti-ilmoitus 
ei tule näkyviin, vaikka autossa on 
rengas, jonka paine on liian matala.

Rengaspaineanturilla 
varustetun pyörän vaihtaminen
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
merkkivalo syttyy ja vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoitus näkyy näy-
töllä, kun jokin renkaista tyhjenee. 
Suosittelemme, että vaihdatat ren-
kaan viipymättä valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä tai vaihdat sen tilalle 
varapyörän.

 HUOMIO

Älä käytä muuta kuin HYUNDAIn 
hyväksymää renkaanpaikkausai-
netta vaurioituneen renkaan kor-
jaamiseen. 
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Alipaineisen renkaan tunnistaminen 
silmämääräisesti voi olla mahdo-
tonta. Käytä mittaamiseen aina laa-
dukasta rengaspainemittaria. Ajossa 
lämmenneen renkaan rengaspaine 
on aina kylmän renkaan rengaspai-
netta korkeampi. 
Rengas on kylmä, kun auto on ollut 
paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä 
on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin 
aikana.
Anna renkaan jäähtyä ennen rengas-
paineen mittaamista. Lisää renkaa-
seen ilmaa, kunnes rengaspaine on 
suosituksen mukainen, vasta sen 
jäähdyttyä.

 VAROITUS

• Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan 
sinua ulkoisen tekijän (kuten 
tiellä ollut naula, terävä esine) 
aiheuttamasta äkillisestä ren-
gasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
vapauta kaasupoljin, hidasta 
ajonopeutta jarruttamalla 
kevyesti ja aja auto alhaisella 
nopeudella pysäköitäväksi 
lähimpään turvalliseen paik-
kaan.

 VAROITUS

Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan kul-
jettajaa matalasta rengaspaineesta 
tai järjestelmän toimintahäiriöstä, 
jos sen osiin tehdään muutoksia 
omavaltaisesti tai jos niitä yrite-
tään poistaa käytöstä tai irrottaa. 
Myös rengaspaineen valvontajär-
jestelmän takuu saattaa raueta.
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 VAROITUS

Renkaanvaihtoon liittyy vaarateki-
jöitä. Jotta vältyt vakavilta vam-
moilta ja hengenvaaralta, noudata 
tarkasti tämän osan ohjeita, kun 
vaihdat autoosi renkaita.

 HUOMIO

Ole varovainen käyttäessäsi tun-
kin kampea, äläkä koske sen lit-
teään päähän. Litteän pään terävä 
reuna voi leikata haavoja.

Tunkki ja työkalut 

OAC3079028TUOAC3079028TU

(1) Tunkin kampi
(2) Tunkki
(3) Mutteriavain
(4) Hinaussilmukka

Tunkin, tunkin kammen, mutteriavai-
men ja hinaussilmukan säilytystila on 
tavaratilan välipohjan alla.

OAC3079004TUOAC3079004TU

Käytä tunkkia ainoastaan renkaan-
vaihtoon hätätilanteessa.
Käännä varapyörän kiinnitysruuvia 
vastapäivään ja irrota vararengas.
Voit kiinnittää renkaan paikalleen 
kiertämällä kiinnitysruuvia myötäpäi-
vään. 
Aseta vararengas ja työkalut huolelli-
sesti niille varatuille paikoille, jotta ne 
eivät aiheuta melua.

OAC3079005TUOAC3079005TU

Jos varapyörän kiinnityspultin avaa-
minen käsin on hankalaa, voit käyttää 
tunkin kampea apuna.
1. Aseta tunkin kampi (1) varapyörän 

kiinnityspultin sisälle.
2. Käännä varapyörän kiinnityspulttia 

vastapäivään tunkin kammella.

JOS RENGAS TYHJENEE (AUTOSSA ON VARUSTEENA 
VARARENGAS)
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Renkaiden vaihtaminen

 VAROITUS

Auto voi luiskahtaa tai vieriä pois 
tunkin päältä ja aiheuttaa vakavia 
ja hengenvaarallisia vammoja. 
Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Älä mene tunkin varassa olevan 

auton alle.
• Älä KOSKAAN tee korjaustöitä 

ajoradalla. Aja auto aina koko-
naan pois ajoradalta, syrjään lii-
kenteestä, tasaiselle ja kovalle 
alustalle ennen pyöränvaihtoa. 
Kutsu hinauspalvelu, ellei tien 
vieressä ole tasaista aluetta 
pyöränvaihtoa varten.

• Käytä ainoastaan auton omaa 
tunkkia.

• Käytä AINA oikeita nosturin kiin-
nityskohtia auton etu- ja 
takaosassa. Älä koskaan kiinni-
tä tunkkia puskuriin tai muihin 
alustan kohtiin.

• Älä käynnistä tai käytä mootto-
ria, kun auto on nostettu tunkin 
varaan.

• Älä anna kenenkään oleskella 
autossa, kun se on nostettu tun-
kin varaan.

• Varmista, että lapset eivät mene 
ajoradalle eivätkä auton lähelle.

Vaihda auton pyörä seuraavasti:
1. Pysäköi tasaiselle ja kovalle alus-

talle. 
2. Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(robottivaihteisto) tai vapaa-asen-
toon (manuaalivaihteisto), kiristä 
seisontajarru ja aseta virta-avain 
LOCK/OFF-asentoon.

3. Kytke hätävilkut painamalla paini-
ketta. 

4. Poista pyöränmutteriavain, tunkki, 
tunkin varsi ja varapyörä autosta.

OAC3079006TUOAC3079006TU

[A] : Kiila

5. Kiilaa vaihdettavaan pyörään näh-
den ristikkäin vastapäätä oleva 
pyörä liikkumattomaksi renkaan 
eteen ja taakse asennettavilla kii-
loilla.

OAC3079007TUOAC3079007TU

6. Kierrä jokaista mutteria yksi kierros 
vastapäivään oheisessa järjestyk-
sessä, mutta älä irrota niitä ennen 
pyörän nostamista.
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OAC3079008TUOAC3079008TU

7. Aseta tunkki vaihdettavaa ren-
gasta lähimpänä olevaan kiinnitys-
kohtaan korin alaosassa. Kiinnitys-
kohdat koostuvat kahdesta run-
koon hitsatusta levystä, joissa on 
kaksi syvennystä. Älä koskaan 
nosta autoa mistään muusta pai-
kasta. Se saattaa vaurioittaa hel-
mapeltiä tai auton muita osia.

OAC3079009TUOAC3079009TU

8. Aseta tunkin kampi paikalleen ja 
käännä sitä myötäpäivään, niin 
että pyörä nousee irti maasta. Var-
mista, että auto on tukevasti tunkin 
varassa.

9. Löysää pyöränmuttereita mutteri-
avaimella ja irrota ne käsin. Irrota 
pyörä pulteista ja aseta se lappeel-
leen maahan. Puhdista pultit, kiin-
nityspinnat ja pyörä. 

10.  Asenna vararengas kiinni navan 
pyöränpultteihin.

11.  Aseta pyöränmutterit siten, että 
kapea pää on vanteen puolella, ja 
kiinnitä ne pultteihin käsin kiristä-
mällä sormitiukkuuteen.

12.  Laske auto alas kääntämällä tun-
kin vipua vastapäivään.

OAC3079027TUOAC3079027TU

13.  Kiristä pyöränmutterit avaimella 
kuvan mukaisessa järjestyk-
sessä. Kiristä mutterit vaiheittain, 
kunnes ne ovat tiukasti kiinni. 
Suosittelemme, että annat valtuu-
tetun HYUNDAI-liikkeen kiristää 
pyöränmutterit ohjetiukkuuteen 
mahdollisimman pian. Pyörän-
mutterit pitää kiristää n. 108-
127 Nm:n tiukkuuteen.
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Tarkista rengaspaine, jos käytössäsi 
on rengaspainemittari (rengaspaine-
suositukset ovat luvun 2 kohdasta 
Renkaat ja vanteet). Jos rengaspaine 
on liian alhainen, aja hitaasti lähim-
mälle huoltoasemalle täyttämään 
rengas ohjeen mukaiseen painee-
seen. Aseta venttiilinhattu aina takai-
sin paikalleen rengaspaineen tarkis-
tamisen ja renkaan täyttämisen jäl-
keen. Renkaasta saattaa muuten 
vuotaa ilmaa. Korvaa hävinnyt venttii-
linhattu uudella mahdollisimman 
pian. Pyöränvaihdon jälkeen aseta 
tyhjentynyt rengas varapyörän pai-
kalle ja työkalut niille varatuille pai-
koille.

HUOMAUTUS

• Mittaa rengaspaine mahdolli-
simman pian varapyörän käyt-
töönoton jälkeen. Täytä rengas 
ohjeen mukaiseen paineeseen.

• Tarkista pyöränmutterien tiuk-
kuus ja kiristä tarvittaessa 
50 km:n ajon jälkeen, jos vaihdat 
renkaat. Tarkista pyöränmutteri-
en tiukkuus uudelleen 1000 km:n 
ajon jälkeen.

 HUOMIO

Autosi pyöränpulteissa ja -mutte-
reissa on metriset kierteet. Asenna 
pyöriin samat mutterit, jotka irrotit. 
Jos joudut vaihtamaan pyörän-
muttereita, varmista, että uusissa 
muttereissa on metriset kierteet. 
Muuten pultit voivat vaurioitua 
eikä pyörän kiinnitys napaan ole 
turvallinen. Lisätietoja saat valtuu-
tetusta HYUNDAI-liikkeestä.

Jos huomaat vaurioita tunkissa, pyö-
ränmuttereissa, -pulteissa tai muissa 
varusteissa, älä yritä vaihtaa pyörää 
itse. Kutsu hinauspalvelu paikalle.

Tilapäisajoon tarkoitetun 
varapyörän käyttäminen
(jos varusteena) 
Erikoiskapea varapyörä on tarkoitettu 
käytettäväksi vain hätätapauksessa. 
Aja varovasti, kun autoon on asen-
nettu erikoiskapea varapyörä, ja nou-
data annettuja ohjeita.

 VAROITUS

Noudata seuraavia erikoiskapean 
varapyörän käyttöön liittyviä 
ohjeita, jotta vältät auton hallinnan 
menettämisen ja onnettomuusvaa-
ran:
• Käytä vararengasta ainoastaan 

hätätilanteissa.
• Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h.
• Noudata tilapäisajoon tarkoitet-

tuun varapyörään merkittyä 
enimmäiskuormarajaa ja auton 
enimmäismassarajaa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettua 
varapyörää ei saa jättää jatku-
vaan käyttöön. Korjauta tai vaih-
data alkuperäisen pyörän ren-
gas ja asenna se takaisin 
viipymättä, jotta vararengas ei 
kulu ja rikkoudu.
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Kun erikoiskapea varapyörä on asen-
nettuna:
• Tarkista varapyörän rengaspaine 

asennuksen jälkeen. Tilapäisajoon 
tarkoitetun varapyörän rengaspai-
neen pitää olla 4,2 bar.

• Älä pese autoa automaattipe-
sussa, kun siihen on asennettu 
tilapäiskäyttöön tarkoitettu vara-
pyörä.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettu vara-
pyörä on autokohtainen. Älä käytä 
sitä muissa autoissa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun vara-
pyörän renkaan kulutuspinta kuluu 
tavallista nopeammin. Tarkista 
renkaan kunto säännöllisesti ja tar-
vittaessa asennuta pyörään uusi 
alkuperäisen kokoinen rengas.

• Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön 
tarkoitettua varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun autoon 
on asennettu tilapäiskäyttöön tar-
koitettu varapyörä.

HUOMAUTUS

Kun normaalikokoinen rengas ja 
pyörä asennetaan autoon, pyörän-
mutterit täytyy kiristää ohjetiuk-
kuuteen. Pyöränmutterien oikea 
kiristysmomentti on 107–127 Nm. 

 HUOMIO

Estä varapyörän ja auton vauriot 
seuraavasti:
• Valitse ajonopeus tieolosuhtei-

den mukaan niin, että pystyt 
väistämään kaikki mahdolliset 
vaaratekijät, esimerkiksi kuopat 
ja tiellä olevat irtoesineet.

• Vältä esteiden yli ajamista. 
Auton maavara on noin 2,5 cm 
tavallista pienempi, koska tila-
päiskäyttöön tarkoitettu vara-
pyörä on läpimitaltaan tavallista 
pyörää pienempi.

• Älä kiinnitä lumiketjua tilapäis-
käyttöön tarkoitettuun varapyö-
rään. Lumiketju ei sovi pyörään 
kunnolla, koska pyörä on taval-
lista pienempi.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän rengasta ei saa 
asentaa muulle vanteelle, eikä 
sen vanteelle saa asentaa taval-
lista rengasta, talvirengasta tai 
koristekapselia.
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Tunkin tarra

Autossa olevan tunkin tarra voi poi-
keta kuvassa näkyvästä. 
Tunkin tarrassa on tarkempia tietoja.
1. Mallin nimi
2. Suurin sallittu paino
3.  Kytke seisontajarru, kun käytät 

tunkkia.
4.  Pysäytä moottori, kun käytät tunk-

kia.
5.  Älä mene tunkin varassa olevan 

auton alle.
6.  Tunkin paikat kynnyskotelon ala-

osassa

7.  Tunkin nostolevyn pitää olla vaa-
kasuorassa nostokohdan alapuo-
lella, kun auto nostetaan tunkin 
varaan.

8.  Siirrä manuaalivaihteiston vaihde-
vipu peruutusvaihteelle tai robotti-
vaihteiston vaihteenvalitsin 
N-asentoon.

9.  Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, 
tasaisella maa-alustalla.

10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12.  Valmistajan edustaja ja osoite

OHYK065011OHYK065011
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Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus

JACKDOC14SJACKDOC14S
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OAC3079010TUOAC3079010TU

Lue turvallisuuden vuoksi tämän 
oppaan ohjeet ennen käyttöä ja nou-
data niitä.
(1) Kompressori
(2) Paikkausainepullo
Renkaanpaikkaussarja korjaa ren-
kaan vain väliaikaisesti. on suositel-
tavaa, että tarkastutat paikkaamasi 
renkaan viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 HUOMIO

Jos kaksi tai useampia renkaita on 
tyhjentynyt, älä käytä renkaanpaik-
kaussarjaa, sillä sen sisältämä 
paikkausainepullo riittää vain 
yhden renkaan paikkaamiseen.

 VAROITUS

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa 
renkaiden kyljissä olevien reikien 
korjaamiseen. Seurauksena voisi 
olla renkaan tyhjenemisestä joh-
tuva onnettomuus.

 VAROITUS

Korjauta rengas viipymättä. Ren-
kaanpaikkaussarjalla paikattu ren-
gas saattaa tyhjentyä milloin 
tahansa.

Johdanto
Voit korjata puhjenneen renkaan 
paikkaussarjan avulla niin, että pää-
set jatkamaan matkaa.
Voit korjata yleisimmät, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat vauriot hel-
posti kompressorin ja paikkausai-
neen avulla.
Varmistettuasi, että rengas on kun-
nolla paikattu, voit jatkaa ajamista 
(enintään 200 km matkan ja 80 km/h 
ajonopeudella) korjaamolle renkaan 
vaihtamista varten.
Erittäin suurikokoisten repeämien tai 
renkaan sivun vaurioiden korjaami-
nen ei mahdollisesti onnistu paik-
kaussarjalla.
Kun rengaspaine laskee, renkaan 
suorituskyky saattaa huonontua.
Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, erityi-
sesti kun auto on kuormattu täyteen 
tai kun vedät perävaunua.

Renkaanpaikkaussarja korjaa ren-
kaan vain väliaikaisesti ja sitä saa 
käyttää vain yhden renkaan korjaami-
seen kerrallaan. Renkaan paikkaami-
nen onnistuu helposti ja luotettavasti, 
kun noudatat seuraavia ohjeita:
Lisätietoja on kohdassa ”Ohjeita ren-
kaanpaikkaussarjan turvalliseen 
käyttöön”.

JOS RENGAS TYHJENEE 
(JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA) 
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Hätätilanteet

 VAROITUS

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
jos renkaassa on useita liian mata-
lan rengaspaineen aiheuttamia 
vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.

Ohjeita renkaanpaikkaussarjan 
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi tien sivuun kauas muusta 

liikenteestä, jotta voit käyttää ren-
kaanpaikkaussarjaa turvallisesti. 

• Kytke seisontajarru myös pysäköi-
täessä tasaiselle alustalle, jotta 
auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.

• Käytä renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilöauton renkai-
den paikkaamiseen ja täyttöön. 
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.

• Älä käytä sarjaa moottori- tai pol-
kupyörän renkaiden tai muun tyyp-
pisten renkaiden paikkaamiseen.

• Oman turvallisuutesi vuoksi älä 
käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
sekä rengas että vanne ovat vauri-
oituneet.

• Yli 6 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaussar-
jalla saattaa olla mahdotonta. 

 Suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkee-
seen, jos rengasta ei voi paikata 
ajokelpoiseksi renkaanpaikkaus-
sarjan avulla.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
jos renkaassa on useita, liian 
matalan rengaspaineen aiheutta-
mia vaurioita.

• Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheutta-
nutta esinettä.

• Älä sammuta moottoria, kun auto 
on ulkotilassa. Kompressorin 
käyttö saattaa tyhjentää auton 
akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan toi-
mintaa jatkuvasti.

• Älä käytä kompressoria kerrallaan 
yli 10 minuuttia, jottei se ylikuu-
mene.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
kun ulkolämpötila on alle -30 °C.

• Jos renkaanpaikkausaine pääsee 
kosketukseen ihon kanssa, huuh-
tele altistunut ihoalue runsaalla 
vedellä. Jos ärsytys jatkuu, käänny 
lääkärin puoleen.

• Jos renkaanpaikkausaine pääsee 
kosketukseen ihon kanssa, huuh-
tele silmiä vähintään 15 minuuttia. 
Jos ärsytys jatkuu, käänny lääkärin 
puoleen.

• Jos nielet vahingossa renkaan-
paikkausainetta, huuhtele suu ja 
juo runsaasti vettä. Jos ainetta 
niellyt henkilö on kuitenkin tajuton, 
hänelle ei saa antaa mitään ja 
hänet on toimitettava välittömästi 
hoitoon.

• Pitkäaikainen altistuminen ren-
kaanpaikkausaineelle voi vahin-
goittaa kehon kudoksia, kuten 
munuaisia.
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Renkaanpaikkaussarjan osat

1. Nopeusrajoitustarra
2.  Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-

joitustarra
3.  Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyt-

töletku renkaan venttiiliin
4.  Virtajohto ja pistoke
5. Paikkausainepullon teline
6. Kompressori
7. ON/OFF-kytkin

8.  Painemittari, joka näyttää renkaan 
täyttöpaineen.

9.  Rengaspaineen vähentämispai-
nike

Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitse-
vat kompressorin kotelossa.
Paikkausaine saattaa purkautua pul-
losta suurella paineella, ellet noudata 
seuraavia ohjeita oikeassa järjestyk-
sessä.

ODE067044ODE067044
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Hätätilanteet

 VAROITUS

Vanhentunut paikkausaine
Älä käytä paikkausainetta sen jäl-
keen, kun paikkausainepulloon 
merkitty viimeinen käyttöpäivä on 
kulunut umpeen. Se voi lisätä ren-
kaan tyhjenemisen riskiä.

 VAROITUS

Paikkausaine
• Pidä pois lasten ulottuvilta.
• Varo, ettei ainetta pääse silmiin.
• Ei saa niellä.

Renkaanpaikkaussarjan käyttö

 HUOMIO

OAC3079011TUOAC3079011TU

Irrota nopeusrajoitustarra (1) paik-
kausainepullosta (2) ja kiinnitä se 
näkyvään paikkaan auton sisälle, 
kuten ohjauspyörään, muistutta-
maan kuljettajaa siitä, että autolla 
ei saa ajaa liian suurella nopeu-
della.
1. Ravista paikkausainepulloa (2).
2.  Liitä täyttöletku (3) paikkausaine-

pulloon (2) suuntaan (A) ja liitä 
paikkausainepullo kompressoriin 
(6) nuolen osoittamaan suuntaan 
(B).

OIGH067042OIGH067042

3.  Varmista, että kompressori on kyt-
ketty pois päältä.

4.  Irrota vioittuneen pyörän venttiilin-
hattu ja kiinnitä paikkausainepullon 
täyttöletku (3) venttiiliin kiertämällä.

OAC3079012TUOAC3079012TU

 HUOMIO

Kiinnitä paikkausaineen täyt-
töletku tiukasti venttiiliin. Muussa 
tapauksessa paikkausaine voi vir-
rata takaisinpäin mahdollisesti 
tukkien täyttöletkun.
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OAC3079013TUOAC3079013TU

5. Kytke kompressorin virtajohto (4) 
auton pistorasiaan.

6. Aseta virtalukko ON-asentoon, 
kytke kompressori toimintaan ja 
täytä rengas paikkausaineella 
käyttämällä kompressoria noin 5–7 
minuuttia. (Katso luvun 2 kohtaa 
"Renkaat ja vanteet".) Täytönjäl-
keisellä rengaspaineella ei ole 
merkitystä, sillä paine tarkistetaan/
korjataan myöhemmin.

 Varo renkaan ylitäyttöä ja pysy 
etäällä renkaasta täyttäessäsi sitä.

 HUOMIO

Rengaspaine
Älä aja autolla, jos rengaspaine on 
alle 2,0 bar. Seurauksena voi olla 
renkaan äkillisestä tyhjenemisestä 
johtuva onnettomuus.

7. Sammuta kompressori.
8. Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja 

pyörän venttiilistä.
Laita renkaanpaikkaussarja takaisin 
paikalleen.

 VAROITUS

Häkä
Älä käytä auton moottoria pitkään 
yhtäjaksoisesti tilassa, jossa on 
huono ilmanvaihto.  Tämän saat-
taa aiheuttaa häkämyrkytyksen ja 
tukehtumisen. 
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Hätätilanteet

Paikkausaineen tasaaminen 
renkaaseen

OHI068053OHI068053

9.  Aja autolla välittömästi noin 
7–10 km (tai noin 10 minuuttia), 
jotta paikkausaine leviää renkaa-
seen mahdollisimman tasaisesti.

Älä ylitä ajonopeutta 80 km/h. Jos 
mahdollista, säilytä yli 20 km/h ajono-
peus.
Jos havaitset ajon aikana tavallisesta 
poikkeavaa ajokäytöstä, tärinää tai 
melua, pienennä ajonopeutta ja kiin-
nitä erityistä huomiota ohjaukseen, 
kunnes voit pysähtyä turvalliseen 
paikkaan.
Ota yhteyttä tie- tai hinauspalveluun. 

Rengaspaineen tarkistaminen

OIGH067043OIGH067043

OAC3079012TUOAC3079012TU

1. Pysäköi sopivaan paikkaan ajet-
tuasi noin 7–10 km (tai noin 10 
minuuttia).

2. Liitä kompressorin täyttöletku (3) 
suoraan renkaan venttiiliin.

3. Kytke kompressorin virtajohdon lii-
tin auton pistorasiaan.
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4. Säädä rengaspaine suositeltuun 
arvoon.

 Suorita seuraavat toimenpiteet 
virta- avaimen ollessa ON-asen-
nossa.

 -  Rengaspaineen lisääminen: 
Kytke kompressori päälle. Kytke 
kompressori hetkeksi pois päältä 
ja tarkista rengaspaine.

 -  Rengaspaineen vähentäminen: 
Paina kompressorin painiketta 
(9). 

HUOMAUTUS

Kompressori saattaa ylikuumen-
tua ja vaurioitua, jos käytät sitä yli 
10 minuutin ajan.

i  Lisätietoja

Painemittari saattaa näyttää todellista 
suurempaa lukemaa, kun kompressori 
on käynnissä. Jotta saat tarkan ren-
gaspaineen mittausarvon, kompressori 
täytyy kytkeä pois päältä.

 HUOMIO

Jos rengaspaine ei pysy ohjearvon 
mukaisena, aja autolla toisen ker-
ran. Katso lisätietoja kohdasta 
Paikkausaineen tasaaminen ren-
kaaseen. Toista sitten vaiheet 1–4.
Yli 4 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaussar-
jalla saattaa olla mahdotonta. 
Suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkee-
seen, jos rengasta ei voi paikata 
ajokelpoiseksi renkaanpaikkaus-
sarjan avulla.

 VAROITUS

Rengaspaineen tulisi olla luvun 2 
kohdan RENKAAT JA VANTEET 
vaatimusten mukainen tai kuljetta-
jan istuimen B-pilarin tarran ren-
gaspainesuositusten mukainen. 
Älä jatka ajamista, jos rengaspaine 
on tätä matalampi. 
Ota yhteyttä tie- tai hinauspalve-
luun.

 HUOMIO

Rengaspaineanturi 
(jos varusteena on rengaspai-
neen valvontajärjestelmä)
Paikkausaine pitää poistaa ren-
gaspaineanturista ja vanteesta, 
kun pyörään vaihdetaan uusi ren-
gas. Paineanturit on tarkastettava 
valtuutetulla jälleenmyyjällä. 

i  Lisätietoja

Kun asennat autoon korjatun tai 
uuden renkaan, kiristä pyöränmutte-
rit 107–127 Nm:n momenttiin.
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Hätätilanteet

Hinauspalvelu

OAC3079029TUOAC3079029TU

[A] : Dolly-hinauslaite

Tilaa hinauspalvelu mieluiten valtuu-
tetulta HYUNDAI-liikkeeltä tai kaupal-
liselta hinauspalveluyritykseltä. 
Auto saattaa vaurioitua, jos se noste-
taan tai sitä hinataan väärin. Dolly-hi-
nauslaitteen tai siirtolavetin käyttö on 
suositeltavaa.
Autoa voi hinata niin, että sen taka-
pyörät ovat kiinni tien pinnassa (ilman 
hinauslaitetta) ja etupyörät ylhäällä.
Aseta dolly-hinauslaite auton etupyö-
rien alle, jos autoa joudutaan hinaa-
maan siten, että sen etupyörät ovat 
kiinni tien pinnassa, tai jos kuorman 
kantavat pyörät tai jousituskompo-
nentit ovat vaurioituneet.
Ainoastaan auton takapyörät saavat 
olla hinattaessa kiinni tien pinnassa, 
jos dolly-hinauslaitetta ei käytetä.

 HUOMIO

• Älä hinaa autoa kaikkien neljän 
pyörän ollessa maassa, sillä 
robottivaihteisto saattaa vauri-
oitua pahasti.

OAC3079032TUOAC3079032TU

• Älä hinaa autoa niin, että etu-
pyörät ovat kiinni tiessä. Auto 
saattaa vaurioitua.

OAC3079031TUOAC3079031TU

• Älä hinaa autoa hihnatyyppisel-
lä hinausjärjestelmällä. Auton 
hinaamiseen pitää käyttää kulje-
tusalustaa tai eturenkaat täytyy 
nostaa irti tienpinnasta.

OAC3079030TUOAC3079030TU

HINAAMINEN 



7-33

07

Jos autoa joudutaan hinaamaan 
hätätapauksessa ilman dolly-hinaus-
laitetta: 
1. Käännä virtalukko ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
3. Vapauta seisontajarru. 

 HUOMIO

Vaihteisto saattaa vaurioitua, jos 
vaihteenvalitsinta ei siirretä 
N-asen toon (vapaa-asentoon). 

Irrotettava hinaussilmukka 

OAC3079015TUOAC3079015TU

1.  Avaa takaluukku ja ota hinaus-
koukku työkalurasiasta.

OAC3079016TUOAC3079016TU

2.  Poista puskurin reiän kansi paina-
malla kannen alaosasta.

3.  Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä 
koukkua myötäpäivään reiässä, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt. 

4.  Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä 
suojakansi paikalleen käytön jäl-
keen.
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Hätätilanteet

Hinausköydellä hinaaminen 

OAC3079017TUOAC3079017TU

   EdessäEdessä

   TakanaTakana

OAC3079018TUOAC3079018TU

Suosittelemme, että tilaat hinauspal-
velun valtuutetulta HYUNDAI-liik-
keeltä tai hinauspalveluyritykseltä.
Jos hinauspalvelua ei ole saatavana, 
voit kuitenkin hinata autoa hätätilan-
teessa auton etu- tai takaosassa 
sijaitsevaan hinaussilmukkaan kiinni-
tetyllä hinausvaijerilla tai -köydellä.
Kiinnitä erityistä huomiota ohjauk-
seen ja muuhun liikenteeseen hina-
tessasi autoa vaijerilla tai köydellä. 
Hinattavassa autossa pitää olla kul-
jettaja, joka ohjaa autoa ja käyttää 
jarruja.
Autoa saa hinata näin vain hitaasti ja 
lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. 
Hinattavan auton pyörien, akselien, 
voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja 
jarrujen pitää olla hyvässä kunnossa.

 HUOMIO

Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamista ja jarruttamista varten, 
kun autoa hinataan. Kuljettajan 
lisäksi autossa ei saa olla muita 
matkustajia.

Noudata aina seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Käännä virta-avain ACC-asen-

toon, jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
• Vapauta seisontajarru.
• Koska jarrujen teho on tavallista 

heikompi, paina jarrupoljinta voi-
makkaammin.

• Ohjaus on tavanomaista ras-
kaampi, koska ohjaustehostin ei 
ole käytössä.

• Hinaavan auton pitää painaa 
enemmän kuin hinattava auto.

• Hinaavan ja hinattavan auton kul-
jettajien pitää pystyä viestimään 
keskenään säännöllisesti.

• Tarkista ennen hinaamista, ettei 
hinaussilmukka ole murtunut.

• Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi sil-
mukkaan.

• Vältä nykiviä liikkeitä. Vedä autoa 
tasaisesti.
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OAC3079034TUOAC3079034TU

• Käytä hinausköyttä, joka on alle 
5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai 
punainen kangas (noin 30 cm 
leveä) hinausköyden keskiosaan, 
jotta se on helpompi havaita.

• Aja siten, että hinausköysi pysyy 
kireänä ajon aikana.

• Varmista ennen hinaamista, ettei 
robottivaihteistosta ole vuotanut 
öljyä auton alle. Jos havaitset 
robottivaihteiston öljyvuodon, auto 
on hinattava siirtolavettia tai dolly- 
hinauslaitetta käyttäen.

HUOMAUTUS

Kiihdytä ja jarruta hitaasti ja asteit-
tain, pitäen hinausköyden tai -lii-
nan kireällä auton lähtiessä liik-
keelle tai liikkuessa. Muutoin auton 
hinaussilmukat saattavat vaurioi-
tua.

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita, jotta 
autoon ei tule vaurioita hinaami-
sen aikana:
• Hinaussilmukoita käytettäessä 

autoa pitää aina vetää pyörät 
kohtisuoraan eteenpäin. Autoa 
ei saa vetää sivulta eikä auto saa 
olla kallistuneena.

• Älä käytä hinaussilmukoista 
auton vetämiseen irti mudasta, 
hiekasta tai muulta alustalta, 
jolta se ei pääse irti.

• Älä hinaa autoa yli 1,5 km:n mat-
kaa tai yli 15 km/h nopeudella, 
koska tämä voi vaurioittaa 
robottivaihteistoa vakavasti. 
(jos autossa on robottivaih-
teisto).

• Autoa tulee hinata enintään 
nopeudella 25 km/h ja enintään 
20 km:n matka.  (jos autossa on 
manuaalivaihteisto).
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Hätätilanteet

Autossa on hätävarusteita yleisem-
pien hätätilanteiden varalle.

Palosammutin 
Toimi seuraavasti, jos havaitset pie-
nen tulipalon ja osaat käyttää palo-
sammutinta.
1.  Irrota varmistinsokka, joka estää 

laukaisukahvan tahattoman paina-
misen.

2.  Suuntaa suutin kohti liekkejä.
3.  Aloita sammuttaminen noin 2,5 

metrin etäisyydeltä painamalla 
sammuttimen laukaisukahva alas. 
Sammutteen tulo lakkaa, kun 
vapautat kahvan.

4.  Levitä sammutetta edestakaisella 
liikkeellä. Tarkkaile palokohdetta 
sammuttamisen jälkeen, sillä se 
saattaa syttyä uudelleen.

Ensiapulaukku 
Ensiapulaukku sisältää ensiapua 
annettaessa tarvittavia välineitä, 
kuten sakset, laastaria ja teippiä. 

Varoituskolmio
Sijoita varoituskolmio riittävän väli-
matkan päähän tien laitaan auton 
taakse varoittamaan paikalle tulevia 
ajoneuvoja hätätilanteessa tai kun 
auto joudutaan pysäyttämään tien 
sivuun teknisen ongelman takia.

Rengaspainemittari 
(jos varusteena) 
Rengaspaine laskee hieman päivit-
täisessä ajossa, joten se, että ren-
kaaseen joudutaan lisäämään ilmaa 
ajoittain, ei viittaa renkaan vioittumi-
seen. Koska rengaspaine nousee 
renkaan lämmetessä, tarkista ren-
gaspaine kylmistä renkaista.

Tarkista rengaspaine seuraavasti:
1.  Avaa täyttöventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.
2.  Paina rengaspainemittarin suutin 

venttiiliä vasten. Renkaasta pois-
tuu jonkin verran ilmaa, kun asetat 
mittarin suuttimen paikalleen. 
Paina suutin tiukemmin venttiiliä 
vasten, jos vuoto ei lakkaa.

3.  Mittari toimii, kun sen suuttimen ja 
venttiilin välinen liitos ei vuoda.

4.  Tarkista mittarista, onko rengas-
paine liian matala tai korkea.

5.  Säädä rengaspaine niin, että se 
vastaa ohjearvoa. Tarkista rengas-
painesuositus luvun 2 kohdasta 
Renkaat ja vanteet.

6.  Aseta venttiilinhattu takaisin pai-
kalleen.

HÄTÄVARUSTEET (JOS VARUSTEENA) 
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YLEISEUROOPPALAINEN ECALL-HÄTÄPUHELUJÄRJESTELMÄ 
(JOS VARUSTEENA)
Autossa on laite*, joka on yhteydessä yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelu-
järjestelmään hätäpuhelujen soittamiseksi valmiusryhmille. Yleiseurooppalai-
nen eCall-järjestelmä soittaa hätäpuhelun automattisesti liikenneonnettomuu-
den tai muun onnettomuuden sattuessa tien päällä Euroopassa. (Vain maissa, 
joissa järjestelmä on käytössä.)
Järjestelmän avulla saadaan yhteys päivystäjiin ja avunpyyntöihin vastaaviin 
Euroopan teillä tapahtuvissa onnettomuuksissa. (Vain maissa, joissa järjes-
telmä on käytössä.)
Tietyissä omistajan käsikirjassa ja takuu- ja huoltokirjassa mainituissa olosuh-
teissa yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä välittää tietoja 
PSAP-keskukseen (hälytyskeskus). Tietoihin kuuluvat mm. auton sijainti, auton 
tyyppi ja auton valmistenumero.

OAC3079019TUOAC3079019TU

1. Onnettomuus
2. Langaton verkko
3. PSAP-keskus (hälytyskeskus)
4. Pelastustoimet

*  Omistajan käsikirjassa kuvattu yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelulaite tarkoittaa autoon 
asennettua laitetta, joka ottaa yhteyden yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelujärjestelmään. 

**  ”Muut onnettomuudet” tarkoittavat mitä tahansa onnettomuuksia, jotka tapahtuvat tien 
päällä Euroopassa (vain maissa, joissa järjestelmä on käytössä) ja joissa loukkaantuu 
ihmisiä ja/tai joissa tarvitaan apua. Jos mikä tahansa onnettomuus havaitaan, on auto 
pysäytettävä ja painettava SOS-painiketta (painikkeen sijainti on osoitettu omistajan käsi-
kirjan kuvassa, luvussa ”Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (JOS VARUSTEENA)”). 
Kun puhelu soitetaan, järjestelmä kerää tietoja autosta (josta puhelu soitetaan), jonka jäl-
keen se yhdistää auton PSAP-keskuksen (hälytyskeskus) päivystäjään hätäpuhelun syyn 
selvittämiseksi.
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Hätätilanteet

Yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelujärjestelmään tallennetut tiedot välite-
tään hälytyskeskukselle kuljettajan ja matkustajien avuntarpeen selvittämiseksi 
ja tiedot poistetaan, kun pelastustoimet on suoritettu.

OAC3079020TUOAC3079020TU

112-perusteisen auton sisäisen hätäpuhelujärjestelmän käytön ja toimintojen 
yleiskatsaus: katso tämä osio. 112-perusteinen hätäpuhelujärjestelmä on ylei-
nen julkinen palvelu ja sen käyttö on maksutonta.
112-perusteinen auton sisäinen hätäpuhelujärjestelmä on oletusarvoisesti akti-
voituna. Se aktivoidaan automaattisesti auton antureiden toimesta voimak-
kaassa törmäyksessä.

Auton sisäisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän kuvaus
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Se aktivoituu automaattisesti myös, 
jos autossa on TPS-järjestelmä, joka 
ei ole toiminnassa voimakkaassa tör-
mäyksessä. 
112-perusteinen auton sisäinen hätä-
puhelujärjestelmä voidaan aktivoida 
tarvittaessa myös manuaalisesti. 
Katso ohjeet järjestelmän manuaali-
sesta aktivoinnista tästä osiosta.
Jos järjestelmässä on vakava vika, 
joka estää 112-perusteisen auton 
sisäisen hätäpuhelujärjestelmän käy-
tön, matkustajille annetaan seuraava 
varoitus: katso lisätietoja tästä 
osiosta.

Tiedot ja niiden käsittely
Kaikkien 112-perusteisen auton sisäi-
sen hätäpuhelujärjestelmän kautta 
tulevien henkilötietojen käsittelyn on 
oltava Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivien 95/46/EY (1) ja 
2002/58/EY (2) mukaista ja ehdotto-
masti perustuttava direktiivin 95/46/
EY (3) artiklassa 7(d) mainittuun hen-
kilöiden elintärkeiden etujen suojaa-
miseen. 
Näiden tietojen käsittely on tiukasti 
rajoitettu eurooppalaiseen 112-hätä-
numeroon soitettujen hätäpuheluiden 
edellyttämiin tarpeisiin. 

Tietotyypit ja niiden 
vastaanottajat
112-perusteinen auton sisäinen hätä-
puhelujärjestelmä kerää ja käsittelee 
vain seuraavia tietoja: 
- Auton valmistenumero 
-  Auton tyyppi (henkilöauto vai kevyt 

hyötyajoneuvo)
-  Auton käyttämä energianlähde 

(bensiini/diesel/maakaasu/neste-
kaasu/sähkö/vety)

-  Auton viimeaikaiset sijainnit ja 
suunta 

-  Järjestelmän automaattisen aktivoi-
tumisen lokitiedosto ja sen aika-
leima 

-  Lisätiedot (jos sovellettavissa): Ei 
sovelleta

112-perusteisen auton sisäisen hätä-
puhelujärjestelmän käsittelemien tie-
tojen vastaanottajat valtion viran-
omaisten määrittämiä hälytyskeskuk-
sia, jotka vastaanottavat ja käsittele-
vät eurooppalaiseen 112-hätänume-
roon tulevat hätäpuhelut. Lisätiedot 
(jos saatavilla): Ei sovelleta
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(1)  Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton 24.10.1995 antama direktiivi 
95/46/EY luonnollisten henkilöi-
den suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 
281, 23.11.1995, s. 31). 

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton 12.7.2002 antama direktiivi 
2002/58/EY koskien henkilötieto-
jen ja yksityisyyden suojaa elekt-
ronisessa tiedonsiirrossa (Sähköi-
sen viestinnän tietosuojadirektiivi) 
(EUVL L 201, 31.7.2002, s. 37). 

(3)  Direktiivi 95/46/EY kumotaan 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton 27.4.2016 antamalla asetuk-
sella (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötie-
tojen käsittelyssä sekä näiden tie-
tojen vapaasta liikkuvuudesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 
L 119, 4.5.2016, s. 1). Asetus on 
voimassa 25.5.2018 alkaen. 

Tietojen käsittelyjärjestelyt 
112-perusteinen auton sisäinen hätä-
puhelujärjestelmä on suunniteltu 
siten, että järjestelmän muistissa ole-
vat tiedot eivät ole käytettävissä jär-
jestelmän ulkopuolelta ennen hätä-
puhelun soittamista. Mahdolliset lisä-
huomiot: Ei sovelleta
112-Perusteinen auton sisäinen hätä-
puhelujärjestelmä on suunniteltu 
siten, ettei se ole jäljitettävissä, eikä 
normaalissa toimintatilassa suoriteta 
mitään jäljitystä. Mahdolliset lisähuo-
miot: Ei sovelleta
112-perusteinen auton sisäinen hätä-
puhelujärjestelmä on suunniteltu 
siten, että järjestelmän sisäisessä 
muistissa olevia tietoja poistetaan 
automaattisesti ja jatkuvasti. 
Auton sisäisessä muistissa olevia 
sijaintitietoja korvataan jatkuvasti 
uusilla, jotta vain järjestelmän nor-
maalin toiminnan edellyttämät enin-
tään kolme uusinta sijaintitietoa säily-
tetään. 
112-perusteisen auton sisäisen hätä-
puhelujärjestelmän tietolokin tietoja 
ei säilytetä pidempään, kuin mikä on 
tarpeen hätäpuhelun käsittelemiseksi 
eikä missään tapauksessa yli 13 tun-
tia hätäpuhelun soittamisesta. Mah-
dolliset lisähuomiot: Ei sovelleta
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Rekisteröidyn oikeudet ja niiden 
käyttö
Rekisteröidyllä (ajoneuvon omista-
jalla) on oikeus tutustua tietoihinsa ja 
tarvittaessa oikeus pyytää niiden kor-
jaamista, poistamista tai suojaamista, 
jos niiden käsittely ei vastaa direktii-
vin 95/46/EY vaatimuksia. Kaikille 
kolmansille osapuolille, joille tietoja 
on ilmaistu, on ilmoitettava näistä 
direktiivin mukaisista korjauksista, 
poistoista tai suojaamisista, ellei se 
ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta 
vaivaa. 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa toi-
mivaltaiselle tietosuojaviranomai-
selle, jos hän katsoo oikeuksiaan lou-
katun henkilötietojensa käsittelyn 
vuoksi. 
Tietopyynnöistä vastaava yhteyspal-
velu (jos saatavilla): Ei sovelleta

Yleiseurooppalainen 
eCall-hätäpuhelujärjestelmä

OAC3079021TUOAC3079021TU

Matkustamoon asennetun yleiseu-
rooppalaisen eCall-hätäpuhelujärjes-
telmän osat:
(1) SOS-painike
(2) LED-valo

SOS-painike: kuljettaja/matkustaja 
voi soittaa hätäpuhelun päivystäjille 
ja avunpyyntöihin vastaaville tätä pai-
niketta painamalla.

LED-valo: Punainen ja vihreä LED-
valo syttyvät 3 sekunniksi virta-avai-
men ollessa ON-asennossa. Tämän 
jälkeen ne sammuvat, kun järjestel-
män normaali toiminta alkaa. 
Jos järjestelmässä on vikaa, punai-
nen LED-valo jää palamaan.
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Onnettomuudesta ilmoittaminen automaattisesti

Yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelulaite soittaa automaattisesti PSAP-kes-
kukseen (hälytyskeskus) jotta onnettomuustilanteessa ryhdytään asianmukai-
siin pelastustoimiin.
Asianmukaisia pelastustoimia ja tukea varten yleiseurooppalainen eCall-hätä-
puhelujärjestelmä välittää PSAP-keskukselle (hälytyskeskus) automaattisesti 
onnettomuuden tiedot, kun liikenneonnettomuus havaitaan.
Tässä tapauksessa hätäpuhelua ei voi katkaista painamalla SOS-painiketta ja 
yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä on yhteydessä hätäkeskuk-
seen, kunnes puhelun vastaanottava hätäkeskuspäivystäjä katkaisee hätäpu-
helun.

OAC3079022TUOAC3079022TU

Pienissä liikenneonnettomuuksissa yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujär-
jestelmä ei välttämättä soita hätäpuhelua. Hätäpuhelun voi kuitenkin soittaa 
manuaalisesti painamalla SOS-painiketta.

 HUOMIO

Järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, jos langatonta tiedonsiirtoa ja 
GPS- ja Galileo-signaaleita ei ole käytössä.

Järjestelmän toimintaJärjestelmän toiminta
 onnettomuustilanteessa onnettomuustilanteessa

Yhteys PSAP- Yhteys PSAP- 
keskukseen keskukseen 

(hälytyskeskus)(hälytyskeskus)

PelastustoimetPelastustoimet
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Onnettomuudesta ilmoittaminen manuaalisesti

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa hätäpuhelun PSAP-keskukseen (hälytys-
keskus) manuaalisesti ensiavun saamiseksi painamalla SOS-painiketta.
Yleiseurooppalaisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän kautta soitettu hätäpuhelu 
voidaan peruuttaa painamalla SOS-painiketta uudelleen, mutta vain ennen 
puhelun yhdistymistä.
Kun hätäpuhelu on soitettu manuaalisesti SOS-painiketta painamalla (asian-
mukaisen pelastuspalvelun ja avun saamiseksi), yleiseurooppalainen eCall-hä-
täpuhelujärjestelmä välittää automaattisesti kolarin tai muun onnettomuuden 
tiedot hälytyskeskuksen työntekijälle (hätäpuhelun aikana). 
Jos kuljettaja tai matkustaja painaa SOS-painiketta vahingossa, soitto voidaan 
peruuttaa painamalla painiketta uudelleen.
Kolarin tai muun onnettomuuden sattuessa hätäpuhelun soittaminen manuaa-
litilassa on suoritettava seuraavasti:
1.  Pysäytä auto liikennesääntöjen mukaisesti, jotta autossa olijat ovat turvassa 

muulta liikenteeltä.
2.  Paina SOS-painiketta. Kun SOS-painiketta painetaan laite rekisteröityy lan-

gattomaan puhelinverkkoon ja vähimmäistiedot autosta ja sen sijainnista 
kerätään laitteen teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämän jälkeen laite 
ottaa yhteyttä yleiseurooppalaisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän päivystä-
jään hätäpuhelun syiden selvittämiseksi.

3.  Kun hätäpuhelun syyt on selvitetty, PSAP-keskuksen (hälytyskeskus) päi-
vystäjä lähettää paikalle ammattiapua ja lopettaa puhelun.

Jos hätäpuhelua ei soiteta yllä olevien ohjeiden mukaisesti, soittoa pidetään 
virheellisenä.

OAC3079022TUOAC3079022TU



7-44

Hätätilanteet

 VAROITUS

Yleiseurooppalaisen eCall-hätäpu-
helujärjestelmän hätävirtalähteenä 
toimii paristo
• Yleiseurooppalaisen eCall-hätä-

puhelujärjestelmän paristo tuot-
taa virtaa 1 tunnin ajan, jos 
auton päävirtalähde ei onnetto-
muuden vuoksi ole käytettävis-
sä.

• Yleiseurooppalaisen eCall-hätä-
puhelujärjestelmän paristo tulisi 
vaihtaa 3 vuoden välein. 
Lisätietoja on luvun 8 kohdassa 
”Huolto-ohjelma”.

Punainen LED-valo palaa (järjes-
telmän toimintahäiriö)
JOS LED-valo syttyy normaaleissa 
ajo-olosuhteissa, se saattaa olla 
merkki yleiseurooppalaisen eCall- 
hätä puhelujäjestelän toimintahäi-
riöstä. Tarkastuta yleiseurooppa-
lainen eCall-järjestelmä välittö-
mästi valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä. Muussa tapauksessa 
autoosi asennetun yleiseurooppa-
laisen eCall-hätäpuhelujärjestel-
män asianmukaista toimintaa ei 
voida taata. Auton omistaja on 
vastuussa seurauksista, jos yllä 
mainittuja ohjeita ei noudateta. 

Järjestelmän omavaltainen poista-
minen tai muutokset
Yleiseurooppalainen eCall-järjes-
telmä soittaa hälytyskeskukseen 
avun saamiseksi paikalle. Siksi 
yleiseurooppalaisen eCall-hätäpu-
helujärjestelmän omavaltainen 
poistaminen tai siihen tehdyt muu-
tokset voivat vaikuttaa ajoturvalli-
suuteesi. Järjestelmä saattaa jopa 
soittaa virheellisiä hätäpuheluita 
PSAP-keskukseen (hälytyskes-
kus). Älä siis tee autoosi asennet-
tuun yleiseurooppalaiseen eCall- 
hätä puhelujärjestelmään muutok-
sia, äläkä anna kolmansien osa-
puolienkaan tehdä niitä.
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MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö*

4. Ilmanpuhdistin

5. Sulakerasia

6. Akku

7. Lasinpesunestesäiliö

8. Jäähdyttimen kansi

9. Moottoriöljyn mittatikku

* : jos varusteena

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3089001TU/ OAC3089001ROAC3089001TU/ OAC3089001R

   Bensiinimoottori (Kappa 1.0 MPI)Bensiinimoottori (Kappa 1.0 MPI)
- Vasemmanpuoleinen ohjaus- Vasemmanpuoleinen ohjaus

     - Oikeanpuoleinen ohjaus     - Oikeanpuoleinen ohjaus
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Huolto

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö*

4. Ilmanpuhdistin

5. Sulakerasia

6. Akku

7. Lasinpesunestesäiliö

8. Jäähdyttimen kansi

9. Moottoriöljyn mittatikku

* : jos varusteena

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3089002TU/ OAC3089002ROAC3089002TU/ OAC3089002R

   Bensiinimoottori (Kappa 1.2 MPI)Bensiinimoottori (Kappa 1.2 MPI)
- Vasemmanpuoleinen ohjaus- Vasemmanpuoleinen ohjaus

     - Oikeanpuoleinen ohjaus     - Oikeanpuoleinen ohjaus
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Vammojen ja auton vaurioittamisen 
välttämiseksi noudata ohjeita ja 
äärimmäistä varovaisuutta, kun teet 
tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä itse. 
Suosittelemme, että teetät huolto- ja 
korjaustyöt valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä. Valtuutettu liike täyt-
tää HYUNDAIn korkeat laatuvaati-
mukset ja kykenee valmistajan suo-
ran teknisen tuen ansiosta tarjoa-
maan parasta huolto- ja asiakaspal-
velua.

Omistajan vastuu
Auton omistaja vastaa huollosta ja 
töihin liittyvien tietojen säilyttämi-
sestä. 
Auton omistajan pitää säilyttää tosit-
teet, jotka osoittavat että autoa on 
huollettu seuraavilla sivuilla esitetyn 
huolto-ohjelman mukaisesti. Tosit-
teita tarvitaan takuuvaatimusten 
tekemiseen. 
Huoltovihko sisältää yksityiskohtaiset 
takuuehdot.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka 
aiheutuvat virheellisesti suoritetuista, 
huolto-ohjelman vastaisesti suorite-
tuista tai laiminlyödyistä huoltotöistä.

Omatoimisiin huoltotöihin 
liittyvät varotoimenpiteet
Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastai-
sesti suoritettu huolto saattaa aiheut-
taa vian, joka vaurioittaa autoa, tuot-
taa vammoja tai aiheuttaa onnetto-
muuden. Tämän kappaleen ohjeet 
liittyvät vain helposti suoritettaviin 
huoltotoimenpiteisiin. Ainoastaan val-
tuutettu HYUNDAI-liike voi suorittaa 
vaativammat, erikoistyökaluja edel-
lyttävät huoltotoimenpiteet.
Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. 
Muutokset saattavat vaikuttaa auton 
suorituskykyyn, turvallisuuteen tai 
kestävyyteen ja lisäksi rikkoa auton 
takuuehtoja.

HUOMAUTUS

Takuuaikana väärin omatoimisesti 
suoritetut huoltotoimenpiteet saat-
tavat vaikuttaa takuun kattavuu-
teen. Huoltovihko sisältää tarkat 
takuuehdot. Suosittelemme, että 
teetät huolto- tai korjaustyön val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos olet epävarma sen suorittami-
seen liittyvistä toimenpiteistä.

HUOLTOTOIMENPITEET
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Huolto

 VAROITUS

Huoltotöiden tekeminen saattaa 
olla vaarallista. Suosittelemme, 
että teetät työn valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos et hallitse 
siihen liittyviä työvaiheita tai si-
nulla ei ole tarvittavia työkaluja. 
Noudata AINA seuraavia ohjeita, 
kun teet huoltotöitä:
• Pysäköi tasaiselle alustalle, siir-

rä vaihteenvalitsin N-asentoon 
(robottivaihteisto), tai 1. vaih-
teelle (manuaalivaihteisto), kyt-
ke seisontajarru ja käännä vir-
ta-avain LOCK/OFF asentoon.

• Estä auton liikkuminen kiilaa-
malla sekä etu- että takapyörät.

 Riisu väljät vaatteet ja korut, jot-
ka voivat jäädä kiinni auton liik-
kuviin osiin.

• Jos moottoria on pakko käyttää 
huollon aikana, tämä pitää tehdä 
ulkotilassa tai hyvin tuuletetus-
sa sisätilassa.

• Älä vie tulen- tai kipinälähteitä 
eikä kyteviä aineita akun ja polt-
toainejärjestelmän osien lähelle.

Auton omistajan tulee suorittaa seu-
raavat määräajoin suoritettavat tar-
kastus- ja huoltotoimenpiteet omatoi-
misesti tai teettää ne valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jotta auton luo-
tettava toiminta ja turvallisuus var-
mistetaan
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen, jos havaitset huolto-
kohteissa puutteita tai vikoja.
Näitä omatoimisen huollon tarkastuk-
sia ei yleensä korvata takuun puit-
teissa, vaan omistajan pitää maksaa 
niistä aiheutuvat työ-, varaosa- ja voi-
teluainekustannukset.

Huolto-ohjelma (omatoimiset 
tarkastus- ja 
huoltotoimenpiteet)
Polttoaineen täytön yhteydessä:
• Tarkista moottorin öljytaso.
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista lasinpesunesteen taso.
• Tarkista, näyttävätkö renkaat liian 

tyhjiltä.
• Tarkasta jäähdytin ja lauhdutin.
 Tarkista, että jäähdyttimen ja lauh-

duttimen etupuoli on puhdas ja että 
lehdet, lika, hyönteiset tms. eivät 
ole päässeet tukkimaan niitä.

 Jos jokin edellä mainituista osista 
on todella likainen tai et ole varma 
sen kunnosta, suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS

Toimi erityisen varovaisesti, kun 
tarkistat jäähdytysnestetason 
moottorin ollessa lämmin. Jäähdy-
tysneste saattaa purkautua ulos 
suurella paineella ja aiheuttaa 
palo- ja muita vammoja.

OMATOIMINEN HUOLTO
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Ajon aikana:
• Kiinnitä huomiota pakosarjan 

äänen muutoksiin ja mahdolliseen 
pakokaasun hajuun matkusta-
mossa.

• Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Huomioi myös 
ohjauksen muuttuminen raskaam-
maksi, ohjauspyörän löystyminen 
ja muutokset ohjauspyörän asen-
nossa, kun pyörät ovat suorassa.

• Kiinnitä huomiota auton suuntava-
kauteen.

• Pysähtyessäsi: Kuuluuko ohjaa-
mossa tavallisesta poikkeavia 
ääniä, puoltaako ohjaus jarrutetta-
essa, täytyykö jarrupoljin painaa 
tavallista syvempään tai onko sen 
painaminen tavallista vaikeam-
paa?

• Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos 
havaitset että vaihteet eivät kyt-
keydy kunnolla tai jos vaihteiston 
toiminnassa on tapahtuu muita 
muutoksia.

• Tarkista seisontajarru.
• Tarkista, näkyykö auton alla neste-

vuotoja (ilmastointijärjestelmästä 
tippuu normaalisti kondenssivettä 
käytön aikana ja sen jälkeen).

Vähintään kerran kuukaudessa:
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaanlukien jarruvalot, suuntavil-
kut ja hätävilkut.

• Tarkista kaikkien pyörien (myös 
varapyörän) rengaspaineet, ja tar-
kista ovatko ne liian kuluneet, epä-
tasaisesti kuluneet tai vaurioitu-
neet.

• Tarkista pyöränmutterien tiukkuus. 

Vähintään kaksi kertaa 
vuodessa: (esim. keväällä ja 
syksyllä)
• Tarkista, onko jäähdyttimen, läm-

mönvaihtimen ja ilmastointilaitteen 
letkuissa vuotoja.

• Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyh-
kimien toiminta. Puhdista pyyhki-
mien sulat pesuaineeseen kaste-
tulla puhtaalla liinalla.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.
• Tarkista äänenvaimentimen, pako-

putkiston, lämpösuojalevyjen 
kunto ja niiden kiinnittimet.

• Tarkista, että turvavyöt eivät ole 
liian kuluneet ja että ne toimivat 
normaalisti.

Vähintään kerran vuodessa: 
• Pese kori ja puhdista ovien veden-

poistoaukot.
• Voitele ovien ja konepellin saranat.
• Voitele ovien ja konepellin lukko-

kielet ja salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet.
• Voitele ovien saranat
• Tarkista, että ilmastointijärjestelmä 

toimii normaalisti.
• Tarkista ja voitele robottivaihteis-

ton vaihteensiirtovivusto ja siihen 
liitetyt osat.

• Puhdista akun kotelo ja navat.
• Tarkista jarrunestetaso.
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Huolto

Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolo-
suhteissa. 
Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos autoa 
käytetään seuraavissa olosuhteissa: 
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja (alle 8 km tai talviaikana alle 16 km).
• Ajetaan hitaasti pitkiä matkoja.
• Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisellä 

tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
• Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa 

ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa.
• Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
• Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
• Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
• Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käytössä.
• Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
• Ajetaan yli 170 km/h.
• Usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt.

Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, 
huolto- osien uusimiset ja nesteiden lisäykset täytyy tehdä useammin kuin nor-
maalin määräaikaishuolto-ohjelman mukaan. Noudata edelleen huolto-ohjel-
maa, kun taulukossa luetellut aika- tai ajokilometrirajat ylittyvät.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO
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Moottoriöljy ja öljynsuodatin
Moottoriöljy ja öljynsuodatin täytyy 
vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti. 
Ne täytyy vaihtaa useammin, jos 
autoa käytetään vaativissa käyttöolo-
suhteissa.

Käyttöhihnat
Tarkista, ettei hihnoissa näy halkea-
mia tai murtumia ja että ne eivät ole 
liian kuluneet. Tarkista hihnojen 
kireys säännöllisesti ja säädä se 
sopivaksi tarpeen mukaan.

 HUOMIO

Käännä virta-avain lock/off- tai 
ACC-asentoon ennen hihnojen tar-
kastamista.

Polttoaineensuodatin (ei koske 
Eurooppaa)
Tukkeutunut polttoaineensuodatin 
saattaa rajoittaa auton suorituskykyä, 
vahingoittaa päästöjenhallintajärjes-
telmää tai aiheuttaa esimerkiksi käyn-
nistysvaikeuksia.
Suodatin tulee vaihtaa tavallista 
useammin, jos polttoainesäiliöön ker-
tyy huomattavan paljon vierasaineita.
Käynnistä moottori usean minuutin 
ajaksi, kun olet asentanut uuden suo-
dattimen, ja tarkista, ettei liitoskoh-
dissa näy vuotoja. Suosittelemme, 
että vaihdatat polttoaineensuodatti-
men valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

Polttoaineensuodatin 
(Eurooppa)
Tässä bensiiniautoissa on elinikäinen 
polttoainesuodatin, joka on integroitu 
polttoainesäiliöön. Säännöllistä huol-
toa tai vaihtoja ei tarvita, mutta käyte-
tyn polttoaineen laatu saattaa vaikut-
taa huoltotarpeeseen. Tarkista tai 
vaihda polttoainesuodatin, jos poltto-
aineen virtaus heikentyy, moottorin 
käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, 
moottorin teho heikkenee, käynnistä-
minen on vaikeaa tai havaitset jonkin 
muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan 
vian. Suosittelemme, että polttoai-
neensuodattimen tarkistus tai vaihto 
tehdään valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

Polttoaineputket ja -letkut sekä 
liitokset
Tarkista ettei polttoaineputkissa ja 
-letkuissa ja niiden liitoksissa näy 
vuotoja tai vaurioita. Suosittelemme, 
että vaihdatat polttoaineputket ja -let-
kut sekä niiden liitokset valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Polttoainehöyryputki ja poltto-
aineen täyttöaukon korkki
Tarkista polttoainehöyryputki ja polt-
toaineen täyttöaukon korkki huol-
to-ohjelman mukaisesti. Varmista, 
että osat asennetaan vaihdettaessa 
oikein.

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTEIDEN KUVAUS
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Kampikammion tuuletusputket 
(jos varusteena)
Tarkista, ettei putkissa ole lämpövau-
rioita, halkeamia tai muita vaurioita. 
Putki on liian kulunut, jos kumipinta 
on kova ja hauras, siinä on murtumia, 
halkeamia, kulumia tai se on paisunut 
tavallisesta poikkeavasti. Kiinnitä eri-
tyistä huomiota putken osiin, jotka 
sijaitsevat lämmönlähteiden (kuten 
pakosarjan) läheisyydessä.
Tarkista, että putket ovat paikallaan 
ja kulkevat niin, että niiden pinta ei 
ole kosketuksissa lämmönlähtee-
seen, terävään reunaan tai liikkuviin 
osiin, jotka saattaisivat aiheuttaa nii-
hin ennenaikaisia kulumia tai lämpö-
vaurioita. Tarkista, että kaikki liitokset 
(kuten kiristimet ja liittimet) on kiris-
tetty asianmukaisesti ja etteivät ne 
vuoda. Kulunut tai vaurioitunut putki 
tulee uusia viipymättä.

Ilmanpuhdistimen suodatin
Suosittelemme, että vaihdatat ilman-
puhdistimen suodattimen valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Sytytystulpat 
(bensiinimoottorin)
Varmista vaihdon yhteydessä, että 
uusien sytytystulppien lämpöarvo on 
sopiva.

 VAROITUS

Älä tarkasta sytytystulppia äläkä 
irrota niitä moottorin ollessa 
kuuma. Ne voivat aiheuttaa palo-
vammoja. 

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkista näkyykö jäähdyttimessä, 
jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä, 
putkissa tai niiden liitoksissa vuotoja 
tai vaurioita. Vaihda kaikki vaurioitu-
neet osat.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste tulee vaihtaa huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteistoöljy
(varustelun mukaan)
Tarkista vaihteistoöljy huolto-ohjel-
man mukaisesti.

Robottivaihteistoöljy
(varustelun mukaan)
Tarkista robottivaihteistoöljy huol-
to-ohjelman mukaisesti.

HUOMAUTUS

Muun kuin suositellun öljyn käyttö 
(vaikka se olisi ilmoitettu alkupe-
räisen kanssa yhteensopivaksi) 
saattaa huonontaa vaihteiden 
vaintumista ja aiheuttaa tärinää ja 
jopa vaihteiston vian.
Käytä ainoastaan suosituksen mu-
kaista robottivaihteistoöljyä. 
(Katso luvun 2 kohtaa ”Voiteluai-
nesuositukset ja täyttömäärät”.)
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Jarruletkut ja -putket
Tarkista silmämääräisesti, että letkut 
ja putket ovat paikallaan eikä niissä 
ole hankaumia, murtumia tai vuotoja. 
Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat 
välittömästi.

Jarru-/kytkinneste (varustelun 
mukaan)
Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön nes-
tetaso. Nestetason tulisi olla säiliön 
sivussa sijaitsevien ”MIN”- ja ”MAX”- 
merkintöjen välillä. Käytä ainoastaan 
DOT 3- tai DOT 4 -standardin 
mukaista jarru-/kytkinnestettä.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien seisontajarruvipu ja 
vaijerit.

Takajarrurummut ja kitkapinnat
(jos varusteena)
Tarkista takajarrurumpujen ja kitka-
pintojen naarmuuntuminen, palami-
nen, nestevuodot, rikkoutuneet osat 
ja liiallinen kuluminen.

Jarrupalat, -satulat ja -levyt
Tarkista etteivät jarrupalat ole kulu-
neet liikaa, etteivät jarrulevyt ole 
vääntyneet ja että jarrusatuloissa ei 
ole nestevuotoja.
Saat lisätietoja jarrupalojen ja jar-
ruhihnojen kuluneisuuden tarkistami-
sesta HYUNDAIn verkkosivustolta 
alla olevasta osoitteesta.
(http://service.hyundai-motor.
com)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkista etteivät jousituksen ripustuk-
set ole löystyneet tai vaurioituneet. 
Kiristä ne tarvittaessa suosituksen 
mukaiseen kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihteen kotelo, ohjaus-
nivelet ja suojakumit/alapallo-
nivel
Tarkista, onko ohjauspyörän vapaa-
liike liian laaja, kun auto on pysäytetty 
ja moottori on sammutettu.
Tarkista, ovatko ripustukset väänty-
neet tai vaurioituneet. Tarkista, onko 
pölysuojuksissa tai pallonivelissä 
vaurioita tai halkeamia ja ovatko ne 
liian kuluneet. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat.

Vetoakselit ja kumisuojukset
Tarkista, onko vetoakseleissa, pöly-
suojuksissa tai kiristimissä vaurioita 
tai halkeamia ja ovatko ne liian kulu-
neet. Vaihda vaurioituneet osat uusiin 
ja voitele tarvittaessa uudelleen.

Ilmastoinnin kylmäaine/
kompressori
Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän 
putkissa ja niiden liitoksissa ole vuo-
toja tai vaurioita.
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MOOTTORIÖLJY
Moottorin öljytason 
tarkistaminen

OAC3089003TUOAC3089003TU

1.  Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
2.  Käynnistä moottori ja anna sen 

lämpötilan nousta normaalin käyt-
tölämpötilan tasolle.

3.  Sammuta moottori ja odota muuta-
man minuutin ajan (noin 5 minuut-
tia), kun öljy palaa öljypohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puh-
taaksi ja työnnä se takaisin paikal-
leen, pohjaan asti.

 VAROITUS

Jäähdyttimen letku
Älä koske jäähdyttimen letkuun, 
kun tarkastat öljytasoa tai lisäät öl-
jyä, sillä se on polttavan kuuma.

5.  Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljy-
taso. Öljytason tulisi olla F- ja 
L-merkintöjen välillä.

HUOMAUTUS

• Älä lisää liikaa moottoriöljyä. 
Moottori saattaa vaurioitua.

• Varo ettei öljyä läiky moottoriti-
laan, kun vaihdat tai lisäät moot-
toriöljyä. Poista mahdolliset 
roiskeet välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaalla 
rievulla. Likainen mittatikku voi 
vaurioittaa moottoria.
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OAC3089004TUOAC3089004TU

Jos öljytaso on liian matala, lisää 
moottoriöljyä niin että sen pinta nou-
see F-merkinnän tasolle. Älä anna 
tason ylittää F-merkintää.
Käytä suppiloa öljyn lisäämiseen, 
jotta sitä ei roisku moottoritilaan.
Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Katso luvun 2 kohtaa 
”Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät”.)

Moottoriöljyn ja 
öljynsuodattimen 
tarkistaminen

Suosittelemme, että vaihdatat poltto-
aineensuodattimen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

 VAROITUS

Ihon pitkäkestoinen altistuminen 
käytetylle moottoriöljylle saattaa 
aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. 
Jäteöljyn sisältämien kemikaalien 
on laboratoriokokeissa todettu ai-
heuttavan syöpää koe-eläimille. 
Pese kädet viipymättä lämpimällä 
vedellä ja saippualla, kun olet käsi-
tellyt jäteöljyä.
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Huolto

Auton paineistettu jäähdytysjärjes-
telmä on täytetty jäähdytysnesteellä, 
joka soveltuu ympärivuotiseen käyt-
töön. Järjestelmä on täytetty teh-
taalla.
Tarkista jäähdytysnesteen pakkas-
kestävyys ja seossuhde vähintään 
kerran vuodessa, ennen talvikauden 
alkua ja ennen kuin ajat alueelle, 
jossa on kylmä ilmasto.   

HUOMAUTUS

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jäähdytysnestetason 
vuoksi, jäähdytysnesteen lisää-
minen liian nopeasti voi aiheut-
taa halkeamia moottoriin. Lisää 
jäähdytysnestettä hitaasti ja pie-
ni määrä kerrallaan, jotta moot-
tori ei vaurioidu.

• Jos jäähdytysnestettä ei ole tar-
peeksi, autolla ei saa ajaa. 
Seurauksena voi olla mm. vesi-
pumpun vaurioituminen, tai 
moottori voi leikata kiinni. 

Jäähdytysnestetason 
tarkistaminen

OAC3089005TUOAC3089005TU

Tarkista, että kaikki jäähdytysjärjes-
telmän ja lämmönvaihtimen letkut ja 
niiden liitokset ovat hyvässä kun-
nossa. Vaihda paisuneet ja vahingoit-
tuneet letkut uusiin.
Nestetason tulisi olla säiliön sivussa 
olevien ”MIN” ja ”MAX” -merkintöjen 
välillä, kun moottori on jäähtynyt.
Lisää tarvittava määrä tislattua (ioni-
tonta) vettä.
Nestetason tulee nousta F-merkin-
nän tasolle, muttei ylittää sitä. Jos 
joudut lisäämään nestettä usein, suo-
sittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

JÄÄHDYTYSNESTE
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Suositeltu moottorin jäähdytys-
neste
Lisää jäähdytysnesteeseen ainoas-

taan tislattua (deionisoitua) vettä, 
äläkä koskaan sekoita kovaa vettä 
tehtaalla lisättyyn jäähdytysnes-
teeseen. Vääränlaisen jäähdytys-
nesteseoksen käyttäminen saattaa 
aiheuttaa vakavan moottorivaurion 
tai muun toimintahäiriön.

• Jäähdytysjärjestelmässä tulee 
käyttää fosfaattipohjaista etyleen-
liglykoli-jäähdytysnestettä, joka 
suojaa moottorin alumiiniosia kor-
roosiolta ja jäätymiseltä.

• Älä käytä jäähdytysnestettä, joka 
sisältää etanolia tai metanolia, 
äläkä sekoita sitä suosituksen 
mukaiseen jäähdytysnesteeseen.

• Älä käytä jäähdytysnesteseosta, 
joka sisältää yli 60% tai alle 35% 
jäähdytysnestettä, koska sen läm-
mönsiirtokyky on normaalia hei-
kompi.

Tarkista seossuhteet seuraavasta 
taulukosta.

Ulkoilman 
lämpötila

Seossuhde (tilavuus)

Pakkasneste Vesi

-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40

i  Lisätietoja

Jos et ole varma sekoitussuhteesta, 
suosittelemme sekoitusta, jossa on 50 
prosenttia vettä ja 50 prosenttia pak-
kasnestettä. Se sopii useimpiin käyttö-
olosuhteisiin, joissa lämpötila laskee 
enintään-35 °C:een.

OAC3089006TUOAC3089006TU

 VAROITUS

Jos moottori tai jäähdy-
tin on kuuma, älä kos-
kaan irrota jäähdytys-
nesteen paisuntasäiliön 
korkkia tai tyhjennys-

tulppaa, vaikka moottori ei ole 
käynnissä. Kuuma jäähdytysneste 
ja höyry voivat purkautua paineella 
aiheuttaen vakavia vammoja.
Sammuta moottori ja odota, että se 
jäähtyy. Avaa jäähdytysnesteen 
paisuntasäiliön korkki erittäin va-
rovasti. Kiedo paksu pyyhe sen 
ympärille ja kierrä sitä vastapäi-
vään ensimmäiseen rajoittimeen 
asti. Siirry kauemmaksi, kun paine 
purkautuu jäähdytysjärjestel-
mästä. Kun olet varma, että kaikki 
paine on purkautunut, irrota korkki 
tarttumalla siihen tukevasti pak-
sun pyyhkeen läpi, painamalla ja 
kiertämällä vastapäivään.

 VAROITUS

Jäähdyttimen puhalti-
men moottori saattaa 
jatkaa toimintaa tai kyt-
keytyä päälle milloin ta-
hansa, vaikka moottori 

ei ole käynnissä. Se voi aiheuttaa 
vakavia vammoja. 
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Älä pidä kättä, hiuksia äläkä vaate-
kappaleita liikkuvien puhaltimen 
siipien lähellä.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Suosittelemme, että teetät jäähdytys-
nesteen vaihdon valtuutetulla HYUN-
DAI-liikkeellä.

HUOMAUTUS

Aseta paksu liina tai kangaspala 
jäähdyttimen täyttöaukon ympä-
rille ennen jäähdytysnesteen lisää-
mistä, jotta sitä ei läiky moottorin 
komponenttien (esim. laturin) 
päälle.

 VAROITUS

Älä lisää jäähdytysnestettä tai pak-
kasnestettä lasinpesunestesäi-
liöön.
Moottorin jäähdytysnesteen suih-
kuttaminen tuulilasiin saattaa hei-
kentää näkyvyyttä huomattavasti. 
Kuljettaja voi menettää auton hal-
linnan sen seurauksena tai se 
saattaa vahingoittaa maalipintaa. 
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Jarru-/kytkinnestetason 
tarkistaminen

OAC3089007TUOAC3089007TU

   Vas.puol. ohjaus Vas.puol. ohjaus 

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

OAC3089007ROAC3089007R

Tarkista paisuntasäiliön nestetaso 
säännöllisesti. Nestetason tulisi olla 
säiliön sivussa olevien MIN- ja 
MAX-merkintöjen välillä.
Puhdista säiliön kannen ympäristö 
huolellisesti ennen kannen avaa-
mista, jotta jarru-/kytkinnesteeseen ei 
sekoitu mitään.
Jos nestetaso on matala, lisää nes-
tettä MAX-tasoon asti. Nestetaso las-
kee normaalissa käytössä. Tämä joh-
tuu jarrujen kitkapintojen kulumisesta. 
Jos nestetaso on erittäin alhainen, 
suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja

Käytä ainoastaan suosituksen mukais-
ta jarru-/kytkinnestettä. Katso luvun 8 
kohtaa Voiteluainesuositukset ja täyt-
tömäärät. 

i  Lisätietoja

Ennen, jarru-/kytkinnestesäiliön kan-
nen irrottamista lue siinä oleva varoi-
tus.

i  Lisätietoja

Puhdista täyttöaukon korkki ennen 
poistamista. Käytä ainoastaan DOT4 
jarru-/kytkinnestettä suljetusta astias-
ta.

 VAROITUS

Jarru-/kytkinjärjestelmässä voi 
olla vuoto, jos järjestelmään täytyy 
lisätä usein jarru-/kytkinnestettä. 
Suosittelemme, että tarkastutat 
ajoneuvon valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä. 

JARRU-/KYTKINNESTE (VARUSTELUN MUKAAN)
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 VAROITUS

Älä anna jarru-/kytkinnesteen jou-
tua silmiin. Jos jarru-/kytkinnes-
tettä joutuu silmiin, huuhtele niitä 
puhtaalla vedellä vähintään 15 mi-
nuutin ajan ja mene viipymättä lää-
käriin.

HUOMAUTUS

• Varo, ettei jarru-/kytkinnestettä 
läiky auton maalipinnoille, sillä 
se vaurioittaa niitä. 

• Älä koskaan käytä avonaisessa 
astiassa säilytettyä jarru-/kyt-
kinnestettä, sillä nesteen omi-
naisuudet muuttuvat sen altis-
tuessa ilmalle. Hävitä neste 
asianmukaisesti.  

• Älä lisää säiliöön vääräntyyppis-
tä nestettä. Jarrujärjestelmän tai 
kytkimen osat saattavat vaurioi-
tua, jos järjestelmässä on esi-
merkiksi muutama pisara mine-
raaliöljyä (kuten moottoriöljyä).
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Lasinpesunestetason 
tarkistaminen  

OAC3089008TUOAC3089008TU

Tarkista lasinpesunestesäiliön neste-
taso ja lisää lasinpesunestettä tarvit-
taessa. 
Voit lisätä järjestelmään puhdasta 
vettä, jos lasinpesunestettä ei ole 
saatavilla. 
Käytä kuitenkin kylmässä ilmastossa 
aina jäätymisenestoainetta sisältä-
vää lasipesunestettä. 

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita lasinpe-
sunestettä käsiteltäessä, estääk-
sesi vakavien tai kuolemaan johta-
vien vammojen riskiä:
• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 

pakkasnestettä lasinpesuneste-
säiliöön. Jäähdytysnesteen 
suihkuttaminen tuulilasiin saat-
taa heikentää näkyvyyttä huo-
mattavasti. Kuljettaja voi sen 
seurauksena menettää auton 
hallinnan tai se saattaa vahin-
goittaa maalipintaa.

• Älä altista lasinpesunestettä tai 
lasinpesunestesäiliötä avotulel-
le tai kipinöille. Lasinpesuneste 
voi sisältää alkoholia ja olla her-
kästi syttyvää.

• Älä juo lasinpesunestettä äläkä 
päästä sitä ihokosketukseen. 
Lasinpesuneste on myrkyllistä 
ihmisille ja eläimille.

• Säilytä lasinpesunestettä poissa 
lasten ja eläinten ulottuvilta.

Seisontajarrun tarkastaminen

OAC3069002TUOAC3069002TU

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla ”napsahdusten” määrä, kun 
kytket jarrun ääriasentoon vapaute-
tusta asennosta. 
Pelkän seisontajarrun pitäisi pystyä 
pitämään auto paikallaan melko jyr-
kässä mäessä. Jos vivun liike on 
ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, auto 
on suositeltavaa viedä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen tarkastusta 
varten.

Liike:  5–7 naksahdusta, kun vipua 
vedetään 20 kg:n (44 lbs, 
196 N) voimalla.

LASINPESUNESTE SEISONTAJARRU 
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Suodattimen vaihtaminen

OAC3089009TUOAC3089009TU

Voit puhdistaa suodattimen paineil-
malla ilmanpuhdistimen tarkastuksen 
yhteydessä.
Älä pese äläkä huuhtele suodatinta, 
koska vesi vaurioittaa sitä.
Likainen ilmanpuhdistimen suodatin 
pitää vaihtaa.

OAC3089010TUOAC3089010TU

OAC3089011TUOAC3089011TU

1.  Avaa ilmanpuhdistimen kansi 
avaamalla pidikkeet.

2.  Poista käytetty suodatin ja pyyhi 
ilmanpuhdistimen kotelon sisäpin-
nat huolellisesti, jotta koteloon ei 
jää pölyä.

3.  Aseta uusi suodatin paikalleen 
puhtain käsin ja varmista, että 
kumitiiviste on paikallaan.

4.  Asenna osat takaisin paikalleen 
päinvastaisessa järjestyksessä.

OAC3089050TUOAC3089050TU

5. Suodattimen ulkonemat on asen-
nettava joko suodattimen yläosan 
vasemmalle tai oikealle puolelle.  
Jos ne asennetaan virheellisesti 
alapuolelle, kokoaminen voi olla 
vaikeaa.

i  Lisätietoja

Vaihda suodatin huolto-ohjelmassa 
suositeltua vaihtoväliä useammin, jos 
autolla ajetaan hiekkatiellä tai muilla 
pölyävillä tienpinnoilla. (Saat lisätieto-
ja tämän luvun kohdasta Huolto-
ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa.)

ILMANPUHDISTIN
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HUOMAUTUS

• Älä aja autoa, kun ilmansuoda-
tin on irrotettu. Moottori rasittuu 
tällöin tavanomaista enemmän.

• Varmista ettei ilmanottoon pää-
se pölyä tai likaa, jossa se saat-
taa aiheuttaa vaurioita.

• Käytä alkuperäistä HYUNDAI-
osaa. Tarvikeosien käyttäminen 
saattaa vaurioittaa moottoria.
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Suodattimen tarkastaminen
Raitisilmansuodatin pitää tarkastaa 
huolto-ohjelman mukaisesti. Suoda-
tin pitää tarkastaa ja puhdistaa taval-
lista useammin, jos autolla ajetaan 
huonolaatuisessa kaupunki-ilmassa 
tai pölyävällä hiekkatiellä. Noudata 
seuraavia ohjeita, jos haluat vaihtaa 
raitisilmasuodattimen itse. Toimi 
varoen, jotta et vaurioita auton muita 
osia. 
Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti.

Suodattimen vaihtaminen

OAC3059042TUOAC3059042TU

1. Avaa hansikaslokero.

OAC3089012TUOAC3089012TU

2.  Paina hansikaslokeron molempia 
sivuja kuvassa osoitetulla tavalla. 
Näin varmistetaan, että hansikas-
lokeron tapit irtoavat kiinnikkeis-
tään ja hansikaslokero vapautuu.

OAH2078021OAH2078021

3.  Poista raitisilmasuodattimen kansi.

RAITISILMASUODATIN
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ODH073012ODH073012

4.  Vaihda raitisilmasuodatin.
5.  Asenna osat takaisin paikalleen 

päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

Asenna uusi ilmastointilaitteen il-
mansuodatin oikeaan suuntaan, 
että nuolisymboli () on alaspäin, 
muuten se voi olla äänekäs ja suo-
dattimen teho voi olla heikko.
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Sulkien kunnon tarkistaminen
Tuulilasinpyyhkimien teho heikke-
nee, jos sulkiin tai tuulilasiin on tarttu-
nut likaa. 
Likaantumisen ovat voineet aiheuttaa 
hyönteiset, puiden mahla ja joissakin 
automaattipesukoneissa käytetty 
kuumavahaus. Jos pyyhkimien sulat 
eivät pyyhi kunnolla, puhdista sekä 
tuulilasi että sulat hyvällä pesuai-
neella tai miedolla puhdistusaineella 
ja huuhtele perusteellisesti puhtaalla 
vedellä.

HUOMAUTUS

Jotta pyyhkimien varret tai muut 
osat eivät vaurioidu:
• Älä käsittele pyyhkimen sulkia 

bensiinillä, petrolilla, tinnerillä 
tai muilla liuottimilla äläkä altis-
ta niitä liuottimille.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin.
• Älä käytä muita kuin suosituk-

sen mukaisia pyyhkimensulkia.

i  Lisätietoja

Automaattipesussa käytettävä kuuma-
vahaus saattaa vaikeuttaa tuulilasin 
puhdistamista.  

Sulan vaihtaminen  
Kun pyyhkimet eivät enää puhdista 
riittävän hyvin, sulat voivat olla kulu-
neet tai murtuneet ja ne on vaihdet-
tava uusiin. 

 HUOMIO

Älä päästä pyyhkimen vartta pu-
toamaan tuulilasia vasten, koska 
se saattaa aiheuttaa naarmun tai 
särön tuulilasiin.

Tuulilasinpyyhkimen sulka

OGSR076067OGSR076067

OGSR076066OGSR076066

1.  Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylös. Nosta tuulila-
sinpyyhkimen sulka ylös.

2.  Työnnä lukitsinta (1) ja vedä pyyh-
kimen sulkaa alaspäin (2).

LASINPYYHKIMIEN SULAT
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OGSR076068OGSR076068

3.  Irrota pyyhkijän sulka pyyhkijän 
varresta.

4.  Kiinnitä uusi sulka noudattamalla 
ohjeita käänteisessä järjestyk-
sessä. 

5.  Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi 
takaisin alkuperäiseen asen-
toonsa.

Takalasinpyyhin
(jos varusteena)

OLMB073023OLMB073023

1. Nosta pyyhkimen varsi irti takala-
sista ja kierrä sulkaa.

2. Vedä sulka ulos.

OLMB073024OLMB073024

3. Asenna uusi pyyhkimen sulka 
työntämällä sen keskiosa pyyhki-
men varren kiinnityskohtaan niin, 
että se napsahtaa paikalleen.

4. Varmista, että sulka on kunnolla 
paikallaan, yrittämällä vetää sitä 
kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän 
osien vaurioitumisen välttämiseksi 
pyyhkimien sulat on suositeltavaa 
vaihdattaa valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.
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Akun parhaan mahdollisen toi-
minnan varmistamiseksi

OAC3089013TUOAC3089013TU

• Varmista, että akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

• Pidä akun kansi kuivana ja puh-
taana.

• Pidä akun navat ja liitokset puh-
taina, asianmukaisesti kiristettyinä 
ja voideltuna vaseliinilla tai akku-
naparasvalla.

• Huuhtele akusta vuotanut akku-
neste pois kotelon pinnalta, veden 
ja ruokasoodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lähiaikoina.

i   Tietoja
-  Akut, joihin on merkitty 

ylä- ja alarajat (UPPER, 
LOWER)

OHYK077011 OHYK077011 

Jos akun sivuun on merkitty ala- ja 
ylärajat (MIN, MAX), voi tarkastaa 
akkunestetason. 
Nestetason tulisi olla ala- ja ylärajan 
(MIN, MAX) välissä. Jos akkunestettä 
on liian vähän, lisää akkuun tislattua 
(mineraalitonta) vettä. (Älä koskaan 
lisää rikkihappoa tai muuta elektro-
lyyttiä.) 
Kaada tislattua (mineraalitonta) vettä 
varovasti, jotta sitä ei roisku akun tai 
viereisien osien päälle. 
Älä ylitäytä akun kennoja. 
Neste voi syövyttää akkua ja muita 
osia. Sulje akun korkki tiukasti. 
Suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-liikkeen huoltaa akun.

AKKU
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 VAROITUS

Noudata aina seuraavia ohjeita ak-
kuun liittyvien töiden ja akun käsit-
telyn yhteydessä, jotta estät VA-
KAVIEN ja HENGENVAARALLIS-
TEN VAMMOJEN vaaran: 

Lue tarkasti akun käsit-
telyyn liittyvät ohjeet ja 
noudata niitä, kun käsit-
telet akkua.

Suojaa silmät happo-
roiskeilta silmänsuojai-
milla. 

Älä vie akkua avotulen, 
kipinälähteiden tai kyte-
vien aineiden lähelle.

 Akun kennoissa on aina 
helposti syttyvää vety-
kaasua, joka saattaa ai-
heuttaa räjähdyksen 
syttyessään. 
 Akut sisältävät erittäin 
voimakkaasti syövyttä-
vää rikkihappoa. Varo 
akkuhapon joutumista 
iholle, silmiin tai vaattei-
siin.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, 
huuhtele niitä puhtaalla vedellä vä-
hintään 15 minuutin ajan ja mene 
viipymättä lääkäriin. Pese iholle 
joutunut akkuhappo välittömästi 
pois. Mene viipymättä lääkäriin, 
jos tunnet kipua tai poltetta.

• Jos muovista akkukoteloa pai-
netaan liian voimakkaasti sitä 
nostettaessa, se saattaa murtua, 
jolloin vuotava akkuhappo saat-
taa aiheuttaa vammoja. Käytä 
apuna akkutelinettä tai nosta ak-
kua käsin vastakkaisista kulmis-
ta.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avulla, 
jos akku on jäätynyt.

• Älä KOSKAAN lataa akkua, kun 
siihen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suur-
jännitteellä. Älä KOSKAAN kos-
ke järjestelmän komponenttei-
hin, kun moottori on käynnissä 
tai käynnistyspainike on ON-
asennossa.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät saa 
koskettaa toisiaan. Tämä voi ai-
heuttaa kipinöintiä.

• Jos käynnistät apukaapeleiden 
avulla akkua, joka on jäätynyt tai 
jonka varaus on lähes purkautu-
nut, akku voi haljeta tai räjähtää. 

• Toistuvan jyrkissä kaarteissa 
ajamisen (esim. kilparadalla) ai-
heuttama akkunestevuo voi ai-
heuttaa turvallisuusriskin. Vältä 
toistuvaa jyrkissä kaarteissa 
ajamista.

HUOMAUTUS

Akku saattaa tyhjentyä, jos sähkö-
järjestelmään on liitetty ulkoisia 
laitteita. Älä liitä sähköjärjestel-
mään ulkoisia laitteita.
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Akun tietotarra 

OAC3089014TUOAC3089014TU

    Esimerkki Esimerkki

❈  Auton todellinen akkutarra voi poi-
keta kuvassa näkyvästä.

1.  AGM50L-DIN :  
Akun HYUNDAI-mallinimi

2.  12V :  nimellisjännite
3.  50Ah (20HR): nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina)
4.  RC 80: nimellinen varakapasiteetti 

(minuuttia)
5.  CCA 560A: Kylmätestivirta ampee-

reina SAE/EN:n mukaan

Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa kalsium-
pohjainen akku.
• Lataa akkua pienellä virralla (yllä-

pitolataus) 10 tunnin ajan, jos se 
on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi 
ajovalojen jäätyä päälle.

• Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen 
takia, käytä 20–30 A latausvirtaa 
kahden tunnin ajan.

 VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita ladates-
sasi akkua:
• Sammuta moottori ja käännä vir-

ta-avain OFF-asentoon ennen 
akun huoltamista tai lataamista.

• Älä tupakoi, äläkä käsittele avo-
tulta tai kipinälähteitä samassa 
tilassa.

• Käytä suojalaseja tarkkaillessa-
si akkua latauksen aikana.

• Irrota akku autosta ja sijoita se 
hyvin tuuletettuun tilaan.

• Tarkkaile akkua latauksen aika-
na ja lopeta lataus tai vähennä 
latausvirtaa, jos akkuneste al-
kaa kaasuuntua (kiehua) voi-
makkaasti tai jos yhdenkin ken-
non akkunesteen lämpötila 
ylittää 49 °C.

• Kun irrotat akun, irrota aina en-
simmäiseksi akun miinuskaape-
li ja kytkiessäsi kaapelit takaisin 
paikalleen, kytke miinuskaapeli 
vasta pluskaapelin jälkeen. 

• Irrota akkulaturi seuraavassa 
järjestyksessä.

 1.  Kytke akkulaturi pois päältä.
 2.  Irrota miinusjohtimen hauen-

leuka akun miinusnavasta.
 3.  Irrota plusjohtimen hauenleu-

ka akun plusnavasta.
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HUOMAUTUS

Suljettu lyijyakku (jos varusteena) 
• Suljetut lyijyakut eli AGM-akut 

(Absorbent Glass Matt) ovat 
huoltovapaita ja niihin liittyvät 
työt tulisi teettää valtuutetussa 
HYUNDAI-liikeessä. Käytä AGM-
akun lataamiseen ainoastaan 
AGM-akkujen lataamiseen tar-
koitettua automaattista akkula-
turia.

• Kun vaihdat AGM-akun, käytä 
alkuperäisiä HYUNDAI-osia.

• Älä avaa akun yläosan kantta 
äläkä irrota sitä. Akkuneste saat-
taa vuotaa ja aiheuttaa vakavia 
vammoja.

Apukäynnistyskaapeleilla 
Kun moottori on käynnistetty apua-
kulla, aja autolla vähintään 30 minuut-
tia tai käytä sitä joutokäynnillä vähin-
tään 60 minuutin ajan ennen mootto-
rin sammuttamista. Jos moottori 
sammutetaan ennen kuin akku on 
latautunut riittävästi, moottori ei mah-
dollisesti käynnisty uudelleen. Katso 
lisätietoja moottorin käynnistämisestä 
apukäynnistyskaapeleilla luvun 7 
kohdasta ”Käynnistys apukäynnistys-
kaapeleilla”.

i   Lisätietoja

 Akun hävittäminen vir-
heellisesti voi olla haitallis-
ta ympäristölle ja tervey-
delle. Hävitä akku 
paikallisten ongelmajäte-
määräysten mukaisesti.

Järjestelmien toiminnan alusta-
minen
Seuraavien järjestelmien toiminta 
joudutaan alustamaan, kun akku on 
tyhjentynyt tai akkukaapelit on irro-
tettu:
• kertapainalluksella sulkeutuva/

avautuva ikkuna
(lisätietoja on luvussa 3)

• ajotietokone (lisätietoja on luvussa 
4)

• ilmastointijärjestelmä 
(lisätietoja on luvussa 5).
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 VAROITUS

Rengasvaurio voi johtaa auton hal-
linnan menetykseen ja aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden. Noudat-
tamalla seuraavia ohjeita voit vä-
hentää VAKAVIEN ja HENGEN-
VAARALLISTEN vammojen riskiä:
• Tarkista renkaiden kunto ja ren-

gaspaineet kuukausittain.
• Rengaspaineiden ohjearvot löy-

tyvät tästä käsikirjasta ja kuljet-
tajan puoleisen keskipilarin ala-
osaan kiinnitetystä tarrasta. 
Käytä aina laadukasta rengas-
painemittaria rengaspaineen 
mittaamiseen. Liian matalasta 
tai korkeasta rengaspaineesta 
johtuva rengasrikko saattaa joh-
taa auton hallinnan vaikeutumi-
seen.

• Tarkista varapyörän rengaspai-
ne muiden pyörien rengaspaine-
tarkistuksen yhteydessä.

• Vaihda liian kuluneet, epätasai-
sesti kuluneet ja vaurioituneet 
renkaat uusiin. Kuluneet renkaat 
voivat aiheuttaa jarrutustehon, 
ohjauksen ja pidon heikkene-
mistä.

• Asennuta pyörään AINOASTAAN 
uusi alkuperäisen kokoinen ren-
gas. Muiden kuin suositeltujen 
rengas- ja pyöräkokojen käyttä-
minen saattaa vaikuttaa ajo-omi-
naisuuksiin ja huonontaa auton 
hallintaa tai haitata lukkiutumat-
toman jarrujärjestelmän toimin-
taa, mikä saattaa johtaa vaka-
vaan onnettomuuteen.

Renkaiden huoltaminen
Varmista auton suorituskyky, matala 
polttoaineenkulutus ja ajoturvallisuus 
pitämällä rengaspaineet aina suosi-
tusten mukaisina ja noudattamalla 
enimmäismassarajoja.

OAC3019023TUOAC3019023TU

   Vas.puol. ohjaus Vas.puol. ohjaus 

   Oikeanpuol. ohjausOikeanpuol. ohjaus

OAC3019023ROAC3019023R

Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja 
rengaspaineet) on merkitty autoon 
kuljettajan puolelle B-pylvääseen 
kiinnitettyyn tarraan.

RENKAAT JA VANTEET 
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Suositeltavat rengaspaineet 
kylmissä renkaissa 
Kaikkien renkaiden paineet (myös 
varapyörän) pitää tarkastaa silloin, 
kun renkaat ovat kylmät. Rengas on 
kylmä, kun autolla ei ole ajettu ollen-
kaan viimeisten 3 tunnin aikana tai 
sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km.
Lämpimien renkaiden rengaspaine 
on yleensä 0,28–0,41 bar korkeampi 
kuin kylmien renkaiden ohjearvo. Kun 
renkaat ovat lämpimät, älä laske ren-
gaspainetta poistamalla niistä ilmaa, 
koska paine jää liian alhaiseksi. Tar-
kista rengaspainesuositukset luvun 2 
kohdasta Renkaat ja vanteet.

 VAROITUS

Renkaat kuluvat hitaammin ja ajo-
mukavuus sekä ohjattavuus para-
nevat, kun pidät rengaspaineet 
suositusten mukaisina.
Liian korkea ja liian matala rengas-
paine lyhentää renkaan käyttöikää 
ja heikentää ajettavuutta. Yli- tai 
alipaineinen rengas voi myös yllät-
täen puhjeta, jolloin vaarana on 
ajoneuvon hallinnan menettämi-
nen ja liikenneonnettomuus.
Renkaat saattavat ylikuumentua ja 
hajota, jos rengaspaine on huo-
mattavan matala. Rengasrikko tai 
kulutuspinnan repeäminen voi joh-
taa auton hallinnan menettämi-
seen ja aiheuttaa vaaratilanteen, 
josta seurauksena voi olla vakavia 
ja hengenvaarallisia vammoja. 
Tämä on todennäköisempää kuu-
mana päivänä tai suurella ajonope-
udella ajettaessa.

HUOMAUTUS

• Renkaat saattavat kulua ennen-
aikaisesti, auton ohjattavuus 
saattaa heikentyä ja polttoai-
neenkulutus kasvaa, jos rengas-
paineet ovat liian matalat. Myös 
vanteet saattavat vääntyä. 
Varmista että rengaspaineet 
ovat aina ohjearvojen mukaiset. 
Tarkastuta rengas valtuutetussa 
HYUNDAI-liikeessä, jos siihen 
täytyy lisätä usein ilmaa.

• Liian korkea rengaspaine huo-
nontaa ajomukavuutta, kuluttaa 
renkaan kulutuspinnan keski-
osaa ennenaikaisesti ja aiheut-
taa todennäköisemmin vaurioita 
esim. kuopan yli ajettaessa.

Rengaspaineiden mittaaminen
Tarkista renkaiden kunto vähintään 
kerran kuussa.

Rengaspaineen mittaaminen
Mittaa rengaspaine hyvälaatuisella 
rengaspainemittarilla. Oikeaa ren-
gaspainetta ei voi päätellä silmämää-
räisesti. Vyörenkaat saattavat näyt-
tää täysiltä, vaikka niiden rengas-
paine olisi matala.
Irrota venttiilinhattu renkaan venttiilin 
varresta. Paina rengaspainemittari 
tukevasti venttiiliä vasten paineen 
mittaamiseksi. Kylmän renkaan ren-
gaspaine on riittävä, kun se vastaa 
rengas- ja kuormaustietotarraan mer-
kittyä ohjearvoa. Jos paine on liian 
pieni, lisää ilmaa, kunnes paine on 
oikea. Muista asettaa venttiilinhatut 
takaisin paikoilleen. Venttiilirunkoon 
saattaa muuten päästä likaa tai kos-
teutta, joka aiheuttaa vuodon. Korvaa 
kadonnut venttiilinhattu uudella mah-
dollisimman pian. 



8-38

Huolto

Jos lisäät ilmaa liikaa, päästä ylimää-
räinen ilma pois painamalla renkaan 
venttiilin varren keskellä olevaa 
metallinastaa. Tarkasta paine uudes-
taan rengaspainemittarin avulla. 
Muista asettaa venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Venttiilirunkoon saattaa 
muuten päästä likaa tai kosteutta, 
joka aiheuttaa vuodon. Korvaa 
kadonnut venttiilinhattu uudella mah-
dollisimman pian.

Renkaiden paikkojen 
vaihtaminen  
Renkaiden kulutuspinta kuluu tasai-
semmin, jos pyörien paikkaa vaihde-
taan 12 000 km välein (tai useammin, 
jos renkaat kuluvat epätasaisesti).
Tarkista pyörien tasapainotus pai-
kanvaihdon yhteydessä.
Tarkista paikanvaihdon yhteydessä, 
onko renkaan kulutuspinta kulunut 
epätasaisesti tai onko rengas vaurioi-
tunut. Epätasainen kuluminen johtuu 
yleensä väärästä rengaspaineesta, 
virheellisestä pyörien suuntauksesta, 
pyörien epätasapainosta, äkkijarru-
tuksista ja kaarreajosta suurella 
nopeudella. Tarkista, onko renkaan 
kulutuspinnassa tai sivussa pullistu-
mia tai kohoumia. Vaihda rengas, jos 
havaitset niitä. Vaihda rengas, jos 
sen kudosta tai sidelankoja on näky-
vissä. Muista säätää rengaspaineet 
oikeiksi paikanvaihdon jälkeen ja tar-
kista pyöränmutterien tiukkuus (oikea 
kiristystiukkuus on n. 107–127).

CBGQ0706CBGQ0706

   Käytettäessä normaalikokoista varapyörää Käytettäessä normaalikokoista varapyörää 
(jos varusteena)(jos varusteena)

   Ilman varapyörääIlman varapyörää

CBGQ0707CBGQ0707

   Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuunta (jos Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuunta (jos 
varusteena)varusteena)

CBGQ0707ACBGQ0707A

Tarkista jarrupalojen kunto, kun vaih-
dat pyörien paikkaa.
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i  Lisätietoja

Epäsymmetrisiin renkaisiin on merkit-
ty sisä- ja ulkopuoli. Varmista epäsym-
metrisen renkaan asennuksen yhtey-
dessä, että ulkopuoli-merkinnällä 
merkitty puoli asennetaan ulkopuolel-
le. Jos kuvioltaan epäsymmetrisen ren-
kaan sisäpuoli-merkintä asennetaan 
ulkopuolelle, renkaan suorituskyky 
laskee. 

 VAROITUS

• Älä asenna autoon tilapäiskäyt-
töön tarkoitettua varapyörää 
vaihtaessasi renkaiden paikkaa.

• Älä käytä autossa samanaikai-
sesti ristikudos- ja vyörenkaita. 
Tämä voi heikentää auton hallit-
tavuutta ja johtaa vakavaan on-
nettomuuteen.

Pyörien suuntaus ja tasapaino-
tus
Auton renkaat on suunnattu ja tasa-
painotettu tehtaalla niin, että auton 
suorituskyky ja kestävyys on paras 
mahdollinen.
Pyöriä ei tarvitse normaalisti suun-
nata uudelleen. Suuntaus tulee kui-
tenkin tarkistaa ja säätää tarpeen 
mukaan, jos renkaat kuluvat epäta-
saisesti tai ohjaus puoltaa.
Renkaat täytyy mahdollisesti tasapai-
nottaa uudelleen, jos tunnet tärinää 
ajaessasi tasaisella tiellä.

HUOMAUTUS

Vääränlaisten tasapainotuspaino-
jen käyttäminen saattaa vahingoit-
taa kevytmetallivanteita. Käytä ai-
noastaan oikeanlaisia painoja.

Renkaan vaihtaminen

OLMB073027OLMB073027

KulumisilmaisinKulumisilmaisin

Kun rengas kuluu tasaisesti, renkaan 
kulumisilmaisin tulee näkyviin kulu-
tuspinnan poikki menevänä tasai-
sena nauhana. Tällöin renkaan kulu-
tuspinnasta on jäljellä alle 1,6 mm. 
Vaihda rengas viipymättä.
Älä odota, että kulumisilmaisin tulee 
näkyviin koko kulutuspinnan alueella, 
vaan vaihda rengas heti.
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 VAROITUS

VAKAVIEN tai HENGENVAARAL-
LISTEN vammojen vaaran vähen-
tämiseksi:
• Vaihda liian kuluneet, epätasai-

sesti kuluneet ja vaurioituneet 
renkaat uusiin. Kuluneet renkaat 
voivat aiheuttaa jarrutustehon, 
ohjauksen ja pidon heikkene-
mistä.

• Asennuta pyörään ainoastaan 
uusi alkuperäisen kokoinen ren-
gas. Muiden kuin suositeltujen 
rengas- ja pyöräkokojen käyttä-
minen saattaa vaikuttaa ajo-omi-
naisuuksiin ja huonontaa auton 
hallintaa tai haitata lukkiutumat-
toman jarrujärjestelmän toimin-
taa, mikä saattaa johtaa vaka-
vaan onnettomuuteen.

• Molempien etu- tai takapyöri-
en/-renkaiden vaihto suositel-
laan tehtäväksi samanaikaisesti. 
Yksittäisen renkaan vaihtami-
nen saattaa vaikuttaa ajettavuu-
teen huomattavasti. 

• Renkaat vanhenevat, vaikka nii-
tä ei käytettäisi. HYUNDAI suo-
sittelee renkaiden vaihtamista 
kulutuspinnan kunnosta riippu-
matta, kun ne ovat olleet nor-
maalissa käytössä 6 vuoden 
ajan. 

• Kuumasta ilmastosta tai jatku-
vasta raskaasta kuormituksesta 
aiheutuva renkaiden korkea 
käyttölämpötila saattaa lyhentää 
niiden käyttöikää. Vanhentunut 
rengas saattaa hajota äkillisesti, 
jolloin saatat menettää auton 
hallinnan ja joutua onnettomuu-
teen.

Tilapäiskäyttöön tarkoitetun va-
rapyörän renkaan vaihtaminen 
(jos varusteena)
Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyö-
rän renkaan kulutuspinta kuluu taval-
lista nopeammin. Vaihda rengas, kun 
kulumisilmaisin tulee näkyviin. Uuden 
vararenkaan täytyy olla kooltaan ja 
malliltaan samanlainen kuin uuden 
auton mukana toimitettu vararengas, 
ja se pitää asentaa samalle tilapäis-
varapyörän vanteelle. Tavallinen ren-
gas ei sovi tilapäiskäyttöön tarkoite-
tun varapyörän vanteelle ja tilapäis-
käyttöön tarkoitetun varapyörän ren-
gas ei sovi tavalliselle vanteelle.

 VAROITUS

Korjauta tai vaihdata alkuperäisen 
pyörän rengas ja asenna se takai-
sin viipymättä, sillä vararenkaan 
hajoaminen saattaa johtaa onnet-
tomuuteen. Tilapäiskäyttöön tar-
koitettua varapyörää tulee käyttää 
vain hätätapauksessa. Ajonopeus 
ei saa ylittää 80 km/h, kun kapea 
varapyörä on alleasennettuna.
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Vanteen vaihtaminen 
Vaihda vanteen tilalle ainoastaan hal-
kaisijaltaan, leveydeltään ja sivupoik-
keamaltaan vastaava vanne.

Renkaiden pitokyky
Renkaiden pitokyky on tavallista huo-
nompi, kun ne ovat kuluneet, rengas-
paine on liian matala tai tienpinta on 
liukas. Renkaat tulee vaihtaa heti kun 
kulutuspinnan kulumisilmaisimet tule-
vat näkyviin. Hallinnan menetyksen 
riskin vähentämiseksi hidasta ajono-
peutta ajaessasi sateessa, 
lumisateessa tai jäisellä tienpinnalla.

Renkaiden huoltaminen 
Suositusten mukainen rengaspaine 
ja asianmukainen pyörien suuntaus 
vähentävät renkaiden kulumista. Jos 
toteat, että rengas on kulunut epäta-
saisesti, tarkastuta pyörien suuntaus 
huollossa.
Varmista, että uudet renkaat tasapai-
notetaan asennuksen yhteydessä. 
Ajomukavuus paranee ja renkaiden 
käyttöikä pitenee. Vanteelta irrotettu 
rengas tulee aina tasapainottaa 
uudelleen.

Renkaan sivupinnan merkinnät
Renkaan sivupinnan merkinnät osoit-
tavat renkaan ominaisuudet ja sisäl-
tävät renkaan tunnistenumeron (TIN). 
Sarjanumeroa voidaan käyttää ren-
kaan tunnistamiseen takaisinkutsu-
kampanjan yhteydessä.

OLMB073028OLMB073028

22

11

77

5,65,6

33

44

11

1. Valmistaja tai tuotemerkki
Renkaan valmistaja tai tuotemerkki.

2. Rengaskokomerkintä  
Renkaan sivupinnassa on rengasko-
komerkintä. Sen sisältämiä tietoja 
tarvitaan uusia renkaita hankittaessa. 
Merkinnän kirjainten ja numeroiden 
merkitys esitetään seuraavassa esi-
merkissä. 
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Oman autosi renkaiden kokomerkin-
nän tiedot saattavat poiketa esimer-
kistä.)
175/65R14 86T

175 - Renkaan leveys millimetreinä.
65 -  Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den prosentuaalinen osuus sen 
leveydestä

R -  Renkaan rakenteen koodi (vyö-
rengas).

14 - Vanteen halkaisija (tuumaa).
86 -  Kantavuustunnus; numerokoodi, 

joka osoittaa suurimman sallitun 
kuorman, jonka rengas kantaa.

T -  Nopeusluokitus. Lisätietoja nope-
usluokista annetaan tämän luvun 
nopeusluokitustaulukossa.
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Vanteen kokomerkintä  
Myös vanteeseen on merkitty tärkeitä 
tietoja, joita tarvitaan, jos vanne jou-
dutaan vaihtamaan. Seuraavassa 
esimerkissä selitetään, mitä vanteen 
kokomerkinnän sisältämät kirjaimet 
ja numerot merkitsevät.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
5.5J X 14
5.5 - Vanteen leveys (tuumaa). 
J - Vanteen reunan muodon tunnus.
14 - Vanteen halkaisija (tuumaa).

Renkaiden nopeusluokitukset  
Alla olevassa taulukossa on lueteltu 
tyypilliset henkilöautojen renkaiden 
nopeusluokitukset. Nopeusluokitus 
on osa renkaan sivussa olevaa koko-
merkintää. Se ilmaisee renkaan suu-
rimman turvallisen käyttönopeuden.

Nopeusluokitus Enimmäisnopeus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h

 

3.  Renkaan iän tarkastaminen 
(TIN = Tire Identification 
Number, renkaan tunnistenu-
mero) 

Kaikki valmistuspäivältään yli 6 vuotta 
vanhat renkaat tulee vaihtaa uusiin. 
Tämä koskee myös varapyörää. Ren-
kaan valmistusajankohta ilmenee 
renkaan sivussa (mahdollisesti van-
teen sisäpuolella) olevasta DOT-koo-
dista. DOT-koodi koostuu numeroista 
ja kirjaimista. Koodin neljä viimeistä 
merkkiä ilmaisevat renkaan valmis-
tusajankohdan. 

DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-koodin alkuosa osoittaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja pintakuvion 
tyypin ja koodin neljä viimeistä merk-
kiä ilmaisevat valmistusviikon ja -vuo-
den.
Esimerkiksi:
DOT XXXX XXXX 1519 osoittaa, että 
rengas on valmistettu viikolla 15 
vuonna 2019.

4.  Renkaan rakenne- ja materiaa-
litunnus

Osoittaa, kuinka monesta kudosker-
roksesta rengas koostuu. Renkaan 
valmistajan täytyy myös ilmoittaa ren-
kaan materiaalit, kuten teräs, nailon, 
polyesteri ja muut. ”R” tarkoittaa vyö-
kudosrakennetta, ”D” tarkoittaa dia-
gonaalista eli ristikudosrakennetta ja 
”B” ristikudosvyörengasta.
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5.  Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku osoittaa suurimman salli-
tun ilmanpaineen, jolla renkaan saa 
täyttää. Älä ylitä suurinta sallittua ren-
gaspainetta. Tarkista rengaspaineen 
ohjearvo rengas- ja kuormaustieto-
tarrasta.

6. Suurin sallittu kuormitus
Suurin sallittu kuorma, jonka rengas 
pystyy kantamaan, kiloina ja pau-
noina. Käytä autossa ainoastaan sel-
laisia renkaita, joiden kantavuus vas-
taa alkuperäisten renkaiden kanta-
vuutta.

7. UTQG-merkintä (Uniform Tire 
Quality Grading) 
Merkintä sijaitsee tietyissä renkaissa 
renkaan sivussa, renkaan olka-
alueen ja sen leveimmän kohdan 
välissä.
Esimerkiksi: 
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Kulutuksenkestävyys
Renkaan kulutuksenkestävyysarvo 
on vertailukelpoinen arvo, joka perus-
tuu valvotuissa olosuhteissa suoritet-
tuihin kulutuskokeisiin. Esimerkiksi 
rengas, jonka kulutuksenkestävyys-
arvo on 150, kestää testiolosuhteissa 
kulutusta 1,5 niin hyvin kuin rengas, 
jonka arvo on 100. 

Arvo on suuntaa-antava, koska ajo-
tapa, huolto, tienpintojen kunto ja 
ilmasto vaikuttavat huomattavasti 
renkaan käyttöikään.
Arvot on merkitty henkilöauton ren-
kaiden sivuun. Auton alkuperäisten ja 
valinnaisvarusteena saatavien ren-
kaiden arvot saattavat vaihdella.

Pitokyky - AA, A, B ja C 
Pitokykyluokitukset parhaasta hei-
koimpaan ovat AA, A, B ja C. Luoki-
tus kuvaa testattavilla renkailla varus-
tetun auton pysähtymiskykyä valvo-
tuissa olosuhteissa asfaltti- ja betoni-
päällysteisellä tiellä. C-luokituksen 
saaneen renkaan pitokyky saattaa 
olla huono.

 VAROITUS

Renkaan pitoluokitus on määri-
tetty testissä, jossa ajoneuvo py-
säytetään suoraan ajettaessa, eikä 
koske voimakasta kiihdytystä, 
kaarreajoa, vesiliirtoa tai muita ti-
lanteita, joissa pito on normaalia 
heikompi.
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Lämpötilaluokitus - A, B ja C 
Lämpötilaluokitukset ovat A (korkein), 
B ja C. Arvo kuvaa renkaan kykyä 
vastustaa lämmön syntymistä ja sen 
kykyä poistaa lämpöä, kun se on tes-
tattu valvotuissa olosuhteissa sisäti-
loissa.
Jatkuva korkea käyttölämpötila saat-
taa heikentää rengasmateriaalia ja 
lyhentää sen käyttöikää, ja liian suuri 
lämpökuorma saattaa aiheuttaa äkilli-
sen rengasrikon. A- ja B-luokituksen 
saaneet renkaat ylittävät määräysten 
vähimmäisvaatimukset.

 VAROITUS

Renkaan lämpötilaluokitus koskee 
rengasta, jonka rengaspaine on 
ohjearvon mukainen ja jonka enim-
mäiskantavuutta ei ole ylitetty. 
Rengas saattaa ylikuumentua ja 
hajota, jos sen nopeusluokitus yli-
tetään, rengaspaine on liian matala 
tai korkea ja/tai sen enimmäiskan-
tavuus ylitetään. Voit menettää au-
ton hallinnan ja aiheuttaa liiken-
neonnettomuuden.

Matalaprofiiliset renkaat
Matalan profiilisuhteen renkaat, joi-
den profiilisuhde on alle 50, on tarkoi-
tettu antamaan autolle urheilullinen 
ulkonäkö.
Koska matalaprofiiliset renkaat on 
optimoitu auton käsittelyä ja jarru-
tusta varten, niiden sivupinta on hie-
man tavallista jäykempi. Matalaprofii-
liset renkaat ovat yleensä myös taval-
lista leveämmät, joten niillä on suu-
rempi kosketuspinta tiehen. Joissain 
tilanteissa ne saattavat aiheuttaa 
enemmän rengasmelua kuin tavalli-
set renkaat.

 HUOMIO

Koska matalaprofiilisen renkaan 
sivupinta on lyhyempi kuin tavalli-
sessa renkaassa, vanteet ja itse 
rengas vaurioituvat tavallista her-
kemmin. Aja varovasti ja noudata 
alla olevia ohjeita, jotta vanteet ja 
renkaat eivät vaurioituisi:
• Kun ajat hiekkatiellä tai maas-

tossa, aja varovasti, sillä ren-
kaat ja vanteet saattavat voivat 
vaurioitua. Tarkasta vanteet ja 
pyörät ajon jälkeen.

• Kun ajat kuopan, ajohidasteen, 
viemäriaukon tai katukivetyksen 
yli, aja hitaasti, jotta pyörät ja 
vanteet eivät vaurioidu.

• Jos renkaaseen kohdistuu voi-
makas isku, suosittelemme ren-
kaan ja vanteen tarkistamista 
valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Estä renkaiden vaurioituminen 
tarkastamalla niiden kunto ja 
rengaspaineet 3 000 km:n vä-
lein.

• Rengasvauriota ei ole helppo 
huomata silmämääräisesti. Jos 
vähänkin epäilet, että rengas on 
vaurioitunut, tarkastuta tai vaih-
data rengas, sillä se saattaa 
vuotaa.

• Jos rengas on vaurioitunut ajet-
taessa epätasaisella tiellä tai 
maastossa, taikka kuopan, vie-
märiaukon tai katukivetyksen yli 
ajettaessa, takuu ei kata vahin-
koa.
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OTA070039OTA070039

    Lattasulake Lattasulake

NormaaliNormaali PalanutPalanut

    Putkisulake Putkisulake

    Maksisulake Maksisulake

NormaaliNormaali PalanutPalanut

NormaaliNormaali PalanutPalanut

Sulakkeet suojaavat auton sähköjär-
jestelmää ylikuormitukselta.
Tässä autossa on 2 (tai 3) sulake-
rasiaa, joista yksi sijaitsee kuljettajan 
puoleisessa kojelaudan päädyssä ja 
muut akun lähettyvillä moottoritilassa.
Jos joku valo, laite tai säädin lakkaa 
toimimasta, tarkista sen virtapiirin 
sulake. Sulake on palanut, jos sen 
sisällä oleva elementti on sulanut.

Kun sähköjärjestelmässä on toimin-
tahäiriö, tarkista ensin kojelaudan 
sulakerasian sulakkeet. Sammuta 
moottori, sytytysvirta ja kaikki virtaa 
käyttävät laitteet ja irrota akun miinus-
kaapeli ennen palaneen sulakkeen 
vaihtamista. Vaihda palanut sulake 
sulakkeeseen, jonka ampeeriluku on 
yhtä suuri.
Sähköjärjestelmässä on vika, jos uusi 
sulake palaa. Vältä virtapiiriin kuulu-
van järjestelmän käyttöä ja ota viipy-
mättä yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen.

i  Lisätietoja

Käytössä on kolmentyyppisiä sulak-
keita: lattasulakkeita, joilla on pieni 
ampeeriluku, putkisulakkeita ja mak-
sisulakkeita suuremmille ampeerilu-
vuille.

 VAROITUS

Vaihda sulake AINOASTAAN su-
lakkeeseen, jonka ampeeriluku on 
sama.
• Suuremman virran kestävä sula-

ke voi aiheuttaa laitevaurion ja 
mahdollisesti tulipalon.

• Älä koskaan laita johdinta tai 
alumiinifolion palaa sulakkeen 
tilalle, ei edes tilapäisesti. Se voi 
vaurioittaa johtosarjaa vakavas-
ti ja aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS

Älä käytä ruuvitalttaa tai muuta 
metalliesinettä sulakkeiden irrotta-
miseen, koska se saattaa aiheuttaa 
oikosulun ja vaurioittaa järjestel-
mää.

SULAKKEET
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Huolto

Mittariston sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen

OAC3089015TUOAC3089015TU

1. Sammuta moottori.
2.  Käännä kaikki kytkimet OFF-asen-

toon.
3. Avaa sulakerasian kansi.
4.  Tarkasta oikean sulakkeen paikka 

sulakerasian tarrasta.

OAC3089017TUOAC3089017TU

5.  Vedä vialliseksi epäilty sulake suo-
raan irti. Käytä irrotustyökalua, 
joka on moottoritilan sulakerasian 
kannessa.

6.  Tarkasta irrotettu sulake ja vaihda 
se uuteen, jos se on palanut. Vara-
sulakkeita on kojelaudan (tai moot-
toritilan) sulakerasiassa.

7.  Aseta tilalle uusi samanarvoinen 
sulake ja varmista, että se asettuu 
tiukasti pidikkeisiinsä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkee-
seen, jos sulake ei asetu paikal-
leen oletetulla tavalla.

Jos varasulaketta ei ole, voit hätäti-
lanteessa käyttää toista saman 
ampeeriluvun omaavaa sulaketta 
(esimerkiksi savukkeensytyttimen 
sulaketta), joka ei ole aktiivisessa 
käytössä.
Jos ajovalot tai muut sähkölaitteet 
eivät toimi ja sulakkeet ovat ehjiä, tar-
kasta moottoritilan sulakerasia. Jos 
sulake on palanut, vaihda se saman-
kokoiseen sulakkeeseen.

Sulakekytkin

OAC3089016TUOAC3089016TU

Käännä sulakekytkin aina ON-asen-
toon.
Jos käännät kytkimen OFF-asentoon, 
tietyt laitteet (esim. audiojärjestelmä 
ja digitaalinen kello) täytyy asettaa 
uudelleen ja älyavain ei mahdollisesti 
toimi oikein.
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i  Lisätietoja

OAC3069057TUOAC3069057TU

Jos sulakekytkin on OFF-asennossa, 
oheinen viesti tulee näyttöön.

HUOMAUTUS

• Käännä sulakekytkin aina ON-
asentoon, kun auto on normaali-
käytössä.

• Käännä sulakekytkin OFF-
asentoon, jos autolla ei ajeta yli 
kuukauteen. Tämä estää akku-
varauksen purkautumisen.

• Älä käytä kuljetustilan sulake-
kytkintä toistuvasti. Se voi vau-
rioitua.

Sulakkeen vaihtaminen 
moottoritilan sulakerasiaan

OAC3089017TUOAC3089017TU

1. Sammuta moottori.
2.  Käännä kaikki kytkimet OFF-asen-

toon.
3.  Irrota sulakerasian kansi paina-

malla lukituskielekettä ja vetämällä 
kansi ylös.

4.  Tarkasta irrotettu sulake ja vaihda 
se uuteen, jos se on palanut. Käytä 
sulakkeen irrottamiseen ja asenta-
miseen irrotustyökalua, joka on 
moottoritilan sulakerasian kan-
nessa.

5.  Aseta tilalle uusi samanarvoinen 
sulake ja varmista, että se asettuu 
tiukasti pidikkeisiinsä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkee-
seen, jos sulake ei asetu paikal-
leen oletetulla tavalla.
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Huolto

HUOMAUTUS

Moottoritilan sulakerasian tarkis-
tuksen jälkeen
asenna sulakerasian kansi kun-
nolla paikalleen. Kun kansi lukkiu-
tuu paikalleen, kuuluu napsahtava 
ääni.  Jos kansi ei ole tiukasti pai-
kallaan, sulakkeisiin pääsevä vesi 
voi aiheuttaa sähkövian.

Maksisulake (pääsulake)

OAC3089018TUOAC3089018TU

Jos maksisulake on palanut, se pitää 
vaihtaa seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2.  Irrota akun miinuskaapeli.
3.  Irrota sulakerasian kansi paina-

malla lukituskielekettä ja vetämällä 
kansi ylös.

4.  Irrota yllä olevassa kuvassa näky-
vät mutterit.

5.  Asenna sulakkeen tilalle samanar-
voinen uusi sulake.

6.  Asenna osat päinvastaisessa jär-
jestyksessä.

On suositeltavaa, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, 
jos maksisulake on palanut.
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Sulake-/relerasian kuvaus
Sulakerasia kuljettajan puolella

OAC3089020TUOAC3089020TU

Sulake-/relerasioiden kansien sisä-
puolella on sulake-/reletarra, johon 
on merkitty sulakkeiden/releiden 
nimitys ja arvo. 

  

i  Lisätietoja

Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttä-
mättä ole käytössä autossasi. Tiedot 
perustuvat painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sula-
kerasian kannen tarrasta.

OAC3089021TUOAC3089021TU
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Huolto

SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

01 HÄTÄ-VILKUT 15 SUUNTAVILKKU

02 OVILUKITUS 20 KESKUSLUKITUKSEN AVAUS/
LUKITUS

03 ETU-SUMUVALO 15 ETUSUMIVALO

04 JARRU-
VALOKYTKIN 10 STOP-KYTKIN

05 SÄHKÖTOIMINEN
IKKUNA VASEN 25 SÄHKÖTOIMINEN 

IKKUNA VASEN

06 SÄHKÖTOIMINEN 
IKKUNA OIKEA 25 SÄHKÖTOIMINEN

IKKUNA OIKEA

07
SÄHKÖTOIMISEN

IKKUNAN
TURVATOIMINTO

25 SÄHKÖTOIMINEN IKKUNA
KULJ PUOLI

08 PISTORASIA 20 PISTORASIA EDESSÄ

09 SAVUKKEEN-
SYTYTIN 15 SAVUKKEENSYTYTIN

10 ACC 10 LDC, E-CALL, AUDIO/AVN, IBU 
jne.

11 LÄMMITETTY 
ULKOTAUSTAPEILI 10 ULKOTAUSTAPEILI VAS/OIK

12 TURVATYYNYN
MERKKIVALO 7,5 MITTARISTO, MTC/FATC

13 TURVATYYNY 1 10 ACU

14 TURVATYYNY 2 2 10 ACU

15 MATKUSTAMON 
VALO 10 MATK VALO, TAVARAT VALO, 

HANSIK VALO

16 MULTIMEDIA 20 AUDIO/AVN, LDC

17
MOOTTORI-
TOIMINEN

OHJAUSTEHOSTIN
7,5 MDPS

18 ISTUINLÄMMITIN 20 ISTUINLÄMMITIN VAS/OIK

Sulakerasia kuljettajan puolella
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Sulakerasia kuljettajan puolella

SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

19
LUKKIUTUMATON

JARRU-
JÄRJESTELMÄ

7,5 ABS

20 MITTARISTO 7,5 MITTARISTO

21 OHJAUSPYÖRÄN 
LÄMMITIN 15 LÄMMITETTY OHJAUSPYÖRÄ

22 E-CALL
(HÄTÄPUHELU) 7,5 E-CALL

23 VAIHTEISTON
OHJAUSYKSIKKÖ 15 KYTKINP KYTKIN, 

TGS_VIPU, PER KYTK

24
SÄHKÖINEN 

(MOOTTORIN) 
 OHJAUSYKSIKKÖ

E 10 ECU

25 TAKASUMUVALO 10 TAKASUMUVALO

26 PÄIVÄAJOVALO 10 PÄIVÄAJOVALO

27
PYYHIN-

JÄRJESTELMÄ 
TAKA

15 MF_KYTK, TAKAPYYHK MOOTT

28
TUULILASINPYY-

HINJÄRJESTELMÄ
 (JATKUVA)

20 MF_KYTK, TUULILASINPYYHK 
MOOTTORI

29 KÄYNNISTYS 7,5 KÄYNNISTYS RLE

30 ILMASTOINTILAITE 
1 7,5 MTC/FATC, PUHALTIMEN RLE

31 ILMASTOINTILAITE 
2 7,5 FATC, PUHALTIMEN 

MOOTTORI

32 MODUULI 1 7,5 STOP KYTKIN

33 MODUULI 2 10 MFC, IBU(PDW-R), ESC KYTK, 
KONSOLI_KYTK
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Huolto

SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

34 MODUULI 3 7,5
MTC/FATC, TGS_VIPU_AMT_
IND, OBD, E-CALL, HLLD, 
AUDIO/AVN, LDC, WPC

35 MODUULI 4 7,5 IBU/SLM

36 MODUULI 5 10 IBU, S_HTD

37 MODUULI 6 10 HÄTÄV OVIEN LUK KYTK, OBD

38 MUISTI 10 MTC/FATC, MITTARISTO

39
IBU (INTEGRATED 
BODY CONTROL 

UNIT)
15 IBU

40
IBU (INTEGRATED 
BODY CONTROL 

UNIT)
IBU 10 IBU

41 VARALLA 10 -

Sulakerasia kuljettajan puolella
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Moottoritilan sulakerasia

OAC3089018TUOAC3089018TU

Sulake-/relerasioiden kansien sisä-
puolella on sulake-/reletarra, johon 
on merkitty sulakkeiden/releiden 
nimitys ja arvo.

i  Lisätietoja

Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttä-
mättä ole käytössä autossasi. Tiedot 
perustuvat painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sula-
kerasian kannen tarrasta.

OAC3089022TUOAC3089022TU
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Moottoritilan sulakerasia

SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

RELE

PÄÄ PÄÄ- 
RELE 30 ECU (MT, AMT)

POLTTOAINE-
PUMPPU 20 POLTTOAINEPUMPPU

JÄÄHDYTYSPU-
HALLIN 1 35 JÄÄHDPUH MOOTT HI

JÄÄHDYTYSPU-
HALLIN 2 35 JÄÄHDPUH MOOTT LOW

ILMASTOIN-
TILAITE 20 ILMAST KOMP

KÄYNNISTYS 20 ECU

MURTOHÄLYTTI-
MEN

ÄÄNIMERKKI
20 MURTOHÄLYTTIMEN 

ÄÄNIMERKKI

ÄÄNIMERKKI 20 ÄÄNIMERKKI

PUHALLIN 35 ICU, PUH MOOTTORI

MAKSI-
SULA-

KE

LATURI 125 tai 150 LATURI

MOOTTORI-
TOIMINEN
OHJAUS-

TEHOSTIN

80 MDPS

LP S/B 
J SULA-

KE

PUHALLIN 40 ICU, PUH MOOTTORI

TAKALASINLÄM-
MITIN 30 ICU, TAKALASINLÄMM

AMT 1 1AMT 40 AMT

AMT 2 2AMT 40 AMT

AKKU 1 30 ICU
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SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

LP S/B 
J SULA-

KE

AKKU 2 30 ICU

AKKU 3 50 ICU

AKKU 4 50 ICU

JÄÄHDYTYSPU-
HALLIN 30 tai 40 JÄÄHD.PUH. MOOTTORI

S/B M
SULA-

KE

AJONVAKAUTUS-
JÄRJESTELMÄ 1 40 ESC

AJONVAKAUTUS-
JÄRJESTELMÄ 2 40 ESC

PISTORASIA 40 PISTORASIA

SYTYTYS 1 30 ICU

SYTYTYS 2 30 ICU, KÄYNN SOL

SÄHKÖINEN 
(MOOTTORIN) 

 OHJAUSYKSIKKÖ 
1

30 ECU

LP MINI 
SULA-

KE

PERUUTUSVALO 10 PERUUTUSVALO

TUULILASINPYY-
HINJÄRJESTELMÄ

(JATKUVA)
10 ECU

POLTTO-
AINEPUMPPU 15 POLTTOAINEPUMPPU

ÄÄNITORVI 15 ÄÄNITORVI

ILMASTOIN-
TILAITE 10 ILMAST KOMP 
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Huolto

SULAKKEEN NIMI SYMBOLI VIRTA- 
ARVO (A) SUOJATTU VIRTAPIIRI

LP MINI 
SULA-

KE

SÄHKÖINEN 
(MOOTTORIN) 

OHJAUSYKSIKKÖ 
2

15 PÄÄRELE

SÄHKÖINEN 
(MOOTTORIN) 

OHJAUSYKSIKKÖ 
3

15 PÄÄRELE

SÄHKÖINEN 
(MOOTTORIN) 

OHJAUSYKSIKKÖ 
4

15 PÄÄRELE

RUISKUTUSSUU-
TIN 15 RUISKUTUSSUUTIN

SYTYTYSPUOLA 15 SYTYTYSPUOLA

AMT 3 3AMT 15 AMT

LATURIN HALLIN-
TAJÄRJESTELMÄ

AMS 10 AKKUANTURI  
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Pyydä auton valojen polttimojen vaih-
toa koskevia ohjeita valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä. Polttimoiden 
vaihtaminen on vaikeaa, koska 
autosta täytyy ensin irrottaa muita 
osia. Tämä koskee erityisesti ajova-
loumpioita, jotka täytyy irrottaa 
autosta ennen polttimoiden vaihta-
mista.
Ajovaloumpion irrottaminen/asenta-
minen väärin saattaa vahingoittaa 
autoa.

 VAROITUS

Ennen lampun irrottamista paina 
jarrupoljinta, kytke vaihteenvalit-
sin N-asentoon (robottivaihteis-
tolla varustettu auto) tai vapaalle 
(manuaalivaihteisto), kytke sei-
sontajarru, aseta virtalukko LOCK/
OFF-asentoon ja ota avain mu-
kaasi poistuessasi autosta, jotta 
auto ei lähde yllättäen liikkeelle ja 
vältetään sähköiskun vaara.
Muista, että polttimot voivat olla 
kuumia ja polttaa ihoa.

HUOMAUTUS

Varmista, että vaihdat palaneen 
polttimon tilalle samantehoisen 
polttimon. Muutoin virtapiirin 
sulake saattaa palaa tai sähköjär-
jestelmä saattaa vaurioitua.

i  Lisätietoja

Ajovalo- ja takavaloumpioiden lasit 
voivat näyttää huurtuneen, kun auto 
pestään ajon jälkeen, tai kun sillä on 
ajettu sateessa. Ilmiö johtuu valoum-
pioiden sisä- ja ulkopuolen lämpötila-
erosta, eikä tarkoita, että autossasi oli-
si vikaa. Kun kosteutta tiivistyy 
valoumpioon, se poistuu, kun autolla 
ajetaan ajovalot päällä. Poistettava 
määrä riippuu valoumpion koosta, va-
lon sijainnista ja olosuhteista. Jos kos-
teus ei poistu, suosittelemme, että tar-
kastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

i  Muistutus (Eurooppa)

Toispuolisen liikenteen toiminto
Lähivalojen valokuvio on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maassa, jossa on eripuo-
linen liikenne kuin kotimaassasi, tämä 
epäsymmetrinen osa häikäisee vas-
taantulevien autojen kuljettajia. ECE-
määräykset edellyttävät erinäisiä tek-
nisiä ratkaisuja (esim. automaattista 
vaihtojärjestelmää, teipin käyttöä, ajo-
valojen suuntaamista alas) tämän häi-
käisemisen välttämiseksi. Tämän au-
ton ajovalot on suunniteltu siten, että 
ne eivät häikäise vastaantulevien auto-
jen kuljettajia. Siten ajovaloja ei ole 
tarpeen muunnella ajettaessa maassa, 
jossa on eripuolinen liikenne kuin koti-
maassasi.

POLTTIMOT
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Huolto

Ajovalojen, seisontavalojen, 
suuntavilkkujen, sumu- ja 
päiväajovalojen, staattisten 
kaarrevalojen polttimoiden 
vaihtaminen

OAC3089024TUOAC3089024TU

    Tyyppi A Tyyppi A

(1) Ajovalo (lähi-/kaukovalo) *1

(2) Suuntavilkku
(3)  Päiväajovalot 

ja seisontavalot
(4)  Etusumuvalo (jos varusteena)

*1:  MFR-ajovalot 
(Multi Focus Reflector)

OAC3089023TUOAC3089023TU

    Tyyppi B Tyyppi B

(1) Ajovalo (lähi-/kaukovalo) *2

(2) Staattinen kaarrevalo
(3)  Suuntavilkku
(4)  Päiväajovalot 

ja seisontavalot
(5) Etusumuvalo (jos varusteena)

*2: Kaksitoimiset ajovalot
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OLMB073042LOLMB073042L

 VAROITUS

• Käsittele halogeenipolttimoita 
varovasti. Halogeenipolttimot 
sisältävät paineistettua kaasua, 
jonka takia polttimon lasikuo-
resta saattaa lentää lasinsirpa-
leita sen hajotessa.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat 
polttimoita. Anna polttimon 
jäähtyä ennen työn aloittamista.

• Käsittele polttimoita varoen ja vältä 
niiden naarmuttamista. Vältä nes-
teen joutumista polttimon pinnalle, 
kun se siihen on kytketty virta.

• Älä koske polttimoon paljain käsin. 
Polttimon kuori saattaa ylikuumen-
tua ja rikkoutua siihen jääneen ras-
van takia. 

• Kytke polttimoon virta vasta, kun 
se on asennettu valoumpioon.

• Vaihda haljennut tai vaurioitunut 
polttimo välittömästi ja hävitä se 
asianmukaisesti.

Ajovalo (lähi/kaukovalo)
1. Käännä eturenkaat oikeaan kul-

maan.

OAC3089042TUOAC3089042TU

OAC3089043TUOAC3089043TU

OAC3089044TUOAC3089044TU

2. Poista lokasuojan kiinnittimet (B), 
puskurin suojan pultti (A) ja pusku-
rin yläsuojan pultti (C).

3. Paina lokasuoja sivuun ja irrota 
ajovalopolttimon suojus kiertä-
mällä sitä vastapäivään.
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Huolto

OAC3089045TUOAC3089045TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3089051TUOAC3089051TU

[1] : Ajovalot

4. Irrota polttimon kannan liitosjohto.
5. Vapauta ajovalon polttimon pidike-

lanka painamalla sen päätä ja 
työntämällä sitä ylöspäin.

6. Irrota polttimo ajovaloasennel-
masta.

7. Asenna uusi ajovalopolttimo ja 
paina ajovalopolttimon pidikelanka 
paikalleen kohdistamalla lanka 
polttimossa olevaan uraan.

8. Kiinnitä polttimon kannan liitos-
johto.

9. Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

10.  Kiinnitä lokasuoja noudattamalla 
ohjeita käänteisessä järjestyk-
sessä.

i  Lisätietoja

Kaksitoimiset ajovalot
Ajovalot ovat tyypiltään kaksitoimiset. 
Ne vaihtavat lähivaloilta kaukovaloille 
tai kaukovaloilta lähivaloille solenoidi-
järjestelmää käyttäen. Siksi saattaa 
kuulua ääntä, kun ajovalot vaihtuvat 
lähivaloilta kaukovaloille tai kaukova-
loilta lähivaloille. Se ei ole merkki ajo-
valojen viasta.

OAC3089035TUOAC3089035TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3089036TUOAC3089036TU

[2] : Staattinen kaarrevalo

[3] : Suuntavilkku

Suuntavilkku, staattinen 
kaarrevalo
1. Avaa konepelti.
2. Irrota suuntavilkun tai staattisen 

kaarrevalon polttimon suojus kier-
tämällä sitä vastapäivään.
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3. Irrota polttimon kanta valoum-
piosta kiertämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kiinnitystapit 
ovat linjassa umpiossa olevien 
urien kanssa.

4. Asenna uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertämällä sitä, kun-
nes se lukkiutuu paikalleen.

5. Asenna kanta valoumpioon koh-
distamalla sen kiinnitystapit umpi-
ossa oleviin uriin.

 Paina kanta kiinni umpioon ja 
kierrä sitä myötäpäivään.

6. Asenna suuntavilkun tai staattisen 
kaarrevalon polttimon suojus kier-
tämällä sitä myötäpäivään.

Päiväajovalot ja seisontavalot, 
etusumuvalot (jos varusteena)

OAC3089038TUOAC3089038TU

   Päiväajovalot ja seisontavalotPäiväajovalot ja seisontavalot

   EtusumuvaloEtusumuvalo

OAC3089037TUOAC3089037TU

1.  Poista alempi suojus avaamalla 
ruuveja ja pultteja.

2.  Laita kätesi etupuskurin taakse.

3.  Irrota polttimon kannan liitosjohto.
4.  Irrota polttimon kanta valoumpion 

rungosta kiertämällä kantaa vasta-
päivään kunnes kannan kiinnitys-
tapit ovat linjassa valoumpion run-
gon kiinnitysurien kanssa.

5.  Asenna uusi polttimon kanta 
valoumpion runkoon kohdistamalla 
kannan kiinnitystapit umpion run-
gon kiinnitysuriin. Paina kanta 
kiinni runkoon ja kierrä sitä myötä-
päivään.

6.  Kiinnitä virtaliitin polttimon kan-
taan.

7.  Asenna etupuskurin alasuoja takai-
sin paikalleen.

Päiväajovalot ja seisontavalot
(LED-tyyppiset, jos varusteena)
Autossasi on LED-valoja LED-va-
loissa ei ole vaihdettavia polttimoita. 
Suosittelemme, että tarkastutat valon 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos LED-valo ei toimi.
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Huolto

Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen säätäminen 
(Eurooppa)
Ajovalojen suuntauksen säätä-
minen

OAC3089039TUOAC3089039TU

   Tyyppi ATyyppi A

   Tyyppi BTyyppi B

OAC3089040TUOAC3089040TU

1.  Varmista, että rengaspaineet ovat 
ohjearvojen mukaiset ja että 
autossa ei ole ylimääräistä kuor-
maa (kuljettaja, varapyörä ja työ-
kalut saavat jäädä autoon).

2.  Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3.  Piirrä kankaaseen pystyviivat (jotka 

kulkevat pystysuuntaisesti valojen 
keskiosan kohdalta) ja vaakaviivat 
(jotka kulkevat vaakasuuntaisesti 
valojen keskiosan kohdalta).

4.  Kun ajovalot toimivat normaalisti ja 
akun varaustila on riittävä, säädä 
ajovalojen suuntaus niin, että valo-
kiilan kirkkain piste on viivojen leik-
kauspisteen kohdalla.

5.  Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähiva-
loa vasemmalle, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä vasem-
malle. Kierrä ruuvimeisseliä myö-
täpäivään, kun haluat suunnata 
lähivaloa ylöspäin, ja vastapäi-
vään, kun haluat suunnata sitä 
alaspäin.

     Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata kauko-
valoa ylöspäin, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä alaspäin.

Etusumuvalon suuntaaminen

OAC3089026TUOAC3089026TU

Etusumuvalot suunnataan samoin 
kuin ajovalot.
Säädä etusumuvalojen suuntaus, 
kun sumuvalojen polttimot toimivat 
normaalisti ja akun varaustila on riit-
tävä. Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötä-
päivään, kun haluat suunnata etusu-
muvaloa ylöspäin, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä alaspäin.
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OAC3089027TUOAC3089027TU

<Korkeus maantasosta><Korkeus maantasosta> <Valojen välinen etäisyys><Valojen välinen etäisyys>

H1: Valon keskikohdan korkeus maasta (lähi- ja kaukovalot)H1: Valon keskikohdan korkeus maasta (lähi- ja kaukovalot)

H3: Valon keskikohdan korkeus maasta (etusumuvalot)H3: Valon keskikohdan korkeus maasta (etusumuvalot)

W1: Valon keskikohdan etäisyys (lähi- ja kaukovalot)W1: Valon keskikohdan etäisyys (lähi- ja kaukovalot)

W3: Valon keskikohdan etäisyys (etusumuvalot)W3: Valon keskikohdan etäisyys (etusumuvalot)

Kohdistuspiste

Auton tila H1
H3

W1
W3

Sumu Sumu

Kuljettaja ei ole 
autossa

MFR-ajovalot 
(Multi Focus Reflector) 763

392
1 342

1 361
Kaksitoimiset ajovalot 761,5 1 357

Kuljettaja 
autossa

MFR-ajovalot 
(Multi Focus Reflector) 756

385
1 342

1 361
Kaksitoimiset ajovalot 754,5 1 357

Yksikkö: mmYksikkö: mm

KangasKangas
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Vasemman 
AJOVALOPOLTTIMON 
KESKIKOHDAN läpi kulkeva 
pystyviiva

AUTON KESKIKOHTA 
LEVEYSSUUNNASSA
(0/L)

Oikean AJOVALOPOLTTIMON 
KESKIKOHDAN läpi 
kulkeva pystyviiva

LEIKKAUSLINJA 
(SUUNNITTELUKRITEERI)

(L/LÄHIVALOT)
(L/LÄHIVALOT)

AJOVALOPOLTTIMON KESKIKOHDAN 
läpi kulkeva vaakaviiva

MAANPINTA

OAC3089028TUOAC3089028TU

    Perustuu 10 m:n kankaaseen Perustuu 10 m:n kankaaseen

1.  Sytytä lähivalo niin, että kuljettaja ei ole autossa.
2.  Leikkauslinjan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3.  Lähivalon korkeussuuntauksen säätö täytyy tehdä sivuttaissuuntauksen jäl-

keen.
4.  Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 

0-asentoon.

Lähivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus)
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Vasemman 
AJOVALOPOLTTIMON 
KESKIKOHDAN läpi kulkeva 
pystyviiva

AUTON KESKIKOHTA 
LEVEYSSUUNNASSA
(0/L)

Oikean AJOVALOPOLTTIMON 
KESKIKOHDAN läpi 
kulkeva pystyviiva

LEIKKAUSLINJA 
(SUUNNITTELUKRITEERI)

(L/LÄHIVALOT)

(L/LÄHIVALOT)

AJOVALOPOLTTIMON KESKIKOHDAN 
läpi kulkeva vaakaviiva

MAANPINTA

OAC3089033TUOAC3089033TU

    Perustuu 10 m:n kankaaseen Perustuu 10 m:n kankaaseen

1. Sytytä lähivalo niin, että kuljettaja ei ole autossa.
2. Leikkauslinjan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3.  Lähivalon korkeussuuntauksen säätö täytyy tehdä sivuttaissuuntauksen jäl-

keen.
4.  Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 

0-asentoon.

Lähivalot (oikeanpuoleinen ohjaus)
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AUTON KESKIKOHTA 
LEVEYSSUUNNASSA (0/L)

VAS ETUSUMUVALOPOLTTIMON
KESK PYSTYVIIVA

ETUSUMUVALOPOLTT 
KESK VAAKAVIIVA

LEIKKAUSLINJA 
(SUUNNITTELUKRITEERI)

YLÄRAJA

OIK ETUSUMUVALOPOLTTIMON 
KESK PYSTYVIIVA

MAANPINTA

W3 (ETUSUMUVALO)

H
3 

(E
TU

SU
M

U
VA

LO
)

OAC3089034TUOAC3089034TU

    Perustuu 10 m:n kankaaseen Perustuu 10 m:n kankaaseen

1. Sytytä etusumuvalot niin, että kuljettaja (75 kg) on autossa.
2. Leikkauslinjan pitää kohdistua merkitylle alueelle (varjostettu alue).

Etusumuvalo 
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Sivusuuntavilkkujen 
polttimoiden vaihtaminen

OAI3089022OAI3089022

Tyyppi A
Tarkastuta valot valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä jos LED-polttimo ei 
toimi.

OAC3089047TUOAC3089047TU

Tyyppi B
1. Irrota valoyksikkö auton korista 

vääntämällä koteloa ja vetämällä 
yksikkö ulos.

2. Irrota polttimon liitin.
3. Erota polttimon kanta ja lampun 

lasi kiertämällä kantaa vastapäi-
vään, kunnes sen kiinnitystapit 
ovat linjassa umpiossa olevien 
urien kanssa.

4. Irrota polttimo vetämällä se suo-
raan ulos.

5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Yhdistä kanta ja lampun lasi.
7. Kiinnitä polttimon liitin.
8. Asenna valoyksikkö takaisin pai-

kalleen.
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Takavalojen polttimoiden 
vaihtaminen

OAC3089025TUOAC3089025TU

(1) Suuntavilkku
(2) Taka-/jarruvalo
(3) Reflex Reflector -valo
(4) Takasumuvalo 
(5) Peruutusvalo

Suuntavilkku, taka-/jarruvalo

OAC3089048TUOAC3089048TU

OAC3089049TUOAC3089049TU

1. Avaa takaluukku

2.  Irrota valoumpion kiinnitysruuvit 
ristipääruuvimeisselillä. 

3.  Irrota takavaloumpio auton korista.

OAC3089041TUOAC3089041TU

[1] : Suuntavilkku, [2] : Taka-/jarruvalo

4.  Irrota polttimon kanta valoumpiosta 
kiertämällä sitä vastapäivään, kun-
nes kannan kiinnitystapit ovat lin-
jassa umpiossa olevien urien 
kanssa.

5.  Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä 
samalla vastapäivään, kunnes 
polttimon kiinnitystapit ovat lin-
jassa kannan kiinnitysurien 
kanssa. Vedä polttimo irti kan-
nasta.

6.  Asenna uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertämällä sitä, kun-
nes se lukkiutuu paikalleen.   

7.  Asenna kanta valoumpioon koh-
distamalla sen kiinnitystapit umpi-
ossa oleviin uriin. Paina kanta 
kiinni umpioon ja kierrä sitä myötä-
päivään.

8.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-
kalleen.
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Takasumuvalo, peruutusvalo

OAC3089029TUOAC3089029TU

[1] : Takasumuvalo, [2] : Peruutusvalo

1.  Irrota takarengas ja pölykapseli.
2.  Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä sitä vastapäivään, kun-
nes kannan kiinnitystapit ovat lin-
jassa umpiossa olevien urien 
kanssa.

3.  Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä 
samalla vastapäivään, kunnes 
polttimon kiinnitystapit ovat lin-
jassa kannan kiinnitysurien 
kanssa. Vedä polttimo irti kan-
nasta.

4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-

kalleen.

Lisäjarruvalon polttimon 
vaihtaminen

OAC3089046TUOAC3089046TU

Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä jos LED-polt-
timo ei toimi.
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Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen

OAI3089029OAI3089029

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovasti 
talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Irrota polttimon kanta valoumpiosta 
kiertämällä sitä vastapäivään, kun-
nes kannan kiinnitystapit ovat lin-
jassa umpiossa olevien urien 
kanssa.

3.  Irrota polttimo vetämällä se suo-
raan ulos.

4. Asenna uusi polttimo.
5.  Asenna osat päinvastaisessa jär-

jestyksessä.

Sisävalojen polttimoiden 
vaihtaminen

OAC3089030TUOAC3089030TU

   KattovaloKattovalo

   Tavaratilan valoTavaratilan valo

OAC3089031TUOAC3089031TU

1. Irrota sisävalokotelon lasi varo-
vasti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2. Irrota polttimo vetämällä se suo-
raan ulos.

3. Laita uusi polttimo pitimeen.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit sisäva-

lokotelon loviin ja paina lasi paikal-
leen.

HUOMAUTUS

Varo ettet vaurioita lampun kote-
loa, kiinnitystappeja tai lampun ko-
teloa.
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Ulkopintojen hoitaminen
Yleiset ulkopintoja koskevat 
varoitukset 
Noudata aina pakkaukseen merkit-
tyjä ohjeita, kun käytät kemiallisia 
puhdistus- tai kiillotusaineita. Lue 
kaikki varoitukset ja huomautukset 
huolellisesti.   

Maalipintojen hoitaminen
Peseminen
Pese auto huolellisesti vähintään ker-
ran kuukaudessa haalealla tai kyl-
mällä vedellä; tämä suojaa pintaa 
korroosiolta ja ylläpitää sen kuntoa. 
Pese auto heti, kun olet ajanut sillä 
maastossa. Poista suola, muta ja 
muu autoon tarttunut lika erityisen 
huolellisesti. Varmista, että kaikki 
vedenpoistoreiät ovien ja helmapel-
tien alareunoissa ovat auki ja puh-
taat.
Kuolleet hyönteiset, piki, puiden 
mesikaste, lintujen jätökset, ilman-
saasteet yms. saattavat vahingoittaa 
auton maalipintaa, jos niitä ei poisteta 
välittömästi. 
Ne eivät mahdollisesti irtoa pelkällä 
vedellä. 
Voit käyttää maalipinnoille tarkoitet-
tua mietoa pesuainetta.
Huuhtele auto pesun jälkeen huolelli-
sesti haalealla tai kylmällä vedellä. 
Älä anna pesuaineen kuivua maali-
pinnalle.

HUOMAUTUS

• Älä pese autoa väkevällä saip-
pualiuoksella, kemiallisella puh-
distusaineella, kuumalla vedel-
lä, suorassa auringonvalossa tai 
kun auton kori on lämmin. 

• Kiinnitä erityistä huomiota au-
ton sivuikkunoiden pesemiseen. 

 Vettä saattaa päästä matkusta-
moon, erityisesti painepesuria 
käytettäessä.

• Älä puhdista muoviosia tai valai-
simia voimakkailla puhdistusai-
neilla tai kemiallisilla liuottimilla, 
jotta ne eivät vaurioidu.

 VAROITUS

Jarrujen kastuminen
Pestyäsi auton, aja hitaasti eteen-
päin ja testaa toimivatko jarrut nor-
maalisti. Kuivaa jarrut ajamalla hi-
taasti eteenpäin ja painamalla sa-
malla kevyesti jarrupoljinta, jos ne 
eivät toimi normaalisti.

AUTON HOITAMINEN
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Painepesurin käyttö
• Pidä painepesuri riittävän kaukana 

autosta.
 Liian läheltä tai liian kovalla pai-

neella suihkutettu vesi voi vaurioit-
taa osia ja niihin voi päästä vettä.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai 
niitä ympäröivälle alueelle. Pai-
neistettu vesisuihku voi aiheuttaa 
laitteen toimintahäiriöitä.

• Älä vie vesisuutinta liian lähelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiä, koska korkeapainesuihku 
voi vaurioittaa niitä.

OAC3089032TUOAC3089032TU

HUOMAUTUS

• Moottoritilan vesipesu (erityi-
sesti painepesurilla) saattaa 
vaurioittaa moottoritilassa sijait-
sevia sähköjärjestelmän osia.

• Varmista, että auton sähköjär-
jestelmän osat eivät altistu ve-
delle tai muille nesteille, sillä ne 
saattavat vaurioitua.

HUOMAUTUS

Mattapintainen auto
(jos varusteena)
Älä käytä autopesuloita, joissa on 
pyörivät harjat, sillä ne saattavat 
vaurioittaa autosi maalipintaa. 
Höyrypesuri, joka pesee auton pin-
nan korkeassa lämpötilassa, saat-
taa aiheuttaa öljyn kiinnittymistä ja 
jättää tahroja, joita on vaikea pois-
taa.
Käytä auton pesemiseen pehmeää 
liinaa (esim. mikrokuituliinaa tai 
sientä) ja kuivaa mikrokuituliinalla. 
Kun peset autoa käsin, älä käytä 
pesuainetta, joka sisältää viimeis-
telyvahaa. Jos auton pinta on erit-
täin likainen (hiekkaa, kuraa, pö-
lyä, vierasaineita tms.), puhdista 
pinta vedellä ennen auton pese-
mistä.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisa-
roidu maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahaamista. Käytä hyvälaatuista nes-
temäistä tai kiinteää vahaa ja nou-
data valmistajan ohjeita. Metalliosat 
säilyttävät kiiltonsa, kun vahaat ne 
säännöllisesti. Öljyn, pien ja vastaa-
vien materiaalien poistamiseen tar-
koitetut aineet poistavat yleensä 
myös vahan. Vahaa nämä alueet 
erikseen, vaikka muita pintoja ei tar-
vitsisi vahata.
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HUOMAUTUS

• Auton maalipinta naarmuuntuu, 
jos pyyhit siihen tarttunutta pö-
lyä tai likaa pois kuivalla liinalla.

• Älä käytä kromattujen osien tai 
anodisoitujen alumiiniosien 
puhdistamiseen teräsvillaa, 
hankaavia puhdistusaineita tai 
voimakkaita pesuaineita, jotka 
sisältävät runsaasti emäksisiä 
tai syövyttäviä aineita. Niiden 
pinta saattaa vaurioitua ja pin-
nan väri saattaa muuttua. 

HUOMAUTUS

Mattapintainen auto
(jos varusteena)
Älä käytä kiillokkeen suoja-aineita, 
kuten liuottimia, hankaavia puh-
distusaineita tai kiillotusainetta. 
Jos vahaa levitetään, poista se vä-
littömästi silikonipesuaineella ja 
jos pinnalla on tervaa tai tervali-
kaa, käytä sen poistamiseen ter-
vanpoistoainetta. Muista kuiten-
kin, ettet paina liikaa maalattuja 
pintoja.

Ulkopintojen vaurioiden 
korjaaminen 
Syvät naarmut ja kiveniskemät maali-
pinnassa tulee korjata pikaisesti. 
Suojaamaton metallipinta ruostuu 
nopeasti ja sen korjaaminen myö-
hemmin saattaa olla hyvin kallista.

HUOMAUTUS

Korikorjaamon tulee suojata kor-
jaamansa alueet korroosionestoai-
neella, jos autosi metallipintoja tai 
koria täytyy korjata.  

HUOMAUTUS

Mattapintainen auto
(jos varusteena)
Jos autossa on mattapinta, pelkäs-
tään vaurioituneen alueen korjaa-
minen ei onnistu, vaan koko osa 
on vaihdettava. Jos autosi vaurioi-
tuu, ja se on maalattava, suositte-
lemme, että huollatat ja korjautat 
autosi valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä. Ole varovainen, sillä kor-
jaaminen alkuperäistä vastaavaksi 
on erittäin vaikeaa.
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Metalliosien hoitaminen
• Poista hyönteisten ja bitumin jään-

teet metallipinnoista tervanpoisto-
aineella, äläkä irrota niitä hankaa-
malla pintaa raapalla tai muulla 
terävällä esineellä.

• Suojaa metalliosat, levittämällä 
niille vahaa tai krominsuoja-ainetta 
ja kiillottamalla ne kiiltäväksi.

• Suojaa metallipinnat paksummalla 
vaha- tai suoja-ainekerroksella, 
kun autoa käytetään rannikkoalu-
eilla tai talvella. Levitä pinnoille tar-
vittaessa vaseliinia tai muuta kor-
roosiolta suojaavaa ainetta.   

Alustan hoitaminen
Tiepöly ja tiesuola (sekä muut teiden 
jään ja lumen sulattamiseen käytetyt 
aineet) saattavat tarttua auton alus-
taan. Polttoaineputkien, rungon, poh-
japellin ja pakoputkiston korroosio 
saattaa kiihtyä, vaikka osat onkin 
ruostesuojattu, jos niitä ei poisteta 
välittömästi.
Huuhtele auton alusta ja pyöräkotelot 
huolellisesti haalealla tai kylmällä 
vedellä kerran kuukaudessa, maas-
tossa ajon jälkeen ja talvikauden lop-
puessa. Koska alustaan kertynyttä 
mutaa ja muuta likaa on vaikea 
havaita ulkoisesti, käsittele nämä 
alueet erityisen huolellisesti. Pelkästä 
alustan kastelemisesta on pelkkää 
haittaa. Varmista, että kaikki veden-
poistoreiät rungossa, sekä ovien ja 
helmapeltien alareunoissa ovat auki 
ja puhtaat, jotta osiin kertyvä vesi ei 
aiheuta korroosiota. 

 VAROITUS

Pestyäsi auton, aja hitaasti eteen-
päin ja testaa toimivatko jarrut nor-
maalisti. Kuivaa jarrut ajamalla hi-
taasti eteenpäin ja painamalla sa-
malla kevyesti jarrupoljinta, jos ne 
eivät toimi normaalisti.

Kevytmetallivanteiden hoitami-
nen  
Kevytmetallivanteet on lakattu kirkas-
lakalla.

HUOMAUTUS

• Älä käytä niiden puhdistamiseen 
hankaavaa puhdistus- tai kiillo-
tusainetta, liuotinta tai metalli-
harjaa.

• Puhdista vanteet, kun ne ovat 
jäähtyneet.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia puhdistusainetta ja 
huuhtele vanteet pesun jälkeen 
huolellisesti vedellä. Puhdista 
vanteet aina, kun olet ajanut 
suolatulla tiellä. 

• Vältä vanteiden pesemistä har-
japesussa. 

• Älä käytä emäksisiä tai happa-
mia puhdistusaineita.
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Ruostesuojaus
Auton suojaaminen korroosiolta
Käyttämämme kehittyneet suunnit-
telu- ja valmistustekniikat mahdollis-
tavat erittäin korkealaatuisten ja kor-
roosionkestävien ajoneuvojen val-
mistamisen. Tämä ei kuitenkaan 
yksinään riitä. Jotta auton korroo-
siosuojaus säilyy mahdollisimman 
pitkään, auton omistajan tulee huo-
lehtia osaltaan auton suojaamisesta.

Yleisimmät korroosion aiheuttajat
Yleisimmät korroosiota aiheuttavat 
tekijät ovat:
• Auton alustaan kertynyt tiesuola, 

lika ja kosteus, jota ei ole poistettu.
•  Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joi-
den takia metallin pinta jää suojaa-
mattomaksi.

Korroosiolle erityisen alttiit alueet
Auto tulee ruostesuojakäsitellä, jos 
asut alueella, jossa auto altistuu kor-
roosiota aiheuttaville aineille. Näitä 
ovat tiesuola, pölynsidonta-aineet, 
meri-ilma ja ilmansaasteet.

Kosteus ruokkii korroosiota
Korroosiota ilmenee todennäköisim-
min kosteissa ympäristö-olosuh-
teissa. Esimerkiksi korkea ilmankos-
teus ulkolämpötilan ollessa hieman 
yli 0 °C kiihdyttää korroosiota. Hitaasti 
haihtuva kosteus sitoo tällöin korroo-
siota aiheuttavia aineita auton pin-
noille.
Muta kiihdyttää korroosiota, koska 
sen sitoma kosteus haihtuu hitaasti ja 
on jatkuvassa kosketuksessa auton 
runkoon. Kuivaltakin näyttävä muta 
sitoo kosteutta ja kiihdyttää korroosi-
ota. 
Korkea ulkolämpötila saattaa kiihdyt-
tää korroosiota sellaisissa osissa, 
joista kosteus ei pääse haihtumaan, 
tuuletusreikien tukkeutumisen vuoksi.  
Näistä syistä on erityisen tärkeää 
pitää auto puhtaana ja varmistaa ettei 
mutaa tai muita korroosiota aiheutta-
via aineita pääse kertymään sen pin-
noille. Näkyvien pintojen lisäksi on 
erittäin tärkeää huolehtia myös poh-
jan puhtaudesta.

Korroosion ehkäiseminen
Voit ehkäistä korroosiota noudatta-
malla seuraavia ohjeita:
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Pidä auto puhtaana.
Paras tapa ehkäistä korroosiota on 
pitää auto puhtaana ja poistaa kaikki 
korroosiota aiheuttavat aineet. Kiin-
nitä erityistä huomiota auton pohjan 
puhtauteen.

•  Kiinnitä erityistä huolta korroo-
siosuojaukseen, jos asut alueella, 
jossa on korroosiolle altistava 
ilmasto, kuten alueella, jossa käy-
tetään tiesuolaa, rannikkoalueella 
tai alueella, jonka ilmanlaatu on 
huono ilmansaasteiden takia. 
Huuhtele auton alusta talvella 
vähintään kerran kuukaudessa ja 
puhdista se huolellisesti kevään 
alkaessa.

•  Puhdista alusta erityisen huolelli-
sesti puskurien alta ja alueilta, 
joilta likaa on vaikea havaita. 
Poista lika kokonaan, sillä pelkkä 
mudan kasteleminen vain kiihdyt-
tää korroosiota. Lian irrottaminen 
onnistuu helpoiten paine- tai höy-
rypesurilla.

• Varmista että rungossa sekä ovien 
ja helmapeltien alareunoissa sijait-
sevat vedenpoistoreiät eivät ole 
tukkeutuneet, jotta osiin kertyvä 
vesi ei aiheuta korroosiota.

Pidä autotalli puhtaana
Älä säilytä autoa kosteassa, huonosti 
tuuletetussa autotallissa. Se on ihan-
teellinen ympäristö korroosiolle. Eri-
tyisesti, jos auto pestään autotallissa 
tai se ajetaan autotalliin, kun pinnoilla 
on kosteutta tai niille on kertynyt 
jäätä, lunta tai mutaa. Auton säilyttä-
minen lämmitetyssä autotallissa saat-
taa aiheuttaa korroosiota, jos autotal-
lia ei ole tuuletettu asianmukaisesti 
niin että autosta haihtunut kosteus 
poistuu tilasta.

Pidä maalipinnat ja metalliosat 
hyvässä kunnossa
Korjaa kiveniskemät ja muut maali-
pinnan vauriot korjausmaalilla viipy-
mättä. Työ kannattaa teettää asian-
tuntevassa korikorjaamossa tai auto-
maalaamossa, jos suojaamaton 
metallipinta on näkyvissä vauriokoh-
dassa.

Lintujen jätökset: Lintujen jätökset 
ovat erittäin syövyttäviä ja saattavat 
vaurioittaa maalipintaa pysyvästi jo 
muutamassa tunnissa. Poista ne vii-
pymättä.

Huolehdi myös sisätilojen puhtau-
desta
Kumimattojen ja lattian verhoilun alle 
saattaa kertyä kosteutta, joka aiheut-
taa korroosiota. Tarkista säännölli-
sesti, että ne ovat kuivat. Kiinnitä 
tähän erityistä huomiota, jos kuljetat 
autossa lannoitteita, puhdistusaineita 
tai muita kemikaaleja.
Kuljeta aineita vain asianmukaisissa 
astioissa ja puhdista mahdolliset rois-
keet matoista huuhtomalla ne puh-
taalla vedellä ja kuivaamalla alue 
huolellisesti.
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Sisätilojen hoitaminen
Verhoiluun liittyvät 
huomautukset 
Vältä kemikaalien, kuten hajuveden, 
iho- tai aurinkovoiteen, käsienpuhdis-
tusaineen tai ilmanraikastusaineen 
joutumista kosketuksiin auton sisä-
osien kanssa, sillä ne voivat aiheut-
taa vaurioita tai värjääntymistä. Pyyhi 
mahdolliset roiskeet viipymättä. 
Noudata alla annettuja vinyylinpuh-
distusohjeita.  

HUOMAUTUS

Varmista, että auton sähköjärjes-
telmän osat eivät altistu vedelle tai 
muille nesteille, sillä ne saattavat 
vaurioitua.

HUOMAUTUS

Kun puhdistat verhoilun nahkaosia 
(ohjauspyörä, istuimet jne.), käytä 
neutraaleja puhdistusaineita tai 
puhdistusaineita joiden alkoholipi-
toisuus on matala. Nahan pinta 
saattaa haalistua ja halkeilla, jos 
käytät puhdistusaineita, joiden al-
koholipitoisuus on suuri, tai hap-
pamia/emäksisiä puhdistusaineita. 

Verhoilun puhdistaminen 
Vinyyli (jos varusteena)
Poista pöly ja irtolika harjalla tai 
pölynimurilla. Puhdista pinnat vinyyli-
pinnoille sopivalla puhdistusaineella.   

Kangas (jos varusteena)
Poista pöly ja irtolika kankaasta har-
jalla tai pölynimurilla. Puhdista ne 
miedolla, verhoilun tai mattojen puh-
distamiseen tarkoitetulla puhdistusai-
neella. Poista tuoreet tahrat viipy-
mättä tekstiilipesuaineella. Kangas 
saattaa värjäytyä pysyvästi, jos tah-
roja ei poisteta välittömästi. Kankaan 
palosuojaominaisuudet saattavat hei-
kentyä, jos materiaalia ei käsitellä 
asianmukaisesti. 

HUOMAUTUS

Kangasverhoiluun saattaa tulla 
kosmeettisia vaurioita ja kankaan 
palosuojaominaisuudet saattavat 
heikentyä, jos se puhdistetaan oh-
jeiden vastaisesti tai sen puhdista-
miseen käytetään muita kuin oh-
jeissa määritettyjä puhdistusai-
neita.
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Nahka (jos varusteena)
• Nahkaistuinten ominaisuudet
 -  Nahka on valmistettu pintakerrok-

sesta, joka käy läpi erikoispro-
sessin soveltuakseen käyttöön. 
Koska kyseessä on luonnon-
tuote, sen eri osien paksuus ja 
tiheys vaihtelevat.

    Venyminen ja kutistuminen saat-
tavat aiheuttaa ryppyjä lämpöti-
lasta ja kosteudesta riippuen.

 -  Istuimen on valmistettu veny-
västä materiaalista mukavuuden 
lisäämiseksi.

 -  Kehon kanssa kosketuksissa ole-
vat osat ovat kaarevat ja reuno-
jen tukeva alue on korkeampi, 
jolloin ajoasento on mukava ja 
vakaa.

 -  Ryppyjä voi esiintyä luonnollisesti 
käytöstä. Kyse ei ole tuotteen 
viasta.

 HUOMIO

• Käytöstä luonnollisesti aiheutu-
vat rypyt tai kulumat eivät kuulu 
takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyöt, ve-
toketjut tai takataskussa olevat 
avaimet saattavat vahingoittaa 
istuimen materiaalia.

• Älä kastele istuimia. Se voi ai-
heuttaa muutoksia aitoon nah-
kaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet voi-
vat vaurioittaa istuinten pinta-
materiaalia.

• Nahkapenkeistä huolehtiminen
 -  Imuroi istuimet säännöllisesti 

pölystä ja hiekasta. Se estää 
nahan hankautumisen tai vaurioi-
tumisen ja pitää sen paremmassa 
kunnossa. 

 -  Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
päälliset usein kuivalla tai peh-
meällä liinalla.

 -  Käytä asianmukaista nahansuo-
ja-ainetta. Se voi estää pinnan 
kulumista ja auttaa säilyttämään 
värin. Lue käyttöohjeet ja pyydä 
asiantuntijalta neuvoa, jos käytät 
päällyste- tai suoja-ainetta.

 -  Vaalea (beige, kermanvärinen) 
nahka likaantuu helposti ja tahrat 
näkyvät selvästi. Puhdista istui-
met usein.

 -  Vältä niiden pyyhkimistä märällä 
liinalla. Se saattaa aiheuttaa pin-
nan halkeilua.
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• Nahkaistuinten puhdistaminen
 -  Irrota kaikki lika välittömästi. 

Katso alta ohjeet erilaisten lika-
tyyppien poistamisesta.

 -  Kosmetiikkavalmisteet (aurinko-
voide, meikkivoide jne.)

    Tee puhdistusainetta kankaalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kan-
kaalla ja poista vesi kuivalla lii-
nalla.

 -  Juomat (kahvi, virvoitusjuomien 
jne.)

    Levitä pieni määrä neutraalia 
puhdistusainetta ja pyyhi kunnes 
lika ei levitä.

 - Öljy
    Poista öljy välittömästi imevällä 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella. 

 - Purukumi
    Koveta purukumi jäällä ja poista 

se osa kerrallaan. 

Turvavyöhihnan puhdistaminen
Puhdista turvavyöhihna verhoilun tai 
mattojen puhdistamiseen tarkoitetulla 
puhdistusaineella. Noudata puhdis-
tusaineen käyttöohjeita. Älä käsittele 
hihnaa valkaisuaineella tai värjää sitä 
uudelleen, sillä sen rakenne saattaa 
heikentyä.   

Ikkunoiden sisäpintojen puhdis-
taminen 
Puhdista ikkunoiden sisäpinnat ikku-
nanpesuaineella, jos ne huurtuvat 
(peittyvät öljyisellä, rasvaisella tai 
vahamaisella kalvolla). Noudata ikku-
nanpesuaineen käyttöohjeita. 

HUOMAUTUS

Älä raappaa tai naarmuta takalasin 
sisäpuolta. Takalasin lämmitys-
vastukset saattavat vaurioitua.
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Päästöjenhallintajärjestelmällä on 
rajoitettu takuu. Huoltovihko sisältää 
täydelliset takuuehdot.
Päästöjenhallintajärjestelmällä var-
mistetaan, että auton päästöarvot 
täyttävät kaikki voimassa olevat 
päästönormit.
Autossa on kolme päästöjenhallinta-
järjestelmää:

(1)  Kampikammion tuuletusjärjes-
telmä

(2)  EVAP-järjestelmä (polttoainehöy-
ryjen talteenotto)

(3)  Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Varmista järjestelmien virheetön toi-
minta, huollattamalla autosi valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, tästä 
käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman 
mukaisesti.

HUOMAUTUS

Tarkastus- ja huoltotoimenpitei-
siin liittyvää testausta koskevat 
huomautukset (autossa ESC-ajon-
vakautusjärjestelmä)
• Poista ajonvakautusjärjestelmä 

käytöstä painamalla ajonvakau-
tusjärjestelmän OFF-painiketta, 
jotta dynamometriajon aikana ei 
esiintyisi käyntihäiriöitä.

• Ota järjestelmä käyttöön dyna-
mometriajon jälkeen painamalla 
painiketta uudelleen.

1.  Kampikammion 
tuuletusjärjestelmä

Järjestelmä estää ohipuhalluskaasu-
jen kulkeutumisen ulkoilmaan. Jär-
jestelmä syöttää kampikammioon 
suodatettua ilmaa, kampikammion 
tuuletusputken kautta. Kampikam-
miossa suodatettu ilma sekoittuu ohi-
puhalluskaasuihin, jotka johdetaan 
kampikammion tuuletusventtiilin 
kautta imujärjestelmään.

2.  EVAP-järjestelmä 
(polttoainehöyryjen 
talteenotto)

EVAP-järjestelmä estää polttoai-
nehöyryjen kulkeutumisen ulkoil-
maan.

Aktiivihiilisäiliö
Polttoainesäiliössä kehittyvät poltto-
ainehöyryt imetään ja varastoidaan 
autossa olevaan aktiivihiilisäiliöön. 
Kun moottori on käynnissä, aktiivihiili-
säiliöön imeytetyt polttoainehöyryt 
imetään imusarjan tasauskammioon 
aktiivihiilisäiliön PCSV-solenoidivent-
tiilin kautta.

PÄÄSTÖJENHALLINTAJÄRJESTELMÄ
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PCSV-solenoidiventtiili
Moottorinohjausyksikkö (ECM) ohjaa 
PCSV-solenoidiventtiiliä; venttiili sul-
keutuu kun jäähdytysnesteen lämpö-
tila on matala (tyhjäkäynnin aikana), 
jolloin polttoainehöyryjä ei sekoiteta 
imuilmaan. Venttiili aukeaa, kun 
moottorin lämpötila nousee ajon 
aikana, jolloin polttoainehöyryt sekoit-
tuvat imuilmaan.

3.  Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjes-
telmä pitää päästöarvot mahdollisim-
man pienenä ja varmistaa samalla 
auton parhaan mahdollisen suori-
tuskyvyn.

Pakokaasuihin liittyvät 
varotoimenpiteet (häkä) 
• Pakokaasu sisältää häkää (hiilimo-

noksidia). Tarkastuta ja korjauta 
auto välittömästi, kun havaitset 
matkustamossa pakokaasun 
hajua. Jos epäilet, että matkusta-
moon vuotaa pakokaasua, aja 
autolla ainoastaan kaikkien ikku-
noiden ollessa auki. Tarkastuta ja 
korjauta auto välittömästi.

 VAROITUS

Pakokaasu sisältää häkää (hiilimo-
noksidi, CO). Se on myrkyllinen, 
väritön ja hajuton kaasu, jonka 
hengittäminen on hengenvaaral-
lista. Noudata seuraavia ohjeita 
häkämyrkytyksen välttämiseksi.

• Käynnistä moottori auton ollessa 
ahtaassa tai suljetussa tilassa 
(kuten autotalli), vasta kun olet val-
mis siirtämään sen ulos.

• Poista sisäilmankierto käytöstä ja 
varmista että matkustamoon tulee 
riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit 
auton ja jätät moottorin käyntiin 
(ulkotiloissa).

• Älä oleskele pysäköidyssä autossa 
pitkään, kun moottori on käyn-
nissä.   

• Päästöjenrajoitusjärjestelmä saat-
taa vaurioitua, jos moottori ei käyn-
nisty ja yrität käynnistää sen liian 
monta kertaa.
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Katalysaattorin (jos varusteena) 
käyttöön liittyvät varotoimenpi-
teet

 VAROITUS

• Pakoputkiston kuumat osat 
saattavat sytyttää auton alla ole-
vat palavat materiaalit ja aiheut-
taa tulipalon.  Älä aja, pysäköi 
tai käytä moottoria joutokäynnil-
lä tiellä/alustalla, jolla on kuivia 
lehtiä, paperia, ruohoa tms.

• Pakoputkisto ja katalysaattori 
ovat erittäin kuumia, kun moot-
tori on käynnissä ja heti mootto-
rin sammuttamisen jälkeen. Älä 
koske pakoputkistoon tai kata-
lysaattoriin, sillä ne saattavat ai-
heuttaa palovammoja.

 Älä irrota pakoputkiston jäähdy-
tyslevyä äläkä tiivistä auton 
pohjaa tai käsittele sitä ruos-
teensuoja-aineella. Se saattaa 
aiheuttaa tulipalon tietyissä olo-
suhteissa.

Katalysaattori on osa auton päästö-
jenrajoitusjärjestelmää.
Noudata seuraavia ohjeita:
• Käytä bensiinimoottorilla varuste-

tussa autossa ainoastaan LYIJY-
TÖNTÄ BENSIINIÄ.

• Älä aja autolla, jos havaitset moot-
torivikaan liittyviä vikaoireita, kuten 
käyntihäiriön tai jos auton suori-
tuskyky heikkenee huomattavasti.

• Älä käytä moottoria väärinkäytä 
moottoria. Älä esimerkiksi aja ala-
mäkeen moottori sammutettuna tai 
vaihteen ollessa kytkettynä ja vir-
ta-avaimen OFF-asennossa.

• Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
minuuttia) korkealla joutokäyntino-
peudella.

• Älä muokkaa moottorinohjaus- tai 
päästöjenrajoitusjärjestelmää. Tar-
kastukset ja säädöt täytyy teettää 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

• Vältä ajamasta polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen 
loppuminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia ja vauri-
oittaa katalysaattoria.

Katalysaattori ja auton muut osat 
saattavat vaurioitua, ellet noudata 
edellä mainittuja ohjeita. Myös auton 
takuu saattaa raueta.
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Bensiinihiukkassuodatin (GPF) 
(jos varusteena) 
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) pois-
taa pienhiukkaset pakokaasusta.
Bensiinihiukkassuodatin ei varastoi 
pienhiukkasia tavallisen suodattimen 
tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja 
poistaa ne ajo-olosuhteiden mukai-
sesti.
Järjestelmän aktiivinen regenerointi 
ja auton normaalissa/raskaassa käy-
tössä syntyvät kuumat pakokaasut 
polttavat ja poistavat suodattimeen 
kertyneet pienhiukkaset.
Automaattinen regenerointi ei mah-
dollisesti toimi, jos autolla ajetaan 
toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään 
hitaalla ajonopeudella, koska pako-
kaasun lämpötila ei nouse riittävästi. 
Tässä tapauksessa kertyneiden pien-
hiukkasten määrä saattaa saavuttaa 
tietyn märän automaattisesta regene-
roinnista riippumatta, jolloin bensiini-
hiukkassuodattimen merkkivalo syt-
tyy.
Bensiinihiukkassuodattimen merkki-
valo sammuu, kun ajonopeus ylittää 
80 km/h tai kun moottoria pidetään 
käyntinopeudella 1500–4000 r/min 3. 
vaihteella tai suuremmalla vaihteella 
noin 30 minuutin ajan.
Jos bensiinihiukkassuodattimen 
merkkivalo vilkkuu ja näytössä on 
viesti ”Check exhaust system” (tar-
kista pakojärjestelmä), vaikka autolla 
ajettaisiin yllä mainittujen ohjeiden 
mukaisesti, suosittelemme, että tar-
kastutat bensiinihiukkassuodatinjär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.
Jos bensiinihiukkassuodattimen 
merkkivalo vilkkuu pitkään, se voi 
vaurioittaa hiukkassuodatinjärjestel-
mää ja huonontaa auton polttoaineta-
loutta.

 VAROITUS

Bensiini
(jos varusteena on bensiinihiuk-
kassuodatin)
Bensiinihiukkassuodattimella 
(GPF) varustetussa autossa pitää 
käyttää vain auton polttoaineeksi 
luokiteltua bensiiniä.
Kun käytät muita bensiinejä, jotka 
sisältävät määrittelemättömiä lisä-
aineita, ne saattavat vaurioittaa 
bensiinihiukkassuodatinjärjestel-
mää ja aiheuttaa päästöongelmia.
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