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OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Käyttö
Huolto
Tekniset tiedot

Kaikki tämän käsikirjan tiedot olivat painohetkellä ajan tasalla. 
Hyundai kuitenkin pidättää oikeuden tehdä esitettyihin omi-
naisuuksiin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, koska yhtiön 
toimintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva tuotekehitys.

Tämän käsikirjan sisältö koskee kaikkia Hyundai-malleja ja 
sisältää 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 
ohjauksella. Tietyt tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot täytyy 
suorittaa käänteisesti tällaisissa autoissa.



Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. Muutokset saattavat vaikuttaa auton suo-
rituskykyyn, turvallisuuteen tai kestävyyteen ja lisäksi rikkoa auton takuuehtoja. 
Muutokset saattavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, turvallisuuteen tai kestä-
vyyteen ja lisäksi rikkoa auton takuuehtoja. Tietyt muutokset saattavat myös 
rikkoa auton käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

OMIO  N AI A TOSI M TTAMIN N

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

Autossa on yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä, joka soittaa hätä-
puhelun automaattisesti. Kaikki yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelujärjes-
telmään, auton sisäisiin järjestelmiin ja sen komponentteihin itse tehdyt tai 
luvattomat muutokset sekä muiden kuin auton valmistajan ja/tai HYUNDAI-
liikkeen hyväksymien laitteiden asentaminen voivat aiheuttaa yleiseurooppalai-
sen eCall-järjestelmän toimintahäiriöitä, jolloin laite ei toimi oikein kolarissa tai 
muussa onnettomuudessa, kun tarvitsisit kiireellistä ensiapua.
Tämä voi olla jopa hengenvaarallista!

KIINT ÄSTI AS NN TT  RA IO  JA  
 MATKA INJÄRJ ST MÄ

AROIT S JOS AR ST NA



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 hengen-
vaaraan, 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 keskivaikean 
vamman, jos varoitusta ei noudateta.

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

T R A IS T N JA A TON 
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Johdanto

A K SANAT

Kiitos, että valitsit Hyundain. Olemme ylpeitä jokaisen Hyundai-auton korkeasta laadus-
ta ja edistyksellisestä teknologiasta. Olemme ylpeitä jokaisen Hyundai-auton korkeasta 
laadusta ja edistyksellisestä teknologiasta.
Tämä omistajan käsikirja sisältää uuden Hyundai-autosi ominaisuuksia ja käyttöä 
koskevat tiedot. Tutustu käsikirjan sisältöön perusteellisesti, jotta voit hyödyntää autosi 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, joiden tarkoituksena 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 tarjoaa 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 huono-
laatuisia 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 2020 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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TAMAN KÄSIKIRJAN KAYTTO

Haluamme, että opit hyödyntämään uuden autosi ominaisuuksia mahdollisimman 
monipuolisesti. Omistajan käsikirjaan tutustuminen auttaa siinä suuresti. Suosittelemme 
että luet tämän käsikirjan kokonaan. Tutustu erityisen huolellisesti tämän käsikirjan 
VAARA, VAROITUS ja HUOMIO kohtiin, sillä ne sisältävät ohjeita, joiden huomioimatta 
jättämisestä saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
Käsikirjan tekstiä täydentävän kuvituksen avulla opit hyödyntämään ajoneuvosi ominai-
suuksia. Käsikirja sisältää tietoja autosi ominaisuuksista sekä tärkeistä turvallisuuteen 
liittyvistä asioista ja ohjeita auton käsittelyyn erilaisissa ajo-olosuhteissa.
Käsikirjan sisältö on esitetty sisällysluettelossa. Aakkosellinen hakemisto sisältää kaikki 
tässä käsikirjassa käsitellyt aihealueet. Käytä sitä etsiessäsi tietoja jostain tietystä 
aiheesta.
Luvut: Tässä käsikirjassa on 9 lukua ja aakkosellinen hakemisto. Jokaisen luvun alussa 
on lyhyt sisällysluettelo, josta näet heti sisältääkö se etsimäsi tiedot.

TUR A ISUUTTA KOSK AT I MOITUKS T

Turvallisuus on tärkeää sinulle itsellesi ja muille tielläliikkujille. Omistajan käsikirja 
sisältää lukuisia turvallisuutta koskevia toimenpide ja menettelyohjeita. Saat tietoja 
mahdollisista vaaratekijöistä, jotka voivat vahingoittaa matkustajia, sivullisia tai autoa.
Auton tarroissa ja tässä käsikirjassa käsitellään mahdollisia vaaratilanteita ja annetaan 
ohjeita niiden välttämiseksi.
Varoitusten ja ohjeiden tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Niiden laiminlyöminen voi 
johtaa vakaviin vammoihin ja hengenvaaraan.



Johdanto

Nämä käsikirjan kohdat on otsikoitu VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja HUOMAUTUS, ja 
merkitty VAROITUSKOLMIOLLA.
 Varoituskolmio on tällainen. Sen tarkoituksena on varoittaa fyysisten 

vammojen vaarasta. Noudata varoituskolmiolla merkittyjen kohtien 
turvaohjeita, jotta vältät mahdollisen vammautumisen ja hengenvaaran. 
Varoituskolmio 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 keskivaikean vamman, 
jos varoitusta ei noudateta.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS osoittaa tilanteen, jossa auto voi vaurioitua, jos varoitusta ei noudateta.
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PO TTOAIN N AATU AATIMUKS T

Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton suorituskyky on mahdollisimman hyvä, kun käytät lyijytöntä bensiiniä, 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 suorituskyky saattaa laskea hieman. (Älä käytä polttoaineena 
metanoliseoksia.)

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

Autosi sytytystulpat eivät karstoitu ja se toimii mahdollisimman suorituskykyisesi ja 
ympäristöystävällisesti, kun käytät LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.

 HUOMIO
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYLLISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijyllisen polttoaineen käyttö 
vaurioittaa katalysaattoria ja moottorinohjausjärjestelmän happianturia ja vaikuttaa 
auton päästöarvoihin.
Älä koskaan lisää polttoainesäiliöön mitään muuta kuin suosituksen mukaista 
polttoainejärjestelmän puhdistusainetta. (Suosittelemme, että pyydät lisätietoja 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.)

 VAROITUS
 Älä jatka polttoaineen täyttöä sen jälkeen, kun täyttöpistooli on automaattisesti 

katkaissut polttoaineen tulon.
 Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti, jotta 

polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuustilanteessa.



Johdanto

Lyijyllinen bensiini (jos varusteena)
Tiettyihin maihin myytävät autot on suunniteltu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen ennen lyijyllisen bensiinin lisäämistä 
autoon.
Lyijyllisen bensiinin vähimmäis oktaaniluku on sama kuin lyijyttömän bensiinin.

Etanolia ja metanolia sisältävä bensiini
Joissakin maissa on myynnissä lyijyllisen tai lyijyttömän bensiinin lisäksi tai niiden 
sijaan bensiinin ja etanolin (kutsutaan myös vilja-alkoholiksi) seosta sekä bensiiniä tai 
bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia (kutsutaan myös puualkoholiksi).
Älä käytä bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää yli 10 % etanolia, äläkä käytä bensii-
niä tai bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia. Tällaiset polttoaineet voivat 
aiheuttaa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää, moottorinohjausjärjestel-
mää ja päästöjen hallintajärjestelmää.
Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen käyttäminen viipymättä, jos käyntihäiriöitä 
esiintyy.
Autonvalmistajan takuu ei mahdollisesti kata vaurioita tai käyntihäiriöihin liittyviä korja-
ustöitä, jos ne aiheutuvat seuraavien polttoaineiden käytöstä:
1. Yli 10 % etanolia sisältävä bensiinin 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 polttoaineena, jos sen käyttämisestä aiheutuu 
käyntiongelmia.

Muut polttoaineet
Polttoaineen lisäaineiden, kuten
- silikonipohjaisen polttoaineen lisäaineen
- MMT (manganeesi, Mn) -pohjaisen polttoaineen lisäaineen
- ferroseeniä sisältävän (rautapohjaisen) polttoaineen lisäaineen
- muiden metallipohjaisten polttoaineen lisäaineiden käyttö

voi aiheuttaa sytytyskatkoja, tehon puutetta, moottorin sammumista, katalysaatto-
rivaurioita ja epänormaalia korroosiota, vaurioittaa moottoria ja lyhentää siten sen 
käyttöikää.

HUOMAUTUS
Uuden autosi takuu ei mahdollisesti kata polttoainejärjestelmän vaurioiden tai 
auton suorituskykyyn liittyvien vikojen korjausta, jos ne ovat aiheutuneet kyseisten 
polttoaineiden käytöstä.
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MTBEm käyttö
HYUNDAI suosittelee, ettet käytä polttoainetta, joka sisältää yli 15 tilavuusprosenttia 
(happipitoisuus 2,7 painoprosenttia) MTBE:ä (metyylitertiääributyylieetteriä).
Polttoaine, jossa on MTBE:ä yli 15 tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 painoprosent-
tia) saattaa heikentää moottorin suorituskykyä ja aiheuttaa höyrylukon tai käynnistys-
ongelmia.

 HUOMIO
Uuden auton määräaikainen takuu ei välttämättä kata polttoainejärjestelmän toi-
mintaan liittyviä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet metanolia tai yli 15 tilavuuspro-
senttia MTBE-lisäainetta sisältävän (happipitoisuus yli 2,7 painoprosenttia) polttoai-
neen käytöstä.

Älä käytä metanolia polttoaineena
Älä käytä metanolia (puualkoholia) tämän auton polttoaineena. Tällainen polttoaine 
saattaa heikentää auton suorituskykyä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää, mootto-
rinohjausjärjestelmää ja päästöjen hallintajärjestelmää.

Polttoaineen lisäaineet
HYUNDAI suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 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 hyvälaatuista ja oikeanlaisia lisäaineita sisältävää polttoainetta 
ja moottorin käynnistämisessä tai toiminnassa esiintyy ongelmia, lisää polttoainesäiliöön 
pullollinen polttoaineen lisäainetta huolto-ohjelman mukaisesti (katso lisätietoja luvun 
9 kohdasta "Normaali huolto-ohjelma"). 
Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön saat valtuutetusta HYUNDAI-
liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

Auton käyttö ulkomailla
Toimi seuraavasti, kun ajat ulkomailla:
 Noudata kaikkia auton vakuutta m i-seen ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä.
 Varmista, että ajoneuvoosi sopivaa polttoainetta on saatavilla kohdemaassa.



Johdanto

AUTOON T HTÄ ÄT MUUTOKS T

 Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. Autoon ei saa tehdä muutoksia. Autoon tehdyt 
muutokset saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn, ajoturvallisuuteen tai käyttöikään 
tai rikkoa tieliikennelakia ja päästö määräyksiä.

 Auton takuu ei kata muutoksista aiheutuneiden vikojen korjaustöitä.  
 Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset laitteet saattavat aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa 

johtosarjoja, tyhjentää akun tai aiheuttaa muita toimintahäiriöitä. Suosittelemme, älä 
asenna autoon ei-hyväksyttyjä sähkölaitteita oman turvallisuutesi vuoksi.

AUTON TOTUTUSAJO

Voit kuitenkin parantaa autosi suorituskykyä, taloudellisuutta ja pidentää sen käyttöikää 
noudattamalla seuraavia 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 käyntino-

peuden vaihtelu on välttämätöntä, jotta uuden moottorin osat saavat totutusajosta 
parhaan hyödyn.

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

 Älä hinaa perävaunua ensimmäisen 2 000 km (1 200 mailin) käytön aikana.

KÄYT TYN AUTON KI RRÄTTÄMIN N UROOPPA

Hyundai kannustaa asiakkaitaan tekemään käyttöikänsä lopun saavuttaneen auton 
romutuspoiston ympäristöä säästävillä menetelmillä EU:n romuajoneuvodirektiivin 
mukaisesti.

Lisätietoja on oman maasi HYUNDAI-sivustolla.
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Auton tiedot

1. Konepelti ......................................................................................................................................5-36
2. Ajovalot ........................................................................................................................................ 9-69
3. Etusumuvalo ................................................................................................................................ 9-73
4. Renkaat ja vanteet ...................................................................................................................... 9-43
5. Sivutaustapeilit ............................................................................................................................5-24
6. Tuulilasinpyyhkimet ..................................................................................................................... 9-37
7. Ikkunat .......................................................................................................................................... 5-27
8. Etupuolen ultraäänianturit .........................................................................................................7-128

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OBC3010001

  Etuosa 
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1. Antenni .........................................................................................................................................5-94
2. Ovet ...............................................................................................................................................5-13
3. Polttoainesäiliön luukku ..............................................................................................................5-39
4. Takaosan ultraäänianturit ...........................................................................................................7-126
5. Lisäjarruvalo ................................................................................................................................ 9-84
6. Peruutuskamera* ........................................................................................................................7-103
7. Takalasinpyyhkimen sulka* .........................................................................................................9-38
8. Takaluukku .................................................................................................................................... 5-37

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OBC3010002

  Takaosa 
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Auton tiedot

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
OBC3010003

1. Ovenkahva .....................................................................................................................................5-15
2. Ulkotaustapeilin säätökytkin ....................................................................................................... 5-25
3. Ulkopuolisen taustapeilin taittopainike .....................................................................................5-26
4. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytkimet ...................................................................5-28
5. Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike ........................................................................................5-31
6. Konepellin avausvipu ...................................................................................................................5-36
7. Ajovalojen korkeudensäätö painike ............................................................................................5-47
8. Lämmitettävän ohjauspyörän kytkin .......................................................................................... 5-22
9. Automaattisen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) on/off-painike .........6-45
10. Elektroninen ajovakausjärjestelmä (ESC)-merkkivalo ............................................................6-38
11. Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) painike ............................................................. 8-11
12. Sulakerasia .................................................................................................................................9-53
13. Ohjauspyörä ...............................................................................................................................5-20
14. Istuimet ........................................................................................................................................3-4
15. Mittariston valaistuksen ohjauskytkin ........................................................................................4-4
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Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
OBC3010003R

1. Ovenkahva .....................................................................................................................................5-15
2. Ulkotaustapeilin säätökytkin .......................................................................................................5-26
3. Ulkopuolisen taustapeilin taittopainike ..................................................................................... 5-25
4. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytkimet ...................................................................5-28
5. Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike ........................................................................................5-31
6. Konepellin avausvipu ...................................................................................................................5-36
7. Ajovalojen korkeudensäätö painike ............................................................................................5-47
8. Lämmitettävän ohjauspyörän kytkin .......................................................................................... 5-22
9. Automaattisen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) on/off-painike .........6-45
10. Elektroninen ajovakausjärjestelmä (ESC)-merkkivalo ............................................................6-38
11. Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) painike ............................................................. 8-11
12. Sulakerasia .................................................................................................................................9-53
13. Ohjauspyörä ...............................................................................................................................5-20
14. Istuimet ........................................................................................................................................3-4
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Auton tiedot

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OBC3010004

1. Valokytkin/ 
Suuntavalot painike ..............................5-42

2. Audiojärjestelmän kytkimet 
ohjauspyörässä* ....................................5-95

3. Mittaristo ................................................. 4-2
4. Äänitorvi ................................................ 5-22
5. Kuljettajan etuturvatyyny .....................3-44
6. Pyyhkimet ja pesulaitteet painike .......5-54
7. Kuljettajan 
 avustuskytkimet ..................7-29, 7-76, 7-99
8. Virtalukko ................................................6-5
9. Vaihteenvalitsin ......................................6-13
10. USB-laturi ............................................5-87
11. USB-liitäntä .........................................5-94
12. Ilmastointijärjestelmä* ....................... 5-57

13. Tieto- ja viihdejärjestelmä  .................5-94
14. Hätävilkkukytkin  .................................. 8-2
15. Keskuslukituksen lukitus-/
 avauspainike.........................................5-15
16. Matkustajan etuturvatyyny ................3-44
17. Hansikaslokero ....................................5-83
18. Pysäköintiturvallisuus -painiketta .....7-128
19. Ajotilan painike ...................................6-54
20. Istuinlämmittimen kytkin ....................3-17
21. Pysäköinti/näyttö-painike .................7-103
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1. Valokytkin/ 
Suuntavalot painike ..............................5-42

2. Audiojärjestelmän kytkimet 
ohjauspyörässä* ....................................5-95

3. Mittaristo ................................................. 4-2
4. Äänitorvi ................................................ 5-22
5. Kuljettajan etuturvatyyny .....................3-44
6. Pyyhkimet ja pesulaitteet painike .......5-54
7. Kuljettajan
 avustuskytkimet ..................7-29, 7-76, 7-99
8. Virtalukko ................................................6-5
9. Vaihteenvalitsin ......................................6-13
10. USB-laturi ............................................5-87
11. USB-liitäntä .........................................5-94
12. Ilmastointijärjestelmä* ....................... 5-57

13. Tieto- ja viihdejärjestelmä  .................5-94
14. Hätävilkkukytkin  .................................. 8-2
15. Keskuslukituksen lukitus-/
 avauspainike.........................................5-15
16. Matkustajan etuturvatyyny ................3-44
17. Hansikaslokero ....................................5-83
18. Pysäköintiturvallisuus -painiketta .....7-128
19. Ajotilan painike ...................................6-54
20. Istuinlämmittimen kytkin ....................3-17
21. Pysäköinti/näyttö-painike .................7-103

Todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OBC3010004R
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MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...............................................................................................9-26
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ...............................................................................................9-25
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö* .............................................................................................................9-30
4. Ilmanpuhdistin .............................................................................................................................9-34
5. Sulakerasia ...................................................................................................................................9-52
6. Akku ..............................................................................................................................................9-39
7. Lasinpesunestesäiliö ...................................................................................................................9-33
8. Jäähdyttimen kansi ..................................................................................................................... 9-27
9. Moottoriöljyn mittatikku .............................................................................................................9-24

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa.

OBC3090001/OBC3090001R
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...............................................................................................9-26
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ...............................................................................................9-25
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö* .............................................................................................................9-30
4. Ilmanpuhdistin .............................................................................................................................9-34
5. Sulakerasia ...................................................................................................................................9-52
6. Akku ..............................................................................................................................................9-39
7. Lasinpesunestesäiliö ...................................................................................................................9-33
8. Jäähdyttimen kansi ..................................................................................................................... 9-27
9. Moottoriöljyn mittatikku .............................................................................................................9-24

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa.

OBC3090003/OBC3090003R
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...............................................................................................9-26
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ...............................................................................................9-25
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö* .............................................................................................................9-30
4. Ilmanpuhdistin .............................................................................................................................9-34
5. Sulakerasia ...................................................................................................................................9-52
6. Akku ..............................................................................................................................................9-39
7. Lasinpesunestesäiliö ...................................................................................................................9-33
8. Jäähdyttimen kansi ..................................................................................................................... 9-27
9. Moottoriöljyn mittatikku .............................................................................................................9-24

*: jos varusteena

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa.

OBC3090004/OBC3090004R
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MITAT

Kohde
Smartstream G 1.0 T-GDi/
Smartstream G1.0 T-GDi 

(48V) MHEV

Smartstream 
G1.2 Bensiini 1.4

Iskutilavuus
cc (cu. in) 

998 (60.90) 1,197 (73.05) 1,368 (83.48)

Sylinterin halkaisija x 
iskunpituus 

mm (in.)

71.0 x 84.0 
(2.80 x 3.31)

71.0 x 75.6 
(2.80 x 2.98)

72.0 x 84.0
(2.83 x 3.31)

Sytytysjärjestys 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylintereitä 3 4 4

MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT

Kohteet 5 Ovet

Kokonaispituus 4,040 (159.06)

Kokonaisleveys 1,775 (69.88)

Kokonaiskorkeus 1,450 (57.09)

Raideleveys 
edessä

185/65R15 1,545 (60.82)

195/55R16 1,539 (60.59)

215/45R17 1,531 (60.27)

Raideleveys takana 

185/65R15 1,549 (60.98)

195/55R16 1,543 (60.75)

215/45R17 1,536 (60.47)

Akseliväli 2,580 (101.57)

mm (in.)
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POLTTIMOIDEN TEHOT

Polttimot Polttimo-
tyyppi Teho (W)

Edessä

Tyyppi A

Ajovalo (lähi/kaukovalo) H19 60/55

Suuntavilkku PY21W 21

Seisontavalo (jos 
varusteena) W5W 5

Tyyppi B

Ajovalo (lähi/kaukovalo) LED-valo LED-valo

Suuntavilkku LED-valo LED-valo

Päiväajovalot ja 
seisontavalot LED-valo LED-valo

Staattinen kaarrevalo LED-valo LED-valo

Päivävaloautomatiikka (Polttimo) P21W 21

Päivävaloautomatiikka (LED) LED-valo LED-valo

Sivusuuntavilkkujen polttimoiden 
vaihtaminen WY5W 5

Sumuvalo (jos varusteena) HB4 51

Takana

Tyyppi A

Takavalo W5W 5

Taka-/jarruvalo P21/5W 5/21

Suuntavilkku PY21W 21

Peruutusvalo P21W 2

Tyyppi B

Takavalo LED-valo LED-valo

Jarruvalo LED-valo LED-valo

Suuntavilkku PY21W 21

Peruutusvalo W16W 16

Sumuvalo P21W 21

Lisäjarruvalo W5W 5

Rekisterikilven valo W5W 5

Sisätilat

Sisävalo W5W 5

Kartanlukuvalot FESTOON 8

Tavaratilan valo FESTOON 10

Tyyppi A: MFR-ajovalot (Multi Focus Reflector)
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RENKAAT JA VANTEET

Kohde
Rengas-

koko
Vanne-

koko

Rengaspaine bar (kPa, psi) Pyörän-
mutterien 

kiristysmo-
mentti kg-
f·m (lbf·ft, 

m)

Normaalikuorma *1 Suurin kuorma

Edessä Takana Edessä Takana

Normaali-
kokoinen 

rengas

185/65R15 6.0J X 15 2.35  
(34, 235)

2.15  
(31, 215)

2.4  
(35, 240)

2.5  
(36, 250)

11~13  
(79~94, 
107~127)

195/55R16 6.0J X 16 2.35  
(34, 235)

2.15  
(31, 215)

2.4  
(35, 240)

2.6  
(38, 260)

215/45R17 7.0J X 17 2.35  
(34, 235)

2.15  
(31, 215)

2.4  
(35, 240)

2.6  
(38, 260)

Normaali-
kokoinen 

rengas 
(ECO 
pack)

185/65R15 6.0J X 15      2.5  
(36, 250)  

2.3  
(33, 230)

2.5  
(36, 250)  

2.5  
(36, 250)  

Varapyörä T125/80D15 3.5JX15 4.2 (60, 420)

*1: Normaalikuorma: Korkeintaan 3 henkilöä

HUOMAUTUS
 Vakiorengaspaineeseen voidaan lisätä 0,2 baaria, os on odotettavissa, että 

ulkolämpötila kylmenee pian huomattavasti. Renkaiden paine laskee tyypillisesti 
0,01 baaria okaista elsiusastetta kohti lämpötilan laskiessa. ärimmäisten 
lämpötilan vaihtelu en tapauksessa rengaspaineet tulee tarkistaa säännöllisin 
välia oin oikean paineen varmistamiseksi.

 lmanpaine tavallisesti pienenee noustaessa korkeammalle merenpinnasta. 
Rengaspaineet tulee siksi tarkistaa etukäteen, os tarkoituksena on a aa alueella, 
oka on korkealla merenpinnasta. 

 Renkaat tulee tarvittaessa täyttää asianmukaiseen paineeseen korkeuden mukaan: 
+10 kPa/1 km (+2,4 psi/1 maili).

 H OM O
Kun vaihdat renkaita, käytä A NA samaa kokoa, tyyppiä, merkkiä, rakennetta a pin-
takuviota, kuin auton mukana toimitettu. Jos näin ei tehdä, se voi vaurioittaa siihen 
liittyviä osia tai saada sen toimimaan virheellisesti.
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ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

RENKAIDEN NOPEUSLUOKITUS JA KANTAVUUS 

Kohde Tilavuuspaino Luokitus

Kylmäaine

g (oz.)

470 ± 25 g (15.17 ± 0.8) R-1234yf

500 ± 25 g (16.07 ± 0.8) R-134a

Kompressorin voiteluaine
 g (oz.)

110(3.88) PAG

Saat lisätietoja valtuutetulta HYUNDAI-liikkeestä.

Kohde Rengaskoko
Vanne-

koko
Kantavuus Nopeusluokitus

L  *1 kg SS *2 km/h

Normaalikokoi-
nen rengas

185/65R15 6.0J X 15 88 560 H 210

195/55R16 6.0J X 16 87 545 H 210

215/45R17 7.0J X 17 91 615
V 240

Y 300

Varapyörä T125/80D15 3.5JX15 95 690 M 130

*1 LI: KANTAVUUSINDEKSI 

*2 SS: NOPEUSLUOKKA
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TAVARATILAN TILAVUUS

KOKONAISPAINO
kg

Smartstream G 1.0 
T-GDi

Smartstream G 1.0 
T-GDi (48V) MHEV

Smartstream 
G 1.2 Bensiini 1.4

6 M/T 7 DCT 6 M/T 7 DCT 5 M/T 6 M/T 6 A/T

1,600 1,630 1,620 1,650 1,550 1,560 1,590

M/T: Manuaalivaihteisto

A/T: Automaattivaihteisto

DCT: Kaksoiskytkinvaihteisto

VDA
l (cu ft)

MIN. 352 (12.4)

MAKS. 1,165 (41.14)

Min: Takaistuimen alaosasta istuimen selkänojan yläreunaan.

Maks.: Etuistuimen alaosasta kattoon.
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VOITELUAINESUOSITUKSET JA TÄYTTÖMÄÄRÄT
Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyttämällä 
oikeanlaatuisia voiteluaineita. Niiden käyttö pienentää myös polttoaineenkulutusta, 
sillä voiteluaineiden laatu vaikuttaa myös moottorin hyötysuhteeseen. 
Suosittelemme seuraavia voiteluaineita ja nesteitä.

Voiteluaine änenvoimakkuus Luokitus

Moottoriöljy *1  
(tyhjennys ja 
täyttö)

Smartstream G 1.0 *2 

T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi (48V) MHEV

3.6  (3.8 US t.)
SAE 0W20, API SN PLUS/SP 
tai ILSAC GF-6

Smartstream G1.2 *2 3.4  (3.6 US t.)

Bensiini 1.4 *3 3.5  (3.7 US t.) SAE 5W20, API Latest 
(ILSAC Latest)

Manuaalivaihteis-
toöljy

Smartstream G 1.0 
T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi (48V) MHEV

1.5~1.6 
(1.58~1.69 US t.) API GL-4, SAE 70W

- SK: HK SYN MTF 70W
-  H.K.SHELL: SPIRAX S6 

GHME 70W MTF
-  GS CALTEX: GS MTF HD 

70W

Smartstream G 1.2 1.3~1.4 
(1.37~1.48 US t.)

Bensiini 1.4 1.5~1.6 
(1.58~1.69 US t.)

Älykkään ma-
nuaalivaihteis-
tojärjestelmän 
käyttöneste

Smartstream
G1.0 T-GDi (48V) MHEV

0.082 
(0.087 US t.)

SAE J1704 DOT-4 LV, 
ISO4925 CLASS-6, 
FMVSS116 DOT-4, 
FMVSS116 DOT-3

Automaattivaih-
teistoöljy Bensiini 1.4 7,2  (7,6 

Yhdysvaltain t.)

ATF SP-IV
- SK ATF SP-IV
- MICHANG ATF SP-IV
- NOCA ATF SP-IV
- Hyundai Genuine ATF 
SP-IV
- GS ATF SP-IV

Kaksoiskytkin-
vaihteistoöljy

Smartstream G 1.0 
T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi (48V) MHEV

1.6~1.7 
(1.69~1.78 US t.)

API GL-4, SAE 70W 
HK D DCTF TGO-10 (SK)
SPIRAX S6 GHDE 70W 
DCTF (H.K.SHELL)
7 DCTF HKM (S-OIL)

Jäähdytysneste

Smartstream G 1.0 
T-GDi/

6,37  (6,73 
Yhdysvaltain t.)

SEOS, pakkasneste ja 
vesi (Käytä alumiinisella 
jäähdyttimellä varustetussa 
jäähdytysjärjestelmässä 
etyleeniglykolipohjaista 
jäähdytysnestettä)

Smartstream G1.0 
T-GDi (48V) MHEV

6,45  (6,81 
Yhdysvaltain t.)

Smartstream 
G 1.2 5M/T 4,66  (4,92 

Yhdysvaltain t.)

Bensiini 1.4
6A/T 4,50  (4,75 

Yhdysvaltain t.)

6M/T 4,35  (4,59 
Yhdysvaltain t.)
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Voiteluaine änenvoimakkuus Luokitus

Jarru-/kytkinneste 0.7~0.8   
(0.7~0.8 US t.) FMVSS116 DOT-4 

Polttoaine 40  (10,56 
Yhdysvaltain t.) -

*1: Tarkista suositeltu SAE-viskositeettiluokitus seuraavalta sivulta.

*2:  Vaatii <API SN PLUS (tai uudemman) täyssynteettisen > moottoriöljyn. Tätä alemman laadun 
moottoriöljyä (mineraaliöljyä tai puolisynteettistä) käytettäessä moottoriöljy ja sen suodatin on 
vaihdettava hankalien käyttöolosuhteiden ohjelman mukaisesti.

*3:  Vaatii < API Latest (ILSAC Latest) täyssynteettisen > moottoriöljyn. Tätä alemman laadun 
moottoriöljyä (mineraaliöljyä tai puolisynteettistä) käytettäessä moottoriöljy ja sen suodatin on 
vaihdettava hankalien käyttöolosuhteiden ohjelman mukaisesti.
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Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus

 H OM O
Muista puhdistaa täyttöaukon, öl ypoh an tulpan a mittatikun ympäristö ennen 
öl y-/voiteluainemäärän tarkistamista tai voiteluaineen lisäämistä. Tämä on erityisen 
tärkeää, kun autolla on a ettu pölyävällä tienpinnalla tai päällystämättömällä tiellä. 
Puhdistamalla täyttöaukon, öl ypoh an tulpan a mittatikun ympäristön estät lian a 
epäpuhtauksien kulkeutumisen moottoriin tai muihin komponentteihin, oissa ne 
saattaisivat aiheuttaa vaurioita.

Moottoriöljyn viskositeetti (paksuus) vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja moottorin 
toimintaan kylmällä säällä (käynnistyminen ja öljyn virtaavuus). Pienemmän viskosi-
teetin omaavan moottoriöljyn käyttäminen saattaa vähentää polttoaineenkulutusta ja 
parantaa suorituskykyä kylmällä säällä, mutta lämpimällä säällä tulee riittävän voitelun 
varmistamiseksi käyttää moottoriöljyä, jonka viskositeetti on korkeampi. Käytä ainoas-
taan moottoriöljyä, jonka viskositeettiluokitus on suosituksen mukainen, sillä muuten 
moottori saattaa vaurioitua. 
Ota auton käyttöympäristön lämpötilavaihtelu ennen seuraavaa öljynvaihtoa huomioon 
valitessasi moottoriöljyä. 
Valitse sopiva viskositeettiluokitus taulukosta.

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C -30   -20   -10   0   10   20    30    40    50

°F   -10   0   20  40  60   80   100  120

Smartstream G1.2/ 
G1.0 T-GDI/48V MHEV 

*1
0W-20

Bensiini 1.4 *1

0/5W-20, 0/5W-30
10W-30

15W-40
20W-50

*1:  Mineraaliöljyn tai puolisynteettisen öljyn käyttö on moottoriöljyn vaihdon kannalta hankala 
käyttöolosuhde.

American Petroleum Institute (API) -hyväksyntämerkillä varustettu 
moottoriöljy, vastaa kansainvälisen voiteluaineiden määrittelyä 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean (ILSAC) merkintää. On 
suositeltavaa käyttää vain tällä API-sertifiointimerkillä varustettuja 
moottoriöljyjä.
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OBC3010020

 

Auton valmistenumeroa (VIN) käytetään 
autoa rekisteröitäessä ja mm. omistajuu-
teen liittyvien asioiden selvittämisessä.
Valmistenumero on stanssattu auton 
sisäpohjaan, oikean etuistuimen alle. Saat 
numeron esille poistamalla peitekannen.

OAI3019021

 

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

OBC3010022

Auton valmistenumeroa (VIN) on merkit-
ty kuljettajan (tai etumatkustajan) puo-
leisessa keskipilarissa sijaitsevaan tyyp-
pikilpeen.

AUTON VALMISTENUMERO  
VIN

AUTON TYYPPIKILPI
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OBC3010021

Auton alkuperäisiä renkaita valitessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota auton ajet-
tavuuteen normaaliajossa.
Rengaspainesuositukset on merkitty kul-
jettajan puoleiseen keskipilariin kiinnitet-
tyyn tarraan. 

MOOTTORINUMERO

OBC3010023

 

OBC3010024

 

 

Moottorinumero on stanssattu sylinteri-
ryhmään kuvan mukaisesti.

REN AS  JA 
PAINETIETOTARRA
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Kompressorin merkintä ilmoittaa, minkä 
tyyppinen kompressori autossa on. Sen 
sisältämiä tietoja ovat malli, toimittajan 
osanumero, valmistusnumero, kylmäaine 
(1) ja kylmäaineöljy (2). 

Polttoainetarra on kiinnitetty polttoaine-
säiliön luukkuun.

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

Octane Number
2) (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index

B. Bensiinityyppisten polttoaineiden 
tunnisteet

 Tämä symboli tarkoittaa käytet-
täväksi sopivaa polttoainetta. Älä 
käytä mitään muuta polttoainetta.

C. Katso lisätietoja luvun 1 kohdasta 
"Polttoaineen laatuvaatimukset". 

ILMASTOINNIN KOMPRES
SORIN MERKINTÄ

POLTTOAINETARRA
JOS VARUSTEENA
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Auton radiotaajuuskomponentit täyttävät 
1995/5/EY-direktiivin vaatimukset.
Lisätietoja ja valmistajan vaatimustenmu-
kaisuusvakuutus on saatavilla Hyundain 
verkkosivustolta osoitteesta:
http://service.hyundai-motor.com

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS JOS VARUSTEENA
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 
Tässä luvussa ja koko tässä ohjekirjassa 
annetaan monia turvaohjeita ja -suosi-
tuksia. Tärkeimmät auton käyttöä koske-
vat turvaohjeet annetaan tässä luvussa.

Käytä aina turvavyötä 
Turvavyö suojaa parhaiten kaiken tyyp-
pisissä onnettomuuksissa. Turvatyynyt 
on suunniteltu täydentämään turvavöitä, 
joita ne eivät kuitenkaan korvaa. Vaikka 
autossa on turvatyynyt, kuljettajan ja 
matkustajien on AINA käytettävä turva-
vöitä ja kiinnitettävä ne oikein.

Lasten on aina käytettävä 
sopivaa turvaistuinta 
Kaikkien alle 13-vuotiaiden pitää käyttää 
takaistuimelle sijoitettua sopivan kokoista 
turvaistuinta, ei etuistuimella. Vauva ja 
leikki-ikäisten pitää matkustaa kokoonsa 
nähden sopivassa turvakaukalossa tai 
istuimella. Isompien lasten pitää käyttää 
istuinkoroketta ja lantio-/olkavyötä niin 
kauan, että turvavyö asettuu oikealle 
korkeudelle ilman istuinkoroketta.

Turvatyynyyn liittyviä 
vaaratilanteita 
Turvatyynyt pelastavat ihmishenkiä, 
mutta toisaalta ne voivat aiheuttaa vaka-
via vammoja, jos matkustaja ei ole kiin-
nittänyt turvavyötä tai istuu liian lähellä 
turvatyynyä. Vauva- ja leikki-ikäisillä sekä 
pienikokoisilla aikuisilla on suurin vam-
mautumisvaara turvatyynyn lauetessa. 
Noudata aina tämän käyttöohjeen sisäl-
tämiä neuvoja ja varoituksia.

Kuljettajan keskittymistä 
häiritsevät tekijät 
Kuljettajan keskittymiskyvyn häiriintymi-
nen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen 
ja olla jopa hengenvaarallista, erityises-
ti kokemattomille kuljettajille. Jokaisen 
kuljettajan velvollisuus on huolehtia ensi-
sijaisesti ajoturvallisuudesta. Kuljettajan 
pitää olla tietoinen siitä, mitkä tekijät 
voivat häiritä hänen keskittymistään, 
näitä ovat esimerkiksi väsymys, välipa-
lan nauttiminen ajon aikana, esineiden 
kurkotteleminen matkustamon lattialta 
tai hansikaslokerosta, aurinkokaihtimen 
meikkipeilin käyttö, huomion kiinnittymi-
nen toisiin matkustajiin ja matkapuheli-
men käyttö.
Kuljettaja ei keskity riittävästi ajami-
seen, jos hän joutuu katsomaan muualle 
kuin ajoradalle tai häiriötekijöiden vuok-
si irrottamaan otteensa ohjauspyörästä. 
Noudattamalla seuraavia ohjeita vähen-
nät keskittymiskyvyn häiriytymistä ja 
onnettomuusvaaraa:
 Tee mobiililaitteiden (mm. MP3-

soittimen, matkapuhelimen ja navigoin-
tilaitteen) asetukset AINA auton ollessa 
pysäköitynä tai pysäytettynä turvalli-
seen paikkaan. 

 Käytä mobiililaitteita AINOASTAAN lain 
ja määräysten mukaisesti sellaisissa 
olosuhteissa, joissa se on turvallista. 

 ÄLÄ KOSKAAN kirjoita tekstiviestejä tai 
sähköposteja ajaessasi. Monissa mais-
sa laki kieltää tekstiviestien kirjoitta-
misen ajon aikana. Joissain maissa ja 
kaupungeissa myös matkapuhelimen 
käyttö ilman handsfree-laitetta on kiel-
lettyä.

 ÄLÄ KOSKAAN anna matkapuheli-
men häiritä keskittymistä ajamiseen. 
Kuljettajana olet vastuussa itsesi lisäksi 
myös muiden matkustajien ja tielläliik-
kujien turvallisuudesta. Edellytyksenä 
on turvallinen ajotapa, tukeva ote 
ohjauspyörästä ja ajoradan jatkuva 
tarkkailu.
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Aja maltillisella nopeudella 
Liian suuri ajonopeus on liikenneonnetto-
muuksissa tapahtuneiden vammautumis-
ten ja liikennekuolemien yleisin aiheutta-
ja. Periaatteessa onnettomuusvaara on 
sitä suurempi, mitä suuremmalla nope-
udella ajetaan, mutta vakavaan vam-
mautumiseen johtavia onnettomuuksia 
tapahtuu myös alhaisilla ajonopeuksilla. 
Älä koskaan aja olosuhteisiin nähden liian 
suurella ajonopeudella, vaikka nopeusra-
joitus sen sallisikin.

Auton turvallisuus edellyttää 
säännöllistä huoltoa 
Renkaan puhkeaminen tai auton tekninen 
vika voi aiheuttaa vakavan onnettomuus-
vaaran. Tarkista rengaspaineet ja ren-
kaiden kunto säännöllisesti, ja huolehdi 
auton määräaikaishuoltojen suorittami-
sesta.
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Turvajärjestelmä

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

Takaistuimet
6. Pääntuki (reunapaikka ja/tai 

keskipaikka*)
7. Selkänojan taittaminen
8. Istuinlämmitys *

*: jos varusteena

Autossa olevat toiminnot voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

OBC3030001

ISTUIMET
Vasemmanpuoleinen ohjaus

 Kuljettajan puoli  Matkustajan puoli

 Takaistuimet
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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
8. Istuinlämmitys *

*: jos varusteena

Autossa olevat toiminnot voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

OBC3030001R

Oikeanpuoleinen ohjaus

 Matkustajan puoli  Kuljettajan puoli

 Takaistuimet



3-6

Turvajärjestelmä

Turvatoimenpiteet 
Istuimien säätö turvalliseen ja mukavaan 
asentoon on tärkeä kuljettajan ja matkus-
tajien turvallisuustekijä, koska se vaikut-
taa turvavöiden ja -tyynyjen toimintaan 
onnettomuustilanteessa.

 VAROITUS
Älä käytä istuintyynyä, joka vähentää 
matkustajan ja istuimen välistä kitkaa. 
Matkustajan lantio saattaa liukua lantio-
vyön ali törmäystilanteessa tai äkkipy-
sähdyksessä. Seurauksena saattaa olla 
vakavia tai kuolemaan johtavia vammo-
ja, 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 istuimesi 
mahdollisimman kauas etuturvatyynyistä 
siten, että auton hallinta pysyy yhä vai-
vattomana.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääk-
sesi laukeavan turvatyynyn aiheutta-
maa vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
 Säädä kuljettajan istuin niin kauas 

taakse kuin mahdollista kuitenkin 
siten, että säilytät ajoneuvon täyden 
hallinnan.

 Säädä etumatkustajan istuin niin 
kauas taakse kuin mahdollista siten, 
että säilytät auton täyden hallinnan.

 Pidä ohjauspyörästä kiinni kello 
yhdeksän ja kello kolmen kohdalta, 
jotta käsillesi ja käsivarsillesi aiheutu-
vien vammojen riski on mahdollisim-
man pieni.

 ÄLÄ KOSKAAN sijoita mitään turvatyy-
nyn ja matkustajan väliin.

 Älä anna etumatkustajan laittaa jalko-
jaan kojelaudalle, koska laukeava tur-
vatyyny voi aiheuttaa jalkavammoja.
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Turvavyöt
Turvavyötiinnitä turvavyö aina ennen 
auton liikkeellelähtöä. 
Istuimien selkänojat pitää nostaa 
pystyyn, ja matkustajien pitää kiinnittää 
turvavyönsä. Vauva ja leikki-ikäisten 
pitää matkustaa kokoonsa nähden 
sopivassa turvakaukalossa tai istuimella. 
Isokokoiset lapset voivat käyttää pelkkää 
turvavyötä. Myös aikuisten pitää kiinnittää 
turvavyönsä.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita säätäessäsi 
turvavyötä:
 Turvavyötä El KOSKAAN saa käyttää 

useammalla kuin yhdellä matkusta-
jalla.

 Pidä istuimen selkänoja aina pysty-
asennossa ajon aikana ja lantio vyö 
tukevasti lantiota vasten.

 Lapsi tai vauva El KOSKAAN saa mat-
kustaa aikuisen sylissä.

 Älä aseta olkavyötä kaulaa vasten, 
äläkä vedä sitä terävien kulmien yli tai 
siirrä sitä selän taakse tai kainalon ali.

 Älä jätä turvavyötä minkään esineiden 
alle, äläkä käytä jumiutunutta turva-
vyötä.

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 koske-
via ohjeita:
 ÄLÄ KOSKAAN yritä säätää istuinta 

ajon aikana auton liikkuessa. Istuin voi 
liikkua väärään suuntaan, ja kuljettaja 
voi menettää auton hallinnan ja 
aiheuttaa liikenneonnettomuuden.

 Älä säilytä esineitä kuljettajan istui-
men alla. Irralliset esineet kuljettajan 
jalkatilassa voivat haitata poikimien 
käyttöä ja aiheuttaa onnettomuuden.

 Varmista, ettei mikään esine estä 
istuimen selkänojan säätämistä nor-
maaliin asentoon.

 Älä säilytä tupakansytytintä lattialla 
tai istuimella. Sytytin saattaa puris-
tua istuimen asentoa säädettäessä, 
ja siitä vapautuva kaasu voi aiheuttaa 
tulipalon.

 Jos joudut etsimään pikkuesineitä 
istuimien alta tai istuimen ja keski-
konsolin välissä olevasta raosta, varo, 
ettei käsi jää puristuksiin istuimen alle 
tai istuimen ja keskikonsolin väliin. 
Istuinmekanismin terävät kulmat voi-
vat myös leikata haavoja käsiin tai 
aiheuttaa muita vammoja. 
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 Ole varovainen säätäessäsi etuistui-
men asentoa, jos takaistuimella on 
matkustajia.

 Varmista, että istuin lukkiutuu paikal-
leen säätämisen jälkeen. Jos se ei luk-
kiudu, istuin saattaa liikkua yllättäen 
ja aiheuttaa onnettomuuden.

 HUOMIO
Ennaltaehkäise vammautumisalttiutta:
 Älä säädä istuinta turvavyön ollessa 

kiinnitettynä. Jos siirrät istuinosaa 
eteenpäin, lantiovyöstä voi kohdistua 
voimakas paine vatsan alueelle.

 Varo, etteivät kädet ja sormet jää 
istuinmekanismin väliin istuimen 
liikkuessa.

Etäisyyssäätö 

OBC3030002

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 istuin-
ta eteen- ja taaksepäin vivun ollessa 
vapautettuna. Jos istuin liikkuu, se ei 
ole lukkiutunut kunnolla.
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Selkänojan kallistaminen

OBC3030003

Selkänojan kaltevuuden säätäminen:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta sel-

känojan kallistusvipua.
2. Nojaa varovaisesti taaksepäin ja säädä 

selkänoja haluttuun asentoon.
3. Päästä vivusta ja varmista, että sel-

känoja on lukkiutunut paikoilleen. 
(Selkänoja ei voi lukkiutua, jos vipu ei 
palaudu alkuperäiseen asentoonsa.)

Selkänojan kallistaminen 
Kallistetussa istuimessa matkustaminen 
saattaa olla vaarallista. Turvajärjestelmän 
(turvavöiden ja turvatyynyjen) tarjoama 
suoja heikentyy huomattavasti, jos 
istuimen selkänoja on kallistettuna.

 VAROITUS
Älä KOSKAAN pidä selkänojaa kallistet-
tuna auton liikkuessa.
Ajaminen istuimen selkänoja kallistettu-
na lisää loukkaantumisen riskiä onnet-
tomuudessa tai äkkipysähdyksessä.
Kuljettajan ja matkustajien pitää AINA 
istua selkä istuimen selkänojaa vasten, 
turvavyö oikein kiinnitettynä ja selkän-
oja pystyasennossa.

Turvavöiden pitää olla tiukasti lantiota 
ja rintaa vasten, jotta ne toimisivat 
oikein. Olkavyö ei toimi oikein istuimen 
selkänojan ollessa kallistettuna, koska 
vyö ei asetu tiiviisti rintakehää vasten. 
Sen sijaan turvavyö jää matkustajan 
eteen. 
Onnettomuuden sattuessa saatat painau-
tua turvavyötä vasten, mistä voi aiheutua 
niska- ja muita vammoja.
Mitä enemmän istuimen selkänoja on 
kallistettu, sitä suurempi riski matkustajan 
lantiolla on liukua lantiovyön ali tai 
matkustajan kaulalla iskeytyä olkavyötä 
vasten.
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Istuinosan korkeuden säätö  
(kuljettajan istuin, jos varusteena) 

OBC3030004

Istuinosan korkeutta säädetään seuraa-
vasti:
 Laske istuinosaa alaspäin työntämällä 

vipua alaspäin useita kertoja peräkkäin.
 Nosta istuinosaa alaspäin vetämällä 

vipua ylöspäin useita kertoja peräkkäin.

Istuimen selkänojan lehtitasku 
(jos varusteena)

OBC3030005

Istuimen selkänojan lehtitaskut sijaitsevat 
istuimien selkänojan taustapuolella.

 HUOMIO
Älä laita lehtitaskuihin painavia tai terä-
viä esineitä. Onnettomuudessa ne voi-
vat irrota ja aiheuttaa vammoja auton 
matkustajille.
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Takaistuimet (jos varusteena)
Takaistuimien selkänojat voidaan taittaa, 
kun halutaan suurentaa tavaratilan tila-
vuutta 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 kul-
jetettavat esineet eivät saa ylettyä 
etuistuimien yläreunaa korkeammal-
le. 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 alimpaan 
asentoon (jos varusteena on säädettä-
vät pääntuet).

OAI3039010

3. Aseta lantio-/olkavyön solki sivussa 
olevaan pidikkeeseen. Näin lantio-/
olkavyö ei ole tiellä, kun selkänoja 
taitetaan.

OAC3039006TU

OAC3039007TU

4. Nosta selkänojan lukitusvipu yläasen-
toon ja taita selkänoja auton etuosaa 
kohti.

Kun haluat käyttää takaistuinta, nosta ja 
käännä selkänojaa taaksepäin. Työnnä 
istuimen selkänojasta, kunnes se lukkiu-
tuu paikalleen. Varmista, että selkänoja 
lukkiutuu kunnolla.
Muista asettaa takaistuinten turvavyöt 
oikeille paikoilleen, kun nostat takaistuin-
ten selkänojat takaisin pystyasentoon.
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 VAROITUS
Kun palautat takaistuimen selkänojan 
pystyasentoon sen jälkeen, kun se on 
ollut taitettuna:
Varo, ettet vahingoita turvavyön hihnaa 
tai soikea. Älä anna hihnan tai soljen 
takertua tai puristua takaistuimen väliin. 
Varmista, että istuimen selkänoja on 
lukkiutunut kunnolla pystyasentoonsa, 
työntämällä selkänojan yläreunasta. 
Huonosti lukkiutunut selkänoja saattaa 
taittua auki onnettomuustilanteessa tai 
äkkipysähdyksessä, jolloin tavaratilassa 
olevat matkatavarat saattavat sinkoutua 
matkustamoon ja aiheuttaa vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

HUOMAUTUS
 Muista asettaa takaistuinten turva-

vyöt oikeille paikoilleen, kun nostat 
takaistuinten selkänojat takaisin pys-
tyasentoon.

 Ohjaamalla turvavyöt takaturva-vöi-
den ohjaimien kautta voit estää tur-
vavöiden takertumisen istuimien alle 
tai taakse.

 VAROITUS
Matkatavarat

Matkatavaroiden tulee aina olla tuke-
vasti paikoillaan tai kiinnitettyinä, jotta 
ne eivät törmäystilanteessa sinkoai-
si ympäriinsä auton sisällä aiheuttaen 
vammoja matkustajille. Älä laita tava-
roita takaistuimille, koska niitä ei voida 
kiinnittää kunnolla ja ne saattavat osua 
etuistuimilla istuviin törmäyksessä.

 VAROITUS
Matkatavaroiden lastaaminen

Varmista että moottori on sammutettu, 
että automaatti-/kaksoiskytkinvaihteis-
to vaihteenvalitsin on N (vapaa) -asen-
nossa tai manuaalivaihteiston peruu-
tusvaihde (R) tai 1. vaihde on valittu 
ja että seisontajarru on kytketty aina, 
kun autoa kuormataan tai kuormaa 
puretaan. Auto saattaa muuten päästä 
liikkumaan, jos vaihteenvalitsin siirtyy 
tahattomasti toiseen asentoon.
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Pääntuki 
Etu- ja takaistuimissa on säädettävät 
pääntuet. Pääntuet parantavat kuljettajan 
ja matkustajien matkustusmukavuutta, 
mutta niiden tärkein tehtävä on pään ja 
niskan suojaaminen piiskaniskuvammoilta 
ja muilta niska- ja selkärankavammoilta 
onnettomuuden sattuessa, erityisesti 
peräänajon yhteydessä.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita pääntukia 
säätäessäsi vähentääksesi vakavien tai 
kuolemaan johtavien vammojen riskiä 
onnettomuustilanteissa:
 Säädä kaikkien matkustajien pääntuet 

aina asianmukaisesti ENNEN auton 
käynnistämistä.

 Älä KOSKAAN anna kenenkään mat-
kustaa istuimella, jonka pääntuki on 
irrotettu.

 

ODN8039067L

  Säädä pääntuki siten, että pääntuen 
keskikohta on silmien korkeudella.

 Älä MILLOINKAAN säädä kuljettajan 
pääntuen asentoa ajon aikana.

 Säädä pääntuki niin, että se on mah-
dollisimman lähellä matkustajan 
päätä. Älä käytä ylimääräistä istuin-
tyynyä, joka nostaa selän irti selkän-
ojasta.

 Varmista aina, että pääntuki lukkiutuu 
paikalleen säätämisen jälkeen.

HUOMAUTUS
ALA KOSKAAN kohdista pääntukiin iskuja 
äläkä vedä niitä sivuttaissuunnassa 
niiden ollessa paikallaan, jotta ne eivät 
vaurioidu.

 HUOMIO
Jos takapenkillä ei ole matkustajia, 
säädä pääntuki ala-asentoon. Yläasen-
nossa oleva takaistuimen pääntuki voi 
rajoittaa näkyvyyttä taakse.
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Etuistuimien pääntuet 

OBC3030006

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet 
on varustettu säätyvillä pääntuilla, jotka 
parantavat turvallisuutta ja matkustus-
mukavuutta. 

OAC3039039TU

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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OBC3030007

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

ojan säätövipua (1).
2. Nosta pääntuki ylimpään asentoonsa.
3. Pidä pääntuen vapautuspainiketta (3) 

painettuna ja vedä pääntukea ylöspäin 
(4).

 VAROITUS
Älä KOSKAAN anna kenenkään matkus-
taa istuimella, jonka pääntuki on irro-
tettu.

OBC3030008

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

reikiin pitäen vapautuspainiketta (1) 
painettuna).

3. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.
4. Kallista selkänojaa (4) käyttäen selkän-

ojan säätövipua (3).

 VAROITUS
Varmista aina, että pääntuki lukkiutuu 
paikalleen asennuksen ja säätämisen 
jälkeen.
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Takaistuimien pääntuet 

OBC3030009

Takaistuimien kaikilla istuinpaikoilla on 
matkustusmukavuutta ja -turvallisuutta 
parantavat pääntuet.

OAI3039008

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).

OBC3030036TU

Irrottaminen ja kiinnittäminen 
Pääntuen irrottaminen: 
1. Nosta pääntuki ylimpään asentoonsa. 
2. Pidä pääntuen vapautuspainiketta (1) 

painettuna ja vedä pääntukea ylöspäin 
(2).

Pääntuen kiinnittäminen: 
1. Kohdista pääntuen varret istuinosan 

reikiin pitäen (3) vapautuspainiketta (1) 
painettuna. 

2. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.
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Istuinlämmitys (jos varusteena) 
Istuinlämmityksen avulla istuimet voi-
daan lämmittää kylmällä säällä.

 VAROITUS
Istuinlämmitys voi aiheuttaa VAIKEITA 
PALOVAMMOJA myös matalilla 
lämpötiloilla, jos sitä käytetään pitkään.
Matkustajien pitää pystyä tunnistamaan 
liian kuumaksi lämpiävä istuin ja 
kytkemään istuinlämmitys tarvittaessa 
pois toiminnasta.
Jos matkustaja ei tunnista lämpötilan 
muutoksia tai tunne kipua, istuinläm-
mitystä on käytettävä erittäin varovasti, 
erityisesti jos matkustaja kuuluu seuraa-
viin ryhmiin:
 Vauvat, lapset, vanhukset, liikuntara-

joitteiset henkilöt tai avohoitopotilaat
 Henkilöt, joilla on herkkä tai herkästi 

palava iho
 Väsyneet henkilöt
 Päihtyneet henkilöt
 Henkilöt, jotka ovat ottaneet väsy-

mystä ja uneliaisuutta aiheuttavia 
lääkkeitä.

 VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN laita mitään eristävää 
materiaalia, kuten huopia, tyynyjä tai 
istuinsuojia, istuimille istuinlämmityk-
sen ollessa käytössä. Istuinlämmitys voi 
ylikuumentua ja aiheuttaa palovammo-
ja tai vaurioittaa istuinta.

HUOMAUTUS
Toimi seuraavasti, jotta istuinlämmitti-
met ja istuimet eivät vaurioidu:
 Älä koskaan käytä istuimien puhdista-

miseen liuottimia, esimerkiksi tinne-
riä, bentseeniä, bensiiniä tai mineraa-
litärpättiä.

 Älä laita painavia tai teräviä esineitä 
istuinlämmityksellä varustetun istui-
men päälle.

 Älä vaihda istuinverhoilua. Tämä 
voi vaurioittaa istuinlämmitintä tai 
istuinilmastointia.
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OBC3030010

Kytke joko kuljettajan tai etumatkustajan 
istuinlämmitys päälle painamalla vastaa-
vaa kytkintä moottorin käydessä.
Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlämmitystä ei tarvita.
 Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:

 Kun sytytysvirta kytketään, istuinläm-
mitys on pois päältä.

 Jos kytkintä painetaan yli 1,5 sekunnin 
ajan istuinlämmityksen toimiessa, 
istuinlämmitin kytkeytyy pois päältä.

Takamatkustajavaroitin (ROA)  
(jos varusteena)
Takamatkustajavaroittimen tarkoitus on 
auttaa estämään kuljettajan poistuminen 
autosta, kun takamatkustaja jää autoon.

Järjestelmän asetukset
Takamatkustajavaroittimen käyttämisek-
si se on aktivoitava tieto- ja viihdejärjes-
telmän näytön asetusvalikosta. Valitse:
- Asetus  Ajoneuvon asetukset  

Mukavuustoiminnot  Takamatkusta-
javaroitin

Ilmastointijärjestelmän käyttö

OCN7050135L

Kun avaat etuoven avattuasi ja suljettuasi 
takaoven ja sammutettuasi moottorin, 
kojelautaan ilmestyy ”Tarkista takaistui-
met” -varoitusviesti.
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 VAROITUS
Takamatkustajavaroitin ei varsinaisesti 
havaitse takaistuimella olevia esineitä 
tai henkilöitä. Järjestelmä ilmoittaa kul-
jettajalle takaoven avaamis- ja sulke-
mishistorian avulla, että takaistuimella 
voi olla jotain.

 HUOMIO
Takamatkustajavaroitin käyttää taka-
oven avaamis- ja sulkemishistoriaa.
Historia nollaantuu, kun kuljettaja sam-
muttaa sytytysvirran normaaliin tapaan, 
poistuu ajoneuvosta ja lukitsee oven 
etäältä kauko-ohjainavaimella. Eli, vaik-
ka takaovi ei aukeaisi, takamatkustaja-
varoitus-hälytyksiä voi tapahtua.
Esimerkiksi, takamatkustajavaroitus-
hälytyksen jälkeen, jos kuljettaja ei 
lukitse ovea, ja ajaa autolla uudelleen, 
hälytys voi tapahtua.
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TURVAVYÖT
Tässä kohdassa kuvataan turvavöiden 
oikeaa käyttötapaa. Se sisältää myös tur-
vavöiden käyttöä koskevia kieltoja.

Turvavöitä koskevia turvaohjeita 
Kiinnitä aina turvavyö ennen liikkeelleläh-
töä ja varmista, että jokainen matkustaja 
kiinnittää turvavyönsä. Turvatyynyt (jos 
varusteena) täydentävät turvavyön toi-
mintaa mutteivät korvaa sitä. Useimpien 
maiden lainsäädännön mukaan turvavöi-
den käyttö on pakollista.

 VAROITUS
KAIKKIEN matkustajien on käytettä-
vä turvavöitä aina auton liikkuessa. 
Noudata seuraavia turvavöiden säätä-
mistä ja käyttöä koskevia ohjeita:
 Kaikkien alle 13-vuotiaiden pitää AINA 

käyttää takaistuimelle sijoitettua 
sopivan kokoista turvaistuinta.

 ÄLÄ MILLOINKAAN anna lasten istua 
etuistuimella ajon aikana. Jos yli 
13-vuotiaan lapsen täytyy istua etuis-
tuimella, hänen pitää käyttää turva-
vyötä, ja etumatkustajan istuin on siir-
rettävä mahdollisimman taakse.

 Vauva tai pieni lapsi ei saa KOSKAAN 
matkustaa aikuisen sylissä.

 Älä KOSKAAN pidä selkänojaa kallis-
tettuna auton liikkuessa.

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

 Älä koskaan pidä turvavyön olkavyötä 
käsivarren alla tai selkäsi takana.

 Älä koskaan vedä turvavyötä herkkien 
esineiden ylitse. Äkkipysäytyksen tai 
törmäyksen yhteydessä turvavyö voi 
vaurioittaa niitä. 

 Älä käytä kierteellä olevaa turvavyö-
tä. Kiertynyt turvavyö ei suojaa sinua 
asianmukaisesti onnettomuustilan-
teessa.

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

 Älä lukitse turvavyön salpaa toisen 
istuimen turvavyön lukkoon.

 Älä KOSKAAN avaa turvavyötä matkan 
aikana. Voit menettää auton hallinnan 
ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden.

 Varmista, että turvavyön salpaan ei 
ole tarttunut mitään, joka voisi haitata 
turvavyön lukon toimintaa. Tämä voi 
estää turvavyön kiinnityksen.

 Käyttäjä ei saa tehdä turvavöihin muu-
toksia eikä lisäyksiä löysyyden poista-
miseksi, koska nämä voivat estää tur-
vavyön säätömekanismin toimintaa. 
Myöskään turvavyötä ei saa säätää 
löysyyden poistamiseksi.

 VAROITUS
Vaurioitunut turvavyöt ei toimi oikein. 
Vaihda aina ehdottomasti:
 Hankautuneet, likaantuneet tai 

vaurioituneet hihnat
 Vaurioituneet turvavyöjärjestelmän 

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

1GQA2083

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon, 
turvavyön varoitusvalo palaa yhtäjaksoi-
seti noin 6 sekunnin ajan, riippumatta 
siitä, onko kuljettajan turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty kun virta-
lukko käännetään ON-asentoon, tai jos se 
irrotetaan kun virtalukko on käännetty-
nä ON-asentoon, turvavyön varoitusvalo 
palaa kunnes vyö on kiinnitetty.
Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa 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, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 100 
sekunniksi ja vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo alkaa vilkkua.

Etumatkustajan turvavyö  
( jos varusteena)
Takamatkustajan turvavyön varoitusvalo 
palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, riip-
pumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty kun virta-
lukko käännetään ON-asentoon, tai jos se 
irrotetaan kun virtalukko on käännetty-
nä ON-asentoon, turvavyön varoitusvalo 
palaa kunnes vyö on kiinnitetty.
Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa 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, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 100 
sekunniksi ja vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo alkaa vilkkua.

 VAROITUS
Väärässä asennossa istuminen häiritsee 
etumatkustajan turvavyön varoitusjär-
jestelmän toimintaa. On tärkeää, että 
kuljettaja neuvoo matkustajia istumaan 
tämän ohjekirjan neuvojen mukaisessa 
istuma-asennossa. 

i  Lisätietoja

 aikka etumatkustajan istuime a ei istu 
kukaan  tur a ön aroitus a o i kkuu 
tai a aa  sekunnin ajan  aroitus 

oi jatkua  sekunnin ajan  aikka 
etuistuime a istunut matkustaja nousee 
autosta aroituksen o essa kä nnissä  

 tumatkustajan istuimen tur a ön 
varoitustoiminto saattaa aktivoitua, 
jos istuime e asetetaan matkatavaraa, 
kannettava tietokone tai muu aite
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Takaistuimen turvavyön 
varoitusvalo (jos varusteena)

OBC3030011

Takavasen (1) ja takaoikea (3) istuin
Takamatkustajan turvavyön varoitusvalo 
palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, riip-
pumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei kiinnitetä, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, tur-
vavyön varoitusvalo palaa, kunnes vyö 
kiinnitetään.
Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa 
auki tai avaat turvavyön ajaessasi alle 
20 km/h nopeutta, vastaava varoitusvalo 
syttyy ja palaa, kunnes kiinnität turva-
vyön.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä ja 
nopeutesi on vähintään 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 35 
sekunniksi ja vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo alkaa vilkkua.
Jos turvavyö avataan ajon aikana, varoi-
tusvalot syttyvät, jos nopeus on alle 20 
km/h.
Jos ajat 20 km/h:n nopeutta tai kovempaa, 
varoitusvalo vilkkuu ja varoitusääni 
kuuluu noin 35 sekunnin ajan.

Taka enkin keski a kka ( )
(jos varusteena)
Takamatkustajan turvavyön varoitusvalo 
palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, riip-
pumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.

Riippumatta siitä istuuko paikalla 
matkustaja: 
Turvavyön varoitusvalo syttyy noin 70 
sekunnin ajaksi, jos turvavöitä ei ole 
kiinnitetty, kun virta-avain kytketään 
ON-asentoon.
Jos lähdet ajamaan jonkin turvavyön 
ollessa auki, sitä vastaava varoitusvalo 
palaa noin 70 sekunnin ajan ajonopeu-
desta riippumatta.
Jos irrotat turvavyön ajonopeuden ollessa 
alle 20 km/h, vyötä vastaava varoitusvalo 
syttyy noin 70 sekunniksi. Jos irrotat 
turvavyön ajonopeuden ollessa yli 20 
km/h, turvavyön varoitusääni 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 ajonopeus olisi yli 20 
km/h.

 VAROITUS
Väärässä asennossa istuminen häiritsee 
takamatkustajien turvavöiden varoitus-
järjestelmän toimintaa. On tärkeää, että 
kuljettaja neuvoo matkustajia istumaan 
tämän ohjekirjan neuvojen mukaisessa 
istuma-asennossa. 
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i  Lisätietoja

 aikka takaistuimen reuna aika a ei 
istu kukaan, turvav ön varoitusva o 
vi kkuu tai a aa  sekunnin ajan  

 Takaistuimen reuna aikan turvav ön 
varoitustoiminto saattaa aktivoitua, 
jos istuime e asetetaan matkatavaraa, 
kannettava tietokone tai muu aite

Turvavyöjärjestelmä 
Lantio- /olkavyö 

OHI038140

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

OHI038137

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 pääsee tulemaan ulos 
kelalta myötäillen liikettäsi. 
Äkkipysäytyksen tai törmäyksen yhtey-
dessä vyö kuitenkin lukkiutuu paikalleen. 
Vyö lukittuu myös, jos yrität nojautua 
eteenpäin liian nopeasti.

HUOMAUTUS
Ellet saa turvavyötä vedettyä tarpeeksi 
ulos, vedä vyötä voimakkaasti ulospäin 
ja päästä se sitten irti. Saat tämän 
jälkeen vedettyä vyön ulos tasaisesti.
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 VAROITUS

OHI038182L

Väärin asetettu turvavyö saattaa lisätä 
vakavan vammautumisen riskiä onnet-
tomuustilanteessa. Noudata seuraavia 
ohjeita kun säädät turvavyötä:
 Sijoita lantiovyö tiiviisti mahdolli-

simman alas lantiolle, ei vyötärölle. 
Näin vahvat lantioluut voivat ottaa 
törmäyksen voiman vastaan, jolloin 
sisäisten vammojen riski pienenee.

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

 Varmista, että olkavyön tukipiste on 
sopivalla korkeudella ja lukittuna 
paikalleen. 

 Älä koskaan aseta oikavyötä kulke-
maan kaulan päältä tai kasvojen yli.

OHI038142

Turvavyön kiinnityksen avaaminen: 
Paina vapautuspainiketta (1) lukitussol-
jessa.
Kun lukitus on avattu, vyö kelautuu 
automaattisesti takaisin kelaan. Jos vyö ei 
kelaudu, tarkista, ettei se ole kiertyneenä, 
ja yritä sitten uudestaan.
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Takaistuimen keskipaikan turvavyö  
(jos varusteena)

OAC3039044TU

Takaistuimen keskivyötä käytettäessä 
tulee käyttää turvavyösolkea, jossa lukee 
"CENTER".

i  Lisätietoja

et saa turvavyötä vedettyä u os 
ke aus aittee ta, vedä vyötä voimakkaasti 
u os äin ja äästä se sitten irti  aat tämän 
jä keen vedettyä vyön u os tasaisesti

Esikiristimellä varustettu 
turvavyö (jos varusteena)

OJX1039118

[1]: Turvavyön sisäänvetolaitteen esikiristin 

Kuljettajan, etumatkustajan turvavyöt 
on varustettu esikiristimillä (Turvavöiden 
esikiristimet). Esikiristimen tarkoitukse-
na on varmistaa, että vyö pysyy tiukasti 
vartaloa vasten tietyntyyppisissä etu- tai 
sivutörmäyksissä. Esikiristimet voivat 
aktivoitua yhdessä turvatyynyjen kanssa 
riittävän voimakkaassa etu- tai sivutör-
mäyksessä. 
Kun auto pysähtyy äkillisesti tai mat-
kustaja yrittää nojautua eteenpäin liian 
nopeasti, turvavyökela lukkiutuu. 
Tietyntyyppisissä etutörmäyksissä tur-
vavyönkiristin aktivoituu ja vetää vyön 
tiukemmin etuistuimella istuvan vartaloa 
vasten. 
Jos järjestelmä havaitsee, että kuljetta-
jan tai etumatkustajan turvavyö on liian 
kireällä turvavyön esikiristimen aktivoi-
duttua, esikiristimen kuormituksen rajoi-
tin vähentää kyseisen vyön kiristysvoi-
maa osittain (jos varusteena on kuorman 
rajoittimella).
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 HUOMIO
Jos varusteena on kallistusanturi 

Esikiristimet eivät laukea ainoastaan 
keulaan kohdistuvissa törmäyksissä, 
vaan myös sivutör-mäyksissä ja nuri-
najoissa, mikäli ajoneuvo on varustettu 
sivu- tai ikkunaturvatyynyillä. 

 HUOMIO
Jos varusteena ei ole kallistusanturia 

Esikiristin ei aktivoidu pelkästään etu-
törmäyksen vaan myös sivutörmäyksen 
yhteydessä, jos autossa on varusteena 
sivuturvatyynyt tai turvaverhot. 

 VAROITUS
 Käytä aina turvavyötä ja istu normaa-

lissa istuma-asennossa.
 Älä käytä löysää tai kierteellä olevaa 

turvavyötä. Löysällä tai kierteellä 
oleva turvavyö ei suojaa sinua asian-
mukaisesti onnettomuustilanteessa.

 Älä aseta mitään esineitä turvavyön 
salvan lähelle. Ne voivat haitata sal-
van toimintaa.

 Vaihdata esikiristimet aina laitteen 
toiminnan ja onnettomuuden jälkeen.

 Älä KOSKAAN tutki, huolla äläkä vaihda 
esikiristimiä itse. Suosittelemme, 
että annat valtuutetun HYUNDAI-
liikkeeseen tarkastaa, huoltaa, korjata 
tai vaihtaa esikiristimen.

 Älä kohdista turvavöiden esikiristimiin 
iskuja.

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

 HUOMIO
Auton etuosan korikorjaukset voi-
vat vaurioittaa esikiristinjärjestelmää. 
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
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OLMB033040/Q

Vasemmanpuoleinen ohjaus

8KMB3311/H

Oikeanpuoleinen ohjaus

Turvavöiden esikiristinjärjestelmä koos-
tuu seuraavista pääkomponenteista. 
Näet niiden sijainnin oheisesta kuvasta:
(1) Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
(2) Etuistuimen turvavöiden esikiristimet 

(jos varusteena)
(3) Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

OBC3030012

Takana

(4) Takaistuimen turvavyön esikiristin 
(jos varusteena)

HUOMAUTUS
Anturi, joka aktivoi turvatyynyjär-
jestelmän, on yhteydessä esikiris-
timellä varustettuihin turvavöihin. 
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo mit-
taristossa palaa noin 6 sekunnin ajan 
sen jälkeen, kun virta-avain on käännet-
ty ON-asentoon, minkä jälkeen merkki-
valon pitää sammua.
Jos turvavyön esikiristin ei toimi oikein, 
turvatyynyjärjestelmän merkkivalo 
palaa, vaikka turvatyynyjärjestelmäs-
sä ei ole vikaa. Jos merkkivalo ei syty, 
se jää palamaan tai syttyy ajon aikana, 
on suositeltavaa antaa valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen tarkastaa esikiris-
timellä varustetut turvavyöt ja/tai tur-
vatyynyt mahdollisimman pian.
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HUOMAUTUS
 Esikiristimellä varustetut turvavyöt 

saattavat aktivoitua joissakin etu- tai 
sivutörmäyksissä tai auto kaatuessa 
(jos varusteena on kaatumistunnistin).

 Kun turvavöiden esikiristimet akti-
voituvat, saattaa kuulua kova ääni ja 
savulta vaikuttavaa hienoa pölyä tulla 
näkyviin matkustamossa.  Tämä on 
normaalia, eikä aiheuta vaaraa.

 Vaikka hieno pöly ei ole myrkyllis-
tä, se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, 
eikä sitä pidä hengittää pitkään. Pese 
onnettomuuden jälkeen pölylle altis-
tunut ihoalue, jos turvavöiden esiki-
ristimet ovat lauenneet.

Lisää turvavöitä koskevia 
turvaohjeita 
Turvavöiden käyttö raskauden 
aikana 
Turvavyötä tulee aina käyttää myös ras-
kauden aikana. Paras tapa suojata synty-
mätöntä lasta on suojata itseään käyttä-
mällä aina turvavyötä.
Raskaana olevien tulisi aina käyttää lan-
tio-/olkavyöta. Aseta olkavyö rintakehän 
yli ja pidä se poissa kaulalta. Aseta lan-
tiovyö vatsan alle niin, että se on tiiviisti 
koko lantiota ja lantioluita vasten, vatsan 
pyöreän osan alapuolella.

 VAROITUS
Raskaana olevien naisten ei MILLOIN-
KAAN tule asettaa lantio vyötä vatsan 
päälle tai sen yläpuolelle, sillä se voi 
vaurioittaa syntymätöntä lasta tör-
mäyksessä.
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Lasten turvavyön käyttö 
auvat ja ienet a set 

Useimmissa maissa on turvaistuimia 
koskevia lakeja, jotka edellyttävät las-
ten istuvan hyväksytyissä turvaistuimissa 
tai istuinkorokkeilla. Ikä, jolloin turvavöi-
tä voidaan käyttää turvaistuimen sijaan 
vaihtelee maittain, joten sinun on tun-
nettava maatasi koskevat vaatimukset 
sekä matkustaessasi myös kohdemaiden 
vaatimukset. Lasten ja/tai vauvojen tur-
vaistuimet pitää sijoittaa ja asentaa oikein 
takaistuimelle. Lisätietoja on tämän luvun 
kohdassa "Turvaistuimet".

 VAROITUS
Vauvojen ja pienten lasten tulee AINA 
matkustaa pituutensa ja painonsa 
mukaisessa turvaistuimessa.
Vähentääksesi lapsen ja muiden mat-
kustajien loukkaantumisriskiä älä 
MILLOINKAAN pidä lasta sylissä-
si tai käsivarsillasi auton liikkuessa. 
Törmäyksessä syntyvä raju voima tem-
paisee lapsen käsistäsi ja paiskaa hänet 
auton sisärakenteita vasten.

Jotta pienet lapset saisivat parhaan mah-
dollisen suojan loukkaantumiselta onnet-
tomuustilanteessa, heidän tulee istua 
paikallisten määräysten mukaisessa tur-
vaistuimessa. Varmista ennen turvaistui-
men ostamista, että se vastaa vaatimuk-
sia siinä maassa, jossa autoa käytetään. 
Lasten turvaistuimen täytyy olla lapsen 
koon ja painon mukainen. Tarkista nämä 
tiedot turvaistuimeen kiinnitetystä tarras-
ta. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
"Turvaistuimet".

Isommat a set 
Alle 13-vuotiaiden lasten, jotka ovat liian 
isoja istumaan istuinkorokkeella, tulee 
matkustaa takaistuimella ja käyttää tur-
vavöitä. Turvavyön tulee kulkea reisien 
yläosan kohdalta ja läheltä olkapäätä ja 
rintakehää suojatakseen lasta tehokkaas-
ti. Tarkasta vyön asento säännöllisesti. 
Vyö saattaa liukua pois paikaltaan lapsen 
liikkuessa. Lapset saavat onnettomuus-
tilanteessa parhaan suojan, kun he ovat 
takaistuimella kiinnitettyinä asianmukai-
seen turvaistuimeen ja/tai turvavöihin.
Jos isomman lapsen (yli 13-vuotiaan) 
täytyy istua etuistuimella, hänen pitää 
käyttää turvavyötä ja istuin tulee siirtää 
takimmaiseen asentoon.
Jos olkavyö osuu lapsen niskaan tai kas-
voihin, siirrä etuistuinta taaksepäin. Jos 
turvavyön olkavyö on edelleen kosketuk-
sessa lapsen niskaan tai kasvoihin, lapsen 
pitää istua sopivalla istuinkorokkeella.

 VAROITUS
 Varmista aina, että suurempien lasten 

turvavyöt on kiinnitetty ja säädetty 
asianmukaisesti.

 Älä MILLOINKAAN anna olkavyö n 
koskettaa lapsen kaulaa tai kasvoja.

 Vain yksi lapsi saa käyttää yhtä turva-
vyötä kerrallaan.
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Turvavyön käyttö loukkaantuneilla 
henkilöillä
Loukkaantunut henkilö pitää kiinnittää 
turvavyöllä kuljetuksen ajaksi. Käänny 
lääkärin puoleen tarkempia ohjeita 
varten.

Yksi henkilö turvavyötä kohti 
Kaksi henkilöä ei saa koskaan käyttää 
samaa turvavyötä (koskee myös lapsia). 
Muutoin seurauksena voivat olla vaka-
vammat vammat onnettomuuden sat-
tuessa.

Älä makaa istuimella 
Kallistetussa istuimessa matkustaminen 
saattaa olla vaarallista. Turvajärjestelmän 
(turvavöiden ja turvatyynyjen) tarjoama 
suoja heikentyy huomattavasti, jos 
istuimen selkänoja on kallistettuna.
Turvavöiden pitää olla tiukasti lantiota ja 
rintaa vasten, jotta ne toimisivat oikein. 
Onnettomuuden sattuessa saatat painau-
tua turvavyötä vasten, mistä voi aiheutua 
niska- ja muita vammoja.
Mitä enemmän istuimen selkänoja on 
kallistettu, sitä suurempi riski matkusta-
jan lantiolla on liukua lantiovyön ali tai 
matkustajan kaulalla iskeytyä olkavyötä 
vasten.

 VAROITUS
 Älä KOSKAAN pidä selkänojaa kallis-

tettuna auton liikkuessa.
 Ajaminen istuimen selkänoja kallis-

tettuna lisää loukkaantumisen riskiä 
onnettomuudessa tai äkkipysähdyk-
sessä.

 Kuljettajan ja matkustajien pitää aina 
istua selkä istuimen selkänojaa vas-
ten, turvavyö oikein kiinnitettynä ja 
selkänoja pystyasennossa.

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

Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja mah-
dolliset vahingot tulisi tarkastaa säännöl-
lisesti. Vaurioituneet osat tulee vaihtaa 
mahdollisimman pian.

Pidä turvavyöt puhtaina ja kuivina 
Turvavyöt on pidettävä puhtaina ja kui-
vina. Likaantuneet vyöt voidaan puhdis-
taa käyttämällä mietoa saippualiuosta ja 
lämmintä vettä. Puhdistuksessa ei pidä 
käyttää valkaisuainetta, värjäysainetta, 
vahvoja liuottimia tai hankaavia aineita, 
koska ne voivat vahingoittaa ja heikentää 
kangasta.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa 
uusiin 
Jokainen kiinnitettynä ollut turvavyö 
pitää vaihtaa uuteen onnettomuuden jäl-
keen. Näin pitää toimia, vaikka vyössä ei 
olisi näkyvää vahinkoa. Suosittelemme 
pyytämään lisätietoja valtuutetulta 
HYUNDAI-liikkeessä. 
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TURVAISTUIMET 
Suositus: 
Lasten on aina matkustettava 
takapenkillä

 VAROITUS
Lasten pitää aina matkustaa asianmu-
kaisessa turvaistuimessa takaistuimella, 
jos etuistuimen turvatyynyä ei ole pois-
tettu toiminta valmiudesta.
Kaiken ikäisten lasten on turvallisempaa 
matkustaa takaistuimella turvaistuin-
ta käyttäen tai turvavyö kiinnitettynä. 
Laukeava turvatyyny voi iskeä etuistui-
mella istuvaan lapseen voimakkaasti 
ja aiheuttaa VAKAVIA tai KUOLEMAAN 
JOHTAVIA VAMMOJA.

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina mat-
kustaa takaistuimella asianmukaises-
sa turvaistuimessa loukkaantumisriskin 
minimoimiseksi onnettomuudessa, äkil-
lisessä pysähdyksessä tai suunnan muu-
toksessa. Onnettomuustilastojen mukaan 
lasten turvallisuus on parempi, kun he 
istuvat takaistuimelle asennetussa tur-
vaistuimessa. Jos lapsi on liian suuri tur-
vaistuimeen, hänen on käytettävä turva-
vöitä.
Useimmissa maissa on turvaistuimia 
koskevia lakeja, jotka edellyttävät lasten 
istuvan hyväksytyissä turvaistuimissa. 
Lain mukainen ikä tai pituus/paino, joka 
sallii turvavyön käytön turvaistuimen 
sijasta, vaihtelee maittain, joten sinun 
on tunnettava oman maasi määräykset 
sekä ulkomailla matkustaessasi myös 
kyseisten maiden erikoismääräykset.
Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa ja 
asentaa oikein takaistuimelle. Käytä 
ainoastaan paikallisten määräysten 
mukaisia turvaistuimia.
Turvaistuimet on yleensä suunniteltu 
kiinnitettäviksi auton istuimiin lantiovyöl-
lä, olkavyön lantio-osalla tai takaistuinten 
ISOFIX-alakiinnityksellä tai -ylä kiinnityk-
sellä.
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Turvaistuimet on aina asennettava 
takaistuimelle
Vauvojen ja pienten lasten on matkus-
tettava selkä tai kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, joka on 
asianmukaisesti kiinnitetty auton taka-
penkille. Lue turvaistuimen valmistajan 
toimittamat asennus- ja käyttöohjeet ja 
noudata niitä.

 VAROITUS
 Noudata aina turvaistuimen valmista-

jan asennus ja käyttöohjeita.
 Lapsen pitää matkustaa asianmukai-

sessa ja oikein kiinnitetyssä turvais-
tuimessa, istuimen omat valjaat kiin-
nitettyinä.

 Älä koskaan käytä turvakaukaloa tai 
turvaistuinta, joka kiinnitetään kou-
kuilla istuimen selkänojan yli. Ne eivät 
takaa riittävää suojaa onnettomuu-
dessa.

 Suosittelemme tarkistuttamaan auto-
si turvaistuimiin liittyvät järjestelmät, 
turvavyöt ja ISOFlX-ala- ja yläkiin-
nityksen valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä onnettomuuden jälkeen.

Turvaistuimen valinta 
Kun valitset turvaistuinta, noudata aina 
seuraavia ohjeita:
 Varmista, että turvaistuimessa on mer-

kintä, joka takaa sen vastaavan auton 
käyttömaan vaatimuksia.

 Valitse lapsen koon ja painon mukainen 
turvaistuin. Turvaistuimen merkinnässä 
tai käyttöohjeissa on yleensä nämä 
tiedot.

 Valitse turvaistuin sen mukaan, mille 
istumapaikalle se asennetaan.

 Lue turvaistuimen mukana toimitetut 
valmistajan varoitukset ja asennusoh-
jeet ja noudata niitä.

Turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmen tyyppisiä: selkä 
ajosuuntaan ja kasvot ajosuuntaan asen-
nettavia turvaistuimia sekä istuinkorok-
keita. Ne luokitellaan lapsen iän, pituu-
den ja painon mukaan.
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CRS09

e kä ajosuuntaan asennettava
turvaistuin
Selkä ajosuuntaan asennettavassa 
turvaistuimessa selustaa vasten oleva 
selkänoja suojaa lasta. Istuimen 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 menosuun-
taan asennetussa turvaistuimessa. Selkä 
ajosuuntaan asennettavia turvaistuimia 
on eri tyyppisiä: vauvojen turvaistuimet 
voidaan asentaa vain selkä ajosuuntaan. 
Muunnettavissa ja 3-in-1-turvaistuimissa 
on yleensä korkeammat pituus- ja paino-
rajat selkä menosuuntaan asennettaessa, 
mikä pidentää turvaistuimen käyttöikää.
Käytä turvaistuinta kasvot ajosuuntaan 
asennettuna istuimen valmistajan ilmoit-
tamien pituus- ja painorajojen puitteissa.

OIB034017

Kasvot ajosuuntaan asennettava
turvaistuin
Kasvot ajosuuntaan asennettu turvaistuin 
pitää lapsen paikallaan valjailla. Lapsi voi 
matkustaa valjailla varustetussa kasvot 
ajosuuntaan asennetussa turvaistuimes-
sa, kunnes hän on ylittää istuimen valmis-
tajan ilmoittaman pituus- tai painorajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan kasvot 
menosuuntaan asennetussa turvaistui-
messa, hän voi siirtyä istuinkorokkee-
seen.

Istuinkorokkeet 
Istuinkoroke on suunniteltu parantamaan 
ajoneuvon omien turvavöiden istuvuutta. 
Istuinkorokkeen ansiosta auton turvavyö 
sijoittuu asianmukaisesti lapsesi kehon 
vahvempien osien kohdalle. Lapsesi tulee 
käyttää istuinkorokettä, kunnes hän on 
kasvanut niin suureksi, että auton omat 
turvavyöt istuvat kunnolla. 
Turvavyö istuu kunnolla, kun lantiovyö 
asettuu tiukasti reisien yläosan päälle 
eikä vatsan päälle. Olkavyön pitää kulkea 
napakasti olkapään ja rinnan yli eikä kas-
vojen tai kaulan kohdalta. Alle 13-vuotiai-
den lasten pitää aina matkustaa asianmu-
kaisessa turvaistuimessa loukkaantumis-
riskin minimoimiseksi onnettomuudessa, 
äkillisessä pysähdyksessä tai suunnan 
muutoksessa.
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Turvaistuimen asentaminen

 VAROITUS
Noudata aina seuraavia ohjeita ennen 
turvaistuimen asentamista:
Lue turvaistuimen valmistajan toimitta-
mat ohjeet ja noudata niitä.
Jos kaikkia varoituksia tai ohjeita ei 
noudateta, VAKAVIEN tai KUOLEMAAN 
JOHTAVIEN VAMMOJEN riski onnetto-
muustilanteessa saattaa kasvaa.

 VAROITUS
Jos pääntuki estää turvaistuimen 
asentamisen, kyseisen istuinpaikan 
pääntuki pitää säätää uudelleen tai 
poistaa kokonaan.

Kun olet valinnut asianmukaisen turvais-
tuimen ja tarkistanut, että se sopii auton 
takaosaan, voit asentaa sen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Turvaistuimen asen-
tamisessa on kolme vaihetta:
 Kiinnitä turvaistuin asianmukaisesti 

autoon.Kaikki turvaistuimet on kiinni-
tettävä autoon lantiovyön lantio-/olka-
vyön lantio-osalla tai ISOFIX-yläkiin-
nityksellä ja/tai ISOFlX-alakiinnityksellä.

 Varmista, että turvaistuin on hyvin 
kiinnitetty. Kun olet asentanut turvais-
tuimen autoon, työnnä ja vedä istuinta 
eteen- ja taakse päin sekä sivuille var-
mistaaksesi, että se on tukevasti kiinni 
istuimessa. Turvavyöllä kiinnitetty tur-
vais tuin tulisi asentaa mahdollisimman 
tukevasti. Pientä sivuttaisliikettä kui-
tenkin usein jää. 

 Kun asennat turvaistuinta, säädä 
auton istuinta (korkeutta ja etäisyyttä) 
siten, että lapsen on helppoa siirtyä 
turvaistuimeen.

 Kiinnitä turvaistuimen turva vyöt. 
Varmista, että lapsi on kiinnitetty tur-
vaistuimeen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

 HUOMIO

Suljetussa autossa oleva turvaistuin 
saattaa kuumentua voimakkaasti. 
Välttääksesi palovammat tarkista istui-
men pinta ja soljet ennen kuin laitat 
lapsen turvaistuimeen.
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Istuimen 
numero

Paikka
autossa Istuinpaikat

1 Edessä vasemmalla

2 Keskellä edessä

3 Edessä oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellä

6 2nd rivi oikealla

 Jos pääntuki estää turvaistuimen asentamisen, kyseisen istuinpaikan pääntuki pitää säätää 
uudelleen tai poistaa kokonaan

 Selkä menosuuntaan asennettua turvaistuinta ei saa asentaa etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynya ole kytketty pois käytöstä. 

Autoon suositeltu turvaistuin (CRS), YK:n määräysten mukaisesti 
(Lisätietoja auton käyttäjää ja turvaistuimien valmistajia varten)

Painoryh-
mä Nimi Valmistaja Kiinnitys ECE

Hyväksyntänro

Ryhmä 0+

BABY-SAFE 
2 i-SIZE ja 

BABY-SAFE 
i-SIZE BASE

Britax Römer ISOFIX tukijalalla, 
kasvot taaksepäin R129/00 - E1 – 000008

Ryhmä 1 Duo Plus Britax Römer ISOFIX ja yläkiinnitys R44/04 - E1 – 04301133

Ryhmä 2 KidFix III S Britax Römer

Turvavyöllä ja CRS 
lantiovyöohjaimella 
kiinnitettävä ISOFIX-

turvaistuin

R44/04 - E1 – 04301304

Ryhmä 3 Junior III Graco Turvavyöllä R44/04 – E11 – 03.44.165

Turvaistuimen valmistajan tiedot
Britax: http://www.britax.com
Graco: http://www.gracobaby.com
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Turvaistuimen ISOFIX-
ala- ja yläkiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmä) 
ISOFIX-järjestelmä pitää lapsen kiinni 
turvaistuimessa onnettomuustilanteessa. 
Järjestelmä on suunniteltu siten, että tur-
vaistuin on helppoa asentaa oikein. 
ISOFIX-järjestelmässä käytetään auton 
kiinnityspisteitä ja turvaistuimen kiinnik-
keitä. ISOFIX-järjestelmässä turvaistuinta 
ei kiinnitetä auton takaistuimen turva-
vöillä.
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodostu-
vat auton rakenteeseen kiinnitetyistä 
metallitangoista. Jokaiselle ISOFIX-
istumapaikalle on asennettu kaksi ala-
kiinnityspistettä, joihin voidaan asentaa 
alakiinnikkeillä varustettu turvaistuin.
Auton ISOFIX-järjestelmää voidaan 
käyttää ISOFIX-kiinnikkeillä varustetun 
turvaistuimen kiinnittämiseen. (ISOFIX-
turvaistuimen saa asentaa ainoastaan, 
jos sillä on automallikohtainen tai ylei-
nen hyväksyntä ECE-R44- tai ECE-R129-
standardin mukaisesti.)
Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillä varustetun tur-
vaistuimen asentamisesta ISOFIX-
alakiinnityspisteisiin.

OBC3030014

Ainoastaan takaistuimen reunapaikat on 
varustettu ISOFIX-alakiinnityspisteillä. 
Näet niiden sijainnin alla olevasta kuvasta. 
Takaistuimen keskipalkalla ei ole ISOFIX-
alakiinnittimiä.

 VAROITUS
Älä yritä asentaa turvaistuinta takaistui-
men keskipalkalle ISOFIX-alakiinnity-
spisteitä käyttäen. Kyseisellä istuinpai-
kalla ei ole ISOFIX-alakiinnityspisteitä. 
Jos turvaistuinta yritetään kiinnittää 
keskipalkalle ikkunapaikkojen kiinnitys-
pis-teiden avulla, ne voivat vaurioitua.
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OBC3030015

OAC3039009TU

[A]: ISOFIX-kiinnityspisteen sijaintimerkintä, 
[B]: ISOFIX-alakiinnityspiste

ISOFIX-alakiinnityspisteiden sijain-
timerkinnät ovat oikean ja vasemman 
takaistuimen istuintyynyssä. Ne osoit-
tavat ISOFIX-alakiinnityspisteiden 
sijainnit (katso kuvassa olevia nuolia). 
Takaistuimen kummallakin reunapaikalla 
on kaksi ISOFIX-alakiinnityspistettä sekä 
vastaava yläkiinnityspiste selkänojan 
takana. 
(Turvaistuin, jolla on ECE-R44- tai ECE-
R129-standardin mukainen "kaikkiin 
autoihin sopiva" univer-sal-luokitus, 
pitää kiinnittää myös istuimen selkänojan 
takaosaan kiinnitetyllä yläkiinnityshihnal-
la.)
ISOFIX-alakiinnitykset sijaitsevat oikean 
ja vasemman takaistuimen istuinpaikan 
selkänojan ja istuintyynyn välissä.
Voit käyttää ISOFIX-alakiinnityksiä avaa-
malla vetoketjun (jos varusteena).

ISOFIX-alakiinnitysjärjestelmällä 
varustetun turvaistuimen 
kiinnittäminen 
ISOFIX-turvaistuimen asentaminen jom-
mallekummalle takapenkin reunapaikalle:
1. Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX-

alakiinnityspisteiden kohdalta.
2. Siirrä kiinnityspisteiden luota pois 

muut esineet, jotka saattaisivat estää 
ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämisen 
turvallisesti alakiinnityspisteisiin.

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

4. Noudata turvaistuimen valmistajan 
antamia asennus- ja käyttöohjeita 
kiinnittäessäsi ISOFIX-alakiinnikkeillä 
varustettua turvaistuinta ISOFIX-
alakiinnityspisteisiin.
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 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyt-
täessäsi ISOFIX-järjestelmää:
 Lue kaikki turvaistuimen mukana 

tulleet asennusohjeet ja noudata niitä.
 Jotta lapsi ei tartu kiinnittämättömiin 

turvavöihin, kiinnitä kaikki käyttämät-
tömät takapenkin turvavyöt ja kiristä 
turvaistuimen takaa kulkeva turva-
vyö. Lapsi saattaa kuristua, jos olka-
vyö kiertyy hänen kaulansa ympärille 
ja kiristyy.

 Älä MILLOINKAAN kiinnitä useampaa 
lasta samaan kiinnityspisteeseen. Se 
voi aiheuttaa kiinnityspisteen irtoami-
sen tai rikkoontumisen.

 Tarkastuta ISOFIX-järjestelmä aina 
jälleenmyyjällä onnettomuuden jäl-
keen. Onnettomuus voi vahingoittaa 
ISOFIX-järjestelmää, jolloin se ei enää 
pidä turvaistuinta kunnolla paikallaan.

Turvaistuimen kiinnittäminen 
yläkiinnitysjärjestelmän avulla 

OBC3030017

Turvaistuimen yläkiinnitykset sijaitsevat 
selkänojan takaosassa.

OBC3030018

1. Vie turvaistuimen kiinnityshihna istui-
men selkänojan yli.

 Jos autossa on säädettävä pääntuki, 
vie kiinnityshihna pääntuen ali ja sen 
varsien välistä. Muussa tapauksessa 
vie yläkiinnityshihna suoraan takaistui-
men selkänojan ylitse.

2. Kiinnitä yläkiinnityshihna yläkiinnitys-
pisteeseen, kiristä yläkiinnityshihna 
turvaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti siten, että turvaistuin on 
tukevasti kiinni istuimessa.
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 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita asentaessasi 
ylakiinnityspisteen hihnaa:
 Lue kaikki turvaistuimen mukana tul-

leet asennusohjeet ja noudata niitä.
 Älä KOSKAAN kiinnitä use-

ampaa lasta samaan ISOFIX-
yläkiinnityspisteeseen. Se voi aiheut-
taa kiinnityspisteen irtoamisen tai 
rikkoontumisen.

 Älä kiinnitä yläkiinnityshihnaa mihin-
kään muuhun kuin vastaavaan ylä-
kiinnityspisteeseen. Se ei ehkä toimi 
asianmukaisesti jos se on kiinnitetty-
nä johonkin muuhun.

 Turvaistuinten kiinnityspisteet on 
suunniteltu kestämään vain oikein 
asennettujen turvaistuinten aiheutta-
ma kuormitus. 

 Missään tapauksessa niitä ei ole tar-
koitettu aikuisten turvavöitä varten 
tai muiden tavaroiden tai varusteiden 
kiinnittämiseksi autoon.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/ 
olkavyön avulla
Jos et käytä ISOFIX-järjestelmää, kaik-
ki turvaistuimet on kiinnitettävä auton 
takaistuimille lantio-/olkavyön lan-
tio-osalla.

OHI038145

Turvaistuimen kiinnitys antio /
o kavyön avu a 
Kiinnitä turvaistuin takaistuimen paikoille 
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

os takaistuimen keski a kan turvavyö 
otetaan käyttöön, katso isätietoja tämän 
ka a een ko dasta Takaistuimen keski

aikan turvavyö
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OHI038146

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

i  Lisätietoja

ijoita turvavyön avaus ainike niin, että 
sii en ääsee e osti käsiksi ätäti an
teessa

OHI038183L

3. Poista ylimääräinen löysyys hihnasta 
mahdollisimman tarkkaan painamalla 
turvaistuinta alaspäin syöttäessäsi 
olkavyötä takaisin kelalle.

4. Vedä ja työnnä turvaistuinta varmis-
taaksesi, että turvavyö pitää sen tuke-
vasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suosittelee 
yläkiinnityspisteen käyttöä lantio-/ olka-
vyön lisäksi, katso sivua 3-36.

Irrota turvaistuin painamalla turvavyön 
soljen vapautuspainiketta ja vetämällä 
lantio- /olkavyö pois turvaistuimesta, 
ja anna turvavyön kelautua kokonaan 
sisään.
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TURVATYYNYJARJESTELMA 

Auton todellinen turvatyynyjarjestelma voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OAC3039013TU

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

*: jos varusteena
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Autossa on turvatyynyt kuljettajan ja etu-
matkustajan istuimille.
Etuturvatyynyt on suunniteltu täyden-
tämään kolmipisteturvavöitä. Jotta tur-
vatyynyt suojaisivat, turvavöitä on aina 
käytettävä ajon aikana.
Ellet käytä turvavöitä, voit saada onnet-
tomuudessa vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja. Turvatyynyt on suunniteltu 
täydentämään turvavöitä, mutta ne eivät 
korvaa niitä. Turvatyynyjä ei myöskään 
ole tarkoitettu laukeamaan kaikissa tör-
mäyksissä. Joissakin onnettomuuksissa 
sinua suojaavat vain turvavyöt.

 VAROITUS
TURVATYYNYIHIN LIITTYVÄT 
VAROTOIMENPITEET
Kaikkien autossa olevien henkilöiden 
on AINA käytettävä turvavöitä tai 
turvaistuinta. Vaikka autossa on 
turvatyynyt, liikenneonnettomuus voi 
johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
ja hengenvaaraan, ellei turvavyö ole 
asianmukaisesti kiinnitettynä tai jos se 
auki turvatyynyn lauetessa.
Älä KOSKAAN laita lasta istumaan etuis-
tuimelle turvaistuimeen tai istuinkorok-
keelle. Täyttyvä turvatyyny voi iskeytyä 
voimalla vauvaa tai lasta päin aiheut-
taen vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.
Alle 13-vuotiaiden lasten pitää istua 
takaistuimella asianmukaisesti kiinni-
tettyinä. Se on turvallisin paikka kai-
kenikäisille lapsille ajon aikana. Jos yli 
13-vuotiaan lapsen täytyy istua etuistui-
mella, hänen pitää käyttää turvavyötä ja 
etumatkustajan istuin pitää siirtää mah-
dollisimman taakse.
Kaikkien matkustajien pitää istua selkä 
vasten istuintyynyn keskiosaa, turvavyö 
kiinnitettynä, sääret mukavasti ojennet-
tuina ja jalat lattialla, kunnes auto on 
pysäköity ja moottori on sammutettu. 
Jos matkustaja on liikkunut paikaltaan 
onnettomuuden aikana, nopeasti täyt-
tyvä turvatyyny saattaa osua häneen ja 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja.
Kenenkään ei pidä istua tarpeettoman 
lähellä turvatyynyjä tai nojata niihin, 
oveen tai keskikonsoliin.
Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas 
etuturvatyynyistä siten, että auton 
hallinta pysyy yhä vaivattomana. 
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Missä turvatyynyt sijaitsevat? 
Kuljettajan ja matkustajan 
turvatyynyt (jos varusteena)

OBC3030019

Kuljettajan etuturvatyyny

Matkustajan etuturvatyynymoduuli

OBC3030020

Autosi kuljettajan ja etumatkustajan paikka 
on varustettu turvatyynyjärjestelmällä ja 
kolmipisteturvavöillä.
Turvatyynyjärjestelmään kuuluvat tur-
vatyynyt, jotka sijaitsevat ohjauspyörän 
keskellä ja kojelaudassa etumatkusta-
jan puolella hansikaslokeron yläpuolel-
la. Turvatyynyjen peitekansissa on "AIR 
BAG" -merkinnät.
Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljettajaa 
ja etumatkustajia, ja se täydentää turva-
vyöjärjestelmän antamaa suojaa keula-
törmäystilanteessa, kun törmäysvoimat 
ovat riittävän suuria. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääksesi 
laukeavan etuturvatyynyn aiheuttamaa 
vakavien tai kuolemaan 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 keskikon-
soliin.

 Älä anna etumatkustajan laittaa jalko-
jaan kojelaudalle.

 Ohjauspyörässä, mittaristossa tai 
hansikaslokeron päällä kojelaudassa 
olevien turvatyynymoduulien päälle 
tai läheisyyteen ei saa asettaa esi-
neitä (esim. kojelaudan lisäverhoilua, 
matkapuhelinpidikettä, mukipidiket-
tä, ilmanraikastinta tai tarroja). Nämä 
esineet voivat aiheuttaa vaaratilan-
teen auton joutuessa törmäykseen, 
jossa turvatyynyt laukeavat.

 Älä kiinnitä mitään tuulilasiin tai 
sisäpeiliin. 

 Pidä ohjauspyörästä kiinni kello 
yhdeksän ja kello kolmen kohdalta, 
jolloin käsillesi ja käsivarsillesi aiheu-
tuvien vammojen riski on mahdolli-
simman pieni.
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OAC3039014TU

Matkustajan etuturvatyynyn ON/ 
O kytkin (jos varusteena) 
Istuinpaikalla voidaan tällöin kuljettaa 
matkustajia, joilla on joko ikänsä, kokonsa 
tai terveydentilansa vuoksi tavallista suu-
rempi riski saada vammoja turvatyynyn 
lauetessa.

OBC3030021

Tyyppi A

Tyyppi B

OBC3030034

Etumatkustajan etuturvatyynyn kytke-
minen pois toimintavalmiudesta: 
Kytke matkustajan etuturvatyyny pois 
toimintavalmiudesta kääntämällä etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkin OFF-asentoon 
virta-avaimella tai muulla vastaavalla jäy-
källä esineellä. Etumatkustajan turvatyy-
nyn OFF-merkkivalo ( ) palaa, kunnes 
etumatkustajan etuturvatyynyn toiminta-
valmius kytketään uudelleen päälle.
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OBC3030022

Tyyppi A

Tyyppi B

OBC3030035

Etumatkustajan etuturvatyynyn kytkemi-
nen takaisin toimintavalmiuteen: 
Kytke matkustajan etuturvatyyny pois 
toimintavalmiudesta kääntämällä etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkin ON-asentoon 
virta-avaimella tai muulla vastaavalla jäy-
källä esineellä. Matkustajan turvatyynyn 
ON-merkkivalo ( ) palaa 60 sekunnin 
ajan.

 VAROITUS
Älä koskaan anna aikuisen matkus-
taa etuistuimella, jos etumatkustajan 
turvatyynyn OFF-merkkivalo palaa. 
Turvatyyny ei laukea törmäystilantees-
sa, jos merkkivalo palaa. Kytke etumat-
kustajan turvatyyny päälle tai pyydä 
matkustajaa 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 sam-
muu noin 60 sekunnin kuluttua. 
Matkustajan etuturvatyyny laukeaa 
etutörmäyksessä, vaikka matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi 
OFF-asennossa. 

 Suosittelemme, että valtuutetun 
HYUNDAI-liikkeen tarkastaa mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/ OFF-
kytkimen ja turvatyynyjärjestelmän 
mahdollisimman pian. 
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Sivuturvatyynyt (jos varusteena) 

OAC3039019TU

OAC3039020TU

Autosi kummatkin etuistuimet varustettu 
sivuturvatyynyllä. 
Turvatyyny täydentää turvavyön kuljet-
tajalle ja/tai etumatkustajalle tarjoamaa 
suojaa.
Sivuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan vain tietynlaisissa auton kylkeen 
kohdistuvissa törmäyksissä törmäysvoi-
man mukaan.
Jos autossa on kaatumistunnistin, sivu-
turvatyynyt ja/tai turvaverhot ja esikiris-
timet auton molemmin puolin saattavat 
laueta, jos kaatuminen tai mahdollinen 
kaatuminen havaitaan. 
Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu lau-
keamaan kaikissa sivutörmäyksissä tai 
auton kaatuessa.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääksesi 
laukeavan sivuturvatyynyn aiheuttamaa 
vakavien tai kuolemaan 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 
esineitä ovien ja istuinten väliin.

 Älä käytä erikseen myytäviä istuin-
päällisiä.  Ne voivat heikentää järjes-
telmän tehokkuutta tai estää sitä toi-
mimasta.

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

 Älä aseta mitään esineitä oven ja istui-
men väliin. Ne saattavat sinkoutua 
matkustamoon sivuturvatyynyn laue-
tessa.

 Älä asenna mitään varusteita viereen 
tai sivuturvatyynyjen niiden lähelle.

 Älä laita esineitä sivuturvatyynyn ja 
matkustajien väliin. Nämä esineet 
voivat aiheuttaa vaaratilanteen auton 
joutuessa törmäykseen, jossa turva-
tyynyt laukeavat.

 Älä kohdista oviin iskuja, sillä ne 
saattavat aiheuttaa sivuturvatyynyjen 
laukeamisen virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

 Jos istuin tai istuimen verhoilu on 
vahingoittunut, auto on suositelta-
vaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen huoltoa varten.
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Turvaverhot (jos varusteena) 

OAC3039021TU

OAC3039022TU

Turvaverhot sijaitsevat auton molemmilla 
sivuilla etu- ja takaovien yläpuolella.
Ne on suunniteltu suojaamaan edessä ja 
takana reunapaikoilla istuvien matkus-
tajien pään aluetta tietynlaisissa auton 
kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä.
Turvaverhot on suunniteltu laukeamaan 
vain tietynlaisissa auton kylkeen koh-
distuvissa törmäyksissä törmäysvoiman 
mukaan.
Jos autossa on kaatumistunnistin, sivu-
turvatyynyt ja/tai turvaverhot auton 
molemmin puolin saattavat laueta, jos 
kaatuminen tai mahdollinen kaatuminen 
havaitaan. 
Turvaverhoja ei ole suunniteltu laukea-
maan kaikissa sivutörmäyksissä tai auton 
kaatuessa.
Älä turvallisuussyistä ripusta painavia 
esineitä vaatekoukkuihin. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääk-
sesi laukeavan turvaverhon aiheutta-
maa vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
 Kaikkien matkustajien on aina käy-

tettävä turvavöitä, koska ne auttavat 
matkustajia pysymään oikeassa asen-
nossa.

 Kiinnitä turvaistuimet asianmukaises-
ti mahdollisimman etäälle ovista.

 Älä sijoita mitään esineitä turvatyy-
nyn laukeamisalueelle. Älä myöskään 
sijoita mitään esineitä turvatyynyjen 
aukeamisalueelle kuten oven, sivula-
sien, A- tai C-pilarien tai sivukattopal-
kin läheisyyteen. 

 Älä ripusta vaatekoukkuihin muuta 
kuin vaatteita, älä varsinkaan kovia 
tai särkyviä esineitä. Ripustetut esi-
neet voivat onnettomuustilanteessa 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa henki-
lövahinkoja.

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

 Älä avaa tai korjaa sivuturva verhoja.
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Turvatyynyjärjestelmän toiminta 

OBC3030023

Turvatyynyjärjestelmä koostuu seuraa-
vista osista:
(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Matkustajan etuturvatyynymoduuli*
(3) Sivuturvatyynymoduulit*
(4) Turvaverhomoduulit*
(5) Turvavöiden esikiristimet*
(6) Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
(7) Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 

(SRSCM) / kaatumistunnistin*
(8) Etutörmäysanturit
(9) Sivutörmäysanturit*
(10) Sivupaineanturit*
(11) Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-

merkkivalo (vain etumatkustajan 
istuimelle)*

(12) Matkustajan etuturvatyynyn ON/ 
OFF-kytkin*

*: jos varusteena

Virta-avaimen ollessa ON-asennossa tur-
vatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö val-
voo jatkuvasti turvatyynyjärjestelmän 
osia ja määrittää, edellyttääkö törmäys-
voima turvatyynyjen tai turvavöiden esi-
kiristimien laukaisemista.

Turvatyynyjärjeste män 
varoitusva o

Mittaristossa olevassa turvatyynyjen 
SRS-varoitusvalossa näkyy turvatyynyn 
symboli (ks. kuva). Järjestelmä tarkistaa, 
onko turvatyynyjen sähkö järjestelmäs-
sä toimintahäiriöitä. Merkkivalo osoit-
taa mahdollisen turvatyynyjärjestelmän 
ongelman, joka voi koskea kaatumisti-
lanteessa suojaavia sivuturvatyynyjä ja/
tai turvaverhoja (jos varusteena on kaa-
tumistunnistin).

 VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmässä on toimin-
tahäiriö, turvatyyny ei välttämättä täyty 
kunnolla onnettomuuden sattuessa. 
Tämä saattaa lisätä vakavan loukkaan-
tumisen tai kuoleman riskiä.
Turvatyynyjärjestelmässä on toiminta-
häiriö, mikäli havaitset jotain seuraa-
vista:
 Valo ei syty noin kuuden sekunnin 

sisällä virta-avaimen kääntämisestä 
ON-asentoon.

 Valo ei sammu kuuden sekunnin 
kuluessa syttymisestään.

 Valo syttyy ajon aikana.
 Valo vilkkuu moottorin käydessä.

Suosittelemme, että valtuutettu HYUN-
DAI-liikkeessä tarkastaa turvatyyny-
järjestelmän mahdollisimman pian, jos 
havaitset jonkin näistä ongelmista.
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Etutörmäyksen aikana anturit 
havaitsevat, että auton nopeus hidastuu. 
Jos nopeus hidastuu riittävän nopeasti, 
ohjausyksikkö täyttää etuturvatyynyt 
tarvittavalla nopeudella ja voimalla.
Etuturvatyynyt suojaavat kuljettajan ja 
etumatkustajaa reagoimalla etutörmäyk-
siin, joissa pelkät turvavyöt eivät pysty 
antamaan riittävää suojaa. Tarvittaessa 
sivuturvatyynyt suojaavat matkustajia 
sivutörmäyksessä tai auton kaatuessa, 
tukemalla kehon yläosaa sivulta. 
 Turvatyynyjärjestelmä on toimintaval-

miudessa (turvatyynyt valmiina lau-
keamaan tarpeen vaatiessa) vain vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

 Turvatyynyt täyttyvät tietyntyyppisissä 
etu- tai sivutörmäyksissä ja suojaavat 
matkustajia vakavilta vammoilta.

 Yleensä turvatyynyt on suunniteltu lau-
keamaan mm. törmäyksen voimakkuu-
den ja sen suunnan perusteella. Nämä 
kaksi tekijää määrittävät, lähettävätkö 
anturit elektronisen signaalin turvatyy-
nyjen laukaisemiseksi/täyttämiseksi.

 Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjentyvät 
hetkessä. Turvatyynyjen täyttymistä 
ei ehdi havaita törmäystilanteessa. On 
paljon todennäköisempää, että näet 
vain tyhjentyneiden turvatyynyjen riip-
puvan säilytyslokeroidensa ulkopuolel-
la.

 Jos autossa on kaatumistunnistin, 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot lau-
keavat voimakkaiden sivutörmäysten 
lisäksi tunnistusjärjestelmän havaitessa 
auton kaatumisen.

 Kun kaatuminen havaitaan, turva-ver-
hot pysyvät pidempään täynnä ja estä-
vät matkustajaa sinkoutumasta ulos 
autosta, täydentäen näin turvavöiden 
toimintaa jos varusteena on kallistus-
anturi).

 Suojatakseen tehokkaasti turva tyyny-
jen on täytyttävä nopeasti. Turvatyynyn 
on täytyttävä hyvin nopeasti, jotta se 
ehtii täyttyä matkustajan ja auton 
rakenteiden välille, ennen kuin matkus-
taja törmää rakenteisiin. Turvatyynyn 
täyttymisnopeus on tärkeä osa tur-
vatyynyn toimintaa, sillä se vähentää 
vakavien tai kuolemaan johtavien vam-
mojen riskiä törmäystilanteessa.

 Turvatyynyn nopea täyttyminen saat-
taa kuitenkin aiheuttaa myös vammoja, 
kuten kasvojen hiertymiä, mustelmia 
ja luunmurtumia, koska suuren täytty-
misnopeuden vuoksi turvatyyny laaje-
nee todella suurella voimalla.

 Turvatyyny saattaa aiheuttaa jopa hen-
genvaarallisia vammoja lauetessaan, 
erityisesti jos matkustaja istuu liian 
lähellä turvatyynyä.

Voit vähentää täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vammautumisriskiä. Suurin 
vaara aiheutuu liian lähellä turvatyynyä 
istumisesta. Turvatyyny tarvitsee riittä-
västi täyttymistilaa. Kuljettajan on suosi-
teltavaa istua mahdollisimman kaukana 
ohjauspyörän keskikohdasta.
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ODN8039077L

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Kun turvatyynyjärjestelmän ohjausyksik-
kö tunnistaa riittävän voimakkaan, auton 
keulaan kohdistuvan törmäyksen, se lau-
kaisee etuturvatyynyt automaattisesti.

ODN8039078L

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Turvatyynyn lauetessa sen peitelevyyn 
upotetut saumat repeytyvät paineesta. 
Peitelevyn avautuessa edelleen turvatyy-
ny täyttyy kokonaan.
Kokonaan täyttynyt turvatyyny yhdes-
sä oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan liik-
kumista eteenpäin, jolloin pään ja rinta-
kehän vammojen riski vähenee.

ODN8039079L

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

ODN8039080L

Matkustajan etuturvatyynymoduuli

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

 VAROITUS

Jotta esineet eivät sinkoile vaarallisesti 
matkustamossa matkustajan turvatyy-
nyn lauetessa:
 Älä asenna tai aseta mitään esineitä 

(tölkinpidikettä, CD-pidikettä, tarroja 
tms.) kojelautaan etumatkustajan 
kohdalle, hansikaslokeron yläpuolelle, 
missä etumatkustajan turvatyyny 
sijaitsee.

 Älä asenna nestettä sisältävää ilman-
raikastinta mittariston lähelle tai koje-
laudan päälle.
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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. Turvaverhot 
voivat olla osittain täynnä jonkin aikaa 
laukeamisen jälkeen.

 VAROITUS
Kun turvatyyny on lauennut, noudata 
seuraavia ohjeita:
 Avaa ikkunat ja ovet mahdollisim-

man pian törmäyksen jälkeen, jotta 
vältetään pitkäaikainen altistuminen 
lauenneen turvatyynyn vapauttamal-
le savulle ja jauheelle.

 Älä koske turvatyynyjen säilytyslo-
keroiden sisäisiin komponentteihin 
välittömästi turvatyynyjen laukeami-
sen jälkeen. Laukeavan turvatyynyn 
kanssa kosketuksissa olevat osat saat-
tavat olla erittäin kuumia.

 Pese altistuneet ihoalueet alueet 
aina huolellisesti kylmällä vedellä ja 
miedolla saippualiuoksella.

 Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-liikkeen vaihtaa turvatyy-
nyn välittömästi laukeamisen jälkeen. 
Turvatyynyt on tarkoitettu käyttöön 
vain kerran.

Laukeavasta turvatyynystä 
aiheutuva meluja savu 
Turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa 
kovan äänen ja sen seurauksena matkus-
tamoon voi vapautua savua ja jauhepölyä. 
Tämä on normaalia ja johtuu turvatyynyn 
sytyttimen laukeamisesta. Turvatyynyn 
täyttymisen jälkeen saatat tuntea hen-
gittämisen vaikeaksi. Tämä johtuu turva-
vyön ja turvatyynyn painumisesta rintaasi 
vasten sekä savun ja jauheen hengittä-
misestä. Jauhe voi pahentaa joidenkin 
henkilöiden astmaa. Jos sinulla on hengi-
tysvaikeuksia turvatyynyjen laukeamisen 
jälkeen, hakeudu välittömästi lääkäriin.
Vaikka savu ja jauhe eivät ole myrkyllisiä, 
ne saattavat ärsyttää esimerkiksi ihoa, sil-
miä, nenää tai kurkkua. Pese ja huuhtele 
ärsyyntynyt alue kylmällä vedellä välittö-
mästi ja ota sitten yhteyttä lääkäriin jos 
oireet jatkuvat.
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Lasten turvaistuinjärjestelmää 
ei saa asentaa etumatkustajan 
istuimelle

OHI038169L

Älä koskaan asenna turvaistuinta etumat-
kustajan istuimelle. Täyttyvä turvatyyny 
voi iskeytyä voimalla lasta tai turvaistuin-
ta päin aiheuttaen vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

 VAROITUS
 Hengenvaara! Älä koskaan asenna 

selkä ajosuuntaan asennettavaa 
turvaistuinta istuimelle, jonka edessä 
on turvatyyny!

 Älä KOSKAAN käytä selkä menosuun-
taan asennettua turvaistuin-
ta, jos sen edessä on AKTIIVINEN 
TURVATYYNY. Se saattaa aiheut-
taa LAPSELLE VAKAVIA ja JOPA 
HENGENVAARALLISIA VAMMOJA.

 Älä koskaan asenna turvaistuin-
ta etumatkustajan istuimelle. 
Etumatkustajan turvatyynyn laukea-
minen aiheuttaisi vakavan tai kuole-
maan johtavan vamman.

Miksi autoni turvatyynyt eivät 
lauenneet törmäystilanteessa?
On tiettyjä onnettomuustyyppejä, joissa 
turvatyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa. 
Näitä ovat muun muassa peräänajot, 
ketjukolarit sekä alhaisella ajonopeudella 
tapahtuvat törmäykset. Auton kärsimät 
vahingot ovat osoitus törmäysenergian 
absorboitumisesta, eikä niiden perusteella 
voida sanoa olisiko turvatyynyjen pitänyt 
laueta vai ei.

Turvatyynyjärjestelmän 
törmäysanturit 

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääk-
sesi odottamattomasti laukeavan turva-
tyynyn aiheuttamien vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen riskiä:
 Älä kohdista iskuja turvatyynyihin 

tai alueille, joihin törmäysanturit 
on asennettu, äläkä anna minkään 
esineen iskeytyä niihin. 

 Älä yritä korjata turvatyynyjärjestel-
män antureita tai tee korjaustöitä 
niiden läheisyydessä. Jos anturien 
sijaintia tai kulmaa muutetaan, tur-
vatyynyt saattavat laueta tarpeetto-
masti tai ne eivät mahdollisesti laukea 
tarvittaessa.

 Ei alkuperäisten HYUNDAI-puskuri-
suojien asentaminen saattaa tör-
mäystilanteessa vaikuttaa turvatyy-
nyn laukeamiseen haitallisesti.

 Turvatyynyjärjestelmän asianmu-
kaisen toiminnan varmistamiseksi 
suosittelemme korvaamaan puskurin 
alkuperäisellä HYUNDAI-osalla tai ajo-
neuvokohtaisella (alkuperäistä osaa) 
vastaavalla osalla.

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

 Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-liikkeen tekee kaikki turva-
tyynyjärjestelmän korjaukset.
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OBC3030024/OAI3039024L/OBC3030025/OBC3030037TU/OBC3030026

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

OBC3030027

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

OBC3030028

OAC3039029TU

ivuturvatyynyt ja turvaver ot 
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suunni-
teltu laukeamaan ja täyttymään sivutör-
mäysanturien tunnistaman törmäysvoi-
man perusteella auton kylkeen kohdistu-
vassa törmäyksessä. Vaikka kuljettajan ja 
etumatkustajan turvatyynyt on suunnitel-
tu laukeamaan vain etutörmäyksissä, ne 
saattavat laueta myös muun tyyppisissä 
törmäyksissä, jos keulan törmäysanturit 
tunnistavat riittävän voimakkaan iskun. 
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suunni-
teltu laukeamaan vain sivutörmäyksissä 
tai auton kaatuessa (jos varusteena on 
kallistusanturi), mutta ne saattavat laue-
ta myös muun tyyppisissä törmäyksissä, 
jos sivutörmäysanturit tunnistavat riittä-
vän voimakkaan iskun. Jos auton koriin 
kohdistuu äkillisiä iskuja esim. huono-
kuntoisilla teillä ajettaessa, turvatyynyt 
saattavat laueta. Jotta turvatyynyt eivät 
laukeaisi, aja varoen huonokuntoisella 
tiellä tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu 
autoliikenteelle.
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Turvatyynyjen laukeamattomuuden 
edellytykset

OBC3030029

Tietynlaisissa hitailla nopeuksilla tapah-
tuvissa törmäyksissä turvatyynyt eivät 
mahdollisesti laukea. Turvatyynyt on 
suunniteltu olemaan laukeamatta näissä 
tapauksissa, koska ne eivät mahdollises-
ti tarjoa mitään lisähyötyä turvavöiden 
antaman suojan lisäksi.

OBC3030030

Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu lau-
keamaan takatörmäyksissä, koska mat-
kustajat liikkuvat taaksepäin törmäyksen 
voimasta. Tässä tapauksessa turvatyy-
nyjen laukeamisesta ja täyttymisestä ei 
olisi hyötyä.

OBC3030031

Etuturvatyynyt eivät yleensä laukea sivu-
törmäyksessä, koska matkustajat liikku-
vat törmäyksen suuntaan ja täten etu-
turvatyynyjen laukeaminen ei tarjoaisi 
lisäsuojaa matkustajille.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turvaverhot 
saattavat laueta törmäysvoimasta riip-
puen.

OGB034038

Kulmittain tapahtuvassa törmäyksessä 
törmäysvoima voi liikuttaa matkustajia 
suuntaan, jossa turvatyynyt eivät tarjoa 
lisäsuojaa, joten anturit eivät välttämättä 
laukaise turvatyynyjä.
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OBC3030032

Juuri ennen törmäystä kuljettajat jarrut-
tavat yleensä voimakkaasti. Tämä voi-
makas jarrutus saa auton keulan painu-
maan alaspäin, jolloin auto työntyy edellä 
olevan auton alle, jos siinä on suurempi 
maavara. Turvatyynyt eivät välttämättä 
laukea tällaisessa törmäyksessä, koska 
anturien tunnistamat hidastuvuusvoimat 
voivat olla huomattavasti pienemmät täl-
laisessa tilanteessa.

OHI038166

Etuturvatyynyt eivät välttämättä laukea 
auton kaatuessa, koska turvatyynyjen 
laukeaminen ei tarjoa matkustajille lisä-
suojaa. 

i  Lisätietoja

 utot, joissa on kaatumistunnistin
 ivuturvatyynyt ja turvaver ot voivat 

täyttyä auton kaatuessa, jos kaatumis
tunnistin avaitsee auton kaatuvan

 utot, joissa ei o e kaatumistunnistinta
 ivuturvatyynyt ja/tai turvaver ot saat

tavat aueta auton kaatuessa sivutör
mäyksen seurauksena, jos autossa on 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaver ot  

OBC3030033

Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, jos 
auto törmää valopylvään tai puun kaltai-
seen kohteisiin, jolloin törmäysvoima 
kohdistuu kapealle alueelle ja auton 
rakenteet absorboivat törmäysenergian.
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Turvatyynyjärjestelmän hoito
Turvatyynyjärjestelmä on käytännöllisesti 
katsoen huoltovapaa, eikä siinä ole osia, 
joita voisit itse huoltaa turvallisesti. Jos 
turvatyynyjärjestelmän merkkivalo ei 
syty kun virtalukko on ON-asennossa tai 
se jää palamaan jatkuvasti, vie autosi 
välittömästi valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen tarkastusta varten.
Suosittelemme teettämään kaikki tur-
vatyynyjärjestelmään liittyvät työt, 
kuten osien irrotuksen, asennuksen 
sekä kaikki ohjauspyörään, etumatkus-
tajan puoleiseen kojelautaan, etuistui-
miin tai kattopalkkeihin liittyvät työt, 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 
Turvatyynyjärjestelmän virheellinen 
käsittely voi aiheuttaa vakavia henkilö-
vahinkoja.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita vähentääk-
sesi vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
 Älä yritä muuta tai irrota turvatyy-

nyjärjestelmän osia tai johdotusta, 
äläkä kiinnitä merkkejä peitekansiin 
tai muuta auton korin rakennetta.

 Älä aseta esineitä ohjauspyörään, mit-
taristoon tai hansikaslokeron päällä 
kojelaudassa olevienturvatyynymo-
duulien päälle tai niiden läheisyyteen.

 Puhdista turvatyynyn peitekannet 
pehmeällä veteen kostutetulla liinal-
la. Liuottimet ja puhdistusaineet voi-
vat vahingoittaa turvatyynyjen peite-
kansia ja tämän seurauksena haitata 
turvatyynyjen laukeamista onnetto-
muustilanteessa.

 Suosittelemme, että lauenneet tur-
vatyynyt vaihdetaan valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 Jos turvatyynyjärjestelmän kompo-
nentteja pitää hävittää tai auto täy-
tyy romuttaa, tulee noudattaa tietty-
jä varotoimenpiteitä. Lisätietoja saat 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. 
Jos näitä ohjeita ei noudateta, louk-
kaantumisriski saattaa kasvaa.
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Lisää turvaohjeita 
Matkustajien ei pidä siirtyä pois pai-
kaltaan eikä vaihtaa istuinpaikkaa ajon 
aikana. Matkustaja, joka ei käytä turva-
vyötä, voi osua auton sisärakenteisiin, 
muihin matkustajiin tai lentää ulos autos-
ta törmäyksessä tai hätäjarrutuksessa.
Älä käytä turvavöissä mitään lisävarus-
teita. Varusteet, joiden sanotaan paran-
tavan matkustajan mukavuutta tai muut-
tavan turvavyön paikkaa, voivat vähentää 
turvavyön antamaa suojaa ja lisätä vaka-
van loukkaantumisen mahdollisuutta 
onnettomuuden sattuessa.
Älä tee muutoksia etuistuimiin. 
Etuistuimien muutokset saattavat haitata 
turvatyynyjärjestelmänanturien ja sivu-
turvatyynyjen toimintaa.
Älä laita esineitä etuistuimien alle.
Etuistuimien alle laitetut esineet saatta-
vat haitata turvatyynyjärjestelmän tun-
nistusanturien toimintaa ja vahingoittaa 
johtosarjoja.
Älä kohdista oviin iskuja. Oviin kohdis-
tuvat iskut saattavat aiheuttaa turvatyy-
nyjen laukeamisen virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

Varusteiden lisääminen 
turvatyynyillä varustettuun autoon 
tai auton muokkaaminen
Autosi turvatyynyjärjestelmän toiminta 
voi muuttua, jos muutat autoasi vaihta-
malla auton rungon, puskurijärjestelmän, 
keulan osia tai kylkipaneeleja tai jos muu-
tat maavaraa.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusmerkinnat  
(jos varusteena)

OAC3039035TU

Vasemmanpuoleinen ohjaus

OAC3039035R

Oikeanpuoleinen ohjaus

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkin-
nat muistuttavat matkustajia turvatyyny-
järjestelmään liittyvistä vaaroista. 
Lue kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät 
turvatyynyjä koskevat tiedot.
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MITTARISTO

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

Auton todellinen mittaristo voi poiketa kuvassa näkyvästä.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Mittarit".

OBC3040001

 Tyyppi A
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1. Kierroslukumittari 
2. Nopeusmittari
3- Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. Merkki- ja varoitusvalot
6. LCD-näyttö

Auton todellinen mittaristo voi poiketa kuvassa näkyvästä.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Mittarit".

OBC3040020

 Tyyppi B
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Mittariston säädöt
Tyyppi A

OBC3040002

Kun auton paikkavalot tai ajovalot ovat 
päällä, voit säätää mittariston valaistuk-
sen kirkkautta painamalla valaistuksen 
ohjauspainiketta.
Kun painat valaistuksen ohjauspainiketta, 
myös sisäkytkimen valaistuksen voimak-
kuutta säädetään.

Tyyppi B
Voit säätää kojetaulun valaistuksen kirk-
kautta LCD-näytön Käyttäjän asetusti-
lassa, kun virta-avain on päällä ('Valot  
Valaistus"). Kun ajoneuvon seisontavalot 
tai ajovalot ovat päällä, myös sisäkytki-
men valaistusvoimakkuutta ja tunnelma-
lamppuja säädetään.

Jos auto on varustettu lisänavigaatio-
toiminnolla, katso erikseen toimitettua 
tieto- ja viihdejärjestelmän opasta.

 VAROITUS
Älä koskaan säädä mittaristoa ajon aika-
na. Saatat menettää auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen, josta voi aiheu-
tua henkilövahinkoja, hengenvaarallisia 
vammoja tai jossa auto voi vaurioitua.

OCN7040019L

 Mittariston kirkkausasetus näytetään.
 Jos kirkkaus saavuttaa maksimi- tai 

minimitason, kuuluu varoitusääni.

 VAROITUS
Älä koskaan säädä mittaristoa ajon aika-
na. Saatat menettää auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen, josta voi aiheu-
tua henkilövahinkoja, hengenvaarallisia 
vammoja tai jossa auto voi vaurioitua.
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Mittarit
Nopeusmittari
3.5-Inch

 km/h

OAC3049002TU/OAC3049003TU

 MPH

10.25-Inch 

 km/h

OBC3040004/OBC3040005

 MPH

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden kilo-
metreinä tunnissa (km/h) ja/tai maileina 
tunnissa (MPH).

Kierroslukumittari

 3.5-Inch

OAC3049004TU/OBC3040006

 10.25-Inch

Kierroslukumittari näyttää moottorin 
likimääräisen käyntinopeuden kierroksina 
minuutissa (r/min).
Tarkkaile kierroslukumittaria, jotta osaat 
valita oikeat vaihteenvaihtokohdat ja 
vältät moottorin käyttämistä liian pienillä/
suurilla kierroksilla.

HUOMAUTUS
Älä käytä moottoria käyntinopeusmit-
tarin PUNAISELLA ALUEELLA. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia moottorivaurioita.
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Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpömittari

 3.5-Inch

OBC3040007/OBC3040008

 10.25-Inch

Mittari näyttää jäähdytysnesteen lämpöti-
lan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

HUOMAUTUS
Moottori ylikuumenee ja saattaa vau-
rioitua, jos lämpömittarin osoitin ylit-
tää normaalin alueen ja liikkuu kohti 
"130"-merkintää.
Pysäytä auto, jos moottori ylikuume-
nee. Lisätietoja on luvun 8 kohdassa 
"Moottori ylikuumenee".

 VAROITUS
Älä koskaan irrota jaahdyttimen kork-
kia tai jäähdytysnesteen paisuntasäi-
liön korkkia, kun moottori on kuuma. 
Jäähdytysneste on paineistettua ja se 
voi purkautua aiheuttaen vakavia palo-
vammoja. Odota kunnes moottori on 
jäähtynyt, ennen kuin lisäät jäähdytys-
nestettä säiliöön.

Polttoainemittari
 3.5-Inch

OBC3040009/OCN7040011L

 10.25-Inch

Polttoainemittari osoittaa likimääräisesti 
polttoainesäiliössä olevan polttoaineen 
määrän.

i  Lisätietoja
 n n  n 

 2.
 n n   n -

 n n  
  n n  n h  

h .
  n   n -

 n n    
n n   h-

  n n  
 .

 VAROITUS
Polttoaineen loppuminen kesken ajon 
saattaa johtaa vaaratilanteeseen.
Pysähdy lähimmälle huoltoasemalle ja 
lisää polttoainetta viipymättä, jos polt-
toainemäärän varoitusvalo syttyy tai 
kun mittarin osoitin on lähellä "0"-mer-
kintää.

HUOMAUTUS
Vältä ajamista polttoainesäiliön ollessa 
lähes tyhjä. Polttoaineen loppuminen 
ajon aikana saattaa aiheuttaa sytytys-
katkoksia, jotka saattavat vaurioittaa 
katalysaattoria.
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Ulkolämpötilan mittari
 3.5-Inch

OBC3040003/OTM040013

 10.25-Inch

Mittari näyttää ulkolämpötilan joko cel-
sius- (°C) tai fahrenheitasteina.
- Lämpötila-alue: 

-40°C - 60°C.
Huomaa, että LCD-näytön ilmoittama 
lämpötila ei ehkä muutu niin nopeasti 
kuin ulkoilman lämpötila (lämpötilaluke-
man vaihtumisessa voi olla pieni viive.)

Voit muuttaa lämpötilan yksikön 
mittariston Asetukset-valikossa. Valitse:
- Asetus  Yksikkö  Lämpötilan yksikkö 

 °C/°F

Autoissa, jotka on varustettu automaatti-
sella ilmastoinnilla, voit myös:
- Paina AUTO-painiketta samalla painaen 

ilmastointilaitteen OFF-painiketta 
kolmen sekunnin ajan

Sekä mittariston LCD-näytön että ilmas-
toinnin näytön lämpötilayksikkö muuttuu.

Matkamittari
 3.5-Inch

OIG046114/OTM040019

 10.25-Inch

Matkamittari näyttää autolla ajetun koko-
naismatkan ja auttaa siten määrittämään 
määräaikaishuollon ajankohdan.

Toimintamatka
 3.5-Inch

OJS048328/OTM040020

 10.25-Inch

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

 Jos arvioitu toimintamatka on alle 1 km, 
ajotietokone näyttää toimintamatkan 
sijasta kolme viivaa (—).
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i  Lisätietoja
        

 n  n   
  .

 n n    
n    n n 

 n - n  
 n  .

 n   h   -
n n   n n   

 n .
 n   h  h -

 - h n  n  
n nn n n.

Polttoaineenkulutus (10.25 –inch 
mittaristo)

OTM040062L

Keskimääräinen polttoaineenkulutus (1) 
ja Hetkellinen polttoaineenkulutus (2) 
näkyvät kojelaudan alaosassa.

Automaattinen nollaus
Voit nollata keskimääräisen polttoai-
neenkulutuksen automaattisesti valit-
semalla tieto- ja viihdejärjestelmän 
näytön Asetukset-valikosta kohdan 
”Sytytysvirran kytkemisen jälkeen” tai 
”Polttoaineen täytön jälkeen”.
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Vaihdeilmaisin
Manuaalivaihteiston / Älykkäästi 
säätyvän vaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos varusteena)

OPDE046142

OCN7040014

 3.5-Inch

 10.25-Inch

Tämä merkkivalo ilmoittaa suositellun 
vaihteen polttoaineen säästämiseksi.
 Vaihto suuremmalle:  2, 3, 4, 5, 

6
 Vaihto pienemmälle:  1, 2, 3, 4, 

5
Esimerkiksi

:  Ilmaisee, että suositellaan vaihta-
mista ylöspäin 3. vaihteelle (tällä 
hetkellä vaihdevipu on 2. tai 1. vaih-
teella).

:  Ilmaisee, että suositellaan vaihta-
mista alaspäin 3. vaihteelle (tällä 
hetkellä vaihdevipu on 4., 5. tai 6. 
vaihteella).

Kun järjestelmä ei toimi oikein, ilmaisinta 
ei näytetä.

Automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos varusteena)

OTL045132

OCN7040013

 3.5-Inch

 10.25-Inch

Tämä merkkivalo ilmoittaa automaatti-
vaihteiston vaihtovivun valitunasennon.
 Pysäköinti: P
 Peruutusvaihde: R
 Vapaa-asento: N
 Drive, (ajo): D
 Manuaalinen käyttötila: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos varusteena)

OBC3040010

OBC3040011

 3.5-Inch

 10.25-Inch

Tämä näyttää, mikä vaihtovivun asento 
on valittuna.
 Pysäköinti: P
 Peruutusvaihde: R
 Vapaa-asento: N
 Drive, (ajo): D
 Manuaalinen käyttötila:  D1, D2, D3, D4, 

D5, D6, D7

Merkki- ja varoitusvalot

i  Lisätietoja
    -

 n nn n n. 
 n   h  n 
  .

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo

    

Kun asetat Moottorin käynnistyspainik-
keen ON-asentoon. Turvatyynyn varoi-
tusvalo syttyy noin kuuden (6) sekunnin 
ajaksi, ja sammuu sitten, kun kaikki tar-
kastukset on suoritettu. 
Turvatyynyn varoitusvalo jää palamaan, 
jos turvatyynyjärjestelmän (SRS) 
toiminnassa on häiriö. 
Jos tämä tapahtuu, niin suosittelem-
me, että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

Turvavyön varoitusvalo

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle ja 
etumatkustajalle, ettei turvavyötä ole 
kiinnitetty.

Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta 
"Turvavyöt".
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Seisontajarrun 
ja jarrunesteen 
varoitusvalo

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-

tusvalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu, kun seisontajarru vapau-
tetaan.

 Kun seisontajarru on kytketty.
 Kun jarrunestesäiliön nestetaso on liian 

matala.
 Jos varoitusvalo syttyy, kun sei seison-

tajarru on vapautettu, jarru nestesäiliön 
nestetaso on liian matala.

 n n n  n 
n 

1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen 
pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.

2. Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesäiliön nestetaso välittömäs-
ti ja lisää jarrunestettä tarvittaessa 
(katso lisätietoja luvun 9 kohdasta 
"Jarruneste"). Tarkista jarrunesteen 
lisäämisen jälkeen, näkyykö jarrujär-
jestelmän osissa merkkejä nestevuo-
dosta. Älä aja autolla, jos havaitset 
merkkejä jarrunestevuodosta, jos 
varoitusvalo ei sammu tai jos jarrut 
eivät toimi normaalisti. Suosittelemme, 
että tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

n  -

Autosi on varustettu ristikkäisellä kaksi-
piirijarrujärjestelmällä. Tämän rakenteen 
ansiosta kahden pyörän jarrut toimivat, 
vaikka toinen jarrujärjestelmän piireistä 
vikaantuu.
Toisen piirin vikaantuessa jarrupolki-
men liike on tavallista pidempi, ja auton 
pysäyttämiseen tarvitaan enemmän pol-
jinvoimaa.
Myös auton pysähtymismatka on taval-
lista pidempi.
Jos vika ilmenee ajon aikana, vaihda pie-
nemmälle vaihteelle moottorijarrutuksen 
tehostamiseksi ja pysäytä auto mahdolli-
simman nopeasti.

 VAROITUS
Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitus-
valo
Älä aja autolla varoitusvalon palaessa. 
Jos sekä seisontajarrun että jarrunes-
teen varoitusvalo palavat, kun seison-
tajarru on vapautettu, jarrunestesäiliön 
nestetaso on liian matala.
Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.
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Lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän (ABS) 
varoitusvalo

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- ABS-varoitusvalo syttyy noin kolmen 

sekunnin ajaksi ja sammuu sitten. 
 Aina, kun ABS:ssä on toimintahäiriö. 

 Huomaa, että hydraulinen jarrujär-
jestelmä toimii edelleen, vaikka ABS-
järjestelmässä on toimintahäiriö. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton. 

Elektronisen 
jarruvoiman 
jakojärjestelmän (EBD) 
varoitusvalo

    
h  n n  -
 

 Jos ABS:n varoitusvalo ja seisontajarrun 
varoitusvalo palavat samaan aikaan, 
se voi ilmaista ongelmaa sähköisessä 
jarruvoiman jakamisjärjestelmässä. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

 VAROITUS
Elektronisen jarruvoiman jakojärjestel-
män (EBD) varoitusvalo
Kun sekä ABS-järjestelmän varoitusva-
lo että seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo palavat, autosi jarrujärjes-
telmä ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus 
saattaa tällöin aiheuttaa vaaratilanteen.
Vältä äkkijarrutuksia ja ajamista suurella 
ajonopeudella.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja
Elektronisen jarruvoiman jakojärjestel-
män (EBD) varoitusvalo

n - n   
  - n  n -
n  n n   

n    -
  h  .  h -

n h h n   
   h    

  .
    -

 n  I-
.
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Sähköisen 
ohjaustehostimen (EPS) 
varoitusvalo

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Sähkötoimisen ohjaustehostimen 

varoitusvalo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten. 

 Aina, kun sähkötoimisessa ohjauste-
hostimessa on toimintahäiriö. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

Vikamerkkivalo (MIL)

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Toimintahäiriön varoitusvalo syttyy 

noin kolmen (3) sekunnin ajaksi ja 
sammuu sitten. 

 Aina kun joko päästöjenhallintajärjes-
telmässä tai moottorissa tai auton voi-
malinjassa on toimintahäiriö. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

HUOMAUTUS
Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) palaes-
sa voi aiheuttaa päästönestojärjestel-
mään vaurioita, jotka vaikuttavat auton 
ajettavuuteen ja/ tai polttoaineenkulu-
tukseen.

 HUOMIO

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, kata-
lysaattori saattaa vaurioitua, mikä voi 
johtaa alentuneeseen suorituskykyyn.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Latausjärjestelmän 
varoitusvalo 

    

Vaihtovirtageneraattorissa tai latausjär-
jestelmässä on toimintahäiriö.

 h n   
 n n h -

1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen 
pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista, onko 
generaattorin hihna löystynyt tai mur-
tunut. 

 Jos hihna on säädetty oikein, lataus-
järjestelmässä voi olla vika.

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelem-
me, että annat valtuutetun HYUNDAI-
liikkeeseen tarkastaa auton.

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo  

    

Moottorin öljynpaine on liian matala.

 n n n  n 
1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen 

pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista moot-

torin öljytaso (katso lisätietoja luvun 
9 kohdasta "Moottoriöljy"). Lisää 
öljyä tarpeen mukaan, jos taso on liian 
matala.

 Jos varoitusvalo ei sammu öljyn lisää-
misen jälkeen tai et voi lisätä öljyä 
välittömästi, on suositeltavaa, että tar-
kastutat auton viipymättä valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS
 Jos moottoria ei sammuteta heti 

öljynpaineen varoitusvalon sytyttyä, 
se saattaa vaurioitua vakavasti.

 Jos varoitusvalo jää palamaan moot-
torin ollessa käynnissä, moottorissa 
saattaa olla vakava vaurio tai toimint-
ahäiriö. Toimi tällöin seuraavasti:
1. Pysäytä auto heti, kun voit tehdä 

sen turvallisesti.
2. Sammuta moottori ja tarkista 

moottorin öljytaso. Jos öljytaso on 
matala, lisää moottoriöljyä, kunnes 
taso on oikea.

3. Käynnistä moottori uudelleen. 
Sammuta moottori välittömästi, 
jos varoitusvalo ei sammu heti 
moottorin käynnistyttyä. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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Alhaisen 
polttoainemäärän 
varoitusvalo

    

Kun polttoainesäiliön on lähes tyhjä. Lisää 
polttoainetta mahdollisimman pian.

HUOMAUTUS
Ajaminen polttoainemäärän varoitus-
valon palaessa tai polttoainemittarin 
osoittimen ollessa "0"-merkinnän ala-
puolella saattaa aiheuttaa sytytyskat-
koksia, jotka voivat vaurioittaa kata-
lysaattoria (jos varusteena).

Yleisvaroitusvalo

    

Jossain seuraavista järjestelmistä on 
toimintahäiriö: 
- Etutörmäysvaroittimen toimintahäiriö 

(jos varusteena) 
- Etutörmäysvaroittimen tutkan toiminta 

estetty (jos varusteena) 
- Sokean pisteen törmäysvaroitusjärjes-

telmän virhe (jos varusteena) 
- Sokean pisteen törmäysvaroitustutka 

estetty (jos varusteena) 
- LED-ajovalojen toimintavirhe (jos 

varusteena) 
- Kaukovaloavustimen toimintahäiriö 

(jos varusteena) 
- Älykkään vakionopeussäätimen/Stop & 

Go:n toimintavirhe (jos varusteena) 
- Älykkään vakionopeussäätimen/Stop & 

Go:n tutka estetty (jos varusteena) 
- Rengaspaineen valvontajärjestelmän 

(TPMS) toimintahäiriö 
Tarkista LCD-näytöstä koskevat lisätiedot.

Matalan rengaspaineen 
varoitusvalo  
(jos varusteena)

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Valo syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi ja sammuu sitten.
 Kun yhden tai useamman renkaan 

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

Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
(TPMS)".

   n n n n 
n n n   n n 
   n  -

n n n n nn n  
  

 Kun sähkötoimisessa rengaspai neen 
valvontajärjestelmässä (TPMS) on 
toimintahäiriö.

 Tässä tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
(TPMS)".

 VAROITUS
Turvallinen pysäyttäminen
 Rengaspaineen valvontajärjestelmä 

ei kykene varoittamaan sinua ulkoisen 
tekijän aiheuttamasta äkillisestä 
rengasrikosta.

 Jos auto tuntuu epävakaalta, nosta 
jalka heti pois kaasupolkimelta, hidas-
ta ajonopeutta jarruttamalla kevyesti 
ja pysäytä auto lähimpään turvalli-
seen paikkaan.
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Pakojärjestelmän (GPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo  
(bensiinimoottori,  
jos varusteena)

    

 Tämä merkkivalo syttyy 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 (suu-
remmalla kuin 3. vaihteella ja kier-
rosnopeudella 1500-4000 rpm). 

Jos varoitusvalo vilkkuu edelleen edel-
listen toimenpiteiden jälkeen (ja LCD-
näytössä on varoitusviesti), suositte-
lemme, että tarkastutat bensiinihiuk-
kassuodatinjärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa nousta 
ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos ajat 
autolla hiukkassuodattimen (GPF) varoi-
tusvalon pitkään kestäneestä vilkkumi-
sesta huolimatta.

Elektroninen 
ajovakausjärjestelmä 
(ESC)-merkkivalo 

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo 

syttyy noin 3 sekunnin ajaksi, ja 
sammuu sitten. 

 Aina, kun ESC-järjestelmässä on 
toimintahäiriö. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

   -
 

 Kun ajonvakautusjärjestelmä on toi-
minnassa.

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

Elektroninen 
ajovakausjärjestelmä 
(ESC) OFF-merkkivalo 

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.

- ESC OFF -merkkivalo syttyy noin 3 
sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten. 

 Kun ajonvakautusjärjestelmä kyt 
ketään pois käytöstä painamalla ajon-
vakautusjärjestelmän OFF-painiketta.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
"Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)". 
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AUTO STOP -merkkivalo 
(jos varusteena) 

    
 

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa: 
Automaattinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä (ISG) sammuttaa 
moottorin. 

   -
  

Kun moottori käynnistyy automaattisesti, 
mittariston AUTO STOP -merkkivalo vilk-
kuu 5 sekunnin ajan. 

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
"Automaattinen moottorin sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG)". 

i  Lisätietoja
 n    

    n n -
   n nn n 

n  n  nn  -
 I - n h n . 

 h  h   n . 
    n n h -

.

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (autot, 
joissa ei ole älyavainta) 
(jos varusteena)

    

 Ajonestolaite tunnistaa auton avaimes-
sa olevan transponderin virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa.
- Voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin 

käynnistyttyä.

   -
 

 Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelemme, 

että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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Ajonestolaitteen 
merkkivalo 
(älyavaimella varustetut 
autot)  
(jos varusteena)

   n n 
30 nn   -

 Ajonestolaite tunnistaa auton sisäl lä 
olevan älyavaimen kun käynnistyspai-
nike on ACC- tai ON-asennossa.
- Voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin 

käynnistyttyä.

   n 
nn n n  -

 Älyavain ei ole auton sisällä.
- Et voi käynnistää moottoria.

   h n 
nn n n   n -

 
 Jos älyavaimen on autossa ja käyn-

nistyspainike painetaan ON-asentoon, 
mutta auton järjestelmä ei tunnista äly-
avainta.

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

   -
 

 Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelemme, 

että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Suuntavilkun 
merkkivalo 

   -
 

 Suuntavilkku kytketään päälle.

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

palaa jatkuvasti.
- Suuntavilkun merkkivalo vilkkuu taval-

lista nopeammin.
- Suuntavilkun merkkivalo ei syty 

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

Lähivalojen merkkivalo 

    

Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen 
merkkivalo 

    

 Kun ajovalot kytketään pitkien valojen 
asentoon.

 Kun kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua 
itseään kohti kaukovalojen väläyttämi-
seksi.
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HBA- merkkivalo (jos 
varusteena) 

    
 

Kun kaukovalot palavat valokytkimen 
ollessa AUTO-asennossa. 
Jos kaukovaloavustin havaitsee edellä 
ajavan tai vastaantulevan auton valot, se 
kytkee automaattisesti lähivalot. 

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

Valojen merkkivalo 

    

Takavalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena) 

    

Kun etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena) 

    

Kun takasumuvalot sytytetään.

Etuturvallisuuden 
varoitusvalo (jos 
varusteena) 

    

 Virta-avain tai moottorin käynnistys-
painike kytketään ON-asentoon.
- Etuturvallisuuden varoitusvalo syttyy 

noin 3 sekunnin ajaksi, ja sammuu 
sitten. 

 Aina kun etutörmäyksen välttämis-
avustajassa on toimintahäiriö. 

Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa 
"Etutörmäysvaroitin (FCA)".

Kaistaturvallisuuden 
merkkivalo (jos 
varusteena) 

    

 [Vihreä] Järjestelmän toimintaedelly-
tykset täyttyvät.

 [Valkoinen] Järjestelmän toimintaedel-
lytykset eivät täyty.

 [Keltainen] Aina kun kaistallapysymis-
avustajassa on toimintahäiriö. 

 Jos tämä tapahtuu, niin suosittelemme, 
että annat valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tarkastaa auton.

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa 
"Kaistallapitoavustin (LKA)". 
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LCD-näytön viestit 
Key not in vehicle  
(Avain ei ole autossa, kun 
varusteena on älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
älyavain ei ole autossa, kun avaat tai 
suljet oven virtalukon ollessa ACC -tai 
ON-asennossa. Äänimerkki kuuluu, kun 
suljet oven ilman että älyavain on autossa. 
Älyavaimen pitää aina olla autossa moot-
toria käynnistettäessä.

Key not detected  
(Avainta ei havaittu, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
järjestelmä ei tunnista älyavainta painet-
taessa moottorin käynnistyspainiketta.

Press "START" button with key 
(paina käynnistyspainiketta 
älyavaimella, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
käynnistyspainiketta painetaan, kun 
varoitusviesti "Key not detected" (avainta 
ei havaittu) on näytössä.
Tällöin ajonestojärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu.

Low Key Battery  
(älyavaimen pariston varaus 
on heikko, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
älyavaimen pariston varaus on heikko, 
kun käynnistyspainike kytketään OFF-
asentoon.

Käynnistä moottori jarrupoljinta 
painamalla (Älyavainjärjestelmä 
ja Automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto).
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
käynnistyspainike asetetaan kahdesti 
peräkkäin ACC-asentoon ilman, että 
jarrupoljinta painetaan.
Moottori voidaan käynnistää painamalla 
jarrupoljinta.

Press clutch pedal to start engine 
(Paina kytkinpoljinta moottorin 
käynnistämiseksi, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
manuaalivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
moottorin käynnistyspainike kytketään 
kahdesti peräkkäin ACC-asentoon ilman, 
että kytkinpoljinta painetaan.
Paina kytkinpoljinta käynnistäessäsi 
moottoria.

Press start button again  
(Paina käynnistyspainiketta 
uudelleen, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä viesti tulee näyttöön, jos moottori 
ei käynnisty normaalisti käynnistyspaini-
ketta painettaessa.
Tässä tapauksessa yritä käynnistää moot-
tori uudelleen painamalla käynnistyspai-
niketta.
Jos varoitusviesti näkyy käynnistyspainik-
keen jokaisen painalluksen yhteydessä, 
tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
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Käynnistä moottori vaihtamalla 
N-vaihteelle  
(Älyavainjärjestelmä ja Automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto)
Varoitusviesti näkyy jos yrität käynnistää 
moottorin eikä vaihteenvalitsin ole N 
(vapaa) -asennossa.

i  Lisätietoja
 n nn  h n -

n    - nn .

Tarkista JARRUKYTKIMEN sulake 
(Älyavainjärjestelmä ja Automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto).
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, kun 
jarrukytkimen sulake on irrotettu.
Vaihda sulake tarvittaessa. Jos et voi 
vaihtaa sulaketta heti, voit käynnistää 
moottorin painamalla käynnistyspaini-
ketta 10 sekunnin ajan sen ollessa ACC-
asennossa.

Door, Hood, Tailgate open indicator 
(ovi, konepelti tai takaluukku on 
auki)

OBC3040012

Tämä varoitus näytetään, jos jokin ovi, 
konepelti tai takaluukku on jäänyt auki. 
Varoitus ilmaisee näytöllä, mikä ovi on 
auki. 

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

OIK047163L

Tämä ilmaisin näyttää, mikä ulkovalo on 
valittuna valaistuksen ohjauksen avulla.

Pyyhkijän toimintatila

OCN7040039L

Tämä ilmaisin näyttää, mikä pyyhkijöiden 
nopeus on valittuna pyyhkimien ohjauk-
sen avulla.

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

Katso lisätietoja luvun 9 kohdasta 
"Sulakkeet".

Matala paine (jos varusteena)

OBC3040013

Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun rengaspaine on alhainen. Kyseisen 
renkaan kohta näkyy valaistuna näytössä.

Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
(TPMS)".

Heated Steering Wheel turned off 
(ohjauspyörän lämmitin kytketty 
pois käytöstä)  
(jos varusteena)
Tämä viesti tulee näyttöön, jos ohjaus-
pyörän lämmitin kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä noin 30 minuutin kulues-
sa sen päällekytkemisestä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
"Lämmitettävä ohjauspyörä".

Low fuel (vähäinen 
polttoainemäärä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, kun 
polttoainesäiliö on lähes tyhjä.
Kun tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
alhaisen polttoainetason varoitusvalo 
syttyy mittaristossa.
Suosittelemme, että täytät polttoainesäi-
liön lähimmällä huoltoasemalla.
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Low engine oil (Matala 
moottoriöljytaso) (jos varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, kun 
moottorin öljymäärä pitää tarkistaa.
Jos varoitusviesti tulee näyttön, tarkista 
moottorin öljymäärä viipymättä ja lisää 
tarvittaessa moottoriöljyä.
Käytä suosituksen mukaista moottoriöljyä 
ja kaada sitä hitaasti suppilon avulla. 
Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Katso luvun 2 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät.) 
Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Varmista, 
ettei öljytaso ole mittatikun F-merkinnän 
(Full, täysi) yläpuolella.

HUOMAUTUS
Jos viesti näkyy jatkuvasti moottoriöl-
jyn lisäämisen jälkeen, kun autolla on 
ajettu n. 50-100 km ja moottori on läm-
mennyt, suosittelemme, että tarkistutat 
järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Engine has overheated (Moottori on 
ylikuumentunut) 
(jos varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, kun 
jäähdytysnesteen lämpötila on yli 120 
°C. Tämä tarkoittaa, että moottori on 
ylikuumentunut ja voi vaurioitua.

Jos auton moottori on ylikuu-
mentunut, katso luvun 8 kohtaa 
"Ylikuumeneminen". 

Check headlight (Tarkista ajovalo) 
(jos varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
ajovalot eivät toimi normaalisti. 
Lisäksi jos tietty valo (esim. suuntavilk-
ku) ei toimi asianmukaisesti, näytetään 
kyseistä valoa koskeva varoitusviesti. 
Viestiä vastaava lamppu pitää mahdolli-
sesti vaihtaa.
Varmista, että vaihdat palaneen polttimon 
tilalle samantehoisen polttimon.

Check brake light (tarkista 
jarruvalo) (jos varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
jarruvalot eivät toimi normaalisti. Jokin 
valo pitää mahdollisesti vaihtaa.
Varmista, että vaihdat palaneen polttimon 
tilalle samantehoisen polttimon.
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TT T I A
LCD-näytön säädöt

OBC3050050

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
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LCD-näytön tilat
Tilat Symboli Selitys

Ajotieto-
kone

Tämä tila näyttää ajotietoja, kuten osamatkamittarin, 
polttoaineenkulutuksen, jne.
Lisätietoja on tämän kappaleen osassa "Ajotietokone".

Käännös 
kään-

nökseltä 
(TBT)

Tämä tila näyttää navigoinnin tilan.

Kuljetta-
jaa avus-

tavat 
järjestel-

mät

- Älykäs vakionopeussäädin (SCC) 
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW) 
- Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (ISLW) 

Mukau-
tettavat 
asetuk-

set

Tässä tilassa voit muuttaa ovien, lamppujen, jne. asetuksia.

Varoitus
- Tämä tila näyttäävalojen virhetoimintoon yms. liittyviä 
varoitusviestejä.
- Rengaspainetiedot

Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Ajotietokone-tila

OIK047124L

Ajotietokone-tilassa näytössä näkyvät 
auton ajoon liittyvät parametrit, kuten 
polttoaineenkulutus, osamatkamittari ja 
ajonopeus.

Lisätietoja on tämän kappaleen osassa 
"Ajotietokone".

Käännös käännökseltä (TBT) -ryhmä 

OCN7060149

Tämä ryhmä näyttää navigoinnin tilan.

Kuljettajaa avustavien järjestelmien 
tila (Driving Assist)

OBC3070041

I
Tämä tila näyttää Älykkään vakionopeus-
säätimen (SCC) tilan, Nopeudenrajoitin 
(ISLA).

Lisätietoja on luvun 7 vastaavassa 
kohdassa.

OTM070191L

n n n -
   n

Tämä ryhmä näyttää Kuljettajan vireysti-
lan valvontajärjestelmään liittyviä tietoja.

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa 
"Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä (DAW)".
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Yleisvaroitus

OTM050218L

Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle 
seuraavista tilanteista.
- Etutörmäysvaroittimen toimintahäiriö 

(jos varusteena)
- Etutörmäysvaroittimen tutkan toiminta 

estetty (jos varusteena)
- Sokean pisteen törmäysvaroitusjärjes-

telmän virhe (jos varusteena)
- Sokean pisteen törmäysvaroitustutka 

estetty (jos varusteena)
- Valon toimintahäiriö (jos varusteena) 
- Kaukovaloavustimen toimintahäiriö 

(jos varusteena)
- Älykkään vakionopeussäätimen toimin-

tahäiriö (jos varusteena)
- Rengaspaineen valvontajärjestelmän 

toimintahäiriö (jos varusteena)
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun yksi tai 
useampi yllä olevista varoitustilan-teista 
ilmenee.
Tällöin yleisvaroituskuvake ( ) tulee 
LCD-näyttöön mukautettavien asetusten 
kuvakkeen ( ) viereen.
Jos varoituksen aiheuttanut tilanne on 
ratkaistaan, varoitusvalo sammuu ja 
yleisvaroituskuvake poistuu.

Mukautettavat asetukset
Tässä tilassa on mahdollista muuttaa 
mm. mittaristoa, ovia ja valoja koskevia 
asetuksia.
1. Driver Assistance (Kuljettajaa avusta-

vat järjestelmät)
2. Cluster (Mittaristo)
3. Lights (Valot)
4. Door (Ovet)
5. Convenience (Mukavuus)
6. Units (Yksiköt)
7. Language (Kieli)
8. Reset (Nollaus)

Annetut tiedot voivat vaihdella 
autoosi riippuen autoosi soveltuvista 
toiminnoista.

h   - h   
 n  -

 
Varoitusviesti näkyy, jos yrität valita 
Mukautettavat asetukset -kohdan 
valikkovaihtoehdon ajon aikana.
 Automaattivaihteisto / Älykkäästi 

säätyvä vaihteisto 
 Oman turvallisuutesi takia muuta 

käyttäjän asetuksia vasta pysäköityäsi 
auton, kytkettyäsi seisontajarrun ja 
siirrettyäsi vaihteen P (pysäköinti) 
-asentoon.

 Manuaalivaihteisto 
 Oman turvallisuutesi takia muuta käyt-

täjän asetuksia kytkettyäsi seisontajar-
rut.

c    h n
Tämä toiminto tuo näyttöön järjestelmiä 
koskevia ohjeita Mukautettavat asetukset 
-tilassa.
Valitse valikkokohta ja paina OK-painiketta 
pitkään.

Lisätietoja eri järjestelmistä on tämän 
käyttöoppaan vastaavissa kohdissa.
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1.  nc    
Kohteet Selitys

Ajomukavuus

Moottoritienopeuden automaattinen hallinta 

Tällä kytketään moottoritienopeuden automaattinen hallinta päälle tai 
pois päältä. 
Katso lisätietoja kohdasta ”Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin (NSCC)” luvussa 7.  

Nopeudenra-
joitus

Nopeudenrajoitus-toiminnon säätö. 
 Nopeusrajoitustoleranssi
 Automattinen nopeudenmuutos
 Nopeusrajoitin
  SLW (Speed Limit Warning/Tarkista liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä)

 Off (Pois päältä) 
Lisätietoja on kohdassa ”Älykäs nopeudenrajoitin (ISLA)” luvussa 7. 

Warning Timing 
(Varoituksen 
ajoitus)

Kuljettajaa avustavan järjestelmän varoituksen ajoituksen säätäminen.
 Normal / Late (Normaali/lyhyt)

Varoituksen ää-
nenvoimakkuus

Kuljettajaa avustavan järjestelmän varoituksen ajoituksen säätäminen.
 Korkea / Keskitaso / Matala / Pois

DAW (Kuljetta-
jan vireystilan 
valvontajär-
jestlemä)

 Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus
Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroituksen kytkeminen päälle tai 
pois.
 Epätarkan ajotavan varoitus

Tällä kytketään Kuljettajan vireystilan varoitusjärjestelmä päälle tai pois 
päältä.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä (DAW)".

Forward Safety

Tällä säädetään kaistallapysymisavustaja -toimintoa.
 Aktiivinen avustaja
 Vain varoitus
 Off (Pois päältä)

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Etutörmäysvaroitin (FCA)".

Lane safety 
(Kaistaturvalli-
suus)

Tällä säädetään kaistallapysymisavustaja -toimintoa.
 Lane Keeping Assist (Kaistallapitoavustin):
 Lane Departure Warning (Kaistavahti)
 Off (Pois päältä)

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Kaistallapitoavustin (LKA)".

Sokean pisteen 
turvallisuus

Tällä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä sokean pisteen näyttö.
 Aktiivinen avustaja
 Vain varoitus
 Off (Pois päältä)

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa ”Sokean pisteen kamera (BWM)”.
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Kohteet Selitys

Pysäköintiturval-
lisuus

 Pysäköintitutka Auto PÄÄLLÄ 
Lisätietoja on kohdassa ”Etu-/peruutustutka (PDW)” luvussa 7. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus 
Tällä kytketään Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajatoiminto päälle tai pois päältä. 
 Aktiivinen avustaja 
 Vain varoitus 
 Off (Pois päältä) 

Katso lisätietoja kohdasta ”Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja (RCCA)” luvussa 7. 

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.

2.  

Kohteet Selitys

Fuel economy 
(Polttoaineenku-
lutus)

 Ajoneuvon käynnistyksen jälkeen
 Tankkaamisen jälkeen
 Polttoaineen keskikulutus

Lisätietoja on tämän kappaleen osassa "Ajotietokone".
Fuel Economy 
Auto Reset 
(polttoaineen 
keskikulutuksen 
automaattinen 
nollaus)

 Off (Pois päältä)
 Ajon aikana
 Tankkauksen aikana

Lisätietoja on tämän kappaleen osassa "Ajotietokone".

Pyyhkimen/
valojen näyttö

Tällä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä pyyhkijä/valo-tila. Kun 
toiminto on kytketty päälle, LCD-näyttö näyttää valitun pyyhkijä/
valotilan aina, kun tilaa vaihdetaan.

Liikennemerkit Näytettyjen liikennemerkkien asetus.

Icy road warning 
(Jäinen tienpinta 
-varoitus)

Tällä kytketään jäisen tien varoitustoiminto päälle tai pois päältä.

Tervetuloääni Tällä kytketään tervetuloääni päälle tai pois päältä.

Teeman valinta
Voit valita mittariston teeman.
 Tyypin B kojelauta: 

Yhdistä ajotilaan / Teema A / Teema B / Teema C / Teema D
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3- h  

Kohteet Selitys

Valaistus
Valaistustason säätö.
 Taso 1-20

One touch turn 
indicator (Kais-
tanvaihtotoi-
minto)

 Off: Kaistanvaihtotoiminto on poissa käytöstä.
  3, 5, 7 väläystä: Suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 kertaa, 
kun suuntavilkkuvipua siirretään hieman.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Valot".

Taustavalon 
kirkkaus

 Off (Pois päältä)
 Taso 1/2/3/4

HBA (Kaukova-
loavustin)

Kaukovaloavustimen kytkeminen käyttöön/pois käytöstä. Lisätietoja on 
luvun 5 kohdassa "Kaukovaloavustin (HBA)".

  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.

.  

Kohteet Selitys

Automaattinen 
lukitus

  Enable on Shift (Aktivoituu vaihtaessa): Kaikki ovet lukitaan 
automaattisesti, jos vaihtopainike vaihdetaan P (pysäköinti) -asennosta 
R (peruutus)-, N (vapaa)- tai D (ajo) -asentoon. (vain, kun moottori on 
käynnissä.)

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

 Off: Automaattinen keskuslukitus poistetaan käytöstä.

Automaattinen 
lukituksen avaus

  On Shift to P (Vaihdettaessa P-asentoon): Kaikkien ovien lukitus 
avataan automaattisesti, jos vaihtopainike vaihdetaan P (pysäköinti) 
-asentoon. (vain, kun moottori on käynnissä.)

  On key out/On vehicle off (Sammutettuna): Kaikkien ovien lukitus 
avautuu automaattisesti, kun virta-avain otetaan virtalukosta tai 
moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

 Off: Automaattinen ovien lukituksen avaus poistetaan käytöstä.
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5. n n nc  

Kohteet Selitys

Takamatkustajan 
hälytys

Takamatkustajan hälytyksen aktivointi tai deaktivointi.
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Takamatkustajan hälytysjärjestelmä 
(ROA)”.

Tervetulopeili

  On door unlock (Ovien lukituksen avauspainike): Sivutaustapeilit 
avautuvat automaattisesti, kun ovien lukitus avataan.

  On driver approach (Kuljettajan lähestyessä): Sivutaustapeilit 
avautuvat automaattisesti, kun autoa lähestytään älyavaimen kanssa.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Vastaanottojärjestelmä”.
Wireless Char-
ging System 
(Langaton la-
tausjärjestelmä)

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

Automaattinen 
takapyyhin 
(R-asennossa)

Tällä kytketään automaattinen takapyyhin päälle tai pois päältä.
Voit aktivoida Automaattisen takapyyhintoiminnon siirtämällä 
vaihtopainikkeen D-asennosta R-asentoon kun etupyyhin on 
toiminnassa; takapyyhin toimii automaattisesti.
Jos siirrät vaihtopainikkeen sen jälkeen R-asennosta D-asentoon, 
takapyyhin pysähtyy.

Edistyksellinen 
varkaudenesto

Edistyksellisen varkaudenesto-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Ajoneuvon 
automaattinen 
sammutus

Ajoneuvon automaattisen sammutus-toiminnon aktivointi tai 
deaktivointi.

Service interval 
(Huoltoväli)

 Service interval (Huoltoväli)
Tällä kytketään huoltoväli päälle tai pois päältä.
  Adjust Interval (Säädä huolto väliä)

Jos huoltoväli-ilmoitustoiminto on otettu käyttöön, voit säätää 
huoltomittarin ajan ja kilometrimäärän.
 Reset (Nollaus) 

Tällä nollataan huoltoväli.

i  Lisätietoja
n     h  n 

I- n.
 h n  n  n  -   n   

 n n  h   n  n n  n. 
- c  n  h n   n n -  n nn n 

h . 
- c   n h   n n -  n 

h n h . 

i  Lisätietoja
     h   n . 

 n . 
 n h n n . 
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. 

Kohteet Selitys

Nopeusmittarin 
yksikkö

Nopeusyksikön valitseminen. (km/h, MPH)

Lämpötilan 
yksikkö

Lämpötilayksikön valitseminen. (° C, ° F)

Polttoaineenkulu-
tuksen yksikkö

Kulutuksen yksikön valitseminen. (km/L, L/100km, MPG)

Rengaspaineen 
yksikkö

Rengaspaineen yksikön valitseminen. (psi, kPa, bar)

. n    n

Kohteet Selitys

Language (Kieli) Kielen valitseminen.

.  

Kohteet Selitys

Reset (Nollaus)
Tehdasasetusten palautus valikkoihin Käyttäjäasetukset-tilassa. Kaikki 
Käyttäjäasetukset-tilan valikot palautetaan tehdasasetuksiin lukuun 
ottamatta käyttökieltä ja huoltoväliä.
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Ajotietokone
Ajotietokone on mikroprosessoriohjattu 
kuljettajan tietojärjestelmä, joka esittää 
näytöllä ajamiseen liittyvää tietoa.

i  Lisätietoja
 n n nn   

 n  n   
 n .

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

Automaattinen sammutus (jos 
varusteena)

Digitaalinen nopeusmittari

OBC3050050

Voit vaihtaa ajotietokoneen näyttötilaa 
painamalla ohjauspyörän " , " 
-kytkintä haluamaasi suuntaan.

Fuel economy (Polttoaineenkulutus)

OJS048124L

n n  1
 Järjestelmä laskee polttoaineen keski-

kulutuksen edellisen nollauksen jälkei-
sen ajomatkan ja polttoaineen kulutuk-
sen perusteella.

 Polttoaineen keskikulutus voidaan nol-
lata manuaalisesti tai automaattisesti.
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Manuaalinen nollaus
Voit nollata keskinopeuden manuaalisesti 
painamalla ohjauspyörän [OK]-painiketta 
yli 1 sekunnin ajan keskikulutuksen 
näkyessä näytössä.

Automaattinen nollaus
Polttoaineen keskikulutus nollautuu auto-
maattisesti polttoaineen täytön yhtey-
dessä, kun LCD-näytön mukautettavien 
asetusten valikossa valitaan "Fuel Econ. 
Reset" -tila.
- After ignition (Sytytysvirran kytkemisen 

jälkeen): Polttoaineen keskikulutus nol-
lautuu automaattisesti, kun moottorin 
sammuttamisesta on kulunut 4 tuntia.

- After refueling (Tankkaamisen jälkeen): 
Polttoaineen keskikulutus nollautuu 
automaattisesti ajonopeuden ylittäessä 
1 km/h, kun polttoainetta on lisätty yli 6 
litraa.

i  Lisätietoja
n n n    

n n    n   
300  n n  n  n 

nn   nn n  
- n n.

Hetkellinen kulutus (2)
 Tässä tilassa näytetään polttoaineen 

hetkellinen kulutus viimeisten sekun-
tien aikana, kun ajonopeus on yli 10 
km/h.

Kerätyt tiedot -näyttö
 Tyyppi A

OJX1049012L

 Tyyppi B

OJX1049067L

Näytössä näkyvät osamatkan (1), keskiku-
lutuksen (2) ja kokonaisajoajan (3) kerätyt 
tiedot.
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Tiedot kerätään edellisestä nollauksesta 
alkaen.
Ne voidaan nollata manuaalisesti pitä-
mällä OK-painiketta painettuna kerät-
tyjen tietojen näyttötilassa. Osamatkan, 
keskikulutuksen ja kokonaisajoajan tiedot 
nollautuvat samanaikaisesti.
Yhdistettyjen ajotietojen laskeminen 
jatkuu moottorin käydessä (esimerkiksi 
ajoneuvon ollessa pysähtyneenä liiken-
nevaloihin).

i  Lisätietoja
 n  h n n 300  
n n nn n  - n 

n  nn n n   
 n.

Ajotiedot-näyttö
 Tyyppi A

OJX1049011L

 Tyyppi B

OJX1049065L

Näytössä näkyvät osamatkan (1), keskiku-
lutuksen (2) ja kokonaisajoajan (3) kerätyt 
tiedot.
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Tiedot yhdistetään jokaiselta virrankyt-
kentä-katkaisujaksolta. Kun moottori on 
ollut sammutettuna vähintään 4 tunnin 
ajan tai pidempään ajotiedot-näyttö nol-
lautuu.
Ajotiedot voidaan nollata manuaalisesti 
pitämällä OK-painiketta painettuna ajo-
tietojen näyttötilassa. Osamatkan, kes-
kikulutuksen ja kokonaisajoajan tiedot 
nollautuvat samanaikaisesti.
Yhdistettyjen ajotietojen laskeminen jat-
kuu moottorin edelleen käydessä (esi-
merkiksi ajoneuvon ollessa pysäytettynä 
liikennevaloihin).

i  Lisätietoja
 n  h n n 300  
n n nn n  - n 

n  nn n n   -
 n.

Digitaalinen nopeusmittari

OJX1049018

Näytössä näkyy ajonopeus (km/h, MPH).

OJX1069044

n n 
 n

AUTO STOP näyttää sammutusautomatii-
kan pysähdyksissä kuluneen ajan.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
"Automaattinen moottorin sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG)".



4-37

04
TT T I

LCD-näytön säädöt

OBC3050046

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa säätöpainikkeilla.

Painike Käyttö Toiminto

Paina MODE-painike Näyttötilojen vaihtamiseen

, Paina
YLÖS, ALAS kytkin Utility-näytön ja  
Vaihtoehto-valikon kohteiden muuttamiseen

OK
Paina VALITSE/PALAUTA -kytkin Vaihtoehto-valikon avaamiseen

Paina ja pidä 
painettuna

VALITSE/PALAUTA -kytkin valittujen kohteiden 
avustajatietojen hakemiseen tai nollaukseen
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Näkymätilat

Näkymätilat Toiminto

Utility
Utility-näyttö näyttää ajotietoja, kuten osamatkaetäisyyden, 
polttoainekulutuksen, jne.

Driver Assist 
(Kuljettajaa 
avustavat 

järjestelmät)

Kuljettajan avustaja-näytössä näkyy Kuljettajan avustajajärjestelmien 
tila.

Käännös 
käännökseltä 

(TBT)
Käännös käännökseltä-näyttö näyttää navigoinnin tilan.

Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Utility-näyttö
Utility-näytön ,  (YLÖS, ALAS) -kytki-
mellä voidaan vaihdella kohteita seuraa-
vassa järjestyksessä.

OCN7040045L

 c n  n n  
Näytetään Keskimääräinen polttoaineen-
kulutus (1) ja Hetkellinen polttoaineenku-
lutus (2).

 Manuaalinen nollaus
 Voit nollata keskinopeuden manuaa-

lisesti painamalla ohjauspyörän [OK]-
painiketta yli 1 sekunnin ajan keskikulu-
tuksen näkyessä näytössä.

 Automaattinen nollaus
 Voit nollata keskimääräisen poltto-

aineenkulutuksen automaattisesti 
valitsemalla tieto- ja viihdejärjes-
telmän Asetukset-valikosta kohdan 
”Sytytysvirran kytkemisen jälkeen” tai 
”Polttoaineen täytön jälkeen”.
- After ignition (Sytytysvirran kytkemi-

sen jälkeen): Polttoaineen keskiku-
lutus nollautuu automaattisesti, kun 
moottorin sammuttamisesta on kulu-
nut 4 tuntia.

- After refueling (Tankkaamisen jäl-
keen): Polttoaineen keskikulutus nol-
lautuu automaattisesti ajonopeuden 
ylittäessä 1 km/h, kun polttoainetta on 
lisätty yli 6 litraa.

 Tyyppi A

OJX1049011L/OJX1049065L

 Tyyppi B

 In  
Näytetään osamatkaetäisyys (1), keski-
määräinen polttoaineenkulutus (2), ja 
kokonaisajoaika (3).
Tiedot yhdistetään jokaiselta virrankyt-
kentä-katkaisujaksolta. Kun moottori on 
ollut sammutettuna vähintään 4 tunnin 
ajan tai pidempään ajotiedot-näyttö nol-
lautuu.
Voit nollata manuaalisesti painamalla 
ohjauspyörän OK-kytkintä yli 1 sekunnin 
ajan, kun "Ajotiedot" on näkyvissä.

 Tyyppi A

OJX1049013L/OJX1049066L

 Tyyppi B

n n n
Ajoneuvon tankkauksen jälkeen näyte-
tään osamatkaetäisyys (1), keskimääräi-
nen polttoaineenkulutus (2), ja kokonai-
sajoaika (3).
Voit nollata manuaalisesti painamalla 
ohjauspyörän OK-kytkintä yli 1 sekunnin 
ajan, kun "Tankkauksen jälkeen" on näky-
vissä.
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 Tyyppi A

OJX1049012L/OJX1049067L

cc  In   
Kertynyt osamatkaetäisyys (1), keskimää-
räinen polttoaineenkulutus (2), ja koko-
naisajoaika (3) ovat nähtävissä.
Tiedot kerätään edellisestä nollauksesta 
alkaen.
Voit nollata manuaalisesti painamalla 
ohjauspyörän OK-kytkintä yli 1 sekunnin 
ajan, kun “Kertyneet tiedot" on näkyvissä.

OTM040045

n n n
Digitaalinen nopeusmittarinäyttö näyttää 
auton nopeuden.

OTM070191L

n   n
Kuljettajan huomion taso näytetään kul-
jettajan ajotyyliin perustuen. 

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa 
"Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä (DAW)".

OJX1069044

n n 
 n

AUTO STOP näyttää sammutusautomatii-
kan pysähdyksissä kuluneen ajan.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
"Automaattinen moottorin sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG)".
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OJX1079237L

nn n nn -
  n

Kuljettaja voi seurata älykkään nopeu-
denrajoittimen antamia tietoja.

Lisätietoja on kohdassa ”Älykäs nopeu-
denrajoitin (ISLA)” luvussa 7.

OTMH040007

n  
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömit-
tari näyttää moottorin toiminnan aikana 
moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan.

Lisätietoja -näyttö
 Tyyppi A

OJX1049042L/OJX1049069L

 Tyyppi B

 
Ajotiedot näkyvät 4 sekunnin ajan moot-
torin sammuttamisen jälkeen.

OBC3040015

n  -
Näytössä näkyvät Manuaalisen nopeu-
denrajoittimen, Vakionopeussäätimen, 
Älykkään vakionopeussäätimen, Kaistan 
seuraamisavustajan, jne., tämänhetkiset 
käyttöolosuhteet.
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Kuljettajan avustaja -näyttö

OBC3070041

Manuaalisen nopeudenrajoittimen, 
Vakionopeussäätimen, Älykkään vakiono-
peussäätimen, Kaistan seuraamisavus-
tajan, jne., tilat näkyvät näytössä kun 
Kuljettajan avustaja -näyttö on valittuna.

Lisätietoja on luvun 7 vastaavassa koh-
dassa.

Käännös käännökseltä (TBT) -näyttö

OJX1049064L

Käännös käännökseltä -navigointi, etäi-
syys/aika määränpäähän tiedot tulevat 
näkyviin, kun Käännös käännökseltä 
-näkymä on valittu.

Ajoneuvon asetukset (tieto- ja 
viihdejärjestelmä)

OBC3050047

Tieto- ja viihdejärjestelmän Ajoneuvon 
asetukset -valikosta löytyy useita käyt-
täjäasetusvaihtoehtoja, kuten ovien luki-
tus-/avaustoiminnot, mukavuustoimin-
not, kuljettajan avustaja-asetukset jne.

Ajoneuvon asetukset -valikko
1. Driver Assistance (Kuljettajaa avusta-

vat järjestelmät)  
2. Speed limit (Nopeudenrajoitus)
3. Cluster (Mittaristo)
4. Lights (Valot)
5. Door (Ovet)
6. Convenience (Mukavuus)
7. Default (Oletus)

Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi 
riippuen autoosi soveltuvista toiminnois-
ta.

 VAROITUS
Älä käytä Ajoneuvon asetuksia ajon 
aikana. Tämä voi häiritä ajamista ja 
johtaa onnettomuuteen.
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Ajoneuvon asettaminen

OBC3050053

1. Paina tieto- ja viihdejärjestelmän pää-
yksikön ASETUS -painiketta.

OBC3050048

2. Valitse ”Ajoneuvo” ja muuta toiminto-
jen asetuksia.

OBC3050049

Tarkat tiedot kuvataan erikseen toimite-
tussa käsikirjassa.
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AVAIMET JA LUKITSEMINEN
Kauko-ohjainavain
(jos varusteena) 

OIB034040

HYUNDAIn kauko-ohjainavaimella voi-
daan avata ovien (ja takaluukun) lukitus, 
lukita ne ja käynnistää moottori.
(1) Ovien lukituspainike 
(2) Ovien lukituksen avauspainike
(3) Takaluukun lukituksen avauspainike

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

luukku. 
2. Paina kauko-ohjainavaimen lukitus-

painiketta (1). 
3. Ovet lukkiutuvat. Hätävilkut välähtävät 

kerran. Myös sivutaustapeili taittuu, jos 
käyttäjän asetukset-tila LCD-näytössä. 
Lisätietoja on luvun 4 kohdassa "LCD-
näyttö". 

4. Varmista, että ovet ovat lukittuina 
tarkistamalla oven lukituspainikkeen 
asento auton sisäpuolelta. 

 VAROITUS
Älä jätä avaimia autoon, jos lapset jää-
vät autoon ilman valvontaa. Lapset 
voivat kytkeä virta-avaimen avulla vir-
ransyötön, käyttää ikkunannostimia ja 
muita hallintalaitteita tai saada auton 
liikkeelle, mistä voi seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

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

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

välähtävät kaksi kertaa. Myös sivu-
taustapeili avautuu, jos käyttäjän ase-
tukset-tila LCD-näytössä. Lisätietoja 
on luvun 4 kohdassa "LCD-näyttö". 

i  Lisätietoja
Jos ovia ei avata lukituksen avaamisen jäl-
keen, ne lukkiutuvat uudelleen automaatti-
sesti 30 sekunnin kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaaminen
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Paina kauko-ohjainavaimessa olevaa 

takaluukun lukituksen avauspainiketta 
(3) yli sekunnin ajan.

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

i  Lisätietoja
 Jos takaluukku lukitus avataan, se lukit-

tuu automaattisesti.
 ainikkeeseen on me kitt  , 

joten sitä tulee itää ainettuna li 
sekunnin ajan.
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Käynnistäminen 
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
"Virtalukko".

HUOMAUTUS
Jotta kauko-ohjainavain ei vaurioidu:
 idä kauko-ohjainavain poissa vedes-

tä tai muista nesteistä ja tulesta.  Jos 
kauko-ohjainavain kastuu (esim. juo-
mapullon kaatuessa tai märässä säily-
tystilassa) tai jos se kuumenee, avai-
men elektroninen piiri voi vaurioitua. 
Tämä mitätöi kauko-ohjainavaimen 
takuun.

 Älä pudota äläkä heittele kauko-ohjai-
navainta.

 Älä altista kauko-ohjainavainta ääri-
lämpötiloille.

Mekaaninen avain 
 Tyyppi A

OED036001A

 Tyyppi B

OTLE045002

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

Paina avaimen vapautuspainiketta, jolloin 
avaimen metalliosa kääntyy esiin auto-
maattisesti.
Pidä vapautuspainike alaspainettuna, 
kun taitat avaimen metalliosan takaisin 
sisään.

Tyyppi B
Paina avaimen vapautuspainiketta, jolloin 
avaimen metalliosa kääntyy esiin auto-
maattisesti.
Pidä vapautuspainike alaspainettuna, 
kun taitat avaimen metalliosan takaisin 
sisään.

HUOMAUTUS
Avain saattaa vaurioitua, jos taitat sen 
sisään painamatta samalla vapautuspai-
niketta.
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Kauko-ohjainavainta koskevia 
varoituksia
Kauko-ohjainavain ei toimi seuraavissa 
tilanteissa:
  Avain on virtalukossa.
  Olet kauko-ohjaimen toimintasäteen 

(noin 30 m) ulkopuolella.
  Kauko-ohjainavaimen pariston varaus 

on heikko.
  Muiden autojen tai esineiden häiritessä 

signaalia.
  Ulkolämpötilan ollessa äärimmäisen 

alhainen.
  Kauko-ohjainavain on lähellä radiolä-

hetintä, esimerkiksi radioasemaa tai 
lentokenttää, joka häiritsee älyavaimen 
normaalia toimintaa.

Jos kauko-ohjainavain ei toimi oikein, voit 
avata ja lukita ovet mekaanisella avai-
mella. Suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos 
kauko-ohjainavaimen toiminnassa esiin-
tyy häiriöitä.
Jos kauko-ohjainavaimen läheisyydes-
sä on matkapuhelin, puhelimen signaali 
voi estää älyavaimen signaalin toimin-
nan. Näin voi käydä varsinkin silloin, kun 
puhelin on toiminnassa, eli käynnissä on 
puhelu tai puhelimella lähetetään tai vas-
taanotetaan tekstiviestejä tai sähköpos-
tiviestejä. Älä pidä kauko-ohjainavainta 
ja matkapuhelinta samassa taskussa, ja 
pidä ne riittävän etäisyyden päässä toi-
sistaan.

i  Lisätietoja
uutokset tai muunnokset, joita teen-

so ivuudesta vastaava osa uoli ei ole e i-
t isesti väks n t, voivat mität idä kä t-
täjän oikeuden kä ttää laitteistoa. uton 
takuu ei kata kauko-o jaus jä jestelmän 
toiminta äi i n ko jaust itä, jos toimin-
ta äi i  jo tuu jä jestelmään te d istä 
muutoksista, joita laitteen standa dinmu-
kaisuudesta vastaava ta o ei ole e ikseen 

väks n t.

HUOMAUTUS
Vältä kauko-ohjainavaimen säilytystä 
sähkömagneettisten materiaalien lähel-
lä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä kau-
ko-ohjainavaimen toimintaan.
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Pariston vaihtaminen 
Jos kauko-ohjainavain ei toimi olete tulla 
tavalla, vaihda ensin paristo.

OLM042302

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 takakansi 
paikalleen.

Jos epäilet kauko-ohjainavaimen vaurioi-
tuneen tai jos se ei mielestäsi toimi oikein, 
ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen. 

i  Lisätietoja
 kun ävittäminen vi eelli-

sesti voi olla aitallista m ä-
ist lle ja te ve delle. ävitä 
a istot aikallisten lakien ja 

mää ä sten mukaisesti.

Älyavain (jos varusteena)

OIB044179

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

OBC3050001

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

ku. 
2. Pidä älyavain mukanasi.
3. Paina joko ovenkahvan painiketta tai 

älyavaimen lukituspainiketta.
4. Hätävilkut välähtävät. Ulkopuolinen 

taustapeili taittuu myös, jos ”Muka-
vuustoiminnot  Tervetulopeili  
Lukituksen avaamisen yhteydessä” on 
valittu käyttäjän asetustilassa LCD-
näytöllä. Lisätietoja on luvun 4 koh-
dassa "LCD-näyttö".

5. Varmista, että ovet ovat lukossa, 
vetämällä ovenkahvasta.

i  Lisätietoja
venka van ainike toimii vain, kun äl -

avain on 0, -  met in säteellä ovenka -
vasta. 

Ovet eivät lukkiudu ja merkkiääni kuuluu 
kolmen sekunnin ajan, kun painat ulko-
kahvan painiketta seuraavissa tilanteissa:
 Älyavain on auton sisällä.
 Käynnistyspainike on ACC- tai ON- 

asennossa.
 Jokin ovi on auki (ei koske takaluukkua).

 VAROITUS
Älä jätä älyavainta autoon, jos lapset 
jäävät auton sisätilaan ilman valvontaa. 
Moottorin käynnistyspainiketta paina-
malla lapset voivat käyttää ikkunannos-
timia ja muita hallintalaitteita tai saada 
auton liikkeelle, mistä voi seurata vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammoja. 
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Lukituksen avaaminen

OBC3050001

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

älyavaimen avauspainiketta. 
3. Ovien lukitus avautuu. Hätävilkut 

välähtävät kaksi kertaa. Ulkopuolinen 
taustapeili avautuu myös, jos ”Muka-
vuustoiminnot  Tervetulopeili  
Lukituksen avaamisen yhteydessä” 
on valittu käyttäjän asetustilassa LCD-
näytöllä. Lisätietoja on luvun 4 koh-
dassa "LCD-näyttö".

i  Lisätietoja
 venka van ainike toimii vain, kun 

äl avain on  met in säteellä ovenka -
vasta. s muut enkil t voivat täll in 
avata auton ovet, vaikka eillä ei ole-
kaan äl avainta.

 Jos ovia ei avata lukituksen avaamisen 
jälkeen, ne lukkiutuvat uudelleen auto-
maattisesti 30 sekunnin kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaaminen 
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Pidä älyavain mukanasi. 
2. Paina joko takaluukun kahvan paini-

ketta tai älyavaimessa olevaa takaluu-
kun avauspainiketta 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 jälkeen.
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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:
 idä älyavain poissa vedestä tai muis-

ta nesteistä ja tulesta. Jos älyavain 
kastuu (esim. juomapullon kaatuessa 
tai märässä säilytystilassa) tai jos se 
kuumenee, avaimen elektroninen piiri 
voi vaurioitua. Tämä mitätöi avaimen 
takuun.

 Älä pudota älyavainta äläkä käsittele 
sitä kovakouraisesti.

 Älä altista älyavainta äärilämpötiloille.

HUOMAUTUS
Ota älyavain aina mukaasi, kun pois-
tut autosta. Jos älyavain jätetään auton 
läheisyyteen, auton akku saattaa tyh-
jentyä.

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

OIB044175E

Pidä vapautuspainiketta (1) painettuna ja 
vedä mekaaninen avain ulos (2). Työnnä 
mekaaninen avain oven lukkoon. 
Kun laitat mekaanisen avaimen takaisin 
paikalleen, aseta se aukkoon ja paina 
alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

Älyavaimen katoaminen 
Autoon voidaan rekisteröidä enintään 
kaksi älyavainta. Jos kadotat älyavaimen, 
suosittelemme, että viet muut älyavai-
mesi HYUNDAI-liikkeeseen välittömästi. 
Tarvittaessa auto voidaan hinata huol-
toon.
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Älyavainta koskevia varoituksia
Älyavain ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 Älyavain on lähellä voimakasta radio-

lähetintä, kuten radioasemaa tai len-
tokenttää, joka häiritsee älyavaimen 
lähettimen toimintaa.

 Älyavain on lähellä radio- tai matkapu-
helinta.

 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 äly-
avaimen toiminnassa esiintyy häiriöitä.
Jos älyavaimen läheisyydessä on mat-
kapuhelin, puhelimen signaali voi estää 
älyavaimen signaalin toiminnan. Näin voi 
käydä varsinkin silloin, kun puhelin on 
toiminnassa, eli käynnissä on puhelu tai 
puhelimella lähetetään tai vastaanote-
taan tekstiviestejä tai sähköpostivieste-
jä. Älä pidä älyavainta ja matkapuhelinta 
samassa taskussa, ja pidä ne muutenkin 
riittävän kaukana toisistaan.

i  Lisätietoja
uutokset tai muunnokset, joita teen-

so ivuudesta vastaava osa uoli ei ole e i-
t isesti väks n t, voivat mität idä kä t-
täjän oikeuden kä ttää laitteistoa. uton 
takuu ei kata kauko-o jaus jä jestelmän 
toiminta äi i n ko jaust itä, jos toimin-
ta äi i  jo tuu jä jestelmään te d istä 
muutoksista, joita laitteen standa dinmu-
kaisuudesta vastaava ta o ei ole e ikseen 

väks n t.

HUOMAUTUS
Vältä älyavaimen säilytystä sähkömag-
neettisten materiaalien lähellä, jotka 
voivat aiheuttaa häiriöitä sen toimin-
taan.

Pariston vaihtaminen 

OLF044008

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

i  Lisätietoja
 kun ävittäminen vi eelli-
sesti voi olla aitallista m ä-
ist lle ja te ve delle. ävitä 
a istot aikallisten lakien ja 

mää ä sten mukaisesti.
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Ajonestojärjestelmä  
(jos varusteena)
Ajonestojärjestelmä estää auton luvat-
toman käyttöönoton. Jos joku yrittää 
käynnistää moottoria väärin koodatulla 
avaimella (tai muulla laitteella), ajonesto-
järjestelmä estää polttoainejärjestelmän 
toiminnan.
Kun virta-avain kytketään ON-asentoon, 
ajonestojärjestelmän merkkivalo syttyy 
hetkeksi ja sammuu. Jos merkkivalo alkaa 
vilkkua, järjestelmä ei tunnista avaimen 
koodia.
Kytke virta-avain LOCK/OFF-asentoon 
ja kytke se tämän jälkeen takaisin 
ON-asentoon.
Jos avaimen lähellä on toinen ajones-
tojärjestelmään koodattu avain tai jokin 
metalliesine (esim. avaimenperä), järjes-
telmä ei mahdollisesti tunnista avainta. 
Moottori ei käynnisty, jos metalli estää 
transponderia lähettämästä signaalia.
Jos avaimen koodin tunnistus epäonnis-
tuu toistuvasti, suosittelemme, että otat 
yhteyttä HYUNDAI-liikkeeseen.
Älä yritä tehdä järjestelmään muutoksia 
äläkä lisää siihen muita laitteita. Tästä 
voi aiheutua sähköjärjestelmän ongelmia, 
jotka voivat jopa estää auton toiminnan.

 VAROITUS
Älä jätä vara-avaimia autoon, sillä auto 
voidaan varastaa. Autosi ajonestojär-
jestelmän tunnuskoodi on luottamuk-
sellinen.

HUOMAUTUS
Virta-avaimen transponderi on tärkeä 
osaa ajonestojärjestelmää. Älä altista 
virta-avainta kosteudelle tai staattiselle 
sähkölle äläkä käsittele sitä kovakourai-
sesti. Näin virta-avain toimii luetetta-
vasti useita vuosia. Ajonestojarjestelma 
ei ehkä toimi oikein, jos avainta on käsi-
telty huolimattomasti.
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Lukkojen käyttäminen auton 
ulkopuolelta 
Mekaaninen avain

OBC3050002

 Kauko-ohjainavain

OBC3050003

 Älyavain

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

2. Paina vipua siten, että mekaaninen 
avain ei putoa suojuksen aukosta ja 
nosta samalla suojusta hitaasti ylös-
päin ja poista se. (2)

3. Kun olet poistanut suojuksen, vain kul-
jettajan ovi voidaan lukita tai avata 
mekaanisella avaimella.

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

Kun avaat tai lukitset kuljettajan oven 
avaimella, kaikki ovet aukeavat tai lukit-
tuvat automaattisesti. 
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan 
avata vetämällä ovenkahvasta.
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet 
sulkeutuvat kunnolla.

i  Lisätietoja
 le va ovainen lukitessasi oven mekaa-

nisella avaimella, sillä vain kuljettajan 
ovi voidaan lukita/avata.

 un kaikki lukitaan mekaanisella 
avaimella, lukitse kaikki ovet kä ttämällä 
auton sisällä olevaa keskuslukituksen 
kä tt k tkintä. vaa ovi kä ttämällä 
kuljettajan oven sisäka vaa ja sulje sen 
jälkeen ovi ja lukitse kuljettajan ovi 
mekaanisella avaimella.

 atso lisätietoja ovien lukitsemisesta 
auton sisä uolelta luvusta  ukkojen 
kä ttäminen auton sisä uolelta .

i  Lisätietoja
 un oistat suojuksen, va o ukkaa-

masta tai naa muttamasta sitä.
 Jos avainsuojus jäät  eikä aukea, 

na auta sitä kev esti tai lämmitä va o-
vasti (käsilläsi tms.).

 lä käsittele ovea tai oven ka vaa liian 
suu ella voimalla. e voi vau ioitua.

OVILUKOT 
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Kauko-ohjainavain 

OIB034040

Lukitse ovet painamalla kauko-ohjaina-
vaimen lukituspainiketta (1).
Avaa lukitus painamalla lukituksen avaus-
painiketta (2).
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan 
avata vetämällä ovenkahvasta.
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet 
sulkeutuvat kunnolla. 

i  Lisätietoja
 lmissä ja kosteissa olosu teissa 

ovi-mekanismit ja -lukot eivät välttä-
mättä toimi kunnolla niiden jäät misen 
jo dosta.

 Jos ovi lukitaan ja avataan useita ke -
toja e äkkäin joko auton avaimella 
tai lukitus ainikkeella, jä jestelmä saat-
taa keske ttää toimintansa väliaikaisesti 
suojatakseen vi ta ii iä ja kom onentte-
jaan.

Älyavain 

OBC3050001

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

Lukitse ovet painamalla ulkopuolisen 
ovenkahvan painiketta, kun älyavain on 
mukanasi, tai paina älyavaimessa olevaa 
ovien lukituspainiketta.
Avaa ovien lukitus painamalla ulkopuolisen 
ovenkahvan painiketta, kun älyavain on 
mukanasi, tai paina älyavaimessa olevaa 
lukituksen avauspainiketta.
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan 
avata vetämällä ovenkahvasta. 
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet 
sulkeutuvat kunnolla. 

i  Lisätietoja
 lmissä ja kosteissa olosu teissa 

ovi-mekanismit ja -lukot eivät välttä-
mättä toimi kunnolla niiden jäät misen 
jo dosta.

 Jos ovi lukitaan ja avataan useita ke -
toja e äkkäin joko auton avaimella 
tai lukitus ainikkeella, jä jestelmä saat-
taa keske ttää toimintansa väliaikaisesti 
suojatakseen vi ta ii iä ja kom onentte-
jaan.
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Lukkojen käyttäminen auton 
sisäpuolelta 
Oven sisäkahvaa käyttäen

OBC3050004

 Etuovet
 Jos oven sisäkahvasta (1) vedetään 

ovien ollessa lukittuna, lukitus aukeaa 
ja ovi avautuu.

 Takaovet
 Jos oven sisäkahvasta vedetään ovien 

ollessa lukittuna, lukitus aukeaa.
 Jos oven sisäkahvasta vedetään uudel-

leen, ovi aukeaa.

Keskuslukituksen ovien lukitus/
avauskytkimellä

OBC3050005

 Jos ovi ei ole lukittuna
- Jos painat Keskuslukituksen käyttö-

kytkintä, kaikki ovet lukittuvat ja kyt-
kimen merkkivalo syttyy.

- Ovet eivät lukkiudu, jos joku ovista 
avataan samalla kun kytkintä paine-
taan.

 Jos kaikki ovet ovat lukittuna
- Jos painat Keskuslukituksen käyttö-

kytkintä, kaikkien ovien lukitus avau-
tuu

- Jos minkä tahansa oven lukitus ava-
taan, Keskuslukituksen käyttökytki-
men merkkivalo sammuu.

i  Lisätietoja
tkimen me kkivalo vilkkuu noin minuu-

tin ajan, kun toinen ovista lukitus avataan 
tai kun takaluukku avataan.
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 VAROITUS
 Sulje ja lukitse ovet huolellisesti ennen 

liikkeellelähtöä. Jos ovien lukitus jää 
auki, riski sinkoutua ulos autosta tör-
mäystilanteessa kasvaa.

 Älä vedä kuljettajan tai etumatkus-
tajan oven sisäkahvaa, kun ajoneuvo 
liikkuu.

 VAROITUS
Älä koskaan jätä lapsia tai lemmikkieläi-
miä autoon ilman valvontaa. Suljetun 
auton sisälämpötila voi nousta nopeasti 
ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja ilman valvontaa jätetyil-
le lapsille tai eläimille, jotka eivät pääse 
ulos autosta. 
Lapsille saattaa myös aiheutua vammo-
ja tai vaaratilanne heidän käyttäessään 
auton toimintoja tai sivullisen tunkeu-
tuessa autoon.

 VAROITUS
Lukitse aina autosi
Jos jätät autosi lukitsematta, se voidaan 
varastaa tai siihen voidaan mennä 
sisään.
Lukitse auton ovet ja luukut seuraavasti: 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenva-
litsin N (vapaa) -asentoon (automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto) tai 1. vaihteelle 
tai peruutusvaihteelle (R) (manuaali-
vaihteisto), kytke seisontajarru, käännä 
virta-avain LOCK/ OFF-asentoon, sulje 
kaikki ikkunat, lukitse kaikki ovet ja ota 
avain aina mukaasi.

 VAROITUS
Jos oleskelet autossa pitkän aikaa, kun 
sää on erittäin kuuma tai kylmä, vaara-
na on, että se voi aiheuttaa vammoja 
tai hengenvaaran. Älä lukitse ajoneuvoa 
ulkopuolelta, kun joku on autossa. 

 VAROITUS
Oven avaaminen voi aiheuttaa vahinkoja 
tai vammoja, jos joku törmää siihen. 
Ole varovainen ovia avatessasi: varo 
autoja, moottoripyöriä, polkupyöriä ja 
jalankulkijoita, jotka lähestyvät autoa 
oven puolelta.

Automaattisen oven lukituksen 
ja lukituksen avauksen 
ominaisuudet 
Ovien lukituksen avaus 
törmäystilanteessa (jos varusteena)
Ovien lukitus aukeaa automaattisesti, kun 
turvatyynyt laukeavat törmäystilanteessa.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella  
(jos varusteena)
Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, 
kun ajonopeus ylittää 15 km/h.
Voit kytkeä automaattisen oven lukituk-
sen/avauksen ominaisuudet päälle tai 
pois päältä käyttäjän asetustilassa LCD-
näytöllä. Lisätietoja on luvun 4 kohdassa 
"LCD-näyttö". Jos auto on varustettu 
lisänavigaatiotoiminnolla, katso erik-
seen toimitettaua tieto- ja viihdejärjes-
telmän opasta.
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Takaovien lapsilukot (jos 
varusteena)

OBC3050012

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

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

Oven lukitseminen 
ongelmatilanteessa

OBC3050006

Ongelmatilanteessa (jos akku on purkau-
tunut tms.), voit lukita oven manuaalises-
ti vara-avaimella.
1.  Avaa ovi
2. Laita vara-avain oven takaosassa 

olevaan lukkoon ja käännä sitä vaa-
kasuunnassa

3. Sulje ovi



5-18

Mukavuusominaisuudet

Takamatkustajan 
hälytysjärjestelmä (ROA)  
(jos varusteena)
Tämä toiminto estää kuljettajaa jättämäs-
tä matkustajia takaistuimelle.
Jos auto on varustettu lisänavigaatio-
toiminnolla, katso erikseen toimitettaua 
tieto- ja viihdejärjestelmän opasta.

OCN7050135L

HUOMAUTUS
Kun kuljettaja sammuttaa moottorin ja 
avaa kuljettajan oven jonkin takaoven 
avautumisen ja sulkeutumisen jälkeen, 
mittaristoon ilmestyy varoitusviesti 
”Tarkista takaistuimet”.

 VAROITUS
Takamatkustajan hälytysjärjestelmä 
kehottaa kuljettajaa tarkastamaan taka-
istuimet, mutta se ei havaitse, onko 
takaistuimilla esineitä tai matkustajia. 
Tarkista aina takaistuimet, kun poistut 
ajoneuvosta.

 HUOMIO
Oven avaus- ja sulkeutumishistoria 
aktivoituu, jos kuljettaja sammuttaa 
moottorin ja lukitsee ajoneuvon oven. 
Vaikka takaovea ei avattaisi uudelleen, 
hälytys saattaa laueta, jos edellinen 
tallenne on olemassa. Esimerkiksi, jos 
kuljettaja ei lukitse ajoneuvon ovea ja 
avaa oven noustakseen pois autosta 
hälytyksen laukeamisen jälkeen, hälytys 
voi deaktivoitua.
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Järjestelmä suojelee autoasi ja autossa 
olevia arvoesineitä varkailta. Murtohälytin 
hälyttää äänimerkillä ja vilkuttamalla 
yhtäjaksoisesti hätävilkkuja seuraavassa 
tapauksessa: 
- Ovi avataan ilman kauko-ohjain- tai 

älyaavainta. 
- Takaluukku avataan ilman kauko-

ohjain- tai älyaavainta. 
- Konepelti avataan. 
Hälytys kuuluu 30 sekunnin ajan, minkä 
jälkeen järjestelmä palaa alkutilaan. 
Järjestelmä voidaan poistaa käytöstä 
kauko-ohjain- tai älyavaimella. 
Murtohälytinjärjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti päälle 30 sekuntia ovien ja 
takaluukun lukituksen jälkeen. Jotta jär-
jestelmä kytkeytyy päälle, ovet ja taka-
luukku täytyy lukita auton ulkopuolelta 
kauko-ohjain- tai älyavaimella tai paina-
malla oven ulkokahvan painiketta, kun 
älyavain on mukana.
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni kuu-
luu kerran osoittaen, että järjestelmä on 
valmiustilassa.
Hälytinjärjestelmän ollessa valmiustilassa 
oven, takaluukun tai konepellin avaami-
nen ilman kauko-ohjain- tai älyaavainta 
laukaisee hälytyksen.
Murtohälytinjärjestelmä ei aktivoidu, jos 
konepelti, takaluukku tai jokin ovi ei ole 
täysin kiinni. Jos murtohälytinjärjestelmä 
ei aktivoidu, tarkista, että konepelti, 
takaluukku ja ovet ovat täysin kiinni.
Älä yritä tehdä järjestelmään muutoksia 
äläkä lisää siihen muita laitteita.

i  Lisätietoja
 lä lukitse ovia, ennen kuin kaikki 

matkustajat ovat poistuneet autosta. Jos 
viimeinen matkustajaa poistuu autosta 
mu to äl tin jä jestelmän ollessa päällä, 

äl t s laukeaa.
 Jos auton äl t sjä jestelmä ei k tke d  

pois päältä kauko-o jain- tai äl avai-
mella, avaa ovet mekaanisella avaimella, 
k tke vi ta-avain -asentoon (kau-
ko-o jainavain) tai kä nnistä mootto i 
(äl avain) ja odota 30 sekunnin ajan.

 Jos ovea tai takaluukkua ei avata 30 
sekunnin kuluessa, kun jä jestelmä on 
k tkett  pois päältä, se aktivoituu uudel-
leen.

 VAROITUS
Varmista, että varashälytinjärjestel-
mään liittyvät huollot suorittaa vain val-
tuutettu HYUNDAI-liikkeessä. Varas-
hälytinjärjestelmään tehdyt omavaltai-
set muutokset tai muunnokset voivat 
johtaa toimintahäiriöön. Takuu ei kata 
omavaltaisesti tehtyjen muutosten tai 
muunnosten aiheuttamia vikoja.

OJC040170

i  Lisätietoja
u to äl tinjä jestelmällä va ustetut 

autot on va ustettu ta alla, joka sisältää 
sanat:
.  T
. T  T

MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄ 
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Sähköinen ohjaustehostin
Järjestelmä helpottaa auton ohjausta. 
Autoa voidaan ohjata myös silloin, 
kun moottori ei ole käynnissä tai 
ohjaustehostin ei toimi, mutta ohjaaminen 
on huomattavasti raskaampaa.
Hallittavuuden parantamiseksi ohjaus 
muuttuu raskaammaksi ajonopeuden 
kasvaessa ja kevenee ajonopeuden las-
kiessa.
On suositeltavaa, että tarkastutat ohjaus-
tehostinjärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos huomaat, että 
ohjaus tuntuu normaaliajossa tavan-
omaista raskaammalta tai kevyemmältä.

HUOMAUTUS
Jos sähköinen ohjaustehostin ei toimi 
normaalisti, mittaristoon syttyy varoi-
tusvalo ( ). Ohjauspyörää voi olla vai-
kea kääntää, tai se voi toimia epänor-
maalisti. Tarkastuta järjestelmä viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

i  Lisätietoja
eu aavia oi eita voi esiint ä auton 

no maalin kä t n aikana:
 un olet asettanut vi talukon -asen-

toon, o jaus voi etken olla tavallista 
askaampi, kun jä jestelmä suo ittaa 

sä k isen o jauste ostimen dia nostii-
kan. jaustuntuma palautuu no maa-
liksi testauksen suo ittamisen jälkeen.

 Jos akun va aus on al ainen, o jausp -
än kääntämiseen ta vitaan e kä enem-

män voimaa. seessä on kuitenkin et-
kellinen tila, joka palautuu no maaliksi, 
kun akku on latautunut.

 jauste ostimen ( ) eleestä saat-
taa kuulua naksa dus, kun vi ta-avain 
käännetään - tai / -asen-
toon.

 jauste ostimen sä k mootto in ääni 
saattaa kuulua matkustamoon auton 
ollessa paikallaan tai liikkuessa itaasti.

 jauste ostimesta saattaa kuulua no -
maalista poikkeavia ääniä ulkolämp ti-
lan ollessa al ainen. änet äviävät läm-
p tilan ko otessa. Tämä on no maalia.

 jaus muuttuu askaammaksi, jos 
o jausp ää käännetään edestakaisin 
auton ollessa paikallaan. Tämä ei ole 
toiminta äi i . jaustuntuma palau-
tuu no maaliksi muutaman minuutin 
kuluttua.

OHJAUSPYÖRÄ
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Ohjauspyörän etäisyys- ja 
korkeussäätö (jos varusteena)

 VAROITUS
Älä koskaan säädä ohjauspyörää ajon 
aikana. Saatat menettää auton hallin-
nan ja seurauksena voi olla vakaviin 
henkilövahinkoihin tai kuolemaan joh-
tava onnettomuus.

i  Lisätietoja
ukitusvipu ei joskus lukitse o jausp ää 

sääd n jälkeen.
Tämä ei ole toiminta äi i . olemmat 
lukkok tkimet eivät täll in ole k tke t -
neet oikein. äädä o jausp än asento 
uudelleen ja lukitse se.

OBC3050007

Ohjauspyörän kulmaa ja korkeutta sääde-
tään seuraavasti: 
1. Paina lukituksen vapautusvipua (1) 

alaspäin.
2. Säädä ohjauspyörän kulma (2) ja kor-

keus (3, jos varusteena) haluamiksesi. 
Siirrä ohjauspyörää siten, että se on 
rintaasi eikä kasvoja kohti. Varmista, 
että näet kaikki mittariston varoitusva-
lot ja mittarit. 

3. Nosta lukituksen vapautusvipua luki-
taksesi ohjauspyörän paikalleen.

Työnnä ohjauspyörää ylös- ja alaspäin ja 
varmista, että se on lukkiutunut paikal-
leen. 

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

OBC3050013

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

i  Lisätietoja
jausp än lämmitin k tke t  auto-

maattisesti pois päältä noin 30 minuutin 
kuluessa sen päällek tkemisestä. 

HUOMAUTUS
Älä asenna ohjauspyörään minkäänlais-
ta suojusta tai lisävarusteita. Suojus tai 
lisävaruste voi vahingoittaa ohjauspyö-
rän lämmitintä.

Äänitorvi

OBC3050051

Äänimerkki annetaan painamalla äänitor-
ven symbolilla merkittyä aluetta ohjaus-
pyörässä (katso kuvaa). Äänimerkki toimii 
vain tätä aluetta painettaessa.

HUOMAUTUS
Älä paina äänitorven painiketta liian 
suurella voimalla äläkä lyö sitä nyrkilläsi. 
Älä paina äänitorven painiketta millään 
teräväkärkisellä esineellä.
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Sisätaustapeili
Ennen kuin aloitat ajon, säädä taustapeili 
niin, että näet takaikkunan keskiosan.

 VAROITUS
Varmista, että näet ulos selvästi eikä 
edessä ole esteitä. Älä laita takaistui-
melle, tavaratilaan tai takaistuimen 
pääntukien taakse esineitä, jotka hait-
taavat näkyvyyttä takaikkunasta.

 VAROITUS
Älä tee muutoksia sisätaustapeiliin äläkä 
asenna laajakulmapeiliä, joka saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja onnetto-
muustilanteessa tai turvatyynyn laue-
tessa.

 VAROITUS
Älä KOSKAAN säädä peiliä ajaessasi. Voit 
menettää auton hallinnan ja aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden.

HUOMAUTUS
Käytä peilin puhdistukseen ikkunan-
puhdistusnesteeseen kostutettua pape-
ripyyhettä tai liinaa. Älä ruiskuta ikku-
nanpuhdistusnestettä suoraan peiliin, 
ettei puhdistusneste pääse peilin kote-
lon sisään.

Taustapelin päivä-/yöasento  
(jos varusteena)

OBC3050054

[A]: Päivä, [B]: Yö

Säädä peilin asento ennen liikkeellelähtöä 
ja päivä-/yövivun ollessa päiväasennossa.
Vedä päivä-/yövipua itseesi päin, jotta 
takana ajavien autojen ajovalojen heijas-
tus himmenee taustapeilistä pimeällä.
Muista, että yöasennossa peilin näkymä 
ei ole aivan yhtä selkeä kuin päiväasen-
nossa.

PEILIT
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Sähköinen kromaattinen peili (ECM)  
(jos varusteena)

OBC3050014

Sähkötoiminen taustapeili ohjaa takanasi 
olevan ajoneuvon häikäisevän ajovalon 
pois automaattisesti yöllä tai heikossa 
valaistuksessa.
Moottorin käydessä häikäisyä hallitaan 
automaattisesti taustapeiliin (1) asenne-
tun anturin avulla. Anturi havaitsee valon 
kirkkaustason auton ympärillä ja tekee 
automaattisen säädön hallitakseen ajo-
valojen häikäisyä takanasi tulevista ajo-
neuvoista.
Aina kun vaihtopainike asetetaan R 
(peruutus) -asentoon, peili siirtyy auto-
maattisesti kirkkaimpaan asetukseen 
parantamaan näkyvyyttä auton taakse.

Sivutaustapeilit 

OAI3059018

Säädä sivutaustapeilien asento sopivaksi 
ennen liikkeellelähtöä.
Autosi on varustettu vasemman- ja oike-
anpuoleisella sivutaustapeilillä.
Peilit voidaan taitaa autoa vasten, jotta ne 
eivät ne vaurioidu automaattipesulassa 
tai kapealla kadulla ajettaessa.
Jos ajonopeus on yli 15 km/h, sivutausta-
peilit eivät taitu.

 VAROITUS
 Oikea sivutaustapeili on kupera. 

Joissakin maissa myös vasen sivu-
taustapeili on kupera. eileissä näky-
vät kohteet näyttävät olevan kauem-
pana kuin ne todellisuudessa ovat.

 Ennen kaistanvaihtoa varmista takaa 
tulevien autojen etäisyys sisätausta-
peilistä tai katsomalla sivulle.

 VAROITUS
Älä säädä tai taita sivutaustapeile- jä 
auton liikkuessa. Voit menettää auton 
hallinnan ja aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden.
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HUOMAUTUS
 Älä raaputa jäätä peilien laseista, sillä 

se saattaa vahingoittaa lasin pintaa.
 Jos peili on juuttunut jäätymisen 

takia, älä säädä peiliä voimalla. Käytä 
sopivaa jäänpoistosuihketta (ei jääh-
dyttimen pakkasnestettä) tai peh-
meää sientä tai kangasta ja kuumaa 
vettä, tai vie auto lämpimään paik-
kaan ja anna jään sulaa.

Sivutaustapeilien säätäminen

OIB034041

anuaalinen (jos va usteena) 
Säädä sivutaustapeiliä siirtämällä käyttö-
kytkintä. 

OBC3050015

ä k toiminen (jos va usteena)
Siirrä vipu (1) asentoon L (vasen) tai R 
(oikea) riippuen peilistä, jota haluat sää-
tää.
Käytä peilin säädintä säätääksesi valittua 
peiliä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

HUOMAUTUS
 eilit pysähtyvät, kun ne on säädetty 

ääriasentoonsa, mutta peilien asentoja 
ohjaava sähkömoottori toimii niin 
kauan kun säätökytkintä painetaan. 
Moottori saattaa vaurioitua, ellet 
vapauta säätökytkintä.

 Älä yritä säätää sivutaustapeile- jä 
käsin. Moottori saattaa vaurioitua.
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Sivutaustapeilien taittaminen

OAI3059020

anuaalinen (jos va usteena) 
Taita sivutaustapeili ottamalla kiinni 
peilin kuvusta ja taittamalla peili auton 
takaosaa kohti.

OBC3050016

ä k toiminen (jos va usteena)
Sivutaustapeili voidaan taittaa tai avata 
painamalla kytkintä. Jos ajonopeus on yli 
15 km/h, sivutaustapeilit eivät taitu vaikka 
kytkintä painettaisiin.
Sivutaustapeili avautuu kuitenkin, kun 
kytkintä painetaan.

 Jos ”Mukavuusasetukset  
Tervetulopeili  Lukituksen avaami-
sen yhteydessä” on valittu käyttäjän 
asetustilassa LCD-näytöllä, sivutausta-
peili taittuu tai avautuu automaattisesti 
seuraavasti:
- Peili taittuu sisään tai auki, kun ovi 

lukitaan tai lukitus avataan älyavai-
mella.

- Peili taittuu sisään tai auki, kun ovi 
lukitaan tai lukitus avataan ulkopuoli-
sen ovenkahvan painikkeella.

 Jos ”Mukavuustoiminnot  Tervetulo-
peili  Lukituksen avaamisen yhtey-
dessä” ja ”Mukavuustoiminnot  
Tervetulopeili  Kuljettajan lähestyes-
sä” valitaan Käyttäjän asetukset -tilas-
sa.

Jos auto on varustettu lisänavigaatio-
toiminnolla, katso erikseen toimitettaua 
tieto- ja viihdejärjestelmän opasta.

HUOMAUTUS
Sähkötoiminen sivutaustapeili toimii, 
vaikka virtalukko on OFF-asennossa.
Älä kuitenkaan säädä peilejä pitempään 
kuin on tarpeen, kun moottori ei ole 
käynnissä, jotta akku ei purkaudu 
tarpeettomasti.

HUOMAUTUS
Älä taita sähkötoimista sivutaustapeiliä 
käsin. Se voi aiheuttaa moottorivian.
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IKKUNAT
Sähkötoimiset ikkunat (jos varusteena)

  Vasemmanpuoleinen ohjaus

OBC3050017

(1) Kuljettajan oven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin*
(2) Etumatkustajan oven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin*
(3) Takaoven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin (oikea)*
(4) Takaoven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin (vasen)*
(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähkötoiminen ikkuna*
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituskytkin*

*: jos varusteena
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  Oikeanpuoleinen ohjaus

OBC3050017R

(1) Kuljettajan oven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin*
(2) Etumatkustajan oven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin*
(3) Takaoven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin (oikea)*
(4) Takaoven sähkötoimisen ikkunannostimen käyttökytkin (vasen)*
(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähkötoiminen ikkuna*
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituskytkin*

*: jos varusteena
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Virta-avaimen pitää olla ON-asennossa, 
jotta lasinnostimia voidaan käyttää. 
Ikkunan asentoa säädetään ovessa 
sijaitsevalla kytkimellä. Kuljettajanoven 
paneelissa sijaitsee myös sähkötoimis-
ten ikkunoiden lukituskytkin, jolla voi-
daan estää matkustajien käyttökytkinten 
toiminta. Sähkötoimiset ikkunannostimet 
toimivat noin 3 minuutin ajan sen jälkeen, 
kun virta-avain käännetään ACC- tai OFF-
asentoon. Jos kuitenkin etuovet avataan 
tänä aikana, sähkötoimisia ikkunoita ei 
voida käyttää myöskään 3 minuutin vii-
veajan kuluessa.

 VAROITUS
Vakavien vammojen tai kuoleman 
välttämiseksi, älä kurkota ulos ikkunasta 
ajon aikana.

i  Lisätietoja
 ä k toimisten ikkunannostimien toi-

minnassa voi olla on elmia k lmässä ja 
kosteassa ilmastossa.

 Takaikkunoiden tai kattoluukun (jos 
va usteena) ollessa osittain tai koko-
naan auki saatat avaita tä inää tai 
esonoivaa ääntä. Tämä on no maalia, 

ja melua voidaan vä entää seu aavilla 
toimenpiteillä. Jos melua esiint  toisen 
tai molempien takaikkunoiden ollessa 
auki, avaa etuikkunoita noin 2,5 senttiä.

 Jos melua esiint  kattoluukun ollessa 
auki, sulje kattoluukkua ieman.

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

OAI3059009

Paina ikkunan käyttökytkin ensimmäiseen 
vasteeseen ikkunan avaamiseksi tai nosta 
käyttökytkin ensimmäiseen vasteeseen 
ikkunan sulkemiseksi (5).

Ikkunan automaattinen nosto/lasku  
(jos varusteena) (Kuljettajan ikkuna)

OAC3059015TU

Kun painat ikkunan käyttökytkimen het-
keksi toiseen vasteeseen (6), kuljettajan 
ikkuna avautuu kokonaan, vaikka vapaut-
taisit kytkimen. Jos haluat pysäyttää ikku-
nan haluamaasi asentoon sen liikkuessa, 
nosta kytkintä hetken ajan vastakkaiseen 
suuntaan ikkunan liikkeeseen nähden.
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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 ikku-

nan sulkeutumisen jälkeen vähintään 
yhden sekunnin ajan. 

Suosittelemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos 
sähkötoiminen ikkunajärjestelmä ei toimi.

 VAROITUS
Voimanrajoitintoiminto ei käynnisty, 
kun sähkötoimisten ikkunoiden alustus 
on meneillään. Loukkaantumisten ja 
aineellisten vahinkojen välttämiseksi 
tarkista aina ennen ikkunan sulkemista, 
ettei kukaan ole kurottanut ikkunasta 
ulos.

Voimanrajoitin (jos varusteena)

OIB024001

Jos automaattisesti sulkeutuva sähkötoi-
minen ikkuna tunnistaa esteen, se pysäh-
tyy ja avautuu noin 30 cm, jotta este 
voidaan poistaa.
Jos ikkunannostin havaitsee esteestä 
aiheutuvan vastuksen, kun ikkunan-nos-
timen käyttökytkintä pidetään jatkuvasti 
yläasennossa, ikkuna pysähtyy ja laskeu-
tuu sitten noin 2,5 cm. 
Jos ikkunannostimen käyttökytkin pide-
tään jatkuvasti yläasennossa 5 sekunnin 
kuluessa siitä, kun voimanrajoitin on akti-
voitunut, voimanrajoitin ei toimi.

i  Lisätietoja
oiman ajoitin toimii vain, kun ikkunan 

sulkemiseksi on kä tett  ke tapainallus-
toimintoa, jossa k tkin nostetaan ää iasen-
toon toiseen vasteeseen saakka.

 VAROITUS
Loukkaantumisten ja aineellisten vahin-
kojen välttämiseksi tarkista aina ennen 
ikkunan sulkemista, ettei kukaan ole 
kurottanut ikkunasta ulos.
Jos halkaisijaltaan alle 4 mm:n kappale 
jää ikkunan lasin ja ylemmän ikkunalis-
tan väliin, voimanrajoitin ei ehkä tun-
nista vastusta, jolloin ikkuna ei pysähdy 
eikä avaudu automaattisesti.
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HUOMAUTUS
Älä asenna ikkunoihin tarvike varusteita. 
Se saattaa häiritä voimanrajoittimen 
toimintaa. 

Sähkötoimisten ikkunannostimien 
lukituskytkin

OBC3050019

Kuljettaja voi estää takaovien sähkötoi-
misten ikkunoiden käytön painamalla kul-
jettajan oven lukituskytkintä.
Kun sähkötoimisten ikkunoiden lukitus-
kytkin on alhaalla: 
 Sähkötoimisia ikkunannostimia voi-

daan käyttää kuljettajan oven pää kyt-
kimellä.

 Etumatkustaja voi käyttää etuoven 
ikkunannostimen kytkintä.

 Taka matkustajat eivät voi käyttää 
takaoven ikkunannostimien kytkimiä.

HUOMAUTUS
 Älä avaa tai sulje kahta ikkunaa 

samanaikaisesti, jotta sähkötoimiset 
ikkunannostimet eivät vaurioidu. Näin 
varmistat myös, että sulake ei pala 
ennenaikaisesti.

 Älä koskaan yritä käyttää kuljettaja-
noven pääkytkintä ja saman ikkunan 
omaa käyttökytkintä samanaikaises-
ti 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 vahingossa saada auton liik-
keelle, jäädä jumiin ikkunoiden väliin 
tai aiheuttaa muilla tavoilla vammoja 
itselleen tai muille.

 Varmista aina ennen ikkunan sulke-
mista, ettei sen välissä ole esteitä eikä 
kukaan ole kurottanut päätään tai 
raajojaan ulos ikkunasta.

 Älä anna lasten leikkiä sähkötoimisilla 
ikkunannostimilla. idä kuljettajan 
oven ikkunannostimien lukituskytkin 
LOCK-asennossa (alaspainettuna). 
Lapsi voi loukkaantua vakavasti tai 
aiheuttaa vakavia vammoja muille, jos 
hän pääsee käyttämään ikkunoita.

 Älä kurkota ulos ikkunasta ajon aikana.
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OBC3050020

Jos autosi on varustettu kattoikkunalla, 
voit liu’uttaa tai kallistaa sitä kattoikkunan 
ohjausvivulla, joka on yläkonsolissa.
Kattoikkuna voidaan avata, sulkea tai kal-
listaa vain, kun virtalukko on ON-asen-
nossa.
Kattoikkunaa voidaan käyttää noin 3 
minuutin ajan sen jälkeen, kun virtalukko 
käännetään ACC- tai OFF-asentoon.
Jos etuovi kuitenkin avataan, kattoikkunaa 
ei voi käyttää edes 3 minuutin ajan.

i  Lisätietoja
lmissä ja mä issä ilmastoissa kattoikku-

na ei e kä toimi oikein jäätävien olosu -
teiden takia.

un auto pestään tai se joutuu ankka-
sateeseen, niin va mista, että p it kat-
toikkunalta ma dollisen veden ennen kuin 
kä tätä sitä.

 VAROITUS

 Älä koskaan säädä kattoikkunaa tai 
häikäisysuojaa ajon aikana. Tämä 
voi johtaa hallinnan menetykseen ja 
aiheuttaa onnettomuuden, mistä voi 
seurata kuolema, vakavia vammoja 
tai omaisuusvahinkoja.

 Varmista, että päät, muut kehon osat 
tai tavarat ovat pois tieltä ennen kuin 
käytät kattoikkunaa.

 Älä kurota päätäsi, käsivarsiasi tai var-
taloasi ulos kattoikkunasta ajon aika-
na, jotta vältetään vakavat vammat.

 Älä jätä moottoria käyntiin ja avainta 
autoosi ilman valvontaa olevien lasten 
kanssa. Ilman valvontaa jääneet lapset 
voivat käyttää kattoikkunaa, mistä voi 
aiheutua vakavia vammoja.

 Älä istu auton katolla. Se voi aiheuttaa 
vammoja tai auton vaurioitumisen.

HUOMAUTUS
 Älä jatka kattoikkunan ohjausvivun 

käyttämistä sen jälkeen kun kattoik-
kuna on täysin auki, suljettu tai kal-
listettu. Voi aiheutua vaurioita moot-
torille tai järjestelmän komponen-
teille.

 Varmista, että kattoikkuna on koko-
naan suljettu, kun poistut autostasi. 
Jos kattoikkunan jää auki, sen kautta 
voi vuotaa sadetta tai lunta kastel-
len sisätilat ja mahdollistaa myös 
varkauden.

KATTOIKKUNA JOS VARUSTEENA
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Kattoikkunan avaaminen ja 
sulkeminen

OBC3050021

Voit avata tai sulkea kattoikkunan (manu-
aalinen toiminto), työntämällä kattoikku-
nan ohjausvipua taaksepäin tai eteenpäin 
ensimmäiseen pidätysasentoon.
Voit avata kattoikkunan (automaatti-
nen toiminto), työntämällä kattoikkunan 
ohjausvipua taaksepäin, toiseen pidätys-
asentoon.
Kattoikkuna liukuu auki suositeltuun 
asentoon ennen kuin se avautuu täysin.
Voit pysäyttää kattoikkunan liukumisen 
milloin tahansa painamalla ohjausvipua 
lyhyesti.
Voit avata kattoikkunan täysin painamal-
la vipua uudelleen ajoneuvon takaosan 
suuntaan ja pitämällä se painettuna, kun-
nes kattoikkuna liukuu kokonaan auki.

i  Lisätietoja
Tuulen ai euttaman melun vä entämisek-
si ajon aikana, suosittelemme ajamista 
kattoikkuna suositellussa auki-asennossa 
ennen sen avaamista kokonaan.

Voimanrajoitin (jos varusteena)

ODH043039

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan kat-
toikkunan automaattisen sulkeutumisen 
aikana, se vaihtaa liikkeen suuntaa ja 
pysähtyy.
Automaattinen peruutus ei toimi, jos 
liukuvan lasin ja kattoikkunan kehyksen 
välissä on pieni este. Tarkista aina ennen 
kattoikkunan sulkemista, että kaikki mat-
kustajat ja esineet ovat etäällä siitä.

 VAROITUS
Automaattinen peruutustoiminto ei 
ehkä havaitse pieniä esineitä, jotka voi-
vat jäädä liukuvan lasin ja kattoikkunan 
kehyksen väliin. Tässä tapauksessa kat-
toikkunan lasi ei havaitse esinettä eikä 
vaihda suuntaa takaisin.
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Kattoikkunan kallistaminen

OBC3050022

Kattoikkunan kallistaminen auki:
Työnnä kattoikkunan ohjausvipua ylös-
päin kunnes kattoikkuna aukeaa halut-
tuun asentoon.

Kattoikkunan sulkeminen:
Paina kattoikkunan vipua eteenpäin, kun-
nes kattoikkuna liukuu haluttuun asen-
toon.

HUOMAUTUS
oista säännöllisesti kaikki lika, jota voi 

kertyä kattoikkunan ohjainkiskoon tai 
kattoikkunan ja kattopaneelin väliin, 
sillä se voi aiheuttaa melua.
Älä yritä avata kattoikkunaa kun läm-
pötila on pakkasen puolella tai kun kat-
toikkuna on lumen tai jään peitossa, 
koska ikkunan moottori voi vaurioitua. 
Kylmissä ja märissä ilmastoissa kattoik-
kuna ei ehkä toimi oikein.

Häikäisysuoja

OCN7050029

Häikäisysuoja avautuu automaattisesti 
kattoikkunan lasipaneelin liikkuessa. Voit 
halutessa sulkea sen manuaalisesti.

HUOMAUTUS
Kattoikkunan ja häikäisysuojan on tar-
koitus liukua yhdessä. Älä sulje häikäisy-
suojaa kun kattoikkuna on auki.
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Kattoikkunan alkuasetusten 
palauttaminen
Kattoikkuna voidaan joutua palauttamaan 
alkuasetuksiin, jos jokin seuraavista 
tilanteista ilmenee:
- Akun varaus on purkautunut tai se on 

irrotettu tai kattoikkunan sulake on 
vaihdettu tai irrotettu.

- Kattoikkunan ohjausvipu ei toimi 
asianmukaisesti.

1. Käännä virtalukko ON-asentoon tai 
käynnistä moottori. Suosittelemme 
kattoikkunan alkuasetusten palautta-
mista moottorin ollessa käynnissä.

2. Jos kattoikkuna on auki, sulje se 
kokonaan.

3. Vapauta kattoikkunan ohjausvipu.
4. Paina kattoikkunan ohjausvipua 

eteenpäin sulkemissuuntaan, kunnes 
kattoikkuna liikkuu kallellaan ylöspäin. 
Vapauta sitten vipu.

5. Paina kattoikkunan ohjausvipua 
eteenpäin sulkemissuuntaan, kunnes 
kattoikkuna toimii seuraavasti:

 Kallistuu alas - > Liukuu auki - > Liukuu 
kiinni

HUOMAUTUS
Älä vapauta vipua ennen kuin toiminta 
on päättynyt. Jos vapautat vivun käytön 
aikana, aloita menettely uudelleen 
kohdasta 2.

6. Vapauta kattoikkunan ohjausvipu, 
kun toiminta on täysin päättynyt.
(Kattoikkunajärjestelmä on palautettu 
alkuasetuksiin.)

i  Lisätietoja
Jos kattoikkuna ei palaudu alkuasetuksiin 
kun auton akku i otetaan tai t jenee, tai 
jos sii en liitt vä sulake palaa, kattoikkuna 
ei e kä toimi no maalisti.

isätietojen saamiseksi suosittelemme otta-
maan te ttä valtuutettuun -
liikkeeseen.

Kattoikkuna auki -varoitus  
(jos varusteena)
 Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen 

(älyavain olemassa: sammuttaa moot-
torin) kun kattoikkuna ei ole kokonaan 
suljettu, kuuluu varoitusääni muuta-
man sekunnin ajan, ja varoituskuva 
ilmestyy LCD-näyttöön. 

 Sulje kattoikkuna tiiviisti, kun poistut 
autosta.

OBC3040014
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Konepelti
Konepellin avaaminen 

OBC3050008

1. Pysäköi auto ja kytke seisontajarru. 
2. Avaa konepellin lukitus vetämällä 

avauskahvasta. Konepelti ponnahtaa 
hieman raolleen.

OBC3050023

3. Mene auton eteen, nosta konepeltiä 
hieman, paina konepellin sisäpuolella 
olevaa toista salpaa ylöspäin (1) ja 
nosta konepelti (2) ylös. 

OBC3050024

4. Vedä tukitanko konepellistä.
5. Tue konepelti auki tukitangolla.

 VAROITUS

Tukitanko 

 Ajamisen jälkeen moottoritila ja tuki-
tanko ovat kuumia. Tartu tukitangon 
muovilla päällystettyyn osaan palo-
vammojen välttämiseksi. 

 Tukitanko on kiinnitettävä kunnolla 
sille tarkoitettuun aukkoon aina, kun 
tarkastat moottoritilan. Tämä estää 
konepellin putoamisen ja mahdollisen 
henkilövahingon aiheuttamisen. 

KONEPELTI
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Konepellin sulkeminen
1. Tarkasta seuraavat seikat ennen 

konepellin sulkemista:
 Kaikkien moottoritilassa olevien 
täyttökansien täytyy olla suljettuina 
asianmukaisesti.
 Moottoritilaan ei saa jättää käsineitä, 
puhdistusliinoja tai muuta palavaa 
materiaalia.

2. Palauta tukitanko kiinnikkeeseen, jot-
tei se kolise.

3. Laske konepelti puoleenväliin (nostet-
tuna n. 30 cm:n korkeuteen) ja työnnä 
sitä alaspäin, jotta se lukkiutuu pai-
kalleen. Varmista, että konepelti on 
kunnolla kiinni.

 Jos konepelti raottuu, se ei ole luk-
kiutunut. Avaa se uudelleen ja sulje 
painamalla konepeltiä lujempaa. 

 VAROITUS
 Varmista ennen konepellin sulkemista, 

ettei sen aukossa ole esteitä. 
 Varmista aina, että konepelti on 

kunnolla kiinni, ennen kuin lähdet 
ajamaan. Tarkista, ettei mittaristossa 
ei ole avoimen luukun varoitusvaloa 
eikä -viestiä. Jos konepelti aukeaa 
kesken ajon, se estää näkyvyyden ja 
aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen.

 Älä siirrä autoa, jonka konepelti on 
nostettu ylös. Näkyvyyden peittävä 
konepelti aiheuttaa vaaratilanteita, ja 
konepelti voi pudota alas ja vaurioitua.

Takaluukku
Avaa takaluukku

OBC3050025

 Takaluukku avautuu ja lukkiutuu 
kun ovet avataan tai lukitaan kau-
ko-ohjainavaimella, älyavaimella tai 
Keskuslukituksen ovien lukitus/avaus-
kytkimellä. 

 Jos lukitus on avattu, takaluukku voi-
daan avata vetämällä takaluukun uiko 
kahvasta. 

i  Lisätietoja
lmissä ja kosteissa olosu teissa ovime-

kanismit ja -lukot eivät välttämättä toimi 
kunnolla niiden jäät misen jo dosta.

 VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylöspäin. Varmista 
ennen sen avaamista, ettei auton 
takaosan lähellä ole esineitä tai ihmisiä. 
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HUOMAUTUS
Varmista että takaluukku on suljettu 
ennen liikkeellelähtöä. Takaluukun 
nostopumput tai sen kiinnitysmekanismi 
saattaa vaurioitua, jos takaluukkua ei 
suljeta ennen liikkeellelähtöä.

Takaluukun sulkeminen
Sulje takaluukku painamalla se kiinni riit-
tävällä voimalla. Varmista, että takaluuk-
ku on kunnolla kiinni.

 VAROITUS
Varmista, ettei käsi, jalka tai muu kehon 
osa jää sulkeutuvan takaluukun väliin.

 HUOMIO
Varmista, ettei takaluukun lukko-osan 
ja sen vastakappaleen väliin jää mitään 
sulkiessasi takaluukkua. Takaluukun 
lukko-osa saattaa vaurioitua.

 VAROITUS

akokaasu

Jos autolla ajetaan takaluukku auki, 
matkustamoon pääsee myrkyllistä 
pakokaasua, joka saattaa johtaa vaka-
viin tai kuolemaan johtaviin vammoihin.
Jos joudut ajamaan takaluukku auki, 
pidä auton kaikki ilmasuuttimet ja ikku-
nat auki, jotta autoon pääsee raitista 
ulkoilmaa.

 VAROITUS
Sulje ja lukitse takaluukku huolellisesti 
ennen liikkeellelähtöä. Jos takaluukku 
jää auki tai raolleen, myrkylliset häkäpi-
toiset pakokaasut pääsevät auton sisä-
tilaan ja voivat aiheuttaa häkämyrky-
tyksen.

 VAROITUS
Takaosan tavaratila
Matkustajat eivät koskaan saa olla 
tavaratilassa ajon aikana, koska siellä ei 
ole turvavöitä. Matkustajien tulee aina 
käyttää turvavöitä loukkaantumisen 
välttämiseksi onnettomuudessa tai 
äkillisessä pysähdyksessä.

 VAROITUS

OBC3050026

Älä pidä kiinni takaluukkua tukevasta 
osasta (kaasujousi). Kyseisen osan 
vääntyminen saattaa vaurioittaa autoa 
ja aiheuttaa loukkaantumisriskin.
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olttoainesäiliön luukku
Polttoainesäiliön luukun avaaminen

OBC3050027

1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että kuljettajan ovi ei ole 

lukittu.
3. Paina polttoaineen täyttöluukku 

lähelle kello 3 asentoa.

OBC3050028

3. Vedä polttoainesäiliön luukku (1) täysin 
auki.

4. Avaa täyttöaukon korkki (2) kiertämäl-
lä sitä vastapäivään. Paineen tasau-
tuessa voi kuulua suhahdus.

5. Aseta säiliön korkki luukussa olevaan 
pidikkeeseen (3).

i  Lisätietoja
Jos polttoainesäili n luukku ei avaudu, 
koska sen mpä ille on muodostunut 
jäätä, painele luukkua kev esti. lä kam-
pea luukkua. ui kuta ta vittaessa luukun 
mpä ille ta koitukseen sopivaa jäänpois-

toainetta (älä kä tä auton jää d t snes-
tettä) tai vie auto lämpimään tilaan jään 
sulattamiseksi.
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Polttoainesäiliön luukun sulkeminen
1. Kierrä polttoaineen täyttöaukon kork-

kia myötäpäivään, kunnes se naksah-
taa. 

2. Paina polttoainesäiliön luukkua, kun-
nes se lukkiutuu täysin.

 VAROITUS
Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja 
räjähtävää. Seuraavien ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä saattaa aiheu-
tua VAKAVIA tai HENGENVAARALLISIA 
VAMMOJA. 
 Lue huoltoasemalla olevat varoitukset 

ja noudata niitä. 
 Selvitä ennen polttoaineen täytön 

aloittamista, missä huoltoaseman 
polttoainepumpun hätäpysäytyspai-
nike sijaitsee, jos sellainen on käytet-
tävissä. 

 Varmista, ettei käsissäsi ole mahdol-
lisesti vaarallista staattista sähköva-
rausta ennen kuin kosket täyttöpis-
tooliin: kosketa paljain käsin sellaista 
auton metalliosaa, joka on kaukana 
polttoaineen täyttöaukosta tai muus-
ta polttoainehöyryn lähteestä. 

 Älä käytä matkapuhelinta polttoai-
neen täytön aikana. Matkapuhelimen 
akun varaus ja/tai elektromagneetti-
nen säteily saattaa sytyttää polttoai-
nehöyryt ja aiheuttaa tulipalon. 

 Älä mene takaisin autoon aloitettuasi 
polttoaineen täytön. Voit saada aikaan 
staattisen sähkövarauksen, kun vaat-
teesi hankautuvat vasten jotakin esi-
nettä tai kangasta, joka muodostaa 
staattista sähköä. Staattinen sähköva-
raus saattaa sytyttää polttoainehöy-
ryt ja aiheuttaa tulipalon. Jos joudut 
käymään autossa polttoaineen täytön 
aikana, sinun pitää purkaa staattinen 
sähkövaraus koskettamalla auton 
metalliosaa, joka on kaukana polttoai-
neen täyttöaukosta, täyttöpistoolista 
tai muusta polttoainehöyryn lähtees-
tä.

 olttoainesäiliön täytön ajaksi siir-
rä vaihteenvalitsin aina N (vapaa) 
-asentoon (automaatti-/kaksois-
kytkinvaihteisto) tai 1. vaihteelle tai 
peruutusvaihteelle (R) (manuaalivaih-
teisto), kytke seisontajarru ja kään-
nä virta-avain LOCK/OFF-asentoon. 
Moottorin sähköosien aiheuttamat 
kipinät saattavat sytyttää polttoai-
nehöyryt ja aiheuttaa tulipalon.

 Jos käytät erillistä hyväksyttyä polt-
toainesäiliötä, muista laittaa säiliö 
maahan ennen polttoaineen täyt-
töä. Säiliön staattinen sähkövaraus 
saattaa sytyttää polttoainehöyryt ja 
aiheuttaa tulipalon. Kun polttoaineen 
täyttö on aloitettu, kosketa autoa pal-
jaalla kädellä koko täytön ajan.

 Käytä vain hyväksyttyä muovista polt-
toainekanisteria, joka on tarkoitettu 
polttoaineen kuljettamiseen ja varas-
tointiin.
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 Älä käytä tulitikkuja tai sytytintä äläkä 
tupakoi tai jätä palavaa savuketta 
autoosi huoltoasemalla, erityisesti 
polttoainetta täyttäessäsi. 

 Älä ylitäytä polttoainesäiliötä äläkä 
lisää sitä täytön pysähdyttyä auto-
maattisesti, koska polttoainetta voi 
tällöin tulla yli. 

 Jos polttoaineen täytön aikana syttyy 
tulipalo, poistu auton läheisyydestä ja 
ota välittömästi yhteys huoltoaseman 
henkilökuntaan ja sitten paikalliseen 
pelastuslaitokseen. Noudata henki-
lökunnan ja viranomaisten antamia 
ohjeita.

 Jos polttoaine pääsee purkautu-
maan polttoainesäiliöstä paineella, 
se saattaa roiskua päällesi ja syttyes-
sään aiheuttaa sinulle palovammoja. 
Avaa polttoaineen täyttöaukon kansi 
aina varovasti ja hitaasti. Jos kannes-
ta purkautuu polttoainetta tai kuu-
let sihinää, odota kunnes se lakkaa, 
ennen kuin avaat täyttöaukon kannen 
kokonaan.

 Varmista, että polttoaineen täyttö-
aukon kansi on suljettu huolellisesti, 
jotta polttoainetta ei pääse vuota-
maan onnettomuustilanteessa.

i  Lisätietoja
a mista, että tankkaat auton luvun 2 

ko dan olttoainevaatimukset  mukai-
sesti.

HUOMAUTUS
 Älä anna polttoaineen roiskua auton 

ulkopinnoille. Maalipinnalle roiskunut 
polttoaine saattaa vahingoittaa sitä.

 Jos polttoaineen täyttöaukon luukku 
täytyy uusia, käytä vain alkuperäis-
tä HYUNDAI-varaosaa tai vastaavaa 
ajoneuvokohtaista osaa. Vääränlainen 
polttoainesäiliön luukku saattaa 
aiheuttaa polttoainejärjestelmän tai 
päästöjenhallintajärjestelmän vaka-
van toimintahäiriön.
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Valokytkin

OPDE046065

Käännä ajovalokytkintä seuraavasti käyt-
tääksesi valoja:
(1) OFF (O) -asento (pois päältä)
(2) AUTO-asento (automaattitila, jos 

varusteena)
(3) Seisontavaloasento
(4) Ajovaloasento

OBC3050029

T -asento (automaattitila,
jos va usteena)
Kun valokatkaisin on asennossa AUTO, 
seisontavalot ja ajovalot syttyvät ja 
sammuvat automaattisesti ympäristön 
valoisuuden mukaan.
Suosittelemme, että kytket valot manuaa-
lisesti pimeällä, sumussa ja pimeissä pai-
koissa, esimerkiksi tunnelissa ja pysä-
köintitalossa silloinkin, kun valojen auto-
maattinen AUTO-tila on käytössä.

HUOMAUTUS
 Älä peitä mittaristossa olevaa anturia 

(1) äläkä kaada sen päälle mitään 
nesteitä.

 Älä puhdista anturia ikkunanpesuai-
neella, sillä se jättää ohuen kalvon, 
joka haittaa anturin toimintaa.

 äivävaloautomatiikka ei mahdolli-
sesti toimi oikein, jos tuulilasiin on 
asennettu tummennus-kalvo tai 
muun tyyppinen pinnoite.

ULKOPUOLISET VALOT
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OAE046469L

eisontavaloasento ( )

Seisontavalot, rekisterikilven valot ja 
kojelaudan valot palavat.

OAE046467L

jovaloasento ( )

Ajovalot, seisontavalot, rekisterikilven 
valot ja kojelaudan valot palavat.

i  Lisätietoja
i ta-avaimen tä t  olla -asennossa, 

jotta ajovaloja voidaan kä ttää.

Kaukovalojen käyttö

OAE046453L

Kytke kaukovalot, työntämällä kytkintä 
kojelautaa kohti. 
Kaukovalojen merkkivalo syttyy niiden 
ollessa päällä.
Sammuta kaukovalot vetämällä vipua 
itseesi päin. Lähivalot syttyvät.

 VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja toisen ajoneu-
von lähestyessä edestäpäin. Kaukovalot 
saattavat häikäistä vastaantulijan tai 
edellä ajavan auton kuljettajan.
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OAE046455L

Valomerkki annetaan vetämällä kaukova-
lovipua itseen päin ja vapauttamalla vipu. 
Kaukovalot ovat päällä niin kauan kuin 
pidätät vipua.

Suuntavalot ja 
kaistanvaihtotoiminto

OTLE045284

Suuntavaloa näytetään vasemmalle pai-
namalla vipu alas ja oikealle työntämällä 
vipu ylös asentoon (A). Ilmoita kaistan-
vaihdosta kääntämällä suuntavilkkuvipu 
asentoon (B) ja jätä se siihen.
Vipu palautuu OFF-asentoon automaatti-
sesti, kun se vapautetaan.
Jos joku suuntavalo syttyy muttei vilku, 
tai jos se vilkkuu tavallisesta poikkeavasti, 
suuntavalon polttimo on saattanut lakata 
toimimasta, jolloin se on vaihdettava 
uuteen.

aistanvai totoiminto 
Kaistanvaihtotoimintoa käytetään lii-
kuttamalla suuntavalovipua hieman ja 
vapauttamalla se. Suuntavalo vilkkuu 3, 
5 tai 7 kertaa ja osoittaa kaistanvaihto-
aikeesi.
Kaistanvaihtotoiminto otetaan käyttöön 
ja poistetaan käytöstä LCD-näytön kautta, 
kohdassa Mukautettavat asetukset. Voit 
myös valita asetuksista vilkutuskertojen 
määrän (3, 5 tai 7). Lisätietoja on luvun 4 
kohdassa "LCD-näytön tilat".
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Etusumuvalot (jos varusteena) 

OPDE046066

Sumuvaloja käytetään parantamaan 
näkyvyyttä sumun, sateen, lumisateen, 
ym. aikana. Voit kytkeä sumuvalot 
PÄÄLLE ja POIS ajovalokytkimen vieressä 
olevalla kytkimellä.
1. Kytke seisontavalot päälle.
2. Käännä valokytkin (1) etusumuvalo-

asentoon.
3. Voit sammuttaa etusumuvalot kääntä-

mällä valokytkimen uudelleen etusu-
muvalo-asentoon tai sammuttamalla 
seisontavalot.

HUOMAUTUS
Käytössä sumuvalot kuluttavat runsaas-
ti virtaa. Käytä sumuvaloja vain, kun 
näkyvyys on huono.

Takasumuvalot (jos varusteena)

OPDE046064

utot, joissa on etusumuvalot
Takasumuvalon sytyttäminen:
Kytke valokytkin seisontavaloasentoon, 
käännä valokytkin etusumuvalojen asen-
toon ja käännä sumuvalokytkin (1) sitten 
takasumuvalojen asentoon.
Voit sammuttaa takasumuvalot yhdellä 
seuraavista tavoista:
 Kytke seisontavalojen kytkin pois pääl-

tä.
 Käännä valokytkin uudelleen takasu-

muvaloasentoon.
 Kun valokytkin on seisontavalo asen-

nossa, jos etusumuvalo sammutetaan, 
myös takasumuvalo sammuu.
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OAC3059027TU

utot, joissa ei ole etusumuvaloja
Takasumuvalon sytyttäminen:
Aseta valokytkin ajovaloasentoon ja 
käännä sumuvalokytkin (1) tämän jälkeen 
takasumuvalojen asentoon.
Voit sammuttaa takasumuvalot yhdellä 
seuraavista tavoista:
 Sammuta ajovalojen kytkin.
 Käännä valokytkin uudelleen takasu-

muvaloasentoon.

Akkuvahtitoiminto
Tämän toiminnon tarkoituksena on 
estää akun tyhjeneminen. Järjestelmä 
sammuttaa automaattisesti seisontavalot, 
kun kuljettaja sammuttaa moottorin ja 
avaa kuljettajan puoleisen oven.
Järjestelmä sammuttaa seisontavalot, 
kun auto pysäköidään yöllä tien sivuun.
Valot voidaan jättää tarvittaessa päälle 
seuraavasti, vaikka moottori sammute-
taan:
1) Avaa kuljettajan puoleinen ovi.
2) Käännä ohjauspylvään valokytkimestä 

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-ohjaimen 
tai älyavaimen lukituspainiketta kahdesti 
tai kääntämällä valokytkin joko OFF- tai 
AUTO-asentoon. Jos kuitenkin kytket 
valokytkimen AUTO-asentoon pimeän 
aikaan, ajovalot eivät sammu.



5-47

05

HUOMAUTUS
Jos kuljettaja poistuu muusta kuin 
kuljettajan ovesta, akkuvahtitoiminto 
ei ole käytettävissä, eivätkä saattovalot 
sammu automaattisesti.
Tämä voi purkaa akkuvarauksen. Jotta 
akku ei purkaannu, sammuta ajovalot 
manuaalisesti ajovalojen kytkimellä 
ennen autosta poistumista.

Päivävalo (DRL)  
(jos varusteena)
Päivävaloautomatiikka auttaa muita 
autoilijoita havaitsemaan autosi päivällä, 
erityisesti aamu- ja iltahämärässä.
Päivävaloautomatiikka kytkee valot 
pois päältä automaattisesti seuraavissa 
tapauksissa: 
1. Seisontajarru kytketään.
2. Moottori on sammutettu.

Ajovalojen korkeudensäätö 

OBC3050009

Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä 
voit säätää ajovalojen korkeuden mat-
kustajien määrän ja tavaratilaan lastatun 
kuorman mukaan.
Suuntaa ajovaloja alaspäin valitsemalla 
suurempi arvo kytkimestä. Säädä 
ajovalojen korkeus asianmukaisesti, jotta 
ne eivät häikäisisi vastaantulijoita.
Alla on lueteltu esimerkkejä sopivista 
kytkinasetuksista eri kuormituksilla. Jos 
kuormitusolosuhdetta ei näy luettelossa, 
säädä kytkimen asento tilannetta eniten 
muistuttavan esimerkin mukaisesti.

Kuormitus
Säätimen 

asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + matkustaja 
etuistuimella

0

Täysi määrä matkustajia  
(mukaan lukien 

kuljettaja)
1

Täysi määrä matkustajia  
(mukaan lukien 

kuljettaja) + suurin 
sallittu kuorma

2

Kuljettaja + suurin 
sallittu kuorma 3
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 VAROITUS
Jos toiminto ei toimi normaalisti, suo-
sittelemme auton tarkastuttamista val-
tuutetulla HYUNDAI-liikkeessä. Älä yritä 
tarkastaa tai vaihtaa johdotusta itse.

Staattinen kaarrevalo  
(jos varusteena)
Kaarteessa joko vasen tai oikea staat-
tinen kaarrevalo syttyy automaattises-
ti paremman näkyvyyden takaamiseksi. 
Staattinen kaarrevalo syttyy seuraavissa 
olosuhteissa: 
 Ajonopeuson alle 10 km/h, ohjauspyö-

rän kääntökulma on n. 80 astetta ja 
lähivalot palavat.

 Ajonopeus on 10-90 km/h, ohjauspyö-
rän kääntökulma on n. 35 astetta ja 
lähivalot palavat.

 Jos jompikumpi edellä mainituis-
ta ehdoista täyttyy peruutettaessa, 
ohjauspyörän kääntösuuntaan nähden 
vastakkainen kaarrevalo syttyy.
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KAUKOVALOAVUSTIN H A  JOS VARUSTEENA

OPDE046057

Kaukovaloavustin on järjestelmä, joka 
vaihtaa automaattisesti lähi- ja kaukova-
lojen välillä muiden autojen valojen sekä 
keliolosuhteiden mukaan.

Havaitsemisanturi (etukamera) 

OBC3070001

[1]: Etukamera 

Etukameraa käytetään havaitsemisantu-
rina seuraamaan taustavaloa ja kirkkautta 
ajon aikana. 
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta. 

HUOMAUTUS
Hyvässä kunnossa, jotta kaukovaloa-
vustin pysyisi optimaalisessa kunnossa. 
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa "Etutörmäysvaroitin 
(FCA)", luvussa 7. 

Toiminnon asetus
Kuljettaja voi ottaa HBA käyttöön syty-
tysvirran kytkennän jälkeen valitsemal-
la: ”Käyttäjän asetukset  Valot  HBA 
(Kaukovaloavustin)”. Jos poistat tämän 
asetuksen käytöstä, kaukovaloavustin ei 
toimi.
Valitut kaukovaloavustimen asetukset 
eivät poistu muistista, kun moottori 
käynnistetään uudelleen.

Käyttö
1. Käännä valokytkin AUTO-asentoon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua 

kojelautaan päin.
3. Kaukovaloavustimen ( ) merkkivalo 

syttyy. 
4. Kaukovaloavustin kytkeytyy käyttöön, 

kun ajonopeus ylittää 40 km/h.
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- Jos valokytkintä painetaan itsestä pois-
päin kaukovaloavustimen toimiessa, se 
kytkeytyy pois käytöstä. 

- Jos valokytkintä vedetään itseä kohti, 
kun kaukovalot on sammutettu, kau-
kovalot syttyvät. Kun vapautat valo-
kytkimen, vipu siirtyy keskiasentoon ja 
kaukovalot sammuvat.

- Jos valokytkintä vedetään itseä kohti, 
kun kaukovaloavustin on kytkenyt 
kaukovalot päälle, kaukovaloavustin 
sammuu. 

- Jos valokytkin siirretään ajovaloasen-
toon ( ), kaukovaloavustin sammuu 
ja lähivalot jäävät palamaan.

Kun kaukovaloavustin on käytössä, kau-
kovalot vaihtuvat lähivaloihin seuraavissa 
olosuhteissa.
- Kun vastaantulevan ajoneuvon ajovalot 

havaitaan.
- Kun edessä ajavan auton takavalo 

havaitaan.
- Kun edessä ajavan moottoripyörän 

tai polkupyörän ajovalo tai takavalo 
havaitaan.

- Auton ympäristössä on riittävästi valoa 
eikä kaukovaloja tarvita.

- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 
muuten kirkkaan valolähteen. 

- Jos valokytkin ei ole AUTO-asennossa.
- Kun Kaukovaloavustin on pois päältä.
- Ajonopeus alittaa 30 km/h.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset 
Järjestelmän toimintahäiriö 

OTM050218L

Jos kaukovaloavustimeen tulee vika, näyt-
töön tulee tätä koskeva varoitusviesti. Kun 
viesti on poistunut näytöstä, varoitusvalo  
( ) syttyy. 
Suosittelemme, että tarkistutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 HUOMIO
Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuhteissa:
1. Kun vastaantulevan tai edellä aja-

van ajoneuvon valot ovat himmeät. 
Tällaisia tilanteita voivat olla esimer-
kiksi seuraavat:
 Vastaantulevan ajoneuvon ajovalot 
tai edellä ajavan ajoneuvon takava-
lot ovat likaiset tai esim. kuran tai 
lumen peitossa.

 Vastaantulevan auton ajovalot ovat 
pois päältä, mutta sumuvalot ovat 
päällä.
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2. Kun etukameralle tapahtuu ulkoisen 
tekijän aiheuttama haittavaikutus. 
Tällaisia tilanteita voivat olla 
esimerkiksi seuraavat:
 Auton ajovalot ovat vaurioituneet tai 
niitä ei ole korjattu asianmukaisesti

 Auton ajovaloja ei ole kohdistettu 
asianmukaisesti

 Ajettaessa kapeaa mutkaista tietä 
tai hiekkatietä

 Autolla ajetaan ylä- tai alamäkeä
 Edessä oleva risteys tai mutka 
peittää näkyvyyttä

 Näkyvissä on liikennevalo, heijas-
tava liikennemerkki, vilkkuvalo tai 
liikennepeili

 Ajokeli on huono, tiellä on vesilam-
mikotta tai lunta

 Vastaantuleva auto tulee vastaan 
mutkan takaa

 Auto on kallistunut esim. vararen-
kaan asennuksen jälkeen, tai autoa 
hinataan

 Kun kaistallapitoavustimen (LKA) 
järjestelmän varoitusvalo syttyy

 Sumu, sumusavu, ilmansaasteet, 
vesi- tai lumisade heikentää vas-
taantulevan ajoneuvon valojen tun-
nistamista.

 Tuulilasi on likainen, huurtunut tai 
jäässä, tai se on rikki.

3. Kun näkyvyys eteen on huono. 
Tällaisia tilanteita voivat olla esimer-
kiksi seuraavat:
 Vastaan tulevan tai edellä ajavan 
auton ajovaloja ei havaita huonon 
näkyvyyden vuoksi (ulkona on 
savusumua, savua, pölyä, sumua, 
rankkasade, lumisade tms.)

 Näkyvyys eteen on huono

 VAROITUS
 Toiminto ei ehkä toimi noin 1  sekun-

tiin auton käynnistämisen tai etuka-
meran alustuksen tai uudelleenkäyn-
nistyksen jälkeen.

 Älä yritä purkaa etukameraa ilman 
valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tekni-
kon apua.

 Jos etukamera jostakin syystä poiste-
taan, järjestelmä on ehkä kalibroitava 
uudelleen. Suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 Jos autosi tuulilasi vaihdetaan, etu-
kamera on luultavasti kalibroitava 
uudelleen. yydä välittömästi valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä tarkasta-
maan auto ja kalibroimaan järjestel-
mä.

 Varo, ettei etukamerayksikköön 
pääse vettä äläkä irrota tai vaurioita 
kaukovaloavustinjärjestelmään liitty-
viä osia.

 Älä aseta törmäyssuojan päälle valoa 
heijastavia esineitä kuten peilejä, 
valkoista paperia tms. Järjestelmä ei 
mahdollisesti toimi oikein, jos aurin-
gonvalo heijastuu sen kamera-antu-
riin.

 Toisinaan kaukovaloavustin ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Järjestelmä 
on tarkoitettu vain ajomukavuutta 
parantamaan. Turvallinen ajotapa on 
kuljettajan vastuulla. Tarkista aina 
myös tieolosuhteet turvallisuutesi 
vuoksi.

 Jos järjestelmä ei toimi asianmukai-
sesti, vaihda lähi- ja kaukovalojen 
välillä manuaalisesti.
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SISÄVALOT
HUOMAUTUS

Älä jätä sisävaloja päälle pitkäksi aikaa, 
kun moottori ei ole käynnissä, koska 
akkuvaraus purkautuu.

Sisävalojen automaattinen 
sammutus
Sisävalot sammuvat automaattisesti n. 
20 minuutin kuluttua moottorin sammu-
tuksesta ja ovien sulkemisesta. Jos ovi 
on auki, sisävalo sammuu 40 minuutin 
kuluttua moottorin sammutuksesta. Jos 
ovet on lukittu kauko-ohjain- tai älyavai-
mella ja auton hälytysjärjestelmä kytkey-
tyy päälle, valot sammuvat 5 sekuntia 
myöhemmin.

Matkustamon etuosan valot (jos 
varusteena)

OBC3050030

(1) Etu-karttavalo 
(2) Etuoven valo 
(3) Etu-sisävalo PÄÄLLE 
(4) Etu-sisävalo POIS

tu-ka ttavalo
Kytke karttavalo päälle tai pois paina-
malla jompaakumpaa linssiä. Tämä valo 
tuottaa pistevalokeilan, joka on sopiva 
käytettäväksi karttavalona yöllä tai kul-
jettajan ja etumatkustajan henkilökohtai-
sena valona. 

tuoven valo ( ):
Etu- tai takakattovalot syttyvät, kun etu- 
tai takaovi avataan moottorin ollessa 
päällä tai sammutettuna. Kun ovien luki-
tus avataan kauko-ohjain- tai älyavaimel-
la, etu- ja ta ka kattovalot syttyvät noin 
30 sekunniksi ovien ollessa kiinni. Etu- ja 
takalukuvalot sammuvat viiveellä noin 30 
sekunnin kuluttua, jos ovi suljetaan. Jos 
virtalukko on ON-asennossa tai kaikki 
ovet ovat lukittuina, etu- ja ta ka kattova-
lot sammuvat. Jos jokin ovi avataan kun 
virtalukko on ACC-tai OFF-asennossa, 
etu- ja ta ka kattovalot palavat vielä noin 
20 minuuttia.

tu-sisävalo
( ):  Paina painiketta kytkeäksesi sisä-

valon PÄÄLLE etu-/takaistuimille. 
( ):  Paina painiketta kytkeäksesi sisä-

valon POIS etu-/takaistuimille. 
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Takavalot

OCN7050057

Takasisävalon k tkin ( ):
Voit sytyttää ja sammuttaa sisävalon 
painamalla tätä painiketta.

Tavaratilan valo

OBC3050032

Tavaratilan valot syttyy, kun avaat 
takaluukun.

HUOMAUTUS
Tavaratilan valo palaa, kun takaluukku 
on auki. Sulje takaluukku huolellisesti, 
jotta takavalo ei jää palamaan, jolloin 
akkuvaraus voi purkautua.

Hansikaslokeron lamppu
(jos varusteena)

OBC3050033

Hansikaslokeron valo syttyy, kun avaat 
hansikaslokeron.
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OPDE046058

 Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite

 Takaikkunan pyyhkijä/pesulaite

OPDE046060

A : yyhkimien nopeudensäätö
 · MIST ( ) – Kertapyyhkäisy
 · OFF (O) – Pois päältä
 ·  INT (---) –  Jaksottainen pyyhkäisy 
 · AUTO* – Pyyhkijän automaattiohjaus
 · LO (1) – Pieni pyyhintänopeus
 · HI (2) – Suuri pyyhintänopeus

B :  Jaksottaisen pyyhinnän viive-säätö

C :  esu ja lyhyt pyyhintä (edessä)  
(vedä vipua itsesi suuntaan)

D : Takapyyhkijän ohjaus*
 · 2 – Suuri pyyhintänopeus
 · 1 – Pieni pyyhintänopeus
 · O – Off (Pois päältä)

E :  esu ja lyhyt pyyhintä (takana)  
(työnnä vipua itsestäsi poispäin)

*: jos varusteena

Tuulilasinpyyhkimet 
Tuulilasinpyyhkimet toimivat seuraavasti, 
kun virta-avain on ON-asennossa.
MIST ( ):  Kertapyyhkäisy: paina lasin-

pyyhkimen vipua ylöspäin ja 
vapauta se. Tuulilasinpyyh-
kimet jäävät päälle, jos vipu 
jätetään tähän asentoon.

OFF (O): Pyyhin ei ole toiminnassa
INT (---):  Pyyhkijät toimivat jaksottaises-

ti samalla pyyhintätiheydellä. 
Säädä pyyhintänopeutta kään-
tämällä kiertokytkintä (B).

AUTO:  Tuulilasin yläosassa oleva sade-
tunnistin havaitsee sademäärän ja 
säätelee pyyhkäisyjakson sopivaa 
aikaväliä. Mitä rankemmin sataa, 
sitä nopeammin pyyhin toimii. 
Kun sade loppuu, pyyhin pysäh-
tyy. Säädä pyyhintänopeutta 
kääntämällä kiertokytkintä.  

LO (1):  Pyyhkimet toimivat hitaammalla 
nopeudella.

HI (2):  Pyyhkimet toimivat suuremmalla 
nopeudella.

i  Lisätietoja
un tuulilasin pinnalle on ke t n t paljon 

lunta tai jäätä, va mista että tuulilasin-
p kimet 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 
tuulilasinp kimen/-pesimen kä tt ä, 
jä jestelmä voi vau ioitua.

PYYHKIMET JA PESULAITTEET 
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AUTO (automaattinen) ohjaus  
(jos varusteena)
Tuulilasin yläosassa oleva sadetun-
nistin havaitsee sademäärän ja sääte-
lee pyyhkäisyjakson sopivaa aikaväliä. 
Pyyhkijöiden toiminta-aikaa ohjataan 
automaattisesti sateesta riippuen.
Kun sade loppuu, pyyhin pysähtyy. 
Säädä pyyhintänopeutta kääntämällä 
kiertokytkintä.
Jos pyyhkijöiden kytkin asetetaan AUTO-
tilaan kun virtalukko on ON-asennossa, 
pyyhkijät toimivat kerran suorittaakseen 
järjestelmän itsetestin. Aseta pyyhin OFF 
-asentoon, kun se ei ole käytössä.

 VAROITUS
yyhkijöiden aiheuttaminen henkilöva-

hinkojen välttämiseksi, kun moottori on 
käynnissä ja pyyhkijöiden kytkin asete-
taan AUTO-tilaan:
Älä kosketa sadeanturin kohdalla olevaa 
tuulilasin yläreunaa.
Älä pyyhi tuulilasi yläreunaa kostealla 
tai märällä liinalla.
Älä kohdista painetta tuulilasiin.

HUOMAUTUS
Kun peset autoa, aseta pyyhkijöiden 
kytkin OFF -asentoon, jotta automaat-
tinen pyyhkijöiden toiminta kytkeytyy 
pois. yyhkijät voivat toimia ja vauri-
oitua, jos kytkin on AUTO-tilassa, kun 
autoa pestään.
Älä poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin matkustajan puolen yläreu-
nassa. Järjestelmän osat voivat vauri-
oitua, eikä autosi takuu kata näitä tilan-
teita.

Lasinpesimet 

OPDE046062

Kun lasinpyyhkimen vipu on O-asennossa 
(OFF), vedä sitä kevyesti itseesi päin, jol-
loin lasinpesimet suihkuttavat lasinpesu-
nestettä tuulilasin pinnalle ja pyyhkimet 
tekevät 1-3 pyyhkäisyä. Pesulaite ja pyyh-
kimet toimivat, kunnes vapautat vivun. 
Jos lasinpesin ei toimi, tarkista, pitääkö 
lasinpesunestesäiliöön lisätä pesunestet-
tä.

 VAROITUS
Kun ulkona on pakkasasteita, lämmitä 
tuulilasia AINA huurteenpoistotoimin-
non avulla, jotta lasinpesuneste ei jäädy 
tuulilasiin. Tämä voi estää näkyvyyden 
ulos ja aiheuttaa vakavaan vammau-
tumiseen ja hengenvaaraan johtavan 
onnettomuuden.



5-56

Mukavuusominaisuudet

 HUOMIO

 Lasinpesimen pumppu saattaa vauri-
oitua, jos käytät lasinpesintä lasinpe-
sunestesäiliön ollessa tyhjä. 

 Tuulilasi ja tuulilasinpyyhkimet saat-
tavat vaurioitua, jos käytät niitä kun 
tuulilasi on kuiva.

 Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat eivät 
vaurioidu.

 Käytä talvella ja kaikissa kylmissä 
olosuhteissa pakkasenkestävyydel-
tään riittävää lasinpesunestettä, jotta 
lasinpyyhkimet ja -pesin ei vaurioidu.

Takalasinpyyhkimen ja -pesimen 
kytkin (jos varusteena)

OTLE045167

Takalasinpyyhkimen kytkin sijaitsee vivun 
päässä. 
Käytä takalasinpyyhintä kääntämällä 
kytkin haluttuun asentoon.

· 2 – Suuri pyyhintänopeus
· 1 – Pieni pyyhintänopeus
· O – Off (Pois päältä)

OTLE045168

Työnnä vipua poispäin itsestäsi suihkut-
taaksesi takaikkunan pesulaitteen nestet-
tä ja käyttääksesi takaikkunan pyyhintä 
1–3 kertaa. Pesulaite ja pyyhkimet toimi-
vat, kunnes vapautat vivun. (jos varus-
teena)

Automaattinen takapyyhin
(jos varusteena)
Takapyyhin toimii, kun auto peruuttaa ja 
etupyyhin on päällä, kun valitset kyseisen 
toiminnon LCD-näytöltä.
Siirry kohtaan "Käyttäjän asetukset  
Mukavuusasetukset  Automaattinen 
takapyyhin (peruutus)".
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 Oikeanpuoleinen ohjaus

 Vasemmanpuoleinen ohjaus

OBC3050100/OBC3050100R

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. Takaikkunan lämmityslaitteen painike (jos varusteena)

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ
JOS VARUSTEENA
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2. Tee haluamasi säädöt.
 Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytystehoa seuraavasti:
 - Lämmitys: 
 - Jäähdytys: 
3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta raitisilmapuhallus ulkoilman (raitisilman) puhallusasentoon.
5. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
6. Kytke ilmastointi päälle halutessasi.

Ilmanjakotilan säädin

 Vasemmanpuoleinen ohjaus

OBC3050102

 Oikeanpuoleinen ohjaus

OBC3050102R
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OBC3050103TU

Ilmanjakotilan valintasäätimellä valitaan, 
mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta suun-
nataan.
Ilma voidaan ohjata jalkatilaan, kojelau-
dan suuttimiin tai tuulilasiin. Painikkeiden 
viisi symbolia vastaavat seuraavia ilma-
virtauksen ohjaustapoja: kasvojen taso, 
kaksitaso, jalkatila, jalkatila/huurteen-
poisto ja huurteenpoisto.

 asvojen taso ( , )

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylävar-
talon tasolle. Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla, muuttamalla tuule-
tussuutinten suuntausta. 

 aksitaso ( , , )

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja 
jalkatilaan. 

 Jalkatila ( , , )

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalka-
tilaan ja pieni osa tuulilasin ja sivuikkunoi-
den huurteenpoistosuuttimiin. 

  Jalkatila/ uu teenpoisto  
( , , )

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-
katilaan ja pieni osa tuulilasin, sivuikku-
noiden huurteenpoistosuuttimiin ja sivu-
suuttimiin.

  

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-
katilaan ja tuulilasiin ja pieni osa sivuik-
kunoiden huurteenpoistosuuttimiin ja 
sivusuuttimiin.

lmavi an suuntaus
uu teenpoistosuuttimiin 

( , )
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OBC3050010

ojelaudan tuuletussuuttimet 
Kojelaudan tuuletussuuttimen ilmavirtaa 
voidaan ohjata ylös/alas tai vasemmalle/
oikealle suuttimen säätövivulla.
Sulkeaksesi tuuletusuuttimen säätövi-
vun, kierrä sitä ulkopuolelle loppuun asti. 
Suutin avataan kääntämällä sitä sisäpuo-
lelle. 

Lämpötilan säätö

OBC3050104TU

Nosta lämpötilaa kääntämällä säädintä 
oikealle.
Laske lämpötilaa kääntämällä säädintä 
vasemmalle.

Ilmanoton ohjaus

OBC3050105TU

Ilmanoton valintapainiketta käytetään 
joko raitisilmatilan (ulkoilma) tai sisäil-
man kierrätystilan (matkustamon ilma) 
valitsemiseen.

isäilman kie ät stila
  Kun sisäilman kierrätys on 
käytössä, matkustamon 
sisäilma palautetaan taka-
isin järjestelmään ja läm-
mitetään tai jäähdytetään 
valitun toiminnon mukaan.

aitisilmatila
  Kun raitisilmatila on käytös-
sä, järjestelmään otetaan 
auton ulkopuolelta ilmaa, 
joka lämmitetään tai jääh-
dytetään valitun toiminnon 
mukaan.
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i  Lisätietoja
n suositeltavaa kä ttää jä jestelmää 

etupäässä aitisilmatilassa. ä tä sisäilman 
kie ät stä etkellisesti ta vittaessa. 
Jos sisäilman kie ät stä kä tetään 
pitkään ilmastoinnin ollessa pois päältä, 
tuulilasi saattaa uu tua. 

isäksi pitkitt n t ilmastoinnin sisäilman 
kie ät stilan kä tt  saattaa ai euttaa 
matkustamon ilman kuivumisen ja 
epämiell ttävän ajun, kun ilma ei vai du.

 VAROITUS
 Jos ilmastointia käytetään pitkään 

sisäilman kierrätyksen ollessa päällä, 
matkustajia voi alkaa väsyttää. Tämä 
saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menettämisen ja onnettomuuden.

 Jos sisäilman kierrätystä käytetään 
pitkään ilmastoinnin ollessa pois 
päältä, matkustamon kosteus saattaa 
lisääntyä.

 Tällöin kosteutta voi tiivistyä tuulila-
siin ja heikentää näkyvyyttä.

 Älä nuku autossa tai istu autossa pit-
kiä aikoja sen ollessa pysäköitynä 
ikkunoiden ollessa kiinni ja lämmit-
timen tai ilmastoinnin ollessa päällä. 
Se saattaa lisätä matkustamon ilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja aiheuttaa 
vakavia tai jopa kuolemaan johtavia 
vammoja. 

Puhallinnopeuden säätö

OBC3050106TU

Suurenna puhallinnopeutta ja ilmavirtaa 
kääntämällä säädintä oikealle. Pienennä 
puhallinnopeutta ja ilmavirtaa kääntä-
mällä säädintä vasemmalle.
Voit kytkeä puhaltimen pois päältä kään-
tämällä säätimen 0-asentoon.

HUOMAUTUS
Jos puhallinta käytetään pitkään vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa, 
akkuvaraus voi purkautua. Käytä puhal-
linta moottorin käydessä.

Ilmastointi (jos varusteena)

OBC3050107TU

Kytke ilmastointi päälle painamalla A/C-
painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy). 
Kytke ilmastointi pois päältä 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 lämmitykselle, 
jolloin ilman kosteus poistetaan ennen 
kuin se tulee matkustamoon.

Jos tuulilasi huurtuu, valitse tilaksi 
jalkatila  ja huurteenpoisto tai 
tuulilasin huurteenpoisto .

d llisiä o jeita
 Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti 

käyttöön, kun haluat estää epämiel-
lyttävien hajujen tai pölyn pääsyn mat-
kustamoon. Palauta raitisilmatila heti 
kun mahdollista, jotta auton sisäilma 
pysyy raikkaana. Näin kuljettaja pysyy 
virkeänä ja matkustusmukavuus para-
nee.

 Valitse raitisilmapuhallus, säädä läm-
pötila ja puhallinnopeus sopivaksi ja 
kytke ilmastointi päälle, jotta ikkunat 
eivät huurru.

Ilmastointi
HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät on täy-
tetty ympäristöystävällisellä R-134a tai 
R-1234yf-kylmäaineella.
1. Käynnistä moottori.
2. Kytke ilmastointi päälle.
3. Valitse tilaksi kasvojen taso .
4. Aseta ilmanotto hetkellisesti sisäilman 

kierrätykselle, jotta matkustamo jääh-
tyisi nopeammin. Kun haluttu matkus-
tamon lämpötila on saavutettu, vaihda 
ilmanotto takaisin raitisilmatilaan.

5. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 
sopiviksi.

i  Lisätietoja

OBC3050052

utosi on tä tett  -13 a- tai -123 -
k lmäaineella maassasi tuotanto etkellä 
voimassa olleen lainsäädänn n mukaisesti. 

utossa kä tet n ilmastoinnin k lmäaineen 
t ppi on me kitt  konepellin sisäpuolella 
olevaan ta aan.
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HUOMAUTUS
 Vain asianmukaisesti koulutetut ja 

valtuutetut huoltoteknikot saavat 
suorittaa kylmäainejärjestelmän huol-
totöitä, jotta järjestelmän oikea ja tur-
vallinen toiminta voidaan taata.

 Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on 
suoritettava hyvin tuuletetussa pai-
kassa.

 Ilmastointilaitteen höyrystintä (ken-
nostoa) ei saa koskaan korjata tai 
korvata esim. romutetusta autosta 
otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava ser-
tifioitu (ja merkitty) SAE-standardin 
J2842 vaatimusten mukaisesti.

i  Lisätietoja
 un ilmastointi on kä t ssä kuumal-

la säällä, ta kkaile jää d t snesteen 
lämp mitta ia ajaessasi uu kassa tai 
pitkää lämäkeä. ootto i saattaa li-
kuumentua, kun ilmastointi on k tkett  
päälle. tke ilmastointi pois päältä ja 
jätä pu allin päälle, jos jää d t snes-
teen lämp tila nousee liian ko keaksi.

 kkunoi in saattaa tiivist ä kosteutta, 
kun ilmastointi on päällä ja avaat auton 
ikkunat kostealla säällä. tke ilmas-
tointi pois päältä, kun avaat ikkunat, 
jotta tiivist n t kosteus ei vau ioittaisi 
auton sä k jä jestelmää.

d llisiä o jeita
 Poista kuuma ilma autosta avaamalla 

ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköity 
suoraan auringonpaisteeseen kuumalla 
säällä.

 Kun auto on jäähtynyt riittävästi, kytke 
ilmastoinnin säätö sisäilman kierrätys-
tilasta raitisilmapuhallukselle.

 Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtumi-
nen käyttämällä ilmastointia sateella tai 
kostealla säällä ikkunat ja kattoikkuna 
suljettuina. 

 Saatat huomata, että moottorin käyn-
tinopeus vaihtelee, kun ilmastointilait-
teen kompressori kytkeytyy päälle tai 
pois päältä. Tämä on normaalia.

 Pidennät ilmastoinnin käyttöikää käyt-
tämällä sitä vähintään kerran kuussa, 
ainakin muutaman minuutin ajan.

 Auton alle (etumatkustajan puolelle) 
saattaa vuotaa vettä, kun ilmastointi on 
käytössä. Tämä on normaalia.

 Jos ilmastointilaitetta käytetään liian 
suurella teholla, tuulilasin ulkopinnan 
huurtuminen saattaa haitata näkyvyyttä, 
kun siihen tiivistyy kosteutta suuren 
lämpötilaeron takia. Aseta tällöin tilan 
valintapainike  -asentoon ja valitse 
pienin puhallinnopeus.
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Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

OIK047401L

[A]: Ulkoilma, [B]: Sisäilman kierrätys 
[C]: Raitisilmasuodatin, [D]: Puhallin 
[E] : Höyrystimen kenno, [F]: Lämmittimen kenno

Suodatin on asennettu hansikaslokeron 
taakse. Se suodattaa pölyn ja muut epä-
puhtaudet, jota autoon tulee lämmitys- ja 
ilmastointilaitteen kautta.
Suosittelemme, että raitisilmasuodatin 
vaihdetaan huolto-ohjelman mukaises-
ti valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 
Raitisilmasuodatin pitää tarkastaa ja 
vaihtaa useammin, jos autoa käytetään 
vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten hiek-
kateillä tai huonokuntoisella tienpinnalla. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos ilmavirta heikkenee äkillisesti.

i  Lisätietoja
 ai da suodatin uoltoo jelman mukai-

sesti.
 aitisilmasuodatin pitää ta kastaa ja 

vai taa useammin, jos autoa kä tetään 
vaativissa kä tt olosu teissa, kuten 

iekkateillä tai uonokuntoisella tien-
pinnalla.

 uosittelemme, että ta kastutat jä -
jestelmän valtuutetussa -
liikkeessä, jos ilmavi ta eikkenee äkil-
lisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjestel-
mässä on liian vähän kylmäainetta. Myös 
kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa toimin-
tahäiriöitä.
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos se ei toimi oikein.

HUOMAUTUS
Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä. Muussa tapaukses-
sa seurauksena voi olla auton vaurioitu-
minen tai tapaturma. Vaurioiden estä-
miseksi auton ilmastointijärjestelmää 
saa huoltaa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja. 

 VAROITUS
Autot, joissa käytetään R-134a-kylmäai-
netta

Kylmäaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulu-

tuksen saaneet, valtuutetut asentajat.
Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma.
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 VAROITUS
Autot, joissa käytetään R-1234yf-kylmä-
ainetta

Kylmäaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulu-
tuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat (katso SAE J284 ). 
Ilmastointijärjestelmään 
tulee lisätä oikea määrä 
oikeantyyppistä kylmäai-

netta ja voiteluöljyä. 
 Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

OBC3050052

lmastoinnin k lmäaineta a
Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäai-
neen tyyppi on merkitty konepellin sisä-
puolella olevaan tarraan.

OHYK059001

OHYK059004

 Esimerkki

Ilmastoinnin kylmäainetarran symbolien 
ja tietojen merkitys:
1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus
4. Huomioitavaa
5. Palava kylmäaine
6. Vaatimaan rekisteröidyn asentajan 

huoltamaan ilmastointilaitetta
7. Huoltokirja
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 Oikeanpuoleinen ohjaus

 Vasemmanpuoleinen ohjaus

OBC3050108/OBC3050108R

1. Lämpötilan säädin
2. Puhallinnopeuden säädin
3. AUTO-painike (automaattitila)
4- OFF-painike
5. Etuikkunan huurteenpoistopainike
6. Ilmanjakotilan valintapainike
7. Takaikkunan lämmityslaitteen painike
8. Ilmanoton ohjauspainike
9. Ilmastointilaitteen kytkentäpainike A/C
10. Ilmastointilaitteen tietonäyttö

AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ
JOS VARUSTEENA
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Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi

OBC3050110

1. Paina AUTO-painiketta.
Järjestelmä valitsee automaattisesti sopi-
van ilmanjaon ja puhallinnopeuden sekä 
käyttää sisäilmankiertoa ja ilmastointia 
valitun lämpötila-asetuksen mukaan.

OBC3050111

2. Aseta haluamasi lämpötila painamalla 
lämpötilan säätökytkintä. Jos matalin 
lämpötila-asetus (Lo) on valittu, ilmas-
tointilaite toimii jatkuvasti.

 Voit poistaa automaattitilan käytöstä 
seuraavilla painikkeilla:
-  Ilmanjakotilan valintapainike
- Tuulilasin huurteenpoistopainike
 (Voit keskeyttää huurteenpoisto-

toiminnon painamalla painiketta 
uudelleen. Tällöin tietonäytön AUTO-
merkkivalo syttyy uudelleen.)

- Puhallinnopeuden vipukytkin
 Voit säätää valittua toimintoa 

manuaalisesti. Järjestelmä jatkaa 
muiden toimintojen ohjaamista auto-
maattisesti.

 Voit myös hyödyntää ilmastointi-
automatiikkaa painamalla AUTO-pai-
niketta ja asettaa oletuslämpötilaksi 
esim. 22 °C.

OAI3059112I

i  Lisätietoja
lä aseta mitään esineitä lämp tila-antu-

in lä eis teen, jotta lämmit s- ja ilmas-
tointijä jestelmä toimii ma dollisimman 
te okkaasti.
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Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi
Voit muuttaa ilmastointijärjestelmän asetuksia käsin ilmastointijärjestelmän painikkeilla, 
kun et paina AUTO-painiketta. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä toimii valittujen 
painikkeiden 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 jäähdytystehoa valitsemalla tilan seuraavasti:
 - Lämmitys: 
 - Jäähdytys: 
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.

Ilmanjakotilan säädin

 Vasemmanpuoleinen ohjaus

OBC3050102

 Oikeanpuoleinen ohjaus

OBC3050102R
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OBC3050112

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla vali-
taan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta 
suunnataan.

asvojen taso ( , )

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylävar-
talon tasolle. Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla, muuttamalla tuule-
tussuutinten suuntausta. 

Jalkatila ( , , )

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalka-
tilaan ja pieni osa tuulilasin ja sivuikkunoi-
den huurteenpoistosuuttimiin. 

Jalkatila/ uu teenpoisto 
( , , )

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalka-
tilaan ja tuulilasiin ja pieni osa sivuikku-
noiden huurteenpoistosuuttimiin.

OBC3050113

lmavi an suuntaus uu teenpois-
tosuuttimiin ( , )
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuu-
lilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huur-
teenpoistosuuttimiin.

OBC3050010

ojelaudan tuuletussuuttimet 
Kojelaudan tuuletussuuttimen ilmavirtaa 
voidaan ohjata ylös/alas tai vasemmalle/
oikealle suuttimen säätövivulla.
Sulkeaksesi tuuletusuuttimen säätövi-
vun, kierrä sitä ulkopuolelle loppuun asti. 
Suutin avataan kääntämällä sitä sisäpuo-
lelle. 
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Lämpötilan säätö

OBC3050111

Lämpötila kasvaa, kun kytkintä painetaan 
ylöspäin.
Lämpötila laskee, kun kytkintä painetaan 
alaspäin.
Lämpötila nousee tai laskee 0,5 °C:n 
askelin. Jos lämpötila asetetaan alimpaan 
arvoonsa, ilmastointijärjestelmä toimii 
jatkuvasti.

ämp tila ksik n vai taminen
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 Käyttäjän asetukset  

Yksiköt  Lämpötilan yksikkö.
Sekä mittariston LCD-näytön että 
ilmastoinnin näytön lämpötilayksikkö 
muuttuu.

Ilmanoton ohjaus

OBC3050114

Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja pois-
tetaan käytöstä painiketta painamalla.
Ota sisäilmankierto käyttöön painamalla 
painiketta.

isäilmankie to kä t ssä
 Kun sisäilman kierrätys on 
käytössä, matkustamon 
sisäilma palautetaan takai-
sin lämmitysjärjestelmään 
ja lämmitetään tai jäähdy-
tetään valitun toiminnon 
mukaan.

isäilmankie to pois kä t stä 
 Kun ulkoilmanotto on käy-
tössä, järjestelmään otetaan 
auton ulkopuolelta ilmaa, 
joka lämmite tään tai jääh-
dytetään valitun toiminnon 
mukaan.
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i  Lisätietoja
n suositeltavaa kä ttää jä jestelmää 

etupäässä aitisilmatilassa. ä tä sisäilman 
kie ät stä etkellisesti ta vittaessa.
Jos sisäilman kie ät stä kä tetään pit-
kään ilmastoinnin ollessa pois päältä, tuu-
lilasi saattaa uu tua.

isäksi pitkitt n t ilmastoinnin sisäilman 
kie ät stilan kä tt  saattaa ai euttaa 
matkustamon ilman kuivumisen ja epä-
miell ttävän ajun, kun ilma ei vai du.

 VAROITUS
 Jos ilmastointia käytetään pitkään 

sisäilman kierrätyksen ollessa päällä, 
matkustajia voi alkaa väsyttää. Tämä 
saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menettämisen ja onnettomuuden.

 Jos sisäilman kierrätystä käytetään 
pitkään ilmastoinnin ollessa pois 
päältä, matkustamon kosteus saattaa 
lisääntyä.

 Tällöin kosteutta voi tiivistyä tuulila-
siin ja heikentää näkyvyyttä.

 Älä nuku autossa tai istu autossa pit-
kiä aikoja sen ollessa pysäköitynä 
ikkunoiden ollessa kiinni ja lämmit-
timen tai ilmastoinnin ollessa päällä. 
Se saattaa lisätä matkustamon ilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja aiheuttaa 
vakavia tai jopa kuolemaan johtavia 
vammoja.

Puhallinnopeuden säätö

OBC3050115

Paina kytkintä ylös lisätäksesi puhaltimen 
nopeutta ja ilmavirtausta. Paina kytkintä 
alas vähentääksesi puhaltimen nopeutta 
ja ilmavirtausta.

HUOMAUTUS
Jos puhallinta käytetään pitkään vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa, 
akkuvaraus voi purkautua. Käytä puhal-
linta moottorin käydessä.
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Ilmastointi

OBC3050116

Kytke ilmastointi päälle manuaalisesti 
painamalla A/C-painiketta (painikkeen 
merkkivalo syttyy). 
Ilmastointi kytketään pois päältä paina-
malla painiketta uudelleen.

OFF-painike

OBC3050117

Kytke ilmastointilaite pois päältä paina-
malla OFF-painiketta.
Ilmanjakotilan ja ilmanoton valintapai-
nikkeet toimivat tästä huolimatta, kun 
virta-avain on ON-asennossa.
Ilmastointilaite käynnistyy kuitenkin, kun 
painetaan tilan valintapainikkeita.

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 lämmitykselle, 
jolloin ilman kosteus poistetaan ennen 
kuin se tulee matkustamoon.

Jos tuulilasi huurtuu, valitse tilaksi jalka-
tila  ja huurteenpoisto tai tuulilasin 
huurteenpoisto .
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d llisiä o jeita
 Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti 

käyttöön, kun haluat estää epämiel-
lyttävien hajujen tai pölyn pääsyn mat-
kustamoon. Palauta raitisilmatila heti 
kun mahdollista, jotta auton sisäilma 
pysyy raikkaana. Näin kuljettaja pysyy 
virkeänä ja matkustusmukavuus para-
nee.

 Valitse raitisilmapuhallus, säädä läm-
pötila ja puhallinnopeus sopivaksi 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 sisäilman 

kierrätykselle, jotta matkustamo jääh-
tyisi nopeammin. Kun haluttu matkus-
tamon lämpötila on saavutettu, vaihda 
ilmanotto takaisin raitisilmatilaan.

5. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 
sopiviksi.

i  Lisätietoja

OBC3050052

utosi on tä tett  -13 a -k lmäaineella 
maassasi tuotanto etkellä voimassa olleen 
lainsäädänn n mukaisesti. ootto itilan 
etuosassa olevasta me kinnästä saat selvil-
le, mitä k lmäainetta autossasi kä tetään.
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HUOMAUTUS
 Vain asianmukaisesti koulutetut ja 

valtuutetut huoltoteknikot saavat 
suorittaa kylmäainejärjestelmän huol-
totöitä, jotta järjestelmän oikea ja tur-
vallinen toiminta voidaan taata.

 Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on 
suoritettava hyvin tuuletetussa pai-
kassa.

 Ilmastointilaitteen höyrystintä (ken-
nostoa) ei saa koskaan korjata tai 
korvata esim. romutetusta autosta 
otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava ser-
tifioitu (ja merkitty) SAE-standardin 
J2842 vaatimusten mukaisesti.

i  Lisätietoja
 un ilmastointi on kä t ssä kuumal-

la säällä, ta kkaile jää d t snesteen 
lämp mitta ia ajaessasi uu kassa tai 
pitkää lämäkeä. ootto i saattaa li-
kuumentua, kun ilmastointi on k tkett  
päälle. tke ilmastointi pois päältä ja 
jätä pu allin päälle, jos jää d t snes-
teen lämp tila nousee liian ko keaksi.

 kkunoi in saattaa tiivist ä kosteutta, 
kun ilmastointi on päällä ja avaat 
auton ikkunat kostealla säällä. tke 
ilmastointi pois päältä, kun avaat 
ikkunat, jotta tiivist n t kosteus ei 
vau ioittaisi auton sä k jä jestelmää.

d llisiä o jeita
 Poista kuuma ilma autosta avaamalla 

ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköity 
suoraan auringonpaisteeseen kuumalla 
säällä.

 Kun auto on jäähtynyt riittävästi, kytke 
ilmastoinnin säätö sisäilman kierrätys-
tilasta raitisilmapuhallukselle.

 Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtumi-
nen käyttämällä ilmastointia sateella tai 
kostealla säällä ikkunat ja kattoikkuna 
suljettuina. 

 Saatat huomata, että moottorin käyn-
tinopeus vaihtelee, kun ilmastointilait-
teen kompressori kytkeytyy päälle tai 
pois päältä. Tämä on normaalia.

 Pidennät ilmastoinnin käyttöikää käyt-
tämällä sitä vähintään kerran kuussa, 
ainakin muutaman minuutin ajan.

 Auton alle (etumatkustajan puolelle) 
saattaa vuotaa vettä, kun ilmastointi on 
käytössä. Tämä on normaalia.

 Jos ilmastointilaitetta käytetään liian 
suurella teholla, tuulilasin ulkopinnan 
huurtuminen saattaa haitata näkyvyyttä, 
kun siihen tiivistyy kosteutta suuren 
lämpötilaeron takia. Aseta tällöin tilan 
valintapainike  -asentoon ja valitse 
pienin puhallinnopeus.
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Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

OIK047401L

[A]: Ulkoilma, [B]: Sisäilman kierrätys 
[C]: Raitisilmasuodatin, [D]: Puhallin 
[E] : Höyrystimen kenno, [F]: Lämmittimen kenno

Hansikaslokeron takana sijaitseva raitisil-
masuodatin suodattaa ulkoilmasta pölyä 
ja muita epäpuhtauksia. Tuulilasin sisä-
pinta saattaa huurtua, vaikka sisäilman-
kierto ei olisi käytössä, jostuuletussuut-
timien ilmavirta on heikentynyt, koska 
raitisilmasuodattimeen kertynyt pöly ja 
muut epäpuhtaudet ovat tukkineet suo-
dattimen. 
Suosittelemme tässä tapauksessa, että 
vaihdatat raitisilmasuodattimen valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja
 ai da suodatin uoltoo jelman mukai-

sesti.
 aitisilmasuodatin pitää ta kastaa ja 

vai taa useammin, jos autoa kä tetään 
vaativissa kä tt olosu teissa, kuten 

iekkateillä tai uonokuntoisella tien-
pinnalla.

 uosittelemme, että ta kastutat jä -
jestelmän valtuutetussa -
liikkeessä, jos ilmavi ta eikkenee äkil-
lisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjestel-
mässä on liian vähän kylmäainetta. Myös 
kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa toimin-
tahäiriöitä.
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos se ei toimi oikein.

HUOMAUTUS
Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä. Muussa tapaukses-
sa seurauksena voi olla auton vaurioitu-
minen tai tapaturma. Vaurioiden estä-
miseksi auton ilmastointijärjestelmää 
saa huoltaa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja. 

 VAROITUS

Autot, joissa käytetään R-134a-
kylmäainetta

Kylmäaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulu-

tuksen saaneet, valtuutetut asentajat.
Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma.
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 VAROITUS
Autot, joissa käytetään R-1234yf-kylmä-
ainetta

Kylmäaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulu-
tuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat (katso SAE J284 ). 
Ilmastointijärjestelmään 
tulee lisätä oikea määrä 
oikeantyyppistä kylmäai-

netta ja voiteluöljyä. 
Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä 
oikea määrä oikeantyyppistä kylmäai-
netta ja voiteluöljyä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

OBC3050052

lmastoinnin k lmäaineta a 
Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäai-
neen tyyppi on merkitty konepellin sisä-
puolella olevaan tarraan.

OHYK059001

OHYK059004

 Esimerkki

Ilmastoinnin kylmäainetarran symbolien 
ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus
4. Huomioitavaa
5. Palava kylmäaine
6. Vaatimaan rekisteröidyn asentajan 

huoltamaan ilmastointilaitetta
7. Huoltokirja
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 VAROITUS

Tuulilasin lämmitys

Älä käytä - tai -asentoa jäähdy-
tyksen aikana, jos sää on erittäin kos-
tea. Tuulilasin ulkopinnan huurtuminen 
saattaa haitata näkyvyyttä, kun siihen 
tiivistyy kosteutta suuren lämpötilaeron 
takia. Aseta tällöin tilan valintapainike 

 -asentoon ja valitse pienin puhal-
linnopeus.

 Jotta huurteenpoisto tapahtuisi mah-
dollisimman tehokkaasti, aseta läm-
pötilan säädin korkeimmalle lämpöti-
lalle (kierrä ääriasentoon oikealle) ja 
puhallinnopeuden säätö suurimmalle 
asetukselle.

 Valitse "Ilmavirran suuntaus jalka-ti-
laan/huurteenpoistosuuttimiin" -tila, 
kun haluat että suunnata lämmintä 
ilmaa jalkatilaan tuulilasin lämmittämi-
sen tai huurteenpoiston aikana.

 Poista kaikki lumi ja jää tuulilasin, taka-
lasin, sivutaustapeilien ja sivuikkunoi-
den pinnoilta ennen liikkeellelähtöä.

 Voit parantaa järjestelmän lämmitys-
tehoa ja ehkäistä tuulilasin sisäpinnan 
huurtumista poistamalla kaiken lumen 
konepellin ja ilmanottoaukkojen päältä. 

i  Lisätietoja
Jos mootto i on k lmä kä nnist ksen jäl-
keen, sitä voidaan joutua lämmittämään 

etki, ennen kuin lämmit s- ja ilmastoin-
tilaite tuottaa lämmintä tai k lmää ilmaa.

Käsisäätöinen 
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto

OBC3050118

1. Valitse mikä tahansa puhaltimen 
nopeus paitsi ”0”-asento.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Valitse joko  tai  asento.
4. Ulkoilma (raitis ilma) valitaan auto-

maattisesti. Lisäksi ilmastointi (jos 
varusteena) toimii automaattisesti, jos 
tilaksi valitaan -asento.

Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin ilman) 
asentoa ei valita automaattisesti, paina 
vastaavaa painiketta käsin.

TUULILASIN LÄMMITYS JA HUURTEENPOISTO
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Huurteen poisto tuulilasin 
ulkopuolelta 

OBC3050119

1 Aseta puhaltimen nopeus suurimpaan 
(äärimmäiseen oikeaan) asentoon.

2. Valitse korkein lämpötila-asetus (Hl).
3. Valitse  asento.
4. Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi (jos 

varusteena) valitaan automaattisesti.

Automaattinen 
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto

OBC3050120

1. Valitse haluttu puhaltimen nopeus.
2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Paina huurteenpoistopainiketta ( ).
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman 

lämpötilan perusteella, raitisilman 
puhallus ja nopeampi puhallinnopeus 
valitaan automaattisesti.

Ellei ilmastointia, sisäilmankierron pois-
tamista käytöstä ja tuulettimen nopeutta 
valita automaattisesti, säädä sitä vastaa-
vaa painiketta tai säädintä manuaalisesti.
Jos -asento on valittuna, pienempi 
puhaltimen nopeus säädetään suurem-
malle nopeudelle.
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Huurteen poisto tuulilasin 
ulkopuolelta

OBC3050121

1. Aseta puhaltimen nopeus suurimpaan 
asentoon.

2. Valitse korkein lämpötila-asetus (Hl).
3. Paina huurteenpoistopainiketta ( ).
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman 

lämpötilan perusteella ja raitisilman 
puhallus valitaan automaattisesti.

Jos -asento on valittuna, pienempi 
puhaltimen nopeus säädetään suurem-
malle nopeudelle.

Automaattinen 
huurteenpoistojärjestelmä (vain 
automaattinen ilmastointilaite, 
jos varusteena)

OBC3050124

Automaattinen huurteenpoisto auttaa 
vähentämään tuulilasin sisäpuolen huur-
tumista tunnistamalla automaattisesti 
tuulilasin kosteuden.
Automaattinen huurteenpoistojärjestel-
mä toimii, kun lämmityslaite tai ilmas-
tointi on käytössä.

Kun automaattinen huurteen-
poistojärjestelmä toimii, merk-
kivalo palaa.

Jos autossa havaitaan paljon kosteutta, 
automaattinen huurteenpoistojärjestelmä 
otetaan käyttöön.
Seuraava vaihe suoritetaan automaatti-
sesti:
Vaihe 1) A/C -painike kytkeytyy ON- 

asentoon.
Vaihe 2)  Mikäli ulkoilman lämpötila on 

matala, ilmanoton ohjaus siirtyy 
raitisilmatilaan.

Vaihe 3)  Tila vaihtuu huurteenpoistotilaan 
ja ohjaa ilmavirran suoraan 
tuulilasille.

Vaihe 4)  Puhaltimen nopeutta lisätään.
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utomaattisen uu teenpoiston 
pe uutus tai nollaus
Paina tuulilasin huurteenpoiston paini-
ketta kolmen sekunnin ajan, kun virtaluk-
ko on ON-asennossa.
Kun automaattinen huurteenpoisto 
peruutetaan, huurteenpoistopainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Kun automaattinen huurteenpoisto nol-
lataan, huurteenpoistopainikkeen merk-
kivalo vilkkuu 6 kertaa ilman äänimerkkiä.

i  Lisätietoja
Jos ität k tkeä ilmastoinnin pois päältä 
kun automaattinen uu teenpoistojä jes-
telmä on k tken t sen päälle, me kkivalo 
vilkkuu 3 ke taa ja ilmastointilaite ei k t-
ke d  pois.

utomaattisen uu teenpoistojä jestel-
män te okkuuden säil ttämiseksi älä valit-
se ilman kie ät stilaa, kun jä jestelmä on 
toiminnassa.

un automaattinen uu teenpoistojä jes-
telmä toimii, u altimen nopeuden säät -
nuppi, lämp tilan säät nuppi ja ilmanoton 
o jauspainike ovat kaikki pois kä t stä.

HUOMAUTUS
Älä poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin kuljettajan puolen yläreunas-
sa.
Järjestelmän osat voivat vaurioitua, 
eikä autosi takuu kata näitä tilanteita.

Lämmitin

HUOMAUTUS
Älä puhdista takalasia hankaavilla 
puhdistusaineilla tai terävillä esineillä, 
jotta et vaurioittaisi takalasin sisäpinnalle 
asennettuja lämmitysvastuksia.

i  Lisätietoja
Jos aluat poistaa tuulilasista uu etta tai 
jäätä, katso lisätietoja tämän luvun osasta 

Tuulilasin lämmit s ja uu teenpoisto .
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Takalasinlämmitin

OBC3050122TU

 Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä

 Automaattinen ilmastointijärjestelmä

OBC3050123

Takalasinlämmitin poistaa jään ja 
huurteen takalasin sisä- ja ulkopinnoilta 
lämmittämällä takalasia, kun moottori on 
käynnissä.
 Kytke takalasinlämmitin päälle, paina-

malla takalasinlämmittimen painiketta 
ilmastointilaitteen käyttöpaneelissa. 
Painikkeen merkkivalo palaa, kun taka-
lasinlämmitin on kytketty päälle.

 Kytke takalasinlämmitin pois päältä 
painamalla painiketta uudelleen.

i  Lisätietoja
 Jos takalasin pinnalle on ke t n t 

unsaasti lunta, a jaa se pois ennen 
takalasinlämmittimen kä tt ä.

 Takalasinlämmitin sammuu automaatti-
sesti 20 minuutin kuluttua tai kun vi ta-
lukko on / -asennossa.
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 VAROITUS
Älä koskaan säilytä autossa sytyttimiä, 
propaanisailioita tai muita helposti 
syttyviä tai räjähtäviä aineita. Ne 
saattavat syttyä ja/tai räjähtää, kun 
auto on pysäköity kuumaan paikkaan 
tai auton sisälämpötilan noustessa ajon 
aikana.

 VAROITUS
idä AINA tavaratilan koteloiden kan-

net suljettuna ajona aikana. Auton 
sisällä olevat esineet liikkuvat yhtä 
suurella nopeudella kuin autokin. 
Äkkipysähdyksessä, jyrkässä käännök-
sessä tai törmäystilanteessa esineet voi-
vat sinkoutua tavaratilan ulkopuolelle ja 
aiheuttaa vakavia vammoja osuessaan 
kuljettajaan tai matkustajiin.

HUOMAUTUS
Älä jätä arvoesineitä säilytyslokeroon.

Keskikonsolin säilytyslokero

OBC3050034

Avaaminen: 
Tartu käsinojan salpaan ja nosta sitten 
kansi. 

 VAROITUS
Älä laita lokeroon painavia, teräviä tai 
helposti särkyviä esineitä. Esineet saat-
tavat lentää lokerosta onnettomuusti-
lanteessa tai äkillisesti pysähdyttäessä 
ja aiheuttaa vammoja matkustajille.

SÄILYTYSLOKEROT
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Hansikaslokero

OBC3050036

Avaa hansikaslokero vetämällä vivusta, 
jolloin se aukeaa itsestään. Muista sulkea 
hansikaslokero käytön jälkeen.

 VAROITUS
Muista AINA sulkea hansikaslokero käy-
tön jälkeen.
Avoimen hansikaslokeron kansi voi 
aiheuttaa matkustajalle vakavia vam-
moja onnettomuustilanteessa, vaikka 
matkustaja käyttäisi turvavyötä.
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Tuhkakuppi (jos varusteena)

OBC3050037

Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla sen 
kansi.
Tuhkakupin puhdistaminen:
Irrota tuhkakupin muoviastia kiertämällä 
kantta vastapäivään, nostamalla muo-
viastiaa ylöspäin ja vetämällä se ulos.

 VAROITUS

Tuhkakupin käyttö

alavan tulitikun tai savukkeen laittami-
nen tuhkakuppiin saattaa sytyttää siinä 
olevat roskat ja aiheuttaa tulipalon.

Mukinpidike

OGB044046

Voit asettaa mukit tai pienet juomatölkit 
mukinpidikkeisiin. 

 VAROITUS
 Kun mukitelineessä on juomia, vältä 

äkillisiä liikkeellelähtöjä ja jarrutuksia, 
jotta juoma ei läiky. Kuuma juoma 
voi läikkyessään aiheuttaa palovam-
moja. Kuljettaja voi tällöin menettää 
ajoneuvon hallinnan ja joutua liiken-
neonnettomuuteen.

 Älä säilytä ajon aikana mukinpidik-
keessä kannetonta, kuumaa nestettä 
sisältävää kuppia, irtonaista pulloa, 
juomatölkkiä tai vastaavaa. Jos jou-
dut pysähtymään tai jarruttamaan 
äkillisesti, ne voivat sinkoutuessaan 
aiheuttaa vammoja.

 Käytä mukitelineessä ainoastaan pah-
vimukeja. Kovat valmistusmateriaalit 
voivat aiheuttaa vammoja onnetto-
muustilanteessa.

 VAROITUS
Älä säilytä juomatölkkejä tai pulloja 
suorassa auringonvalossa tai kuumassa 
autossa. Ne saattavat haljeta.

MATKUSTAMON VARUSTEITA 
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HUOMAUTUS
 idä pullot ja tölkit suljettuina 

ajon aikana, jotta juoma ei läiky. 
Läikkynyttä juomaa voi joutua ajoneu-
von sähköisiin ja elektronisiin osiin ja 
vaurioittaa niitä.

 Kun puhdistat läikkynyttä juomaa, älä 
kuivaa mukinpidintä liian suuressa 
lämpötilassa. Tämä voi vaurioittaa 
mukinpidintä.

Liu’utettava käsinoja (jos 
varusteena)

OBC3050035

Käsinojan liikuttaminen eteenpäin:
Tartu käsinojan etuosaan ja vedä eteen-
päin. 

Käsinojan liikuttaminen taaksepäin:
Tartu käsinojan etuosaan ja työnnä taak-
sepäin.

Häikäisysuojat

OPD046337

Kun haluat käyttää häikäisysuojaa, kään-
nä se alas.
Kun haluat kääntää häikäisysuojan sivuik-
kunan puolelle, käännä se alas, irrota 
tukipidikkeestä (1) ja käännä se sivuikku-
nan puolelle (2).
Voit käyttää meikkipeiliä vetämällä häi-
käisysuojan alas ja liu'uttamalla peilin 
kantta (3).
Lippupidikkeessä (4) voidaan säilyttää 
esim. pysäköintilippuja.

i  Lisätietoja
ulje e ostuspeilin kansi tiukasti ja käännä 
äikäis suoja paikalleen kä t n jälkeen.

 VAROITUS
Ajoturvallisuuden vuoksi älä anna häi-
käisysuojan haitata näkyvyyttä.

HUOMAUTUS
Älä laita useita lippuja pidikkeeseen 
samanaikaisesti. Lippupidike voi vauri-
oitua. 
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istorasia (jos varusteena)

OBC3050038

Voit kytkeä virtapistokkeeseen matkapu-
helimen laturin tai muun ajoneuvokäyt-
töön tarkoitetun laitteen. 
Laitteen virrankulutuksen tulee olla alle 
180 W, kun moottori on käynnissä.

 VAROITUS
Suojaudu sähköiskuilta. Älä työnnä sor-
mea tai mitään esineitä (neulaa tms.) 
virtapistokkeeseen tai kosketa sitä, kun 
kätesi on märkä.

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita, jotta pisto-
rasia ei vaurioidu:
 Käytä virtapistokettä ainoastaan 

moottorin ollessa käynnissä ja irro-
ta siihen liitetty laite käytön jälkeen. 
Akku saattaa tyhjentyä, jos virtapis-
tokkeeseen liitettyä laitetta käytetään 
pitkään, kun moottori ei ole käynnis-
sä.

 Käytä ainoastaan 12 V jännitteellä toi-
mivia laitteita, joiden virrankulutus on 
alle 180 W.

 Valitse ilmastointilaitteen pienin jääh-
dytys- tai lämmitysteho, kun käytät 
virtapistokkeeseen liitettyä laitetta.

 Sulje virtapistokkeen kansi, kun se ei 
ole käytössä.

 Jotkut virtapistokkeeseen liitetyt 
elektroniset laitteet saattavat aiheut-
taa häiriöitä. Ne saattavat aiheuttaa 
kaiuttimista kuuluvia häiriöääniä tai 
sähköjärjestelmän tai muiden autossa 
käytettävien laitteiden toimintahäiri-
öitä.

 Työnnä pistotulppa mahdollisim-
man syvälle pistorasiaan. istotulppa 
voi ylikuumentua huonon kontaktin 
vuoksi, jolloin sulake voi palaa.

 Varmista, että akku-/paristokäyt-
töiset sähkö- ja elektroniikkalaiteet 
on suojattu väärinpäin kytkemiseltä. 

aristo-/akkuvirta voi muuten vuotaa 
auton elektroniikka-/sähköjärjestel-
mään ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
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USB-laturi (jos varusteena)

OBC3050055

USB-laturi sijaitsee kuljettajan ja 
etumatkustajan istuimien välissä 
olevassa keskikonsolin säilytyslokerossa. 
Kytke USB-laturi USB-liitäntään ja lataa 
älypuhelinta tai tablettia. 
 Lataustila tai latauksen valmistuminen 

ilmoitetaan älypuhelimen tai tabletin 
näytöllä. 

 Älypuhelin tai tabletti saattaa kuumen-
tua latauksen aikana. Kyse ei ole lataus-
järjestelmän viasta. 

 Erilaista latausmenetelmää käyttävä 
älypuhelin tai tabletti ei ehkä lataudu 
asianmukaisesti. Käytä tässä tapauk-
sessa laitteesi omaa laturia. 

 Latauspistoke on tarkoitettu vain lait-
teen lataamiseen. Älä käytä lataus-
pistoketta audiolaitteen käynnistämi-
seen tai median toistamiseen AVN-
järjestelmässä.

Matkapuhelimen latausliitäntä 
(jos varusteena)

OBC3050040

[A]: 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 ainoas-
taan Qi-lataustekniikalla toimivia mat-
kapuhelimia ( ). Tarkista matkapu-
helimen tuotetarrasta tai valmistajan 
verkkosivustosta, tukeeko matkapuhelin 
Qi-lataustekniikkaa. 
Langaton lataus alkaa, kun asetat 
Qi-lataustekniikalla toimivan matkapuhe-
limen latausalustalle. 

1. Poista kaikki esineet langattoman 
latausalustan päältä, myös älyavain. 
Muussa tapauksessa langaton lataus 
voi keskeytyä. Aseta matkapuhelin 
keskelle latausalustaa.

2. Merkkivalo palaa oranssina, kun mat-
kapuhelin latautuu. Merkkivalo muut-
tuu vihreäksi, kun puhelimen lataus on 
valmis.

3. Langaton latausjärjestelmä voidaan 
kytkeä käyttöön tai pois käytöstä mit-
tariston käyttäjäasetuksista. Lisätietoja 
tämän luvun 4 kohdasta "LCD-näytön 
tilat".

 

Jos matkapuhelimesi ei lataudu:
- Siirrä matkapuhelinta latausalustalla 

hieman eri kohtaan.
- Varmista, että merkkivalo on oranssi.

Jos langattomassa latausjärjestelmässä 
on toimintahäiriö, merkkivalo vilkkuu 
oranssina 10 sekunnin ajan.
Tässä tapauksessa keskeytä lataus het-
keksi ja yritä matkapuhelimen langatonta 
latausta. 
Järjestelmä varoittaa LCD-näytön viestil-
lä, jos matkapuhelin on yhä langattomalla 
latausalustalla, kun moottori on sammu-
tettu ja etuovi avataan.
Joidenkin valmistajien matkapuhelimi-
en kohdalla järjestelmä ei ehkä varoita, 
vaikka matkapuhelin jätettäisiin langat-
tomaan latauslaitteeseen. Tämä johtuu 
kyseisen matkapuhelimen ominaisuuk-
sista, eikä ole langattoman latausjärjes-
telmän vika. 
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HUOMAUTUS
 Langaton latausjärjestelmä ei mah-

dollisesti ole yhteensopiva matkapu-
helimien kanssa, joiden Qi-valmiutta 
ei voida varmistaa ( ). 

 Kun asetat matkapuhelimesi lataus-
alustalle, aseta se alustan keskelle, 
jotta lataaminen tapahtuisi mahdol-
lisimman tehokkaasti. Jos puheli-
mesi on alustan sivussa, lataaminen 
saattaa kestää kauemmin, ja joissain 
tapauksissa puhelin saattaa lämmetä 
tavallista enemmän.

 Joissakin tapauksissa langaton lataus 
saattaa keskeytyä hetkeksi, kun kauko-
ohjainavain- tai älyavainta käytetään 
joko auton käynnistämiseen tai ovien 
lukitsemiseen/avaamiseen tms.

 Joidenkin matkapuhelimien latauksen 
yhteydessä latauksen merkkivalo ei 
ehkä muutu vihreäksi, kun puhelin on 
täysin ladattu.

 Langaton lataus voi keskeytyä het-
keksi, jos langattoman latausjärjes-
telmän lämpötila nousee poikkeavan 
suureksi. Kun lämpötila on laskenut 
tietylle tasolle, langaton lataus alkaa 
uudelleen. 

 Jos langattoman latausalustan ja mat-
kapuhelimen välissä on metalliesine 
(esim. kolikko), lataus voi keskeytyä 
hetkeksi. 

 Joidenkin omilla suojuksilla varustet-
tujen matkapuhelimien latausnopeus 
saattaa hidastua ja langaton lataus voi 
keskeytyä.

 Jos matkapuhelimessa on paksut kan-
net, langaton lataus ei ehkä onnistu.

 Jos matkapuhelin ei ole kokonaan 
kosketuksissa latausalustaan, langa-
ton lataus ei ehkä toimi asianmukai-
sesti. 

 Jotkut magneettiset esineet (esim. 
luottokortit, puhelinkortit, pankkikir-
jat ja liput) saattavat vaurioitualan-
gattomassa latauksessa.

 Jos latausalustalle asetetaan mat-
kapuhelin, jossa ei ole langatonta 
lataustoimintoa tai metalliesine, saat-
taa kuulua pieni häiriöääni. Ääni joh-
tuu siitä, että auto havaitsee lataus-
alustalla ei-yhteensopivan esineen. 
Autolle tai matkapuhelimelle ei aiheu-
du vahinkoa.

· Jotkin matkapuhelimet saattavat olla 
liian suuria latausalustalle. Tällöin 
langaton lataus voi olla rajoitettua.

i  Lisätietoja
Jos vi talukko on / -asennossa, 
lataus loppuu.
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Kello

 VAROITUS
Älä säädä kelloa ajon aikana. Saatat 
menettää auton hallinnan ja seurauksena 
voi olla vakaviin henkilövahinkoihin 
johtava onnettomuus.

Lisätietoja toiminnosta on auton muka-
na toimitetussa käyttöoppaassa.

Vaatekoukut (jos varusteena)

OPDE046050

Vaatekoukkuja ei ole tarkoitettu suuriko-
koisten tai painavien esineiden ripusta-
mista varten.

 VAROITUS

OGSB047265L

Älä ripusta vaatekoukkuun vaatteiden 
lisäksi vaateripustimia tai muita kovia 
esineitä. Älä laita vaatteiden taskuihin 
painavia, teräviä tai särkyviä esineitä. 
Ne voivat onnettomuustilanteessa 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa henkilö-
vahinkoja erityisesti turvatyynyn lau-
etessa. 
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Mattokoukut (jos varusteena)

OAC3059049TU

Käytä AINA lattiamattojen ankkurei-
ta etumattojen kiinnittämiseen autoon. 
Mattokoukut estävät etujalkatilan matto-
jen liukumisen eteenpäin.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun asennat 
autoon lattiamaton.
 Muista poistaa maton suojakalvo 

ennen sen kiinnittämistä etu-lat-
tiamaton päälle. Muussa tapauksessa 
matto pääsee liikkumaan suojakalvon 
päällä, mikä voi aiheuttaa tahattomia 
jarrutuksia tai kiihdytyksiä.

 Varmista ennen liikkeellelähtöä, että 
matot on kiinnitetty tuvallisesti lat-
tiamaton kiinnikkeillä.

 ÄLÄ asenna autoon lattiamattoa, jota 
ei voi kiinnittää tukevasti lattiamaton 
kiinnikkeillä.

 Älä aseta lattiamattoja päällekkäin 
(esim. kaukalomattoa kangasmaton 
päälle). Sijoita ainoastaan yksi matto 
kunkin paikan jalkatilaan.

TÄRKEÄÄ - Auton alkuperäiset, tehdas-
valmisteiset mattokoukut pitävät matot 
turvallisesti paikallaan. Suosittelemme, 
että asennat autoon ainoastaan auto-
kohtaisia HYUNDAI-mattoja, jotta mat-
tojen liikkuminen ei haittaa poikimien 
käyttöä.
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Matkatavaraverkko  
(jos varusteena)

OGB044139

Voit estää matkatavaroiden liikkumisen 
matkan aikana kiinnittämällä matkatava-
raverkon tavaratilan neljään kiinnikkee-
seen.
Suosittelemme, että hankit matkata-
varaverkon valtuutetusta HYUNDAI-
liikkeestä.

 HUOMIO
Toimi erityisen huolellisesti kuljettaes-
sasi tavaratilassa painavia tai suurikoko-
isia esineitä, jotta auto tai esineet eivät 
vaurioidu.

 VAROITUS
ÄLÄ venytä matkatavaraverkkoa liikaa 
(silmävammojen välttämiseksi). idä 
AINA kasvosi ja vartalosi poissa matka-
tavaraverkon takaisinponnahdusreitil-
tä. ÄLÄ KÄYTÄ matkatavaraverkkoa, kun 
kiinnityskoukussa on näkyviä kulumia 
tai vaurioita.

Tavaratilan näkösuoja (jos 
varusteena)

OBC3050045

Voit peittää tavaratilaan jätetyt matkata-
varat tavaratilan näkösuojalla. 
Tavaratilan näkösuoja voidaan nostaa 
ylös tai poistaa.
Irrota hihna (1) pidikkeestä, jos haluat 
palauttaa kannen alkuperäiseen asen-
toon. Voit poistaa tavaratilan kannen 
kokonaan nostamalla se 50 asteen kul-
maan ja vetämällä sen ulos (2).

HUOMAUTUS
Koska tavaratilan kansi voi vaurioitua tai 
vääristyä, älä aseta matkatavaroita sen 
päälle, kun se on käytössä.

 VAROITUS
 Älä aseta esineitä näkösuojaa vasten. 

Esineet saattavat lentää matkusta-
moon ja aiheuttaa vammoja onnet-
tomuustilanteessa tai jarrutettaessa.

 Tavaratilassa ei saa oleskella ajon 
aikana. Se on suunniteltu ainoastaan 
matkatavaroiden kuljettamiseen.

 Säilytä auton tasapaino ja sijoita paino 
mahdollisimman pitkälle eteen.



5-93

05

Kattoteline (jos varusteena)

OGB046238

Jos autossa on kattoteline, voit kuormata 
tavaroita auton katolle.

HUOMAUTUS
Jos autossa on kattoikkuna, varmista, 
ettet aseta esineitä kattotelineen päälle 
siten, että ne haittaavat kattoluukun 
toimintaa.

HUOMAUTUS
 Kun kuljetat kuormaa kattotelineellä, 

niin ryhdy tarvittaviin varotoimiin var-
mistaaksesi, että kuorma ei vaurioita 
auton kattoa.

 Älä kuljeta kattotelineellä autoa 
pidempiä tai leveämpiä esineitä.

 VAROITUS
 Seuraavassa on esitetty kattotelineen 

päälle lastattava enimmäispaino. Jaa 
kuorma mahdollisimman tasaises-
ti kattotelineen päälle ja kiinnitä se 
tukevasti. 

KATTO-
TELINE

70 kg (154 lbs) 
TASAISESTI 

JAKAUTUNEENA

 Jos kattotelineen päälle kuormataan 
enimmäiskuormaa suurempi paino, 
auto voi vaurioitua. 

 Auton painopiste on tavallista kor-
keammalla, kun katolla kuljetetaan 
tavaroita. Vältä nopeita liikkeelleläh-
töjä ja kiihdytyksiä, äkkijarrutuksia, 
äkillisiä ohjausliikkeitä tai korkeita 
ajonopeuksia, sillä seurauksena voisi 
olla auton hallinnan menettäminen, 
auton mahdollinen kaatuminen ja 
onnettomuus.

 Aja hitaasti ja käänny loivasti, kun kul-
jetat esineitä kattotelineellä. Tuuli tai 
ohikulkevat autot saattavat aiheut-
taa tavaratelineeseen kiinnitettyi-
hin tavaroihin kohdistuvaa nostetta. 
Tämä koskee erityisesti litteitä suu-
rikokoisia esineitä, kuten puulevyjä 
tai patjoja. Esineet saattavat tällöin 
pudota kattotelineen päältä ja vauri-
oittaa autoasi tai aiheuttaa vahinkoja 
sivullisille.

 Varmista ennen liikkeellelähtöä ja 
matkan aikana, että katolla kuljetet-
tavat esineet on kiinnitetty tukevasti, 
jotta vältät niiden vaurioitumisen tai 
putoamisen.

ULKOPUOLEN VARUSTEET
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i  Lisätietoja
-
-

- -
-

USB-liitäntä

OBC3050039

Voit käyttää USB-liitäntää USB-laitteen 
kytkemiseksi.

i  Lisätietoja

Antenni
Piiska-antenni (jos varusteena)

OBC3050057

Piiska-antenni vastaanottaa sekä AM- 
että FM-kaistan lähetyssignaalin.
Antennin piiska on irrotettava.
Voit irrottaa kattoantennin kiertämällä 
sitä vastapäivään.
Antenni asennetaan takaisin kiertämällä 
sitä myötäpäivään.

HUOMAUTUS
 ista i ottaa antenni ennen in 

ajat matalaan tilaan.
 ttei antenni a ioit isi  m ista 

i ottaa se ennen in eset a ton 
a tomaatti es lassa.

 ie ä antenni ti asti ai alleen  
n asennat sen ta aisin ai alleen  

jotta ana ien l s olisi 
ma ollisimman ä. tta sen oi 

oistaa  n sä it a ton.
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Hainevä-antenni (jos varusteena) 

OBC3050056

Hainevä-antenni vastaanottaa lähetettyä 
dataa. (esimerkiksi GPS) 

i  Lisätietoja
-

-
-
-

-

A iojä jestelmän t imet 
o ja s ässä jos a steena

OBC3050042

Audiojärjestelmän kytkimet on sijoitet-
tu ohjauspyörään liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi.

HUOMAUTUS
lä aina seita a iojä jestelmän o ja- 
s ä aini eita samanai aisesti.
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ÄÄNENVOIMAKKUUS (VOL + / VOL 
-) (1) 
 Liikuta ÄÄNENVOIMAKKUUS vaihto-

kytkintä ylöspäin äänenvoimakkuuden 
lisäämiseksi. 

 Liikuta ÄÄNENVOIMAKKUUS vaihto-
kytkintä alaspäin äänenvoimakkuuden 
vähentämiseksi. 

HAKU/ASETUS (  / ) (2)
Jos HAKU/ASETUS-kytkintä käännetään 
ylös- tai alaspäin ja pidetään painettuna 
vähintään 0,8 sekunnin ajan, se toimii 
seuraavissa käyttötiloissa.

-
Painike toimii automaattisen haun valin-
tapainikkeena. Hakutoiminto on päällä, 
kunnes vapautat painikkeen.

-

Painike toimii FF/REW (selaus eteen/ 
taakse) -painikkeena.
Jos HAKU/ASETUS-kytkintä käännetään 
ylös- tai alaspäin, se toimii seuraavissa 
käyttötiloissa.

-
Painike toimii seuraavan/edellisen esi-
asetetun aseman esivalintapainikkeena.

-

Painike toimii seuraavan/edellisen kap-
paleen valintapainikkeena.

TILA-PAINIKE ( ) (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 pai-

namalla painiketta uudelleen.

i  Lisätietoja

-

Tieto -ja viihdejärjestelmä (jos 
varusteena) 
Jos auto on varustettu lisänavigaatio-
toiminnolla, katso erikseen toimitettaua 
tieto- ja viihdejärjestelmän opasta. 
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änent nnist s jos a steena

OBC3050043

Tieto- ja viihdejärjestelmän useita toimin-
toja voidaan ohjata äänentunnistuksella 
(1). 
Jos auto on varustettu lisänavigaatio-
toiminnolla, katso erikseen toimitettaua 
tieto- ja viihdejärjestelmän opasta. 

Bl etoot ®- an s ee
jos a steena

OBC3050044

OBC3050031

Voit käyttää puhelinta handsfree-tilassa 
langattoman Bluetoothin® avulla.
(1) Soitto-/vastauspainike 
(2) Soiton lopetuspainike 
(3) LHD Mikrofoni 
(4) RHD Mikrofoni 

 Audiojärjestelmä: Katso lisätietoja 
tämän luvun kohdasta AUDIOJÄRJES-
TELMÄ.

 Navigointi: Yksityiskohtaisia tietoja 
Bluetooth®-handsfreen toiminnasta on 
erillisessä käyttöoppaassa.
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A to a ion toiminta
FM-vastaanotto

OJF045308L

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään eri 
paikoissa sijaitsevista radiolähettimistä. 
Auton kattoantenni ottaa vastaan nämä 
signaalit. Vastaanotin muuntaa signaalin 
kaiuttimien toistamaan muotoon. 
Audiojärjestelmä on suunniteltu toista-
maan radiolähetykset mahdollisimman 
laadukkaasti, kun vastaanotettu radiosig-
naali on voimakas. Joskus vastaanotet-
tava signaali ei kuitenkaan ole tarpeeksi 
voimakas.
Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyydes-
tä radioasemaan, muiden radioasemi-
en läheisyydestä tai lähellä sijaitsevista 
rakennuksista, silloista ja muista kook-
kaista rakennelmista.

AM (MW, LW) -vastaanotto

OJF045309L

AM-lähetyksiä voidaan vastaanot-
taa pidempien matkojen päästä kuin 
FM-lähetyksiä. Tämä johtuu siitä, että AM 
(MW, LW) -radioaallot lähetetään mata-
lammilla taajuuksilla. Nämä matalalla 
taajuudella lähetettävät pitkät radioaallot 
kykenevät seuraamaan maaston muotoja 
eivätkä suuntaudu suoraan ilmakehään. 
Lisäksi nämä radioaallot kykenevät kier-
tämään esteet, jolloin vastaanotettava 
signaali on voimakkaampi.
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FM-radioasema

OJF045310L

FM-signaalit lähetetään korkeilla taajuuk-
silla, eivätkä ne mukaile maaston muoto-
ja. Tästä syystä FM-lähetysten kuuluvuus 
heikkenee välimatkan kasvaessa. Lisäksi 
rakennukset, vuoret ja muut esteet vai-
kuttavat helposti FM-signaaleihin. Tämä 
saattaa johtaa mahdollisiin kuuluvuus-
häiriöihin, joiden voidaan olettaa johtu-
van audiojärjestelmästä. Seuraavat ilmiöt 
ovat normaaleja eivätkä viittaa toiminta-
häiriöön:

JBM004

 Äänenvoimakkuuden heikkeneminen - 
Lähetyksen äänenvoimakkuus heikke-
nee ajaessasi liian kauas radioaseman 
lähettimestä. Vaihda paremmin kuulu-
valle kanavalle.

 Häiriöt/kohina - Heikot FM-signaalit tai 
esteet lähettimen ja vastaanottimen 
välillä saattavat aiheuttaa häiriöitä tai 
kohinaa. Diskanttitason vähentäminen 
häiriöalueella saattaa vaimentaa häi-
riöääntä.
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OJF045311L

 Kanava vaihtuu itsestään - Kun valitse-
masi kanavan FM-signaali heikkenee, 
audiojärjestelmä saattaa vaihtaa kana-
valle, jonka signaali on voimakkaampi 
ja lähes samalla taajuudella. Audio-
järjestelmä on suunniteltu valitsemaan 
lähetys, jonka signaali on voimakkain. 
Valitse tässä tapauksessa toinen kana-
va, jonka signaali on voimakkaampi.

 Monitieilmiö - Usean radiosignaalin 
yhtäaikainen vastaanottaminen saat-
taa aiheuttaa häiriöääniä ja vääristy-
miä. Tämä saattaa johtua kahden lähes 
samalla taajuudella lähettävän aseman 
signaaleista tai saman aseman suoris-
ta/heijastuneista signaaleista. Valitse 
toinen kanava, kunnes häiriö poistuu.

Matkapuhelimen tai 
radiopuhelimen käyttö 
Jos auton sisällä käytetään matkapuhe-
linta, kaiuttimista saattaa kuulua häiriöää-
niä. Tämä ei ole merkki audiojärjestelmän 
toimintahäiriöstä. Siirrä puhelin mahdolli-
simman kauas audiojärjestelmästä.

HUOMAUTUS
A toon t lee asentaa e illinen l oan-
tenni  jos a tossa ä tetään a io- tai 
mat a elinta tai m ta astaa aa 

iestintälaitetta. a io -tai mat a -
elimen ä tt  el ällä laitteen omalla 

antennilla saattaa ai e ttaa äi i itä  
jot a ai tta at a ton sä jä jestel-
män toimintaan ja aa anta at ajot -

allis en. 

 A US
lä ä tä mat a elinta ajon ai ana. 

sä tä a to t alliseen ai aan.
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 Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella auto mallista ja varus-
telusta riippuen.

ä jestelmän a enne - o ja s aneeli

 Tyyppi A

Lan aton Bluetooth® a steena

(1) AU - aini e
 Paina tätä painiketta tuodaksesi 

näyttöön radio/media-tilan valintaik-
kunan.

 Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi tilan ja paina säädintä.

 Jos Mode popup -tila ei ole valittuna 
kohdasta [ U L ]  o e 

o , paina ohjauspaneelin 
[AU ]-painiketta vaihtaaksesi tilaa. 
Joka kerta kun painat ohjauspaneelin 
[AU ]-painiketta, tila vaihtuu 
tilojen radio  media välillä.

(2) - aini e
 Paina tätä painiketta aloittaakse-

si matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

 Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, paina painiketta siirtyäksesi 
Bluetoothin puhelinvalikkoon.

(3) A - aini e
 Paina tätä painiketta radiota kuun-

nellessasi siirtyäksesi esiasetusluet-
telon seuraavalle sivulle.

(4) - aini e  L-sää in
 Järjestelmän sytytys/sammutus.
 Kierrä vasemmalle tai oikealle sää-

tääksesi järjestelmän äänenvoimak-
kuutta.
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 Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella auto mallista ja varus-
telusta riippuen.

 Tyyppi A

Lan aton Bluetooth® a steena

(5) S A - aini e
 Paina ylös tai alas säätääksesi äänen-

voimakkuutta.
 Kun kuuntelet radiota, pidä painiket-

ta painettuna hakeaksesi asemaa.
 Kun soitat kappaletta, pidä painettu-

na kelataksesi taakse- tai eteenpäin 
(paitsi Bluetooth audio -tilassa).

(6) U- aini e  L - aini e
 Paina painiketta siirtyäksesi tämän-

hetkisen tilan valikkonäyttöön.
 Pidä tätä painiketta painettuna siirty-

äksesi kellonajan asetusnäytölle.

(7) U -sää in L - aini e -
aini e

 Kierrä tätä säädintä radiota kuunnel-
lessasi säätääksesi taajuutta.

 Kun soitat kappaletta, kierrä hakeak-
sesi kappaletta/tiedostoa (paitsi 
Bluetooth audio -tilassa).

 Kun haet kiertämällä säädintä, paina 
sitä valitaksesi esillä olevan kappa-
leen/tiedoston (paitsi Bluetooth 
audio -tilassa).

(8) me o aini eet  -  BA
 Kun kuuntelet radiota, paina tätä pai-

niketta kuunnellaksesi tallennettua 
radioasemaa.

 Kun kuuntelet radiota, pidä tätä pai-
niketta painettuna tallentaaksesi 
tämänhetkisen radiokanavan esiase-
tuksiin.

 Paina USB / Bluetooth audio -tiloissa 
[  ]-painiketta vaihtaaksesi jat-
kuvan toiston tilaa. Paina [2 SHFL]-
painiketta vaihtaaksesi satunnais-
soittotilaa.

 Paina [  BA ]-painiketta palatakse-
si edelliseen näyttöön (paitsi radion 
esiasetusluettelossa).
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 Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella auto mallista ja varus-
telusta riippuen.

 Tyyppi B

Lan aton Bluetooth® a steena

(1) S A - aini e
 Paina ylös tai alas säätääksesi äänen-

voimakkuutta.
 Kun kuuntelet radiota, pidä painiket-

ta painettuna hakeaksesi asemaa.
 Kun soitat kappaletta, pidä painettu-

na kelataksesi taakse- tai eteenpäin 
(paitsi Bluetooth audio -tilassa).

(2) U- aini e  L - aini e
 Paina painiketta siirtyäksesi tämän-

hetkisen tilan valikkonäyttöön.
 Pidä tätä painiketta painettuna siirty-

äksesi kellonajan asetusnäytölle.

(3) U -sää in F L - aini e -
aini e

 Kierrä tätä säädintä radiota kuunnel-
lessasi säätääksesi taajuutta.

 Kun soitat kappaletta, kierrä hakeak-
sesi kappaletta/tiedostoa (paitsi 
Bluetooth audio -tilassa).

 Kun haet kiertämällä säädintä, paina 
sitä valitaksesi esillä olevan kappa-
leen/tiedoston (paitsi Bluetooth 
audio -tilassa).

(4) AU - aini e
  Paina tätä painiketta tuodaksesi 

näyttöön radio/media-tilan valintaik-
kunan.

 Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 
kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi tilan ja paina säädintä.

 Jos Mode popup -tila ei ole valittuna 
kohdasta [ U L ]  o e 

o , paina ohjauspaneelin 
[AU ]-painiketta vaihtaaksesi tilaa. 
Joka kerta kun painat ohjauspaneelin 
[AU ]-painiketta, tila vaihtuu 
tilojen radio  media välillä.
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 Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella auto mallista ja 
varustelusta riippuen.

 Tyyppi B

Lan aton Bluetooth® a steena

(5) H - aini e
 Paina tätä painiketta aloittaakse-

si matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

 Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, paina painiketta siirtyäksesi 
Bluetoothin puhelinvalikkoon.

(6) FA - aini e
 Paina tätä painiketta radiota kuun-

nellessasi siirtyäksesi esiasetusluet-
telon seuraavalle sivulle.

(7) - aini e  L-sää in
 Järjestelmän sytytys/sammutus.
 Kierrä vasemmalle tai oikealle sää-

tääksesi järjestelmän äänenvoimak-
kuutta.

(8) me o aini eet  -  BA
 Kun kuuntelet radiota, paina tätä pai-

niketta kuunnellaksesi tallennettua 
radioasemaa.

 Kun kuuntelet radiota, pidä tätä pai-
niketta painettuna tallentaaksesi 
tämänhetkisen radiokanavan esiase-
tuksiin.

 Paina USB / Bluetooth audio -tiloissa 
[  ]-painiketta vaihtaaksesi jat-
kuvan toiston tilaa. Paina [2 SHFL]-
painiketta vaihtaaksesi satunnais-
soittotilaa.

 Paina [  BA ]-painiketta palataksesi 
edelliseen näyttöön (paitsi radion 
esiasetusluettelossa).



5-105

05

ä jestelmän a enne 
-o ja s än aini eet

(Bluetoothilla® varustettu malli)
 Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja 

asettelu saattaa vaihdella auto mallista 
ja varustelusta riippuen.

(1) S S- aini e
 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 jat-
kaaksesi sitä. (jos varusteena)

(2) LA- aini e
 Paina painiketta siirtyäksesi radio- ja 

mediatilan välillä.
 Pitkä painallus kytkee järjestelmän 

päälle/pois.

(3) l s alas- i
 Aseman/kappaleen/tiedoston vaihto.

(4) änen oima en säät i
 Paina ylös tai alas säätääksesi äänen-

voimakkuutta.
 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).

(5) Soitto- asta s aini e
 Paina tätä painiketta aloittaakse-

si matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

 Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, paina painiketta siirtyäksesi 
puheluhistoriaasi. Soita viimeksi käy-
tettyyn numeroon painamalla paini-
ketta pitkään. Kun joku soittaa, paina 
painiketta vastataksesi puheluun.

 Paina painiketta puhelun aikana vaih-
taaksesi aktiivisen puhelun ja pidossa 
olevan puhelun välillä. Pidä kytkintä 
painettuna vaihtaaksesi puhelua jär-
jestelmän ja matkapuhelimen välillä.

(6) Soiton lo et s aini e
 Kun puhelu saapuu, hylkää puhelu.
 Puhelun aikana, lopeta puhelu.
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 A US - Ajamista os ien
 lä ä tä jä jestelmää ajon ai ana. 

es itt misen äi iint minen oi jo -
taa ajone on allinnan menettämi-
seen ja sitä a tta onnettom teen  

a a iin en il a in oi in tai jo a 
mene t miseen. A ton t allinen ja 
lain m ainen äsittel  on ljetta-
jan ast lla ja änen ei t lisi ä ttää 
mitään laitteita tai a ton jä jestelmiä 
niin  että änen es itt misensä e -

aant  ajon ai ana.
 ältä nä t n atsomista ajon ai a-

na. Häi i t ajon ai ana oi at jo taa 
onnettom teen. sä tä a to t al-
liseen ai aan ennen monim t ais-
ten toimintojen ä ttämistä.

 sä tä a to ennen mat a elimen 
ä ttämistä. at a elimen ä tt  

ajon ai ana saattaa ai e ttaa lii en-
neonnettom en. ä tä ta ittaes-
sa Bl etoot  Han s ee -toimintoa 
soittaa sesi el ita ja i ä el t 
mahdollisimman lyhyinä.

 idä äänen oima s iittä än 
alhaisena  jotta let ym ä ist n 
äänet. oit aihe ttaa onnettom -
den  jos ajat lematta ym ä ist n 
ääniä. it ittynyt ntel  s ella 
äänen oima della oi a ioittaa 

loa.

 A US  
- os ien jä jestelmän 

äsittelyä
 lä a jä jestelmää älä ä tee sii-

hen m to sia. Se saattaa aihe ttaa 
onnettom den  t li alon tai säh-

is n.
 lä äästä jä jestelmään nesteitä 

tai m ita aineita. esteet tai m t 
aineet saatta at aihe ttaa haitallisten 
h y yjen m odost mista  t li alon tai 
jä jestelmän toimintahäi i n.

 Lo eta jä jestelmän äytt  jos sii-
hen t lee toimintahäi i  esime i si 
jos ääni la aa l masta tai näyt-
t  imenee. os jat at jä jestelmän 

äyttämistä  ai a siinä on toiminta-
häi i  se saattaa aihe ttaa t li alon  
säh is n tai jä jestelmän i aant -
misen.

 lä os eta antennia osen ai ana  
sillä se saattaa aihe ttaa säh is n.

HUOMAUTUS
almistaja  H U A  B S o.  Ltd.

2  ehe an- o  an nam-  Seo l  
 o ea

el  2- -2 -2

i   Lisätietoja- os ien 
jä jestelmän äytt ä

-
-

- -
-
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i   Lisätietoja - os ien 
jä jestelmän äytt ä

-

-

-

-

-
-

HUOMAUTUS
 os sin lla on on elmia jä jestelmän 

äyt ssä  ota yhteyttä osto ai aan 
tai jälleenmyyjään.

 ieto- ja iihdejä jestelmässä oi olla 
häi i itä ym ä ist ssä  jossa on aljon 
säh ma neettista säteilyä.

ä jestelmän äynnistäminen  
samm ttaminen.
Kytke järjestelmä päälle käynnistämällä 
moottori.

 Jos et halua käyttää järjestelmää ajon 
aikana, voit kytkeä sen pois päältä 
painamalla ohjauspaneelin [ ]-
painiketta. Käyttääksesi järjestel-
män jälleen, paina [ ]-painiketta 
uudelleen.

 Kun olet sammuttanut moottorin, 
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä hetken kuluttua tai heti 
kun avaat kuljettajan oven.

 Auton mallista ja varustelusta 
riippuen järjestelmä saattaa sammua 
heti kun sammutat moottorin.

 Kun kytket järjestelmän takaisin 
päälle, edellinen tila ja asetukset ovat 
ennallaan.

 A US
 ot t toiminnot saatta at olla 

t allis ssyistä ois äyt stä a ton 
lii essa. e toimi at ain n a to 

ysähtyy. ysä i a to t alliseen 
ai aan ennen niiden äyttämistä.

 Lo eta jä jestelmän äytt  jos sii-
hen t lee toimintahäi i  esime i si 
jos ääni la aa l masta tai näyt-
t  imenee. os jat at jä jestelmän 

äyttämistä  ai a siinä on toiminta-
häi i  se saattaa aihe ttaa t li alon  
säh is n tai jä jestelmän i aant -
misen.

i  Lisätietoja

-
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äyt n äynnistäminen  
samm ttaminen
Voit kytkeä näytön pois päältä häikäisty-
misen estämiseksi. Näyttö voidaan kyt-
keä pois päältä vain järjestelmän ollessa 
päällä.
1. Paina ohjauspaneelin [ U L ]-

painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, kier-

rä [ U ]-säädintä valitaksesi is lay 
off ja paina säädintä.
 Kytke näyttö takaisin päälle paina-
malla mitä tahansa ohjauspaneelin 
painiketta.

e stoimintoihin t t st minen
Voit valita kohteen tai säätää asetuksia 
käyttämällä numeropainikkeita ja ohjaus-
paneelin [ U ]-säädintä.

Kohteen valitseminen

Paina vastaavaa numeropainiketta.

Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi halua-
masi kohteen ja paina säädintä tämän 
jälkeen.

Asetuksen säätäminen
Kierrä [ U ]-säädintä säätääksesi arvoa 
ja paina säädintä tallentaaksesi muutok-
set.
Kierrä [ U ]-säädintä oikealle suuren-
taaksesi arvoa ja kierrä [ U ]-säädintä 
vasemmalle pienentääksesi arvoa.

  Järjestelmän todellinen ulkonäkö ja asettelu saattaa vaihdella auto mallista ja varus-
telusta riippuen.
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adion yt eminen äälle
1. Paina ohjauspaneelin [AU ]-paini-

ketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi radiotilan ja paina säädintä.

FM/AM-tila

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 A tosto e A tomaattinen tallenn s : 

Tallentaa radiokanavat esiasetusluet-
teloon.

 S an Sela s : Järjestelmä etsii 
radioasemia, joilla on voimakas signaali 
ja soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

 äniaset set: Voit vaihtaa ääniin 
liittyviä asetuksia, esimerkiksi paikkaa, 
johon ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
 - Balance: Valitse paikka, johon ääni 

on paras keskittää autossa. Valitse 
Balance, kierrä [ U ]-säädin halut-
tuun asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 

ent e.
 - alise  one  aaj s o jain : 

Säädä kunkin äänensävyn tasoa.
 - S eed de endent ol. Ajono e den 

m aan sääty ä äänen oima -
s : Aseta äänenvoimakkuus sää-

tymään automaattisesti ajonopeu-
den mukaan.

HUOMAUTUS
 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-

at aihdella a tomallin tai a stel n 
m aan.

 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-
at aihdella a tosi jä jestelmän tai 
ah istimen ominais sien m aan.

 ode o  o -tila : Valitse ase-
tus, jotta tilanvalintaikkuna näytetään, 
kun ohjauspaneelin [AU ]-painiketta 
painetaan.

 ate ime äi ämää ä ellonai a : 
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä 
esitettyä päivä määrää ja kellonaikaa.
 - Set date Aseta äi ämää ä : Aseta 

järjestelmän näytöllä esitettävä päi-
vämäärä.

 - Set time Aseta ai a : Aseta järjestel-
män näytöllä esitettävä aika.

 - ime fo mat ellonajan näytt -
m oto : Valitse 12 tai 24 tunnin näyt-
tömuoto.

 - is lay o e  ff  äytt  i ta 
ois : Kello näytetään, kun järjestel-

män virta on katkaistuna.
 Lan a e ieli : Voit vaihtaa näyttö-

kieltä.
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-

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 afficanno ncement Lii ennetie-

dot set : Ota liikennetiedotuk-
set käyttöön tai poista ne käytöstä. 
Tiedotukset ja ohjelmat vastaanotetaan 
automaattisesti, jos niitä on saatavilla.

 A tosto e A tomaattinen tallenn s : 
Tallentaa radiokanavat esiasetusluet-
teloon.

 Scan Sela s : Järjestelmä etsii radio-
asemia, joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

 äniaset set: Voit vaihtaa ääniin 
liittyviä asetuksia, esimerkiksi paikkaa, 
johon ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
 - Balance: Valitse paikka, johon ääni 

on paras keskittää autossa. Valitse 
Balance, kierrä [ U ]-säädin halut-
tuun asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 

ent e.
 - alise  one  aaj s o jain : 

Säädä kunkin äänensävyn tasoa.
 - S eed de endent ol. Ajono e den 

m aan sääty ä äänen oima s : 
Aseta äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan.

HUOMAUTUS
 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-

at aihdella a tomallin tai a stel n 
m aan.

 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-
at aihdella a tosi jä jestelmän tai 
ah istimen ominais sien m aan.

 ode o  o -tila : Valitse ase-
tus, jotta tilanvalintaikkuna näytetään, 
kun ohjauspaneelin [AU ]-painiketta 
painetaan.

 ate ime äi ämää ä ellonai a : 
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä esi-
tettyä päivä määrää ja kellonaikaa.
 - Set date Aseta äi ämää ä : Aseta 

järjestelmän näytöllä esitettävä päi-
vämäärä.

 - Set time Aseta ai a : Aseta järjestel-
män näytöllä esitettävä aika.

 - ime fo mat ellonajan näytt -
m oto : Valitse 12 tai 24 tunnin näyt-
tömuoto.

 - is lay o e  ff  äytt  i ta 
ois : Kello näytetään, kun järjestel-

män virta on katkaistuna.
 Lan a e ieli : Voit vaihtaa näyttö-

kieltä.
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-

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 afficanno ncement Lii ennetie-

dot set : Ota liikennetiedotuk-
set käyttöön tai poista ne käytöstä. 
Tiedotukset ja ohjelmat vastaanotetaan 
automaattisesti, jos niitä on saatavilla.

 List L ettelo : Näyttää kaikki saatavilla 
olevat radioasemat.

 Scan Sela s : Järjestelmä etsii 
radioasemia, joilla on voimakas signaali 
ja soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

 äniaset set: Voit vaihtaa ääniin 
liittyviä asetuksia, esimerkiksi paikkaa, 
johon ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
 - Balance: Valitse paikka, johon ääni 

on paras keskittää autossa. Valitse 
Balance, kierrä [ U ]-säädin halut-
tuun asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 

ent e.
 - alise  one  aaj s o jain : 

Säädä kunkin äänensävyn tasoa.
 - S eed de endent ol. Ajono e den 

m aan sääty ä äänen oima s : 
Aseta äänenvoimakkuus säätymään 
automaattisesti ajonopeuden 
mukaan.

HUOMAUTUS
 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-

at aihdella a tomallin tai a stel n 
m aan.

 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-
at aihdella a tosi jä jestelmän tai 
ah istimen ominais sien m aan.

 ode o  o -tila : Valitse ase-
tus, jotta tilanvalintaikkuna näytetään, 
kun ohjauspaneelin [AU ]-painiketta 
painetaan.

 ate ime äi ämää ä ellonai a : 
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä 
esitettyä päivä määrää ja kellonaikaa.
 - Set date Aseta äi ämää ä : Aseta 

järjestelmän näytöllä esitettävä päi-
vämäärä.

 - Set time Aseta ai a : Aseta järjestel-
män näytöllä esitettävä aika.

 - ime fo mat ellonajan näytt -
m oto : Valitse 12 tai 24 tunnin näyt-
tömuoto.

 - is lay o e  ff  äytt  i ta 
ois : Kello näytetään, kun järjestel-

män virta on katkaistuna.
 Lan a e ieli : Voit vaihtaa näyttö-

kieltä.
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adiotilan aihtaminen
1. Paina ohjauspaneelin [AU ]-

painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, kier-

rä [ U ]-säädintä valitaksesi halua-
masi radiotilan ja paina säädintä.
 Joka kerta kun painat ohjaus pyörän 
[MODE]-painiketta, radion tila 
vaihtuu tilojen FM u AM välillä.

HUOMAUTUS
os ode o  -tila ei ole alitt na 
ohdasta U L   ode 
o  aina ohja s aneelin AU  

- aini etta aihtaa sesi adion tilaa
o a e ta n ainat ohja s aneelin 
AU  - aini etta  adion tila aiht  

tilojen F   AB jos a steena  ja  
A  älillä.

äytettä issä ole ien 
adio ana ien s anna s

Voit kuunnella kutakin radiokanavaa 
muutaman sekunnin ajan testatakse-si 
kuuluvuuden ja valitaksesi haluamasi.
1. Kun olet radio näytössä, paina ohjaus-

paneelin [ U L ]-painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
Scan ja paina säädintä.
 Järjestelmä etsii radioasemia, joilla 
on voimakas signaali ja soittaa 
jokaista noin viisi sekuntia.

3. Kun läydät radiokanava, jota haluat 
kuunnella, paina [ U ]-säädintä.
 Voit jatkaa valitun kanavan kuunte-
lemista.

adio ana ien ha
Hae edellistä tai seuraavaa radiokanavaa 
painamalla ohjauspaneelin[< S ]-pai-
niketta / [ A  >] -painiketta.
 Voit myös pitää [< S ]-painiketta 

/ [ A  >]-painiketta painettuna 
selataksesi taajuuksia nopeasti. Kun 
vapautat painikkeen, vahvalla signaa-
lilla varustettu kanava valitaan auto-
maattisesti.

Jos tiedät haluamasi radiokanavan tarkan 
taajuuden, kierrä ohjauspaneelin [ U ]-
säädintä muuttaaksesi taajuutta.
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adio ana ien tallentaminen
Voit tallentaa lempikanavasi ja kuunnella 
niitä valitsemalla kanavan esia-setuslu-
ettelosta.

Tämänhetkisen radiokanavan 
tallennus
Kun kuuntelet radiota, pidä haluamaasi 
ohjauspaneelin numeropainiketta painet-
tuna.
 Kuuntelemasi radiokanava lisätään 

valittuun numeroon.
 Voit tallentaa esiasetusluettelon seu-

raavan sivun painamalla [FAV]-pai-
niketta.

HUOMAUTUS
 Voit tallentaa enintään 2 adio ana-

aa jo a tilassa.
 os alitt n esiaset sn me oon on 

jo tallennett  ana a  se o ataan 
ntelemallasi ana alla.

Automaattisen tallennuksen käyttö
Voit hakea radiokanavia, joilla on vahva 
signaali. Haun tulokset tallennetaan esia-
setusluetteloon automaattisesti.
1. Kun olet radio näytössä, paina ohjaus-

paneelin [ U L ] -painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
Autostore ja paina säädintä.

allennett jen adio ana ien 
nteleminen

-
1. Vahvista haluamasi radiokanavan 

esiasetusnumero.
 Näet esiasetusluettelon seuraa van 
sivun painamalla [FAV] painiketta.

2. Paina haluamaasi numeropainiketta 
ohjauspaneelista.
 Voit myös vaihtaa kanavaa pai namal-
la ohjauspyörän ylös/alas-vipua.
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ediasoittimen äytt
Voit toistaa musiikkia, joka on tallennettu 
erilaisille tallennuslaitteille, kuten USB-
tallentimille ja älypuhelimille.
1. Kytke laite auton USB-liitäntään.

 Soitto saattaa alkaa välittömästi 
riippuen järjestelmään kytketystä 
laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [AU ]-
painiketta.

3. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, kier-
rä [ U ]-säädintä valitaksesi halua-
masi tilan ja paina säädintä.

HUOMAUTUS
 äynnistä mediasoitin ainamalla 

ohja s aneelin AU - aini etta.
 Voit my s aihtaa tilaa ainamalla 

ohja s y än - aini etta tois-
t asti.

 Liitä tai i ota USB-laite  n jä jestel-
mä on yt ettynä ois äältä.

 os ode o  -tila ei ole alitt -
na ohdasta U L   ode 

o  aina ohja s aneelin AU  
- aini etta aihtaa sesi mediasoitin-
ta.

 o a e ta n ainat ohja s aneelin 
AU - aini etta  mediatila aiht  

tilojen USB  Bl etooth a dio älillä.
 äyt ssä ole at aini eet tai a ton 

USB-liitännän l onä  ja asettel  
saatta at aihdella ii en a ton 
mallista ja a stel sta.

 Alä yt e äly helinta tai -laitetta 
jä jestelmään yhtä ai aa sealla 
menetelmällä  ten USB ja Bl etooth. 
Se saattaa aihe ttaa häi i äänen tai 
jä jestelmän toimintahäi i n.

 n yt etyn laitteen taaj s- o jain-
toiminnon ja jä jestelmän taaj s-

o jaimen aset set o at molemmat 
äällä  ne saatta at häi itä toistensa 

toimintaa ja aihe ttaa äänen laad n 
hei enemistä tai ää istymiä. yt e 
laitteen taaj s o jain ois äältä  jos 
mahdollista.

USB-tilan äyttäminen
Voit soittaa kannettaviin laiteisiin, kuten 
USB-tallentimiin ja MP3-soittimiin tallen-
nettuja mediatiedostoja. Tarkista yhteen-
sopivat USB-tallennuslaitteet ja tiedosto-
tyypit ennen USB-tilan käyttämistä.
Kytke USB-laitteesi auton USB-liitäntään.
 Toisto alkaa välittömästi.
 Paina ohjauspaneelin [AU ] -paini-

ketta tuodaksesi tilanvalintaikkunan 
näyttöön ja kierrä [ U ]-säädintä vali-
taksesi USB:n ja paina säädintä.
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(1)  Tämänhetkisen tiedoston numero ja 
tiedostojen kokonaismäärä

(2) Toiston aika
(3)  Tällä hetkellä soitetun kappaleen tie-

dot

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 List L ettelo : Siirry tiedostoluetteloon.
 Folde  list ansiol ettelo : Siirry kan-

sioluetteloon.
 Lisätietoja: Näyttää tällä hetkellä 

soitetun kappaleen tiedot.
 äniaset set: Voit vaihtaa ääniin 

liittyviä asetuksia, esimerkiksi paikkaa, 
johon ääni keskittyy sekä kunkin alueen 
voimakkuutta.
 - Balance: Valitse paikka, johon ääni 

on paras keskittää autossa. Valitse 
Balance, kierrä [ U ]-säädin halut-
tuun asentoon ja paina sitä. Aseta 
ääni keskelle autoa valitsemalla 

ent e.
 - alise  one  aaj s o jain : 

Säädä kunkin äänensävyn tasoa.
 - S eed de endent ol. Ajono e den 

m aan sääty ä äänen oima -
s : Aseta äänenvoimakkuus sää-

tymään automaattisesti ajonopeu-
den mukaan.

HUOMAUTUS
 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-

at aihdella a tomallin tai a stel n 
m aan.

 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-
at aihdella a tosi jä jestelmän tai 
ah istimen ominais sien m aan.

 Son  info mation edia is lay  
a aletiedot : Valitse näytettäväksi 

tietoja kuten Folder/ File (Kansio/
tiedosto) tai A tist itle Al m, kun 
toistetaan MP3-tiedostoja.

 ode o  o -tila : Valitse ase-
tus, jotta tilanvalin-taikkuna näytetään, 
kun ohjauspaneelin [AU ]-painiketta 
painetaan.

 ate ime äi ämää ä ellonai a : 
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä 
esitettyä päivä määrää ja kellonaikaa.
 - Set date Aseta äi ämää ä : Aseta 

järjestelmän näytöllä esitettävä päi-
vämäärä.

 - Set time Aseta ai a : Aseta järjestel-
män näytöllä esitettävä aika.

 - ime fo mat ellonajan näytt -
m oto : Valitse 12 tai 24 tunnin näyt-
tömuoto.

 - is lay o e  ff  äytt  i ta 
ois : Kello näytetään, kun järjestel-

män virta on katkaistuna.
 Lan a e ieli : Voit vaihtaa näyttö-

kieltä.

Pikakelaus eteen-Ztaaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [< S ] -painiketta 
/ [ A  >] -painiketta painettuna.
 Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/

alas-vipua painettuna.
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Tämänhetkisen toiston aloittaminen 
uudelleen
Kun kappale on soinut 2 sekuntia paina 
ohjauspaneelin [< S ] -painiketta.
 Voit myös painaa ohjauspyörän ylös-

vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto
Toistaaksesi edellisen kappaleen, kun 
tämänhetkinen kappale on soinut enin-
tään 2 sekuntia, paina ohjauspaneelin 
[< S ] -painiketta. Toista seuraa-
va kappale painamalla ohjauspaneelin  
[ A  >] -painiketta.
 Jos toistoa on jatkunut yli 2 sekuntia, 

paina ohjauspaneelin [< S ] -paini-
ketta kaksi kertaa toisaaksesi edellisen 
kappaleen.

 Voit myös painaa ohjauspyörän ylös/
alas-vipua.

HUOMAUTUS
aina ohja s aneelin U -
aini etta t oda sesi tilan alintai -

nan näytt n  ie ä U -säädintä 
l ytää sesi hal amasi a aleen ja 

aina sädintä soittaa sesi tiedoston.

Toistuva toisto
Paina ohjauspaneelin [  ]-painiketta. 
Toistuvan toiston tila muuttuu joka kerta 
kun painat sitä. Vastaava tilakuvake 
näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL]-painiketta. 
Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä joka kerta kun painat 
sitä. Kun otat satun-naistoistotilan (shuf-
fle) käyttöön, sitä vastaava tilakuvake 
näytetään näytöllä.

HUOMAUTUS
hdistetystä Bl etooth-laitteesta tai 

mat a helimesta ii en  toista ja 
sat nnainen jä jestys -toimintoja ei 
eh ä t eta.

Kansioiden haku
1. Paina ohjauspaneelin [ U L ]-

painiketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
Kansioluettelon ja paina säädintä.

3. Siirry ansiol ettelossa haluamaasi 
kansioon ja paina [ U ]-säädintä.
 Valitun kansion ensimmäinen kappa-
le toistetaan.

i  Lisätietoja

-

-

-
-

-
-

- -

-

- -

- -
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HUOMAUTUS
 lä äytä jat o aa elia n yt et 

USB-laitteen. yt e se s o aan USB-
liitäntään. os äytät USB-jat ojohtoa 
tai USB-ja ajaa  USB-laitetta ei eh ä 
t nnisteta.

 y nnä USB-liitin USB-liitännän 
ohjaan asti. ten tiedonsii ossa 

saattaa olla i heitä.
 n yt et USB-laitteen i ti  saattaa 

l a häi i ääni.
 ä jestelmä oi toistaa ain standa di-

m otoon oodatt ja tiedostoja.
 Se aa an tyy isiä USB-laitteita ei 

eh ä t nnisteta tai ne ei ät eh ä toimi 
asianm aisesti
 - Salat t -soittimet
 - USB-laitteet  joita ei t nnisteta 

sii että ä si le y si
 USB-laitetta ei eh ä t nnisteta sen 

tilan o si.
 ot t USB-laitteet ei ät eh ä ole 

yhteenso i ia jä jestelmäsi anssa.
 USB-laitteen t nnist s saattaa estää 

idem ään ii en USB-laitteen 
tyy istä  a asiteetista tai tiedostojen 
m odosta.

 ä jestelmä ei toista a- tai 
ideotiedostoja USB-laitteelta.

hteyden m odostaminen 
Bl etooth-laitteeseen
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton 
tiedonsiirtoteknologia. Bluetoothin kautta 
voit yhdistää lähellä olevat mobiililaitteet 
langattomasti ja lähettää ja vastaanottaa 
dataa yhdistettyjen laitteiden välillä. Näin 
voit käyttää laitteitasi tehokkaasti.
Käyttääksesi Bluetoothia, sinun on ensin 
yhdistettävä Bluetooth-laite järjestel-
määsi (esim. Matkapuhelin tai MP3-
soitin). Varmista, että yhdistettävä laite 
tukee Bluetoothia.

 VA US
ysä i a to t alliseen ai aan 

ennen Bl etooth-laitteen yt emis-
tä. Häi iintyminen ajon ai ana saattaa 
aihe ttaa lii enneonnettom den ja 
johtaa jo a hen en aa allisiin hen il -

ahin oihin.

HUOMAUTUS
 ä jestelmässä oidaan äyttää 

ain Bl etooth Handsf ee- ja A dio-
toimintoja. hdistä mo iililaite  jo a 
t ee molem ia toimintoja.

 ot t Bl etooth-laitteet saatta at 
aihe ttaa tieto- ja iihdejä jestelmän 
toimintahäi i itä tai häi i ääniä. ässä 
ta a sessa o eile sijoittaa laite e i 

ai aan on elman at aisemise si.
 oita in toimintoja ei eh ä t eta 

ii en yhdistetystä Bl etooth-
laitteesta tai mat a helimesta.

 os jä jestelmä ei ole a aa a ton ja 
Bl etooth-laitteen älisen tiedonsii -
to-on elman o si oista a itet t 
laitteet ja m odosta yhteys Bl etooth-
laitteisiin delleen.
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 os Bl etooth-yhteys ei ole a aa  
no data näitä ohjeita tai y itä 

delleen.
. oista Bl etooth äyt stä ja a ti oi 

se delleen laitteesta. hdistä 
tämän jäl een laite delleen.

2. äännä laitteen i ta ensin ois 
äältä ja sitten äälle. yt e laite 

tämän jäl een delleen.
3. oista laitteen a  ja asenna se 

ta aisin. yt e laite tämän jäl een 
äälle ja yhdistä se delleen.

. oista laite a ien Bl etooth-m o-
dostaminen se ä jä jestelmästä että 
laitteesta ja e iste i ja yhdistä ne 

delleen.
Bl etooth-yhteys ei ole äytettä issä  

n laitteen Bl etooth-toiminto on 
ois äältä. ista yt eä laitteen 

Bl etooth-toiminto äälle.

Laiteparien muodostaminen 
järjestelmän kanssa
Muodosta Bluetooth-liitäntää varten 
ensin laitepari laitteesi ja järjestelmäsi 
välille lisätäksesi laitteen järjestelmän 
Bluetooth-laitteiden listaan. Voit rekiste-
röidä enintään viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [ H ]-pai-

niketta ja valitse hone settin s  
Add ne  de ice.
 Jos muodostat laiteparin järjestelmäsi 
ja laitteen välille ensimmäistä kertaa, 
voit myös painaa ohjauspyörän 
soitto-/vastauspainiketta.

2. Aktivoi yhdistettävän Bluetooth-
laitteen Bluetooth, etsi autosi järjes-
telmä ja valitse se.
 Tarkista järjestelmän Bluetooth-nimi, 
joka näkyy järjestelmän näytön uuden 
rekisteröinnin ponnahdusnäytöllä.

5. Syötä tai vahvista salasana vahvistaak-
sesi yhteyden.
 Jos salasanan syötön näyttö näy-
tetään Bluetooth-laitteen näytöllä, 
syötä salasana "0000" joka näyte-
tään järjestelmän näytöllä. 
 Jos 6-merkkinen salasana näytetään 
Bluetooth-laitteen näytöllä, varmista, 
että Bluetooth-laitteen näytöllä 
esitetty Bluetooth-salasana on sama 
kuin järjestelmän näytöllä esitetty 
salasana ja vahvista yhdistäminen 
laitteesta.

HUOMAUTUS
 ässä ohje i jassa esitetty näyt n a 

on esime i. a ista jä jestelmäsi 
näyt stä Bl etooth-jä jestelmän ja 
Bl etooth-laitteen ta a nimi.

 let ssalasana on .
 Saattaa estää jon in ai aa  että jä -

jestelmä m odostaa yhteyden laittee-
seesi sen jäl een  n olet sallin t 
jä jestelmän ääsyn laitteeseen. n 
yhteys on m odostett  näyt n ylä-
osaan t lee Bl etooth-tila a e.

 Voit m ttaa l a-aset sia mat a -
helimen Bl etooth-aset s ali osta. 

atso lisätietoja mat a helimesi 
äytt o aasta.

 e iste i si laite toistamalla ai-
heet -3.
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 os äytät a tomaattista Bl etooth-
yhdistämistoimintoa  hel  saa-
tetaan sii tää a ton Handsf ee-
jä jestelmään  n h t helimeen 
a ton lähellä a ton mootto in ollessa 

äynnissä. llet hal a jä jestelmän 
yhdistä än laitetta a tomaattisesti  

oista laitteesi Bl etooth äyt stä.
 n laite yhdistetään jä jestelmään 

Bl etoothin a tta  laiteen a  saat-
taa tyhjentyä no eammin.

Paritetun laitteen yhdistäminen
Käyttääksesi Bluetooth-laitetta järjes-
telmässäsi, yhdistä järjestelmään laite, 
jonka kanssa on muodostettu laitepari. 
Järjestelmä voi muodostaa yhteyden vain 
yhteen laitteeseen kerrallaan.
1. Paina ohjauspaneelin [ H ]-pai-

niketta ja valitse hone settin s  
ai ed de ices.
 Jos kytkettyjä laitteita ei ole, paina 
ohjauspyörän soitto-/vastauspaini-
ketta.

2. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
kytkettävän laitteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.
 Jos järjestelmään on jo yhdistetty 
toinen laite, poista sen yhteys. 
Valitse yhdistetty laite katkaistaksesi 
yhteyden.

HUOMAUTUS
 os yhteys at eaa  n laite on äyt-

t etäisyyden l o olella tai laittee-
seen t lee i a  yhteys ala t  a to-
maattisesti  n laite t odaan äytt -
etäisyydelle tai n i a oist .

 hteyden a tomaattisesta m odosta-
misesta ii en laitteen yhdistämi-
nen saattaa estää jon in ai aa.

Laitteen yhteyden katkaiseminen
Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen 
käytön tai haluat yhdistää toisen laitteen, 
katkaise yhdistettynä olevan laitteen 
yhteys.
1. Paina ohjauspaneelin [ H ]-pai-

niketta ja valitse hone settin s  
ai ed de ices.

2. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi kyt-
ketyn laitteen ja paina säädintä tämän 
jälkeen.

3. Paina [  ]-painiketta vahtaksesi 
es.

Paritettujen laitteiden poistaminen
Jos et enää halua, että tietyn Bluetooth 
laitteen kanssa on muodostettu laitepari 
tai haluat yhdistää uuden laitteen ja 
Bluetooth-laiteluettelo on täynnä, poista 
paritettuja laitteita.
1. Paina ohjauspaneelin [ H ]-pai-

niketta ja valitse hone settin s  
elete de ices.

2. Kierrä [ U ]-säädintä vahtaksesi 
poistettavan laitteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.

3. Paina [  ]-painiketta vahtaksesi 
es.

HUOMAUTUS 
 n oistat laite a illa yhdistetyn lait-

teen  my s jä jestelmään tallennett  
hel histo ia ja yhteystiedot ois-

tetaan.
 os hal at äyttää delleen laitetta  

jon a olet oistan t jä jestelmästä  
sin n on m odostetta a delleen 
laite a i sen anssa.
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Bl etooth-a diolaitteen 
äyttäminen

Voit kuunnella yhdistetyyn Bluetooth-
audiolaitteeseen tallennettua musiikkia 
autosi kaiuttimista.
1. Paina ohjauspaneelin [AU ]-pai-

niketta.
2. Kun valintaikkuna tulee näyttöön, 

kierrä [ U ]-säädintä vahtaksesi 
Bl etooth a dio ja paina säädintä.

(1) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 
tiedot

1. Paina ohjauspaneelin [ U L ]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:

2. Kierrä [ U ]-säädintä vahtaksesi 
vaihtoehdon ja paina säädintä.
 äniaset set: Voit vaihtaa ääniin 
liittyviä asetuksia, esimerkiksi paik-
kaa, johon ääni keskittyy sekä kunkin 
alueen voimakkuutta.
 - Balance: Valitse paikka, johon 

ääni on paras keskittää autossa. 
Valitse Balance, kierrä [ U ]-
säädin haluttuun asentoon ja paina 
sitä. Aseta ääni keskelle autoa 
valitsemalla ent e.

 - alise  one  aaj s o jain : 
Säädä kunkin äänensävyn tasoa.

 - S eed de endent ol. Ajono-
e den m aan sääty ä äänen-
oima s : Aseta äänenvoimak-

kuus säätymään automaattisesti 
ajonopeuden mukaan.

HUOMAUTUS
 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-

at aihdella a tomallin tai a stel n 
m aan.

 Saata illa ole at aihtoehdot saatta-
at aihdella a tosi jä jestelmän tai 
ah istimen ominais sien m aan.

 ode o  o -tila : Valitse 
asetus, jotta tilanvalintaikkuna näy-
tetään, kun ohjauspaneelin [AU ]-
painiketta painetaan.

 ate ime äi ämää ä ellonai a : 
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä 
esitettyä päivä määrää ja kellonaikaa.
 - Set date Aseta äi ämää ä : 

Aseta järjestelmän näytöllä 
esitettävä päivämäärä.

 - Set time Aseta ai a : Aseta järjest-
elmän näytöllä esitettävä aika.

 - ime fo mat ellonajan näyt-
t m oto : Valitse 12 tai 24 tunnin 
näyttömuoto.

 - is lay o e  ff  äytt  i ta 
ois : Kello näytetään, kun järjest-

elmän virta on katkaistuna.
 Lan a e ieli : Voit vaihtaa näyt-

tökieltä.



5-121

05

Toiston keskeytys/palauttaminen
Keskeytä toisto painamalla ohjauspanee-
lin [ U ]-säädintä. Jatka toistoa paina-
malla [ U ]-säädintä uudelleen.
 Voit myös painaa ohjauspyörän mykis-

tyspainikettä.

Toistuva toisto
Paina ohjauspaneelin [  ]-painiketta. 
Toistuvan toiston tila muuttuu joka kerta 
kun painat sitä. Vastaava tilakuvake 
näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL]-painiketta. 
Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä joka kerta kun painat 
sitä. Kun otat satun-naistoistotilan (shuf-
fle) käyttöön, sitä vastaava tilakuvake 
näytetään näytöllä.

HUOMAUTUS
hdistetystä Bl etooth-laitteesta tai 

mat a helimesta ii en  toista ja 
sat nnainen jä jestys -toimintoja ei 
eh ä t eta.

HUOMAUTUS
 oiston ohja set ii at äyt-

tämästäsi yhdistetystä Bl etooth-
laitteesta  mat a helimesta tai 
m sii isoittimesta.

 St eamin -toimintoa ei eh ä t eta 
äyttämästäsi m sii isoittimesta 
ii en.

 oita in toimintoja ei eh ä t eta 
ii en yhdistetystä Bl etooth-

laitteesta tai mat a helimesta.
 os Bl etooth- helinta äytetään 

m sii in toistamiseen ja helin as-
taanottaa hel n tai sillä soitetaan 

hel  m sii i la aa.
 hel n soittaminen tai hel n 

astaaminen Bl etooth-toiston ai a-
na oi aihe ttaa häi i ääniä.

 os äytät Bl etooth- helintilaa 
Bl etooth a dion anssa  toisto ei 
eh ä jat  a tomaattisesti hel n 

äätettyä. ämä ii  yhdistetystä 
mat a helimesta.

 Se aa an edellisen a aleen ha e-
minen Bl etooth-äänentoistotilassa 

oi aihe ttaa häi i itä joihin in mat-
a helimiin.

 i a ela sta eteen- taa se äin ei 
t eta Bl etooth a dio -tilassa.

 Soittolistatoimintoa ei t eta Bl etooth 
a dio -tilassa.

 os Bl etooth-laitteen yhteys at ais-
taan  Bl etooth a dio -tila la aa.
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Bl etooth- hei imen 
äyttäminen

Voit käyttää Bluetoothia handsfree-pu-
heluihin. Katso puhelutiedot järjestelmän 
näytöltä ja soita tai vastaanota puhelui-
ta turvallisesti ja kätevästi auton oman 
mikrofonin ja kaiuttimien kautta. 

 VA US
 ysä i a to t alliseen ai aan 

ennen Bl etooth-laitteen yt emistä. 
Häi iintyminen ajon ai ana saattaa 
aihe ttaa lii enneonnettom den ja 
johtaa jo a hen en aa allisiin hen i-
l ahin oihin.

 lä os aan nä äile helinn me-
oa tai ota helinta äteesi ajon ai a-

na. at a helimen äytt  saattaa 
häi itä es ittymistäsi  jolloin olos h-
teiden ha aitseminen ja odottamat-
tomiin tilanteisiin ea oiminen hei -

enee. ämä oi johtaa onnettom -
teen. äytä ta ittaessa Bl etooth 
Handsf ee -toimintoa soittaa sesi 

hel ita ja idä hel t mahdolli-
simman lyhyinä.

HUOMAUTUS
 t ääse helimen näytt n  jos 

yhdistettyjä mat a helimia ei ole. 
hdistä helin jä jestelmään äyt-

tää sesi Bl etooth- helintoimintoa
 Bl etooth Handsf ee -toiminto ei 

eh ä toimi  n olet al eella jolla mat-
a helimen enttä on h ono  ten 

t nnelissa  maan alla tai o istoisella 
al eella.

 hteys saattaa olla h ono se aa issa 
olos hteissa
- at a helimen enttä on hei o
- at stamossa on mel a
- at a helin on metalliesineiden 

lähellä. esim. j omat l in
 Bl etooth Handsf ee -toiminnon 

äänen oima s ja -laat  saatta at 
aihdella liitetystä helimesta ii -

en.
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Puhelun soittaminen
Jos matkapuhelimesi on yhdistetty jär-
jestelmään, voit soittaa valitsemalla 
nimen soittohistoriastasi tai yhteystieto-
luettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [ H ]-

painiketta.
 Voit myös pitää ohjauspyörän soit-
to-/vastauspainiketta painettuna.

2. Valitse puhelinnumero.
 Valitse puhelinnumero suosikeista 
valitsemalla Fa o ites.
 Valitse puhelinnumero soittohisto-
riasta valitsemalla all histo y.
 Valitse puhelinnumero yhdiste-
tystä matkapuhelimesta ladatusta 
yhteystietoluettelosta valitsemalla 

ontacts.
3. Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-

neelin [2 SHFL] -painiketta.
 Voit myös painaa ohjauspyörän 
puhelun lopetuspainiketta.

-
Bluetoothin käyttäminen handsfree-pu-
heluiden yhteydessä on helpompaa, kun 
rekisteröit puhelinnumeroita suosikeiksi.
1. Kun olet puhelimen näytöllä, käännä 

ohjauspaneelin [ U ]-säädintä vali-
taksesi Fa o ites ja paina säädintä.

2. Valitse [ U L ]   Add ne  
fa o ites (Lisää uusi suosikki).

3. Paina [  ]-painiketta ja valitse 
haluamasi puhelinnumero.

-
1. Kun olet puhelimen näytöllä, käännä 

ohjauspaneelin [ U ]-säädintä vali-
taksesi Fa o ites ja paina säädintä.

2. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina sää-
dintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 Add ne  fa o ites Lisää si s osi -

i : Lisää usein käytetty puhelinnumero 
suosikkeihin.

 elete items oista ohde : Yhden 
valitun suosikkikohteen poistaminen.

 elete all oista ai i : Kaikkien 
suosikkikohteiden poistaminen.

HUOMAUTUS
 Voit e iste idä jo a 2  s osi ia 

jo aiselle laitteelle.
 otta oit e iste idä s osi eja  

sin n on ensin ladatta a yhteystietoja 
jä jestelmään.

 at a helimeen tallennett a s o-
si il etteloa ei ladata jä jestelmään.

 os mat a helimessa ole ia yhte-
ystietoja m o ataan  jä jestelmän 
s osi it ei ät a tomaattisesti m t . 

oista ja lisää ohde s osi eihin 
delleen.

 n yhdistät den mat a helimen  
edellisen helimesi s osi eja ei 
näytetä  m tta ne ysy ät jä jestel-
mässä  nnes oistat edellisen he-
limen laitel ettelosta. 



5-124

Mukavuusominaisuudet

1. Kun olet puhelimen näytöllä, käännä 
ohjauspaneelin [ U ]-säädintä vali-
taksesi all histo y ja paina säädintä.

2. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina säädintä 
soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [ U L ] 
-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 o nload Lataa : Lataa puhelu-

historiasi.
 A  calls ai i hel t : Katso kaikki 

puhelut.
 ialled calls Soitet t hel t : Katso 

vain soitetut puhelut.
 ecei ed calls Vastat t hel t : 

Katso vain vastatut puhelut.
 issed calls Vastaamattomat he-

l t : Katso vain vastaamattomat puhe-
lut.

HUOMAUTUS
 ot t mat a helimet ei ät mahdol-

lisesti t e lata stoimintoa.
 hel histo iaan ääsee ain n 

hel histo ia on ladatt  ja mat a -
helin on yhdistetty jä jestelmään.

 Salaisista n me oista t lleita hel i-
ta ei tallenneta hel histo iaan.

 nintään  hel tietoa ladataan 
l etteloa ohden.

 helimen esto- ja ai atietoja ei näy-
tetä jä jestelmän näyt llä.

 Soittohisto iasi lataaminen mat a -
helimestasi edellyttää l aa. n y i-
tät ladata tietoja  sin n täytyy eh ä 
sallia lataaminen mat a helimella. 

os lataaminen e äonnist  ta is-
ta nä yy  mat a helimen näyt llä 
ilmoit sta helimen sallimisaset -
sista.

 n lataat hel histo iasi  ai i 
anhat tiedot oistetaan.

1. Kun olet puhelimen näytöllä, käännä 
ohjauspaneelin [ U ]-säädintä vali-
taksesi ontacts ja paina säädintä.

2. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi aakkosnumeeristen merk-
kien joukon ja paina säädintä.

3. Kierrä [ U ]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [ U L ]-
painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
  o nload Lataa : Lataa matkapuheli-

mesi yhteystiedot.
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HUOMAUTUS
 hteystiedot oidaan näyttää ainoas-

taan  n Bl etooth-laite on yhdis-
tetty.

 Vain t et ssa m odossa ole at yhte-
ystiedot oidaan ladata ja näyttää 
Bl etooth-laitteessa. oiden in so el-
l sten yhteystietoja ei sisällytetä.

 Laitteestasi oidaan ladata enintään 
2000 yhteystietoa.

 ot t mat a helimet ei ät mahdol-
lisesti t e lata stoimintoa.

 ii en jä jestelmäsi ominais sis-
ta  jot t ladat t yhteystiedot saate-
taan menettää.

 Se ä helimeen että S - o tille 
tallennet t yhteystiedot ladataan. 

oissa in helimissa S - o tille 
tallennett ja yhteystietoja ei oi 
ladata.

 hteystietoihin sisälty iä e i oisme -
it- ja at ei ät eh ä näy asianm -
aisesti.

 hteystietojen lataaminen mat a -
helimestasi edellyttää l aa. n y i-
tät ladata tietoja  sin n täytyy eh ä 
sallia lataaminen mat a helimella. 

os lataaminen e äonnist  ta is-
ta nä yy  mat a helimen näyt llä 
ilmoit sta helimen sallimisaset -
sista.

 at a helimen tyy istä ja tilasta 
ii en lata sessa saattaa estää 

jon in ai aa.
 n lataat yhteystietosi  ai i anhat 

tiedot oistetaan.
 t oi m o ata tai oistaa yhteystie-

tojasi jä jestelmän a tta.
 n yhdistät den mat a helimen  

edellisestä helimestasi ladatt ja 
yhteystietoja ei näytetä  m tta ne 

ysy ät jä jestelmässä  nnes oistat 
edellisen helimen laitel ettelosta.

Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu tulee, järjestelmän näytölle 
ilmestyy saapuvasta puhelusta ilmoittava 
ponnahdusikkuna.

Vastaa puheluun painamalla ohjauspa-
neelin [  ] -painiketta.
 Voit myös pitää ohjauspyörän soitto-/

vastauspainiketta painettuna.

Hylkää puhelu painamalla ohjauspaneelin 
[2 SHFL] -painiketta.
 Voit myös painaa ohjauspyörän puhe-

lun lopetuspainiketta.

HUOMAUTUS
 oissa in helintyy eissä hel n 

hyl äämistä ei eh ä t eta.
 n helimesi on yhdistetty jä jes-

telmään  soittoääni saattaa l a 
a ton ai ttimista ai a olet oist -
n t a tosta  jos helin on äytt etäi-
syydellä. at aise yhteys yt emällä 
laite i ti jä jestelmästä tai yt emällä 
laitteen Bl etooth-yhteys ois äältä.
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Toimintojen käyttäminen puhelun 
aikana
Puhelun aikana näet alla esitetyn soitto-
näytön. Paina jotakin painiketta suorit-
taaksesi haluamasi toiminnon.

Siirrä puhelu matkapuhelimeesi paina-
malla ohjauspaneelin [  ] -painiketta.
 Voit myös pitää ohjauspyörän soitto-/

vastauspainiketta painettuna.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspaneelin 
[2 SHFL] -painiketta.
 Voit myös painaa ohjauspyörän puhe-

lun lopetuspainiketta.

Paina ohjauspaneelin [ U L ]-
painiketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
 ic o hone Vol me i ofonin 

äänen oima s : Säädä mikrofonin 
voimakkuutta tai kytke mikrofoni pois 
päältä, jotta keskustelukumppani ei 
kuule sinua.

HUOMAUTUS
 os soittajan tiedot on tallennett  

yhteystietol etteloosi  soittajan nimi 
ja helinn me o näytetään. os soit-
tajan tietoja ei ole tallennett  yhteys-
tietol etteloosi  ain soittajan he-
linn me o näytetään.

 Bl etooth- hel n ai ana et oi aih-
taa toiseen näytt n  ten a dio-
näytt n tai aset snäytt n.

 hel yhteyden laat  saattaa aih-
della helintyy istä ii en. 

oissa in helimissa äänesi saattaa 
l a h onommin es stel m -

anille.
 oissa in helintyy eissä helin-

n me oa ei eh ä t eta näytetä.
 oissa in helintyy eissä hel n 

sii totoimintoa ei eh ä t eta.
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Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä 
soittaa hätäpuhelun automattisesti lii-
kenneonnettomuuden tai muun onnetto-
muuden sattuessa tien päällä.

SOS
Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa hätä-
puhelun päivystäjille ja avunpyyntöihin 
vastaaville manuaalisesti ensiavun saa-
miseksi painamalla SOS-painiketta.
 Äänen toisto lakkaa, ja näytölle tulee 

teksti SOS.

SOS Test (Venäjällä)
Voit aloittaa yleiseurooppalaisen eCall-
järjestelmän testaustilan painamalla SOS 
Test -painiketta.
 Äänen toisto lakkaa, ja näytölle tulee 

teksti SOS TEST.

HUOMAUTUS
 atso lisätietoja äytt o aan oh-

dasta Hätätilanteet .
 oillain al eilla jä jestelmää ei eh ä 

t eta.
 aini een nimi saattaa aihdella 

al eesta ja a tomallista ii en.
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Tilakuvakkeet näkyvät näytön ylä- 
Signaalin voimakkuus osassa ja osoitta-
vat järjestelmän tämänhetkisen tilan.
Tutustu tiettyjen toimenpiteiden ja toi-
mintojen yhteydessä ilmeneviin tilaku-
vakkeisiin ja niiden merkityksiin.

Bluetooth

a e a s

Yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden 
akkulataus

Bluetoothin kautta yhdistetty 
matkapuhelin tai audiolaite

Bluetooth-puhelu meneillään

Mikrofoni kytketty pois päältä 
Bluetooth-puhelun aikana

Ladataan puheluhistoriaa 
Bluetoothin kautta yhdistetystä 
matkapuhelimesta järjestelmään

Ladataan yhteystietoja 
Bluetoothin kautta yhdistetystä 
matkapuhelimesta järjestelmään

Signaalin voimakkuus

a e a s

Bluetoothin kautta yhdistetyn 
matkapuhelimen signaalin 
voimakkuus

HUOMAUTUS
 äyt llä esitetty a n taso saattaa 

oi eta yhdistetyssä laitteessa esite-
tystä a n tasosta.

 äyt llä esitetty si naalin oima s 
saattaa oi eta yhdistetyssä laitteessa 
esitetystä si naalin oima desta.

 oita in tila a eita ei eh ä näytetä 
a tomallista ja a stel sta ii en.



5-129

05

USB

Tuetut äänitiedostomuodot
 Audiotiedoston tiedot

 - VVAVeform audio -muoto
 - MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
 - Windows Media Audio Ver 7.X/8.

 Siirtonopeudet
 - MPEG1 (Layer3): 

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320 kbps

 - MPEG2 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/
128/144/160 kbps

 - MPEG2.5 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/
128/144/160 kbps

 - WMA (Korkea Taso): 
48/64/80/96/128/160/192 kbps

 Bittiä näytettä kohti
 - 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 maksimipi-
tuus (Unicode-pohjainen): 40 englan-
nin 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
 Kansioiden maksimimäärä: 5,000

HUOMAUTUS
 os tiedostom otoa ei t eta  tiedos-

toa ei eh ä t nnisteta tai soiteta tai 
sitä os e ia tietoja  ten tiedoston 
nimeä ei eh ä näytetä asianm ai-
sesti.

 ä jestelmä t nnistaa ain tiedosto-
äätteillä .m 3 . ma . a  a s-

tet t tiedostot. os tiedosto ei ole 
t et ssa m odossa  aihda tiedosto-
m otoa äyttämällä sinta ooda s-
ohjelmistoa.

 ä jestelmä ei t e - o ios o-
jatt ja tiedostoja.

 3 A- a att jen tiedostojen ja 
AV-tiedostojen äänenlaad ssa oi 

esiintyä ittino e desta ii ia 
e oja. os m sii itiedoston ittino-

e s on s em i  sen äänenlaat  on 
a em i.

 ansion tai tiedoston nimissä ole ia 
ja anin tai y sin e taistet n iinan 
me ejä ei eh ä näytetä asianm -

aisesti.

Tuetut USB-tallennuslaitteet
 Bittiä/sektori: Bi64 kbit tai vähemmän
 Koodausformaatti: FAT12/16/32 (suosi-

tus), exFAT/NTFS
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HUOMAUTUS
 oiminta taataan ain metalli o isille 

USB-tallenn slaitteille  joissa on 
l iliitin.
 - o isella l illa a stett ja 

USB-laitteita ei eh ä t nnisteta.
 - isti o ttityy isiä USB-tallen-

n slaitteita  ten F-tai S - o tte-
ja ei eh ä t nnisteta.

 USB- iintole yasemia ei eh ä t nnis-
teta.

 os äytät sealla loo isella asemal-
la a stett a s i o oista USB-
tallenn slaitetta  ain ensimmäiseen 
asemaan tallennet t tiedostot t nnis-
tetaan.

 os USB-tallenn slaitteeseen lada-
taan so ell sohjelma  sitä astaa ia 
mediatiedostoja ei eh ä toisteta.

 äytä USB 2.0 -laitteita a em aa 
yhteenso i tta a ten.

Bl etooth
 Bluetooth-teholuokka 2: -6...4 dBm
 Antennin teho: Enintään 3 mW
 Taajuusalue: 2400-2483,5 MHz
 RAM-ohjelmistoversio: 1

Muut tuotemerkit ja -nimet kuuluvat 
omistajilleen.
 Bluetooth®-teksti ja logo ovat Bluetooth 

SIG, Inc rekisteröimiä tuotemerkkejä ja 
HYUNDAI käyttää niitä lisenssillä.



5-131

05



5-132

Mukavuusominaisuudet

A

ate o ia e niset tiedot

Malli

ACB10SWEP, ACB10SWEG, ACB11SWEP, ACB11SWEG, 
ACBC0SWEP, ACBC0SWEG, ACB10SWTP, ACB12SWEP, 
ACB12SWEG, ACB13SWEP, ACB13SWEG, ACBC1SWEP, 
ACBC1SWEG

Valmistaja H U A  B S o.  Ltd. 
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

Valmistuspäivä Tarkista päiväykset tuotteesta
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 VAROITUS
Hiilimonoksidi (CO) eli häkä on myrkyllinen kaasu. Hiilimonoksidin hengittäminen 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. Hiilimonoksidin 
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 valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä kun sen ääni muuttuu tai kun auton pohja osuu johonkin.

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin käyttäminen joutokäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotallin 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 ilmastoin-
tilaitteen suuri puhallinnopeus.
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Ennen autoon nousemista 
 Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja valot 

puhtaina.
 Poista huurre, lumi ja jää.
 Tarkasta silmämääräisesti renkaiden 

epätasainen kuluminen ja vauriot.
 Tarkista, ettei auton alla näy vuotoja.
 Varmista ennen peruuttamista, ettei 

auton takana ole esteitä.

Ennen käynnistämistä 
 Varmista, että konepelti, takaluukku ja 

ovet ovat kunnolla kiinni ja lukossa.
 Säädä istuimen asento ja ohjauspyörä.
 Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
 Varmista, että kaikki valot toimivat.
 Kiinnitä turvavyösi. Tarkista, että 

kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet 
turvavyönsä.

 Tarkasta kojetaulun mittarit ja merk-
kivalot, sekä näytön viestit kun vir-
ta-avain on ON-asennossa.

 Tarkista, että matkatavarasi on sijoitet-
tu asianmukaisesti ja kiinnitetty kun-
nolla.

 VAROITUS
Noudattamalla seuraavia ohjei-
ta voit vähentää VAKAVIEN ja 
HENGENVAARALLISTEN vammojen ris-
kiä:
 Käytä AINA turvavyötä. Kaikkien 

matkustajien tulee käyttää turvavöi-
tä. Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
"Turvavyöt".

 Pysyttele valppaana ajaessasi. 
Varaudu siihen, että muut tielläliik-
kujat voivat tehdä virheitä ja vääriä 
tilannearvioita.

 Keskity ajamiseen. Jos kuljettajan 
huomio kiinnittyy johonkin muuhun 
kuin liikennetilanteeseen, onnetto-
muusriski kasvaa.

 Jätä riittävä turvaväli edellä ajavaan 
ajoneuvoon.

 VAROITUS
Älä MILLOINKAAN aja huumausaineiden 
tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
Päihtyneenä ajaminen on vaaral-
lista, ja saattaa johtaa VAKAVAAN 
LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN 
onnettomuudessa.
Rattijuoppous on merkittävin tieliiken-
nekuolemiin johtava syy. Jo pieni määrä 
alkoholia vaikuttaa olennaisesti reak-
tio-, havainnointi-ja harkintakykyyn. 
Yksi alkoholiannos riittää heikentämään 
kykyäsi reagoida muuttuvissa olosuh-
teissa ja hätätilanteissa, ja jokainen uusi 
annos hidastaa refleksejä entisestään.
Ajaminen kolmiolaakkeiden tai huu-
mausaineiden vaikutuksen alaisena on 
vähintään yhtä vaarallista kuin ajaminen 
alkoholin vaikutuksen alaisena.
Päihtymys nostaa vakavan liikenneon-
nettomuuden vaaran moninkertaiseksi. 
Älä aja autoa päihtyneenä. Älä matkusta 
autossa, jonka kuljettaja on päihtynyt. 
Ellet voi olla varma kuljettajan ajokun-
nosta, käytä taksia.

ENNEN AJAMISTA 
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VIRTALUKKO 

 VAROITUS
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit 
vähentää VAKAVIEN ja HENGEN-
VAARALLISTEN vammojen riskiä:
 Älä KOSKAAN anna virta-avainta 

lapselle tai ajotaidottomalle henkilölle. 
Tämä voi käynnistää moottorin, ja 
auto voi lähteä odottamatta liikkeelle.

 ÄLÄ KOSKAAN kurota ohjauspyörän 
läpi virtalukkoon tai muuhun hallin-
talaitteeseen auton liikkuessa. Saatat 
menettää auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen.

Virtalukko (jos varusteena)

OIB054010

 VAROITUS
 Älä KOSKAAN käännä virta-avainta 

LOCK- tai ACC-asentoon auton liikku-
essa, lukuun ottamatta hätätilantei-
ta. Moottorin sammuessa ohjaus- ja 
jarrutehostimet poistuvat käytöstä. 
Auton ohjattavuuden ja jarrutustehon 
menettäminen voi johtaa liikenneon-
nettomuuteen.

 Jos joudut poistumaan autosta var-
mista aina, että vaihteenvalitsin 
on 1. vaihteella, kun auto on pysä-
köity ylämäkeen, ja R-asennossa 
alamäkeen pysäköitäessä (jos 
autossa on manuaalivaihteisto) tai 
P-asennossa, (pysäköinti, jos autossa 
on Automaatti-/kaksoiskytkinvaih-
teisto). Kytke seisontajarru ja käännä 
virta-avain LOCK-asentoon.

 Ellei varotoimenpiteitä suoriteta, auto 
saattaa lähteä odottamatta liikkeelle.

HUOMAUTUS
Älä kiinnitä virtalukkoon varusteena 
myytävää suojusta. Se voi aiheuttaa 
yhteysvirheen, joka estää moottorin 
käynnistämisen.
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Virta-avaimen asennot

Painikkeen
asento

Action (toimenpide) Huomautus

LOCK
Virta-avain voidaan poistaa 
virtalukosta LOCK-asennossa.

Samalla ohjauslukko lukkiutuu. 
(jos varusteena)

ACC Sähkötoimisten varusteiden 
virransyöttö kytkeytyy.

Ohjauslukko vapautuu. 
Jos virta-avaimen kääntäminen 
ACC-asentoon on vaikeaa, kääntele 
ohjauspyörää molempiin suuntiin.

ON

Virta-avain palautuu tähän 
asentoon, 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 käynnistämistä 

 VAROITUS
 Käytä aina sopivia kenkiä ajaessasi. 

Vääränlaiset kengät (korkokengät, 
hiihtokengät, sandaalit, varvassan-
daalit jne.) saattavat haitata jarru- ja 
kaasupolkimen käyttöä.

 Älä paina kaasupoljinta käynnistäes-
säsi moottoria. Auton äkillinen liik-
keellelähtö voi aiheuttaa onnetto-
muustilanteen. 

 Odota, että moottorin kierros luku on 
normaalitasolla. Jos vapautat jarru-
polkimen moottorin korkeilla kierrok-
silla, auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.

Manuaalivaihteisto:
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Varmista, että vaihdevipu on N 

(vapaa)-asennossa.
3. Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
4. Käännä virta-avain START-asentoon. 

Pidä avainta START-asennossa (enin-
tään 10 sekuntia), kunnes moottori 
käynnistyy, ja vapauta se. 

Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto:
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Varmista, että vaihdevipu on P (pysä-

köinti) -asennossa.
3. Paina jarrupoljinta.
4. Käännä virta-avain START-asentoon. 

Pidä avainta START-asennossa (enin-
tään 10 sekuntia), kunnes moottori 
käynnistyy, ja vapauta se.

i  Lisätietoja

-

-
-

- -

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita estääksesi 
auton vaurioitumisen: 
 Älä pidä virta-avainta START-

asennossa kauemmin kuin 10 sekun-
tia. Odota 5-10 sekuntia, ennen kuin 
yrität käynnistystä uudelleen. 

 Älä käännä virta-avainta START-
asentoon moottorin käydessä. 
Käynnistin voi vaurioitua.

 Jos liikenne- ja tieolosuhteet salli-
vat, voit yrittää käynnistää moottorin 
uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsi-
men N (vapaa) -asentoon ja kääntä-
mällä virta-avaimen START-asentoon.

 Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä tai hinaamalla autoa. 
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Moottorin käynnistyspainike  
(jos varusteena)

OAC3069052TU

Kun etuovi avataan, moottorin käynnis-
tyspainikkeen valo syttyy. Se sammuu 
noin 30 sekunnin kuluttua oven sulkemi-
sesta. (jos varusteena)

 VAROITUS
Moottorin sammuttaminen hätätilan-
teessa:
Paina käynnistyspainiketta yli kahden 
sekunnin ajan TAI paina käyn nistyspai-
niketta nopeasti kolme kertaa (kolmen 
sekunnin kuluessa).
Jos auto liikkuu edelleen, voit käyn-
nistää moottorin uudelleen painamalla 
jarrupoljinta (automaatti-/kaksoiskyt-
kinvaihteisto) tai jarru- ja kytkinpoljin-
ta (manuaalivaihteisto) ja painamalla 
moottorin Käynnistyspainiketta vaihto-
vivun ollessa N (vapaa)-asennossa.

 VAROITUS
 ÄLÄ KOSKAAN paina Moottorin 

Käynnistyspainiketta ajoneuvon 
liikkuessa, paitsi hätätilanteessa. 
Moottorin sammuessa ohjaus- ja 
jarrutehostimet poistuvat käytöstä. 
Auton ohjattavuuden ja jarrutustehon 
menettäminen voi johtaa liikenneon-
nettomuuteen.

 Ennen kuin poistut kuljettajan pai-
kalta, kytke aina seisontajarru, paina 
käynnistyspainike OFF-asentoon ja 
ota älyavain mukaasi. Ellei varotoi-
menpiteitä suoriteta, auto saattaa 
lähteä odottamatta liikkeelle.
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Käynnistyspainikkeen asennot
- Auto jossa manuaalivaihteisto/älykäs manuaalivaihteisto:

Painikkeen asento Action (toimenpide) Huomautus

OFF

  Kun haluat sammuttaa 
moottorin, pysäytä auto ja paina 
moottorin käynnistyspainiketta. 

  Samalla ohjauslukko lukkiutuu. 
(jos varusteena)

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut 
kunnolla, kuulet varoitusäänen 
avatessasi kuljettajan oven.

ACC

  Paina käynnistyspainiketta sen 
ollessa OFF-asennossa (älä 
paina kytkinpoljinta). 

  Sähkötoimisten varusteiden 
virransyöttö kytkeytyy. 

  Ohjauslukko vapautuu.

  Jos jätät käynnistyspainikkeen 
ACC-asentoon yli tunnin 
ajaksi, virransyöttö katkeaa 
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 
varoitusvalot syttyvät 
asianmukaisesti.

Älä jätä käynnistyspainiketta 
ON-asentoon, kun moottori ei ole 
käynnissä, jotta akku ei tyhjene.

START

Käynnistä moottori: paina 
kytkin -ja jarrupoljinta ja 
paina käynnistyspainiketta 
vaihteenvalitsimen ollessa N 
(vapaa) -asennossa.

Jos et paina kytkinpoljinta 
painaessasi käynnistyspainiketta, 
moottori ei käynnisty ja 
käynnistyspainikkeen tila 
muuttuu seuraavasti:
OFF  ACC  ON  OFF
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Käynnistyspainikkeen asennot
- Auto jossa automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto

Painikkeen asento Action (toimenpide) Huomautus

OFF

  Sammuta moottori painamalla 
moottorin käynnistyspainiketta 
vaihdevivun ollessa P 
(pysäköinti) -asennossa. Kun 
painetaan Moottorin Start/
Stop-painiketta kun vaihdevipu 
ei ole P (pysäköinti) -asennossa, 
moottorin käynnistyspainike ei 
asetu OFF -asentoon, vaan se 
asettuu ACC-asentoon.
  Samalla ohjauslukko lukkiutuu. 
(jos varusteena)

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut 
kunnolla, kuulet varoitusäänen 
avatessasi kuljettajan oven.

ACC

  Paina käynnistyspainiketta sen 
ollessa OFF-asennossa (älä 
paina jarrupoljinta).
  Joidenkin sähkötoimisten 
varusteiden virransyöttö 
kytkeytyy.
  Ohjauslukko vapautuu.

  Jos jätät käynnistyspainikkeen 
ACC-asentoon yli tunnin 
ajaksi, virransyöttö katkeaa 
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 jarrupoljinta).
  Tarkista ennen moottorin 
käynnistämistä, että 
varoitusvalot syttyvät 
asianmukaisesti.

Älä jätä käynnistyspainiketta 
ON-asentoon, kun moottori ei ole 
käynnissä, jotta akku ei tyhjene.

START

Käynnistä moottori painamalla 
jarrupoljinta ja painamalla 
moottorin käynnistyspainiketta 
vaihtovivun ollessa P (pysäköinti)- 
tai N (vapaa) -asennossa.
Oman turvallisuutesi takia 
käynnistä moottori vaihtovipu P 
(pysäköinti) -asennossa.

Jos et paina jarrupoljinta 
painaessasi käynnistyspainiketta, 
moottori ei käynnisty ja 
käynnistyspainikkeen tila 
muuttuu seuraavasti:
OFF  ACC  ON  OFF tai ACC
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Moottorin käynnistämistä 

 VAROITUS
 Käytä aina sopivia kenkiä ajaessasi. 

Vääränlaiset kengät (korkokengät, 
hiihtokengät, sandaalit, varvassan-
daalit jne.) saattavat haitata jarru- ja 
kaasupolkimen käyttöä.

 Älä paina kaasupoljinta käynnistäes-
säsi moottoria. 

 Auton äkillinen liikkeellelähtö voi 
aiheuttaa onnettomuustilanteen. 

 Odota, että moottorin kierros luku on 
normaalitasolla. Jos vapautat jarru-
polkimen moottorin korkeilla kierrok-
silla, auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.

i  Lisätietoja
-

-

- -
-
-

-
- -

-

Manuaalivaihteisto: 
1. Pidä älyavain aina mukanasi. 
2. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
3. Varmista, että vaihdevipu on N 

(vapaa)-asennossa.
4. Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
5. Paina käynnistyspainiketta.

Auto jossa älykäs manuaalivaihteisto:
1. Varmista, että seisontajarru on kytket-

ty.
2. Paina kytkinpoljin täysin pohjaan ja 

vaihda vaihde vapaalle.
3. Pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuna 

ja paina moottorin käynnistyspainike 
-painike START -asentoon.

Jos painat moottorin käynnistyspainik-
keen START -asentoon painamatta jarru- 
ja kytkinpoljinta, moottori ei käynnisty ja 
seuraavan ponnahdusikkunan tapainen 
viesti ilmestyy mittaristoon.

OPDE050563L

Kun vaihdevipua ei ole siirretty N 
(vapaa)-asentoon, mittaristoon ilmestyy 
seuraava ponnahdusikkuna.
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OPDE050564L

Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto:
1. Pidä älyavain aina mukanasi.
2. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
3. Varmista, että vaihdevipu on P 

(pysäköinti) -asennossa.
4. Paina jarrupoljinta.
5. Paina käynnistyspainiketta.

i  Lisätietoja

-

-
-

- -

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita estääksesi 
auton vaurioitumisen: 
 Jos liikenne- ja tieolosuhteet salli-

vat, voit yrittää käynnistää moottorin 
uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsi-
men N (vapaa) -asentoon ja painamal-
la käynnistyspainiketta.

 Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä tai hinaamalla autoa. 

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita estääksesi 
auton vaurioitumisen: 
Älä paina käynnistyspainiketta yli 10 
sekunnin ajan. Tämä ei kuitenkaan 
koske tilannetta, jossa jarruvalojen sula-
ke on palanut.
Moottoria ei voi käynnistää normaalisti, 
kun jarruvalokytkimen sulake on pala-
nut. Vaihda sulake. Jos et voi vaihtaa 
sulaketta heti, voit käynnistää moot-
torin painamalla käynnistyspainiket-
ta 10 sekunnin ajan sen ollessa ACC-
asennossa. 
Paina tästä huolimatta turvallisuussyis-
tä jarrupoljin pohjaan asti ennen käyn-
nistämistä. 

OAC3069051TU

i  Lisätietoja
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OIB054009

 Tyyppi A

 Tyyppi B

OIB054001

Vaihteenvalitsinta voidaan siirtää 
painamatta painiketta (1).

Painiketta (1) on painettava kun 
vaihdevipua siirretään. 

Manuaalivaihteiston toiminta 
Tässä manuaalivaihteistossa on 5 (tai 
6) ajovaihdetta. Vaihteen vaihtaminen 
on helppoa, koska vaihteisto on täysin 
synkronoitu.

 VAROITUS
Jos joudut poistumaan autosta varmista 
aina, että vaihteenvalitsin on 1. vaihteella, 
kun auto on pysäköity ylämäkeen, ja 
R (peruutus) -asennossa alamäkeen 
pysäköitäessä. Kytke seisontajarru ja 
käännä virta-avain LOCK/OFF-asentoon. 
Ellei varotoimenpiteitä suoriteta, auto 
saattaa lähteä odottamatta liikkeelle.

Kun vaihdat peruutusvaihteelle, varmista, 
että auto on täysin pysähtynyt ja siirrä 
vaihdevipu vapaalle ennen sen siirtämistä 
R (peruutus) -asentoon.

Kun auto on pysähtynyt kokonaan ja 1. 
vaihteen tai (R) peruutusvaihteen kytke-
minen on vaikeaa, toimi seuraavasti: 
1. Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon 

ja vapauta kytkinpoljin. 
2. Paina sitten kytkinpoljinta ja siirrä 

vaihteenvalitsin 1. tai R (peruutus) 
-asentoon.

i  Lisätietoja

MANUAALIVAI TEISTO JOS VARUSTEENA
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Kytkimen käyttäminen
(jos varusteena)
Kytkinpoljin pitää painaa pohjaan asti 
ennen:
- Moottorin käynnistämistä 
 Moottoria ei voi käynnistää painamatta 

kytkinpoljinta. 
- Vaihteenvaihtamista
 Lähde liikkeelle vapauttamalla kytkin-

poljin hitaasti ja painamalla kaasupol-
jinta.

Vapauta kytkinpoljin hitaasti. 
Kytkinpolkimen pitää olla täysin ylhäällä 
ajon aikana. 

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita estääksesi 
kytkimen turhaa kulumista ja vaurioi-
tumista:
 Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella aja-

essasi.
 Älä pidä autoa paikallaan esim. mäes-

sä tai liikennevaloissa kytkin painet-
tuna.

 Paina aina kytkinpoljin pohjaan 
estääksesi häiriöäänet tai vauriot.

 Älä lähde liikkeelle 2. vaihteella (paitsi 
liukkaalla tienpinnalla).

 Paina kytkinpoljin aivan pohjaan äläkä 
paina poljinta uudelleen ennen ylä-
asentoon palaamista, kun vapautat 
polkimen. Jos painat poljinta toistu-
vasti ennen kuin se palaa alkuperäi-
seen asentoonsa, se voi aiheuttaa kyt-
kinjärjestelmän vikaantumisen.

Pienemmälle vaihteelle 
vaihtaminen
Vaihda pienemmälle vaihteelle pienen-
tääksesi moottorin kuormitusta, kun 
sinun on hidastettava vilkkaassa liiken-
teessä tai jyrkkää ylämäkeä ajaessasi. 
Tällöin moottori ei sammu ja kiihdyttämi-
nen on helpompaa. 
Alamäkeä ajettaessa pienemmälle vaih-
teelle vaihtaminen auttaa säilyttämään 
turvallisen nopeuden moottorijarrutuk-
sen ansiosta ja vähentää jarrujen kulu-
mista. 

HUOMAUTUS
Toimi seuraavasti, jotta moottori, kytkin 
ja vaihteisto eivät vaurioidu:
 Kun vaihdat 5. vaihteelta 4. vaihteel-

le, varo ettet vahingossa paina vaih-
teenvalitsinta sivusuunnassa ja kytke 
2. vaihdetta. Moottorin käyntinopeus 
saattaisi nousta käyntinopeusmittarin 
punaiselle alueelle. 

 Vaihda korkeintaan kahta vaihdetta 
pienemmälle vaihteelle kerrallaan. 
Älä vaihda pienemmälle 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 alamä-

keen. Tämä on erittäin vaarallista. 
 Älä paina jarru- ja kaasupoljinta saman-

aikaisesti ajon aikana. Tämä voi aiheut-
taa jarrujen ja niihin liittyvien osien 
ylikuumenemisen ja toimintahäiriön.

 Hidasta vauhtia ja vaihda pienemmäl-
le vaihteelle ajaessasi pitkässä alamä-
essä. Tällöin moottorijarrutus auttaa 
hidastamaan auton vauhtia.

 Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle 
vaihtamista. Moottorin käyntinopeus 
saattaa muutoin nousta liian suureksi 
ja vaurioittaa moottoria. 

 Hidasta ajonopeutta voimakkaassa 
sivutuulessa. Auton hallinta on silloin 
huomattavasti helpompaa.

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta R (peruu-
tus) -asentoon ennen kuin auto on täy-
sin pysähtynyt. Muuten vaihteisto voi 
vaurioitua.

 Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. 
Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, 
kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessa-
si. Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeu-
den muutos voi saada vetävät pyörät 
menettämään pitonsa, jolloin auton 
hallinta menetetään. Tämä voi aiheut-
taa onnettomuuden.

 VAROITUS
Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaihda 
pienemmälle vaihteelle) liian äkillisesti 
tai liukkaalla tienpinnalla. Auto voi 
lähteä luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus. 

 VAROITUS
VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN VAARAN vähentämiseksi:
 Käytä AINA turvavyötä. Ilman turva-

vyötä matkustava henkilö on huomat-
tavasti suuremmassa vaarassa louk-
kaantua törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.

 Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa 
tai kääntyessäsi.

 Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten 
jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny 
äkillisesti tai jyrkästi.

 Auton katolleen kääntymisen riski 
kasvaa huomattavasti, jos menetät 
auton hallinnan moottoritienopeuk-
silla. 

 Auton hallinta menetetään usein, 
kun vähintään kaksi pyörää joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittää palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

 Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta 
sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymistä.

 HYUNDAI suosittelee noudattamaan 
kaikkia nopeusrajoituksia.

i   Lisätietoja - Kickdown-
mekanismi (jos varusteena)

-
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L K S MANUAALIVAI TEISTO IMT
Älykäs manuaalivaihteisto (IMT) -järjes-
telmä käyttää E-kytkin (Sähkötoiminen 
kytkin) ja SSC (Start Stop -rullaus) -tek-
nologiaa. Kun ajoneuvo on rullausajossa, 
moottori sammutetaan automaattisesti 
polttoainekulutuksen vähentämiseksi.

Älykkään manuaalivaihteiston 
(IMT) toiminta

OIB054009

 Tyyppi A

 Tyyppi B

OIB054001

Vaihteenvalitsinta voidaan siirtää 
painamatta painiketta (1).

Painiketta (1) on painettava kun 
vaihdevipua siirretään. 

Älykkäässä manuaalivaihteistossa (IMT) 
on 6 ajovaihdetta. Tämä vaihtokuvio on 
painettu vaihdevivun nupille.
Vaihteen vaihtaminen on helppoa, koska 
vaihteisto on täysin synkronoitu. Paina 
kytkinpoljin pohjaan vaihtamisen aikana 
ja vapauta se hitaasti. 

Jos ajoneuvossasi on virranlukituskytkin, 
moottori ei käynnisty kun moottori 
yritetään käynnistää painamatta jarru- ja 
kytkinpoljinta. (jos varusteena)
Vaihdevipu pitää palauttaa vapaa -asen-
toon ennen R (peruutus) -asentoon vaih-
tamista. Paina nappia, joka sijaitsee välit-
tömästi vaihdevivun nupin alapuolella, 
vedä vaihdevipua riittävästi vasemmalle 
ja vaihda sitten peruutus (R) -asentoon. 
Varmista, että ajoneuvo on täysin pysäh-
tynyt ennen kuin vaihdat R (peruutus) 
-asentoon.
Älä koskaan käytä moottoria kierrosluku-
mittarin (rpm) ollessa punaisella alueella.

 HUOMIO
 Vaihtaessasi viidenneltä vaihteelta 

neljännelle vaihteelle ole varovainen, 
ettet työnnä vaihdevipua sivusuuntaan 
niin, että vaihtaisit vahingossa toiselle 
vaihteelle. Moottorin käyntinopeus 
saattaisi nousta käyntinopeusmittarin 
punaiselle alueelle. Moottorin ja 
vaihteiston tällainen ylikuormitus voi 
aiheuttaa moottorivaurioita.

 Vaihda korkeintaan kahta vaihdetta 
pienemmälle vaihteelle. Älä vaihda 
pienemmälle vaihteelle, kun mootto-
rin käyntinopeus on yli 5.000 r/min. 
Vaihteen vaihtaminen voi tällöin vau-
rioittaa moottoria, kytkintä ja vaih-
teistoa.

 Vaihteenvalitsimen siirtäminen saat-
taa tuntua normaalia raskaammalta 
kylmällä säällä, ennen kuin vaihteis-
toöljy on lämmennyt. Tämä on nor-
maalia eikä se vahingoita vaihteistoa.

 Jos olet täysin pysähdyksissä ja on 
vaikea vaihtaa 1. tai R (peruutus) 
-vaihteelle, jätä vaihdevipu N (vapaa) 
-asentoon ja vapauta kytkin. Paina 
kytkinpoljinta uudelleen ja siirrä vaih-
teenvalitsin 1. vaihteelle, tai R (peruu-
tus) -vaihteelle.
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 Kytkimen ennenaikaisen kulumisen 
ja vaurioiden välttämiseksi, älä aja 
jalka kytkinpolkimella. Älä myöskään 
pidä ajoneuvoa paikallaan ylämäessä 
kytkintä liu'uttamalla, kun odotat 
esim. liikennevalojen vaihtumista.

 Älä lepuuta kättäsi vaihdevivulla ajon 
aikana, koska se voi johtaa vaihteis-
tohaarukoiden ennenaikaiseen kulu-
miseen.

 Kytkinjärjestelmän mahdollisten vau-
rioiden estämiseksi, älä lähde liikkeel-
le 2. vaihteella muutoin kuin liukkaalla 
tienpinnalla.

 VAROITUS
 Ennen kuljettajan istuimelta poistu-

mista, kytke seisontajarru aina kun-
nolla ja sammuta moottori. Tarkista 
sitten, että vaihteisto on 1. vaihteella 
kun ajoneuvo on pysäköity tasaiselle 
alueelle tai ylämäkeen ja R (peruutus) 
-vaihteella jos kyseessä on alamäki. 
Odottamattomia ja äkillisiä ajoneuvon 
liikkeitä voi ilmetä, jos näitä varotoi-
mia ei noudateta määritetyssä järjes-
tyksessä.

 Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaih-
da pienemmälle vaihteelle) liian äkil-
lisesti tai liukkaalla tienpinnalla. Auto 
voi lähteä luisuun ja seurauksena voi 
olla liikenneonnettomuus.

Kytkimen käyttäminen
Kytkinpoljin on painettava pohjaan asti 
ennen vaihtamista, ja vapautettava sitten 
hitaasti. Kytkinpolkimen pitää olla täysin 
vapautettuna ajon aikana. Älä pidä jalkaa 
kytkinpolkimella ajaessasi. Tämä voi 
johtaa tarpeettomaan kulumiseen. Älä 
liu’uta kytkinpoljinta auton pitämiseen 
paikallaan ylämäessä. Tämä aiheuttaa 
tarpeetonta kulumista. Voit pitää auton 
paikallaan rinteessä jarrupolkimella tai 
seisontajarrulla. Älä paina kytkinpoljinta 
nopeasti ja toistuvasti.

 HUOMIO
Paina kytkinpoljin täysin pohjaan käyt-
täessäsi sitä. Jos et paina kytkinpoljinta 
täysin pohjaan, kytkin voi vahingoittua 
tai saattaa esiintyä melua.

Pienemmälle vaihteelle 
vaihtaminen
Kun joudut hidastamaan vilkkaassa lii-
kenteessä tai ajaessasi jyrkillä mäkisillä 
alueilla, vaihda pienemmälle vaihteel-
le, ennen kuin moottori alkaa ponnis-
telemaan. Vaihteen pienemmälle vaihto 
vähentää moottorin sammumisen mah-
dollisuuden ja mahdollistaa paremman 
kiihtyvyyden, kun joudut taas lisäämään 
nopeutta. Kun ajoneuvo kulkee jyrkissä 
alamäissä, pienemmälle vaihteelle vaihto 
auttaa ylläpitämään turvallisen nopeuden 
ja pidentää jarrujen käyttöikää. 
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Hyvä ajotapa
 Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamä-

keen. Tämä on erittäin vaarallista. Jätä 
ajoneuvo aina vaihteelle.

 Älä paina jarru- ja kaasupoljinta saman-
aikaisesti ajon aikana. Tämä voi johtaa 
niiden ylikuumenemiseen ja toiminta-
häiriöön. Sen sijaan, vaihda pienem-
mälle vaihteelle ajaessasi pitkässä ala-
mäessä. Tällöin moottorijarrutus auttaa 
hidastamaan auton.

 Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle 
vaihtamista. Moottorin käyntinopeus 
saattaa muutoin nousta liian suureksi 
ja vaurioittaa moottoria.

 Hidasta ajonopeutta voimakkaassa 
sivutuulessa. Auton hallinta on silloin 
huomattavasti helpompaa.

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta R- asen-
toon ennen kuin auto on täysin pysäh-
tynyt. Vaihteisto voi vaurioitua, jos et 
tee näin.

 Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. 
Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, 
kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessa-
si. Liukkailla pinnoilla, äkillinen ajono-
peuden muutos voi aiheuttaa vetävien 
pyörien pidon menetyksen, mistä voi 
seurata ajoneuvon hallinnan menetys.

 VAROITUS
 Kiinnitä turvavyö aina! Ilman turva-

vyötä matkustava henkilö on huomat-
tavasti suuremmassa vaarassa louk-
kaantua törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.

 Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa 
tai kääntyessäsi.

 Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten 
jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny 
äkillisesti tai jyrkästi.

 Auton katolleen kääntymisen riski 
kasvaa huomattavasti, jos menetät 
auton hallinnan moottoritienopeuk-
silla.

 Auton hallinta menetetään usein, 
kun vähintään kaksi pyörää joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittää palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

 Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta 
sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymistä.

 Älä koskaan ylitä nopeusrajoituksia.
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OBC3060001

Paina jarrupoljinta ja paina vaihtopainiketta liikuttaessasi vaihdevipua.

Paina vaihtopainiketta liikuttaessasi vaihdevipua. 

Vaihdevipu voi toimia vapaasti.

Automaattivaihteiston toiminta 
Automaattivaihteistossa on kuusi nopeutta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde. 
D (ajo) -asennossa vaihteisto valitsee vaihteet automaattisesti.

 VAROITUS
Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen vaaran vähentämiseksi:

 Tarkista AINA ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D (ajo)- tai R (peruutus)-asen-
toon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.

 Ennen kuin poistut kuljettajan paikalta varmista, että vaihteenvalitsin on P 
(pysäköinti) -asennossa, seisontajarru kytketty ja virta-avain LOCK/OFF-asennossa. 
Auto saattaa muuten lähteä odottamatta liikkeelle.

 Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaihda pienemmälle vaihteelle) liian äkillisesti 
tai liukkaalla tienpinnalla. Auto voi lähteä luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus. 
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Vaihdeasennot
Näet vaihteenvalitsimen asennon mitta-
riston merkkivaloista virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa.

Älä siirrä vaihteenvalitsinta P (pysäköinti) 
-asentoon auton liikkuessa.
Vaihda P (pysäköinti) -asentoon paina-
malla jarrupoljinta lujasti ja varmistamal-
la, että jalka on poissa kaasupolkimelta.
Jos olet tehnyt kaikki yllä esitetyt, etkä 
silti voi siirtää vipua pois P (pysäköinti) 
-asennosta, katso tämän luvun kohtaa 
”Vaihtolukon vapautus”.
Vaihtovivun on oltava P (pysäköinti)- 
asennossa ennen moottorin sammutta-
mista.

 VAROITUS
 Vaihtaminen P (pysäköinti) -asentoon 

ajoneuvon liikkuessa voi aiheuttaa 
ajoneuvon hallinnan menettämisen.

 Varmista aina auton pysähdyttyä, 
että vaihteenvalitsin on P (pysäköinti) 
-asennossa, seisontajarru kytketty ja 
moottori sammutettu. 

 Kun pysäköit kaltevalle pinnalle, aseta 
vaihtovipu P (pysäköinti) -asentoon 
ja kytke seisontajarru, jotta estetään 
auton vieriminen alamäkeen.

 Turvallisuussyistä kytke seisontajarru 
aina vaihtovivun ollessa P (pysäköinti) 
-asennossa, paitsi hätätilannepysä-
köinnin tapauksessa. 

Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen.

HUOMAUTUS
Pysäytä aina täysin ennen kuin vaihdat 
pois R (peruutus) -asennosta tai siihen. 
Vaihteisto voi vaurioitua, jos vaihdat 
R (peruutus) -asentoon ajoneuvon 
liikkuessa.

Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys ei 
ole kytkettynä. 
Käytä N (vapaa) -asentoa jos haluat 
käynnistää sammuneen moottorin 
uudelleen tai jos sinun on pysähdyttävä 
moottorin ollessa käynnissä. Vaihda P 
(pysäköinti) -asentoon, jos sinun on mistä 
tahansa syystä poistuttava ajoneuvosta.
Paina aina jarrupoljinta kun vaihdat N 
(vapaa) -asennosta toiselle vaihteelle.

 VAROITUS
Älä vaihda vaihdetta, ellei jalkasi ole 
tukevasti jarrupolkimella. Vaiheen 
kytkeminen moottorin käydessä suurilla 
kierroksilla voi saada auton liikkeelle 
erittäin nopeasti. Voit menettää auton 
hallinnan ja osua ihmisiin tai esteisiin.

Tämä on normaali ajoasento. Vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti läpi 6 vaihteen 
sarjan, varmistaen parhaan polttoaineen-
kulutuksen ja tehon.
Saat lisätehoa toisen ajoneuvon ohituk-
seen tai ylämäkeen ajamiseen paina-
malla kaasupolkimen kokonaan pohjaan. 
Vaihteisto vaihtaa automaattisesti seu-
raavaksi pienemmälle vaihteelle (tai vaih-
teille, tarpeen mukaan).
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OBC3060002

+ (YLÖS):

- (ALAS):

Voit ottaa käsivalintatilan käyttöön auton 
liikkuessa tai ollessa pysähdyksissä siirtä-
mällä vaihteenvalitsimen D (ajo) -asen-
nosta käsivalinta-alueelle (M). Palauta 
automaattitila käyttöön työntämällä vaih-
teenvalitsin takaisin pääalueelle.
Kun vaihteisto on käsivalintatilassa, voit 
valita ajo-olosuhteisiin sopivat vaihteet 
siirtämällä vaihteenvalitsinta eteen- ja 
taaksepäin.
+ (Ylös):  Voit vaihtaa seuraavalle suu-

remmalle vaihteelle työntämällä 
vaihteenvalitsinta eteenpäin.

- (Alas):  Voit vaihtaa seuraavalle pie-
nemmälle vaihteelle työntämällä 
vaihteenvalitsinta taaksepäin.

i   Lisätietoja 

-
- -

-
-
-
-

-
-

-
-

-
- -

-
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Vaihto-lukko-järjestelmä 
Oman turvallisuutesi takia automaatti-
vaihteistossa on vaihtolukko, joka estää 
vaihtamisen P (pysäköinti) -asennosta R 
(peruutus) -asentoon, ellei jarrupoljin ole 
painettuna.
Vaihteen vaihtaminen P (pysäköinti) 
-asennosta R (peruutus) -asentoon:
1. Paina ja pidä jarrupoljinta.
2. Käynnistä moottori tai Käännä virta-

lukko ON-asentoon.
3. Siirrä vaihdevipua.

Vaihtolukon vapautus
Jos vaihtovipua ei voi siirtää P (pysäköin-
ti) -asennosta R (peruutus) -asentoon 
jarrupolkimen ollessa painettuna, paina 
edelleen jarrua ja tee seuraava:

OBC3060003

1. Käännä virtalukko LOCK/OFF-asen-
toon. 

2. Kytke seisontajarru.
3. Paina vaihtolukon vapautuspainiketta.
4. Paina ja pidä vaihdevivun lukituksen 

vapautuspainiketta painettuna.
5. Siirrä vaihdevipua.
Jos sinun on käytettävä vaihtolukon 
vapautusta, suosittelemme järjestelmän 
tarkastuttamista heti valtuutetulla 
HYUNDAI-liikkeestä.
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Virta-avaimen lukitusjärjestelmä  
(jos varusteena) 
Virta-avaimen voi poistaa vain, kun 
vaihtovipu on P (pysäköinti) -asennossa.

Anna sen aina pysähtyä kokonaan ja pidä 
jarrupoljin painettuna. Siirrä vaihteen-
valitsin P (pysäköinti) -asentoon, kiristä 
seisontajarru ja aseta virta-avain LOCK/
OFF-asentoon. Ota avain mukaasi kun 
poistut autosta.

 VAROITUS
Älä paina kaasupoljinta pitkään auton 
ollessa paikallaan moottori käynnissä. 
Moottori tai pakoputki saattaa ylikuu-
mentua ja sytyttää tulipalon.
Pakokaasut ja pakoputki ovat hyvin kuu-
mia. Älä mene liian lähelle pakoputken 
kuumia osia.
Älä pysäytä tai pysäköi syttyvän mate-
riaalin, kuten kuivan heinän, paperin 
tai lehtien, päälle. Ne voivat syttyä ja 
aiheuttaa tulipalon.

Hyvä ajotapa 
 Älä koskaan paina kaasupoljinta siir-

täessäsi vaihteenvalitsimen P (pysä-
köinti) -asennosta tai N (vapaa) -asen-
nosta muuhun asentoon.

 Älä koskaan siirrä vaihtovipua P (pysä-
köinti) -asentoon, kun auto liikkuu. 

  Älä siirrä vaihteenvalitsinta D (ajo) - 
tai R (peruutus)- asentoon ennen kuin 
auto on täysin pysähtynyt.

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta N (vapaa) 
-asentoon ajon aikana. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen, sillä moottorijarrutus 
ei ole mahdollista, ja vaihteisto saattaa 
vahingoittua.

 Kun ajat ylä- tai alamäkeen, vaihda 
aina D (ajo) -vaihteelle, kun ajat eteen-
päin, tai R (peruutus) -vaihteelle, kun 
ajat taaksepäin. Tarkista vaihdevalinta 
mittaristosta ennen ajamista. Jos ajat 
vastakkaiseen suuntaan vaihdevalin-
taan nähden, moottori sammuu ja seu-
rauksena voi olla vakava onnettomuus 
jarrujen heikentyneen suorituskyvyn 
takia.

 Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Jopa kevyt mutta jatkuva pol-
kimen painaminen saattaa aiheuttaa 
jarrujen ylikuumenemista, kulumista ja 
mahdollisesti jopa jarruvian.

 Kun ajat käsivalintatilassa, anna vauh-
din hidastua ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauksessa 
pienemmälle vaihteelle ei välttämättä 
voida vaihtaa, jos moottorin kierrosno-
peus on sallitun alueen ulkopuolella.

 Kytke aina seisontajarru, kun poistut 
autosta. Vaihteiston P (pysäköinti) 
-asento ei välttämättä riitä pitämään 
autoa paikallaan.
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 Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. 
Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, 
kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessa-
si. Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeu-
den muutos voi saada vetävät pyörät 
menettämään pitonsa, jolloin auton 
hallinta menetetään. Tämä voi aiheut-
taa onnettomuuden.

 Ihanteellinen suorituskyky ja taloudelli-
suus saadaan painamalla kaasupoljinta 
tasaisesti.

 VAROITUS
VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN VAARAN vähentämiseksi:
 Käytä AINA turvavyötä. Ilman turva-

vyötä matkustava henkilö on huomat-
tavasti suuremmassa vaarassa louk-
kaantua törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.

 Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa 
tai kääntyessäsi.

 Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten 
jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny 
äkillisesti tai jyrkästi.

 Auton katolleen kääntymisen riski 
kasvaa huomattavasti, jos menetät 
auton hallinnan moottoritienopeuk-
silla. 

 Auton hallinta menetetään usein, 
kun vähintään kaksi pyörää joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittää palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

 Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta 
sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymistä.

 HYUNDAI suosittelee noudattamaan 
kaikkia nopeusrajoituksia.

i   Lisätietoja - Kickdown-
mekanismi (jos varusteena)

-
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Paina jarrupoljinta ja paina vaihtopainiketta liikuttaessasi vaihdevipua.

Paina vaihteensiirtopainiketta ja siirrä vaihteenvalitsinta. 

Vaihdevipu voi toimia vapaasti.

Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta 
Kaksoiskytkinvaihteistossa on seitsemän nopeutta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde. 
Järjestelmä valitsee yksittäiset vaihteet automaattisesti, kun vaihtovipu on D (ajo) 
-asennossa.
 Kaksoiskytkinvaihteistoa voidaan kuvailla automaattisesti vaihtavaksi manuaalivaih-

teistoksi. Se antaa kuljettajalle tunteen manuaalivaihteistosta, mutta tarjoaa silti 
täysautomaattisen vaihteiston mukavuuden.

 Kun vaihteenvalitsin siirretään D (ajo) -asentoon, vaihteisto vaihtaa vaihteita 
automaattisesti perinteisen automaattivaihteiston tapaan. Toisin kuin perinteisessä 
automaattivaihteistossa, vaihteenvaihdot ovat havaittavissa ja kuultavissa, kun 
toimilaitteet kytkevät kytkimiä ja valitsevat vaihteita. 
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 Kaksoiskytkinvaihteisto sisältää kuiva-
levytyyppisen kaksoiskytkinmekanis-
min, joka mahdollistaa paremman kiih-
tyvyyden ja paremman polttoaineen-
kulutuksen ajon aikana. Mutta se eroaa 
perinteisestä automaattivaihteistosta 
siinä, että se ei sisällä väännönmuun-
ninta. Sen sijaan vaihtoa yhdeltä vaih-
teelta toiselle ohjaa kytkimen luistami-
nen, erityisesti pienillä nopeuksilla. 

 Tämän tuloksena vaihdot ovat joskus 
helpompia huomata, ja saattaa tuntua 
kevyttä tärinää, kun vaihteistoakselin 
nopeutta sovitetaan moottorin akselin 
nopeuteen. Tämä on normaali kaksois-
kytkinvaihteiston tila.

 Kuivakytkin siirtää väännön suorem-
min ja tarjoaa suoran vedon tuntuman, 
mikä voi tuntua erilaiselta verrattuna 
perinteiseen automaattivaihteistoon. 
Tämä on havaittavissa liikkeelleläh-
döissä ja hitailla nopeuksilla, jos autolla 
joudutaan pysähtymään toistuvasti. 

 Kun kiihdytetään nopeasti hitaammas-
ta ajoneuvon nopeudesta, moottorin 
kierrosluku voi kasvaa huomattavasti 
kytkimen luistamisen takia, kun kak-
soiskytkinvaihteisto valitsee oikean 
vaihteen. Tämä on normaalia.

 Kun kiihdytetään pysähdyksistä kal-
tevalla pinnalla, paina kaasupoljinta 
tasaisesti ja vähitellen välttääksesi äkil-
lisen nykimisen.

 Kun ajetaan ajoneuvoa hitaalla nopeu-
della, niin jos vapautat kaasupolkimen 
nopeasti, saatat tuntea moottorijarru-
tuksen ennen kuin vaihteisto vaihtaa 
vaihdetta. Tämä moottorijarrutuksen 
tuntuma vastaa manuaalivaihteiston 
käyttöä hitailla nopeuksilla.

 Kun ajat alamäkeen, voit hallita nopeut-
tasi ilman liiallista jarrujen käyttöä vaih-
tamalla vaihteen manuaalivaihtotilaan 
ja vaihtamalla sitten pienemmälle vaih-
teelle.

 Kun kytket tai katkaiset sytytysvirran, 
matkustamoon voi kuulua napsahtavia 
ääniä, jotka johtuvat järjestelmän itset 
estä uksesta. Tämä on normaali kak-
soiskytkinvaihteiston ääni.

 Uuden auton ensimmäisen 1.500 ajoki-
lometrin aikana saatat havaita vaihteen 
vaihdot selkeästi, erityisesti hitailla 
nopeuksilla. Totutusajovaiheessa auton 
järjestelmä sopeuttaa vaihteenvaihdon 
laatua ja suorituskykyä mahdollisim-
man tehokkaaksi ja joustavaksi.

 VAROITUS
Vakavien tai kuolemaan johtavien vam-
mojen vaaran vähentämiseksi:
 Tarkista AINA ennen vaihteenvalitsi-

men siirtämistä D (ajo)- tai R (peruu-
tus) -asentoon, ettei ketään (varsin-
kaan lapsia) ole auton lähellä.

 Ennen kuin poistut kuljettajan pai-
kalta varmista, että vaihteenvalitsin 
on P (pysäköinti) -asennossa, seison-
tajarru kytketty ja virta-avain LOCK/
OFF-asennossa. Auto saattaa muuten 
lähteä odottamatta liikkeelle.

 Älä käytä voimakasta moottorijarru-
tusta (vaihtamista suuremmalta vaih-
teelta pienemmälle vaihteelle) liuk-
kailla teillä. Tämä voi aiheuttaa ren-
kaiden luistamisen, mistä voi seurata 
onnettomuus.
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HUOMAUTUS
 Älä siirrä vaihteenvalitsinta D (ajo)-

asentoon tai R (peruutus) -asentoon 
auton liikkuessa.

 Älä aseta vaihdevipua N (vapaa) 
-asentoon ajon aikana.

 VAROITUS
Vaihteiston vikaantumisen takia et ehkä 
pysty jatkamaan ajamista, ja sijainnin 
ilmaisin (D, P) vilkkuu mittaristossa. 
Suosittelemme, että tarkistutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. 

DCT-varoitusviestit
Tämä varoitusviesti näytetään, kun ajo-
neuvolla ajetaan hitaasti kaltevalla pin-
nalla ja ajoneuvo havaitsee, että jarrupol-
jinta ei käytetä. 

OBC3070112TU

Ajettaessa ylämäkeen tai jyrkässä rin-
teessä:
 Voit pitää auton paikallaan rinteessä 

jarrupolkimella tai seisontajarrulla. 
 Pysähtelevässä liikenteessä kaltevalla 

pinnalla anna eteesi muodostua väli 
ennen kuin liikut ajoneuvollasi eteen-
päin. Pidä autoa paikallaan rinteessä 
painamalla jarrupoljinta.

  Jos ajoneuvoa ryömitetään mäessä 
kaasupolkimen avulla, kytkin ja vaih-
teisto voivat ylikuumentua, mistä 
voi aiheutua vaurioita. Tällöin LCD-
näyttöön tulee varoitusviesti.

 Jarrupoljinta pitää painaa koko ajan, 
kun LCD-näytössä on varoitus.

 Jos et huomioi varoitusta, vaihteisto 
voi vaurioitua.
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OBC3070109TU

 Vaihteiston kytkimien lämpötila voi 
nousta liian korkeaksi tietyissä olosuh-
teissa, esimerkiksi toistuvat pysähty-
miset ja liikkeellelähdöt jyrkässä rin-
teessä, äkilliset kiihdytykset ja muut 
laitteistoa rasittavat ajo-olosuhteet. Ja 
viimein, vaihteiston kytkin saattaa yli-
kuumentua.

 Kun kytkimen lämpötila on korkea, tur-
vajärjestelmä kytkeytyy päälle, vaih-
deasennon osoitus vilkkuu mittaristos-
sa ja kuuluu varoitusääni. Tällöin LCD-
näyttöön tulee viesti ’Transmission 
temperature is high! Stop safely’ 
(Vaihteiston lämpötila on korkea! 
Pysähdy varovasti) ja ajotuntuma voi 
muuttua epävakaaksi.

 Pysäytä auto tällöin turvalliseen paik-
kaan, jätä moottori käyntiin, paina jar-
rupoljin pohjaan ja kytke vaihteenva-
litsin P (pysäköinti) -asentoon. Anna 
vaihteiston jäähtyä.

 Jos et huomioi varoitusta, auton toi-
minta muuttuu yhä epävakaammaksi. 
Saatat kokea äkillisiä vaihtamisia, tois-
tuvia vaihtamisia tai nykimistä. Pysäytä 
auto tasaiselle paikalle ja paina jarru-
poljin pohjaan tai vaihda P (pysäköin-
ti) -asentoon, jotta ajaminen palau-
tuu normaaliksi. Anna sitten vaihteis-
ton jäähtyä muutaman minuutin ajan 
moottorin käydessä ennen ajamisen 
jatkamista.

 Noudata maltillista ajotapaa aina kun 
se on mahdollista.

OBC3070107TU/OBC3070108TU

 Jos autolla ajetaan edelleen ja kytki-
mien enimmäislämpötila saavutetaan, 
näyttöön tulee viesti ’Transmission 
Hot! Park with engine on’ (Vaihteisto 
kuumenee, pysäköi auto ja anna moot-
torin käydä). Kun näin tapahtuu, kytkin 
on pois käytöstä, kunnes se jäähtyy 
normaalilämpötilaan.

 Viestissä näkyy vaihteiston jäähty-
misaika.

 Pysäytä auto tällöin turvalliseen paik-
kaan, jätä moottori käyntiin, paina jar-
rupoljin pohjaan ja kytke vaihteenva-
litsin P (pysäköinti) -asentoon. Anna 
vaihteiston jäähtyä. 

 Kun näyttöön tulee viesti ’Trans cooled. 
Resume driving’ (Vaihteisto on jääh-
tynyt, ajamista voi jatkaa), autolla voi-
daan lähteä uudelleen liikkeelle. 

 Noudata maltillista ajotapaa aina kun 
se on mahdollista. 

Jos jokin LCD-näytön varoitusviesteistä 
jatkaa vilkkumista, niin oman turvallisuu-
tesi takia suosittelemme, että otat yhteyt-
tä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä ja 
annat tarkastaa järjestelmän.
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Vaihdeasennot
Näet vaihteenvalitsimen asennon mitta-
riston merkkivaloista virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa.

Älä siirrä vaihteenvalitsinta P (pysäköinti) 
-asentoon auton liikkuessa.
Vaihda P (pysäköinti) -asentoon paina-
malla jarrupoljinta lujasti ja varmistamal-
la, että jalka on poissa kaasupolkimelta.
Jos olet tehnyt kaikki yllä esitetyt, etkä 
silti voi siirtää vipua pois P (pysäköinti) 
-asennosta, katso tämän luvun kohtaa 
”Vaihtolukon vapautus”.
Vaihtovivun on oltava P (pysäköinti) 
-asennossa ennen moottorin sammut-
tamista.

 VAROITUS
 Vaihtaminen P (pysäköinti) -asentoon 

ajoneuvon liikkuessa voi aiheuttaa 
ajoneuvon hallinnan menettämisen.

 Varmista aina auton pysähdyttyä, 
että vaihteenvalitsin on P (pysäköinti) 
-asennossa, seisontajarru kytketty ja 
moottori sammutettu. 

 Kun pysäköit kaltevalle pinnalle, aseta 
vaihtovipu P (pysäköinti) -asentoon 
ja kytke seisontajarru, jotta estetään 
auton vieriminen alamäkeen.

 Turvallisuussyistä kytke seisontajarru 
aina vaihtovivun ollessa P (pysäköin-
ti)-asennossa, paitsi hätätilannepysä-
köinnin tapauksessa. 

Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen.

HUOMAUTUS
Pysäytä aina täysin ennen kuin vaihdat 
pois R (peruutus) -asennosta tai siihen. 
Vaihteisto voi vaurioitua, jos vaihdat 
R (peruutus)-asentoon ajoneuvon 
liikkuessa.

Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys ei 
ole kytkettynä. 
Käytä N (vapaa)-asentoa jos haluat käyn-
nistää sammuneen moottorin uudelleen 
tai jos sinun on pysähdyttävä moottorin 
ollessa käynnissä. Vaihda P (pysäköinti) 
-asentoon, jos sinun on mistä tahansa 
syystä poistuttava ajoneuvosta.
Paina aina jarrupoljinta kun vaihdat N 
(vapaa)-asennosta toiselle vaihteelle.

Tämä on normaali ajoasento. Vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti läpi 7 vaihteen 
sarjan, varmistaen parhaan polttoaineen-
kulutuksen ja tehon.
Saat lisätehoa toisen ajoneuvon ohituk-
seen tai ylämäkeen ajamiseen paina-
malla kaasupolkimen kokonaan pohjaan. 
Vaihteisto vaihtaa automaattisesti seu-
raavaksi pienemmälle vaihteelle (tai vaih-
teille, tarpeen mukaan).
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OBC3060002

+ (YLÖS):

- (ALAS):

Voit ottaa käsivalintatilan käyttöön auton 
liikkuessa tai ollessa pysähdyksissä siirtä-
mällä vaihteenvalitsimen D (ajo) -asen-
nosta käsivalinta-alueelle (M). Palauta 
automaattitila käyttöön työntämällä vaih-
teenvalitsin takaisin pääalueelle.

Manuaalisessa vaihtotilassa voit vaihtaa 
vaihdetta nopeasti liikuttamalla vaihdevi-
pua taaksepäin ja eteenpäin. 
Ylös (+) :  Voit vaihtaa seuraavalle suu-

remmalle vaihteelle työntä-
mällä vaihteenvalitsinta eteen-
päin.

Alas (-) :  Voit vaihtaa seuraavalle pie-
nemmälle vaihteelle työntämäl-
lä vaihteenvalitsinta taaksepäin.

i   Lisätietoja
-

- -
-

-
-
-

-

-
-

-

-
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Viiksivaihtimet (jos varusteena)

OBC3060004

Viiksivaihtimet toimivat, kun vaihtovipu 
on D (ajo) -asennossa tai manuaalivaih-
totilassa.

-
Viiksivaihdin toimii, kun ajoneuvon 
nopeus on yli 10km/h.
Vedä [+] tai [-] -vaihtovipua kerran 
vaihtaaksesi ylöspäin tai alaspäin 
yhden vaihteen, ja järjestelmä siirtyy 
automaattitilasta manuaalitilaan.
Kun auton nopeus on alle 10 km/h ja 
painat kaasupoljinta yli 6 sekunnin ajan 
tai siirrät vaihtovivun D (ajo) -asennosta 
manuaaliseen vaihtotilaan ja takaisin 
D (ajo) -asentoon, järjestelmä vaihtaa 
manuaalitilasta automaattitilaan.

-

Vedä [+] tai [-] -viiksivaihdinta kerran 
vaihtaaksesi ylös- tai alaspäin.

i   Lisätietoja
- - -

Vaihto-lukko-järjestelmä 
Oman turvallisuutesi takia kaksoiskytkin-
vaihteistossa on vaihtolukko, joka estää 
vaihtamisen P (pysäköinti) -asennosta R 
(peruutus) -asentoon, ellei jarrupoljin ole 
painettuna.
Vaihteen vaihtaminen P (pysäköinti)-
asennosta R (peruutus) -asentoon:
1. Paina ja pidä jarrupoljinta.
2. Käynnistä moottori tai Käännä 

virtalukko ON-asentoon.
3. Siirrä vaihdevipua.
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Vaihtolukon vapautus
Jos vaihtovipua ei voi siirtää P (pysä-
köinti) -asennosta R (peruutus)-asentoon 
jarrupolkimen ollessa painettuna, paina 
edelleen jarrua ja tee seuraava:

OBC3060003

1. Käännä virtalukko LOCK/OFF-asen-
toon. 

2. Kytke seisontajarru.
3. Paina vaihtolukon vapautuspainiketta.
4. Paina ja pidä vaihdevivun lukituksen 

vapautuspainiketta painettuna.
5. Siirrä vaihdevipua.

Jos sinun on käytettävä vaihtolukon 
vapautusta, suosittelemme järjestelmän 
tarkastuttamista heti valtuutetulla 
HYUNDAI-liikkeestä.

Virta-avaimen lukitusjärjestelmä  
(jos varusteena)
Virta-avaimen voi poistaa vain, kun vaih-
tovipu on P (pysäköinti) -asennossa.

Pysäköinti
Anna sen aina pysähtyä kokonaan ja pidä 
jarrupoljin painettuna. Siirrä vaihteen-
valitsin P (pysäköinti)-asentoon, kiristä 
seisontajarru ja aseta virta-avain LOCK/
OFF-asentoon. Ota avain mukaasi kun 
poistut autosta.

 VAROITUS
Älä paina kaasupoljinta pitkään auton 
ollessa paikallaan moottori käynnissä. 
Moottori tai pakoputki saattaa ylikuu-
mentua ja sytyttää tulipalon.
Pakokaasut ja pakoputki ovat hyvin kuu-
mia. Älä mene liian lähelle pakoputken 
kuumia osia.
Älä pysäytä tai pysäköi syttyvän mate-
riaalin, kuten kuivan heinän, paperin 
tai lehtien, päälle. Ne voivat syttyä ja 
aiheuttaa tulipalon.
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Hyvä ajotapa 
 Älä koskaan paina kaasupoljinta siir-

täessäsi vaihteenvalitsimen P (pysä-
köinti) -asennosta tai N (vapaa) -asen-
nosta muuhun asentoon.

 Älä koskaan siirrä vaihtovipua P (pysä-
köinti) -asentoon, kun auto liikkuu. 

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta D (ajo) - 
tai R (peruutus)- asentoon ennen kuin 
auto on täysin pysähtynyt.

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta N (vapaa) 
-asentoon ajon aikana. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen, sillä moottorijarrutus 
ei ole mahdollista, ja vaihteisto saattaa 
vahingoittua.

 Kun ajat ylä- tai alamäkeen, vaihda aina 
D (ajo) -vaihteelle, kun ajat eteenpäin, 
tai R (peruutus) -vaihteelle, kun ajat 
taaksepäin. Tarkista vaihdevalinta mit-
taristosta ennen ajamista. If you drive 
in the opposite direction of the sele-
cted gear, the engine will turn off and 
a serious accident might be occurred 
due to the degraded brake performan-
ce.

 Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Jopa kevyt mutta jatkuva pol-
kimen painaminen saattaa aiheuttaa 
jarrujen ylikuumenemista, kulumista ja 
mahdollisesti jopa jarruvian.

 Kun ajat käsivalintatilassa, anna vauh-
din hidastua ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauksessa 
pienemmälle vaihteelle ei välttämättä 
voida vaihtaa, jos moottorin kierrosno-
peus on sallitun alueen ulkopuolella.

 Kytke aina seisontajarru, kun poistut 
autosta. Vaihteiston P (pysäköinti) 
-asento ei välttämättä riitä pitämään 
autoa paikallaan.

 Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. 
Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, 
kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessa-
si. Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeu-
den muutos voi saada vetävät pyörät 
menettämään pitonsa, jolloin auton 
hallinta menetetään. Tämä voi aiheut-
taa onnettomuuden.

 Ihanteellinen suorituskyky ja taloudelli-
suus saadaan painamalla kaasupoljinta 
tasaisesti.

 VAROITUS
VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN VAARAN vähentämiseksi:
 Käytä AINA turvavyötä. Ilman turva-

vyötä matkustava henkilö on huomat-
tavasti suuremmassa vaarassa louk-
kaantua törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.

 Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa 
tai kääntyessäsi.

 Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten 
jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny 
äkillisesti tai jyrkästi.

 Auton katolleen kääntymisen riski 
kasvaa huomattavasti, jos menetät 
auton hallinnan moottoritienopeuk-
silla. 

 Auton hallinta menetetään usein, 
kun vähintään kaksi pyörää joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittää palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

 Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta 
sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymistä.

 HYUNDAI suosittelee noudattamaan 
kaikkia nopeusrajoituksia.

i   Lisätietoja - Kickdown-
mekanismi (jos varusteena)

-
-

-
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Jarrutehostin 
Autosi on varustettu jarrutehostimella, 
joka säätyy automaattisesti normaalin 
käytön aikana.
Jos moottori ei ole käynnissä tai se on 
sammutettu ajon aikana, jarrutehostin ei 
toimi. Voit silti pysäyttää auton painamalla 
jarrupoljinta tavallista voimakkaammin. 
Pysähtymismatka on kuitenkin pidempi 
kuin jos jarrutehostin toimisi.
Kun moottori ei ole käynnissä, jarrutehos-
timen säiliö tyhjenee osittain joka kerran, 
kun jarrupoljinta painetaan. Älä pumppaa 
jarrupoljinta, kun jarrutehostin ei toimi.
Pumppaa jarrupoljinta vain tarpeen 
mukaan säilyttääksesi auton hallinnan 
liukkaalla tiellä.

 VAROITUS
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:
 Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 

aikana. Muussa tapauksessa jarrut 
ylikuumenevat, jarrupalat kuluvat 
ennenaikaisesti ja auton pysähtymis-
matka pitenee.

 Jos haluat pienentää ajonopeutta 
pitkässä tai jyrkässä alamäessä, vaih-
da pienemmälle vaihteelle, jolloin 
ajonopeus hidastuu ilman jarrupolki-
men voimakasta painamista. Muutoin 
jarrut ylikuumenevat ja niiden suori-
tuskyky heikkenee huomattavasti.

 Jarrujen kastuminen saattaa heiken-
tää niiden suorituskykyä ja aiheuttaa 
puoltamista jarrutettaessa. Paina jar-
rupoljinta kevyesti kokeillaksesi ovat-
ko jarrut kastuneet. Testaa jarrujen 
toiminta ajettuasi tiellä, jolle on kerty-
nyt paljon vettä. Kuivaa jarrut lämmit-
tämällä niitä painelemalla jarrupoljin-
ta kevyesti ja ajaen samalla turvallista 
vauhtia eteenpäin, kunnes jarrujen 
teho palautuu normaaliksi. Vältä aja-
mista suurilla nopeuksilla ennen kuin 
jarrut toimivat asianmukaisesti.

Levyjarrujen kulumisenilmaisin 
Kuulet etu- ja takajarruista korkeataa-
juuksisen varoitusäänen, kun jarrupalat 
ovat kuluneet loppuun ja ne tulee uusia. 
Saatat kuulla äänen ajoittain tai aina, kun 
painat jarrupoljinta.
Jarruista saattaa kuulua vinkuvaa ääntä 
myös tietyissä ajo- tai ilmasto-olosuh-
teissa, kun painat jarrupoljinta ensimmäi-
sen kerran (tai painat sitä kevyesti). Tämä 
on normaalia, eikä oire viasta jarrujärjes-
telmässä.

HUOMAUTUS
Välttääksesi jarrujärjestelmän kalliit 
korjaustyöt vaihda jarrupalat heti, kun 
ne ovat liian kuluneet.

i  Lisätietoja
-

JARRUT 
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Takarumpujarrut
Takarumpujarruissa ei ole kulumisilmai-
simia. Tarkastuta siksi takajarrujen kitka-
pinnat jos kuulet jarruista hankausääntä. 
Tarkistuta takajarrut myös aina kun vaih-
dat renkaita tai vaihdat niiden paikkaa tai 
jos etujarrut vaihdetaan.

Seisontajarru 

OAC3069002TU

Kytke aina seisontajarru ennen autosta 
poistumista:
Paina jarrupoljin täysin pohjaan.
Vedä seisontajarrun kahva mahdollisim-
man ylös.

 VAROITUS
Älä käytä seisontajarrua kun auto liikkuu 
paitsi hätätilanteessa. Näin vähennät 
VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN riskiä. Seisontajarrun kyt-
keminen auton liikkuessa voi vahingoit-
taa jarruja ja aiheuttaa onnettomuuden.

OAC3069003TU

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-son-
tajarrujärjestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä, jos seisontajarru ei vapau-
du kokonaan.

 VAROITUS
Kun pysäytät tai pysäköit auton, anna 
sen aina pysähtyä kokonaan ja pidä 
jarrupoljin painettuna.
Siirrä vaihdevipu 1. vaihteelle kun se 
on pysäköitynä ylämäkeen ja R (peruu-
tus) -asentoon kun pysäköit alamäkeen 
(manuaalivaihteisto), tai P (pysäköinti) 
-asentoon (automaatti-/kaksoiskytkin-
vaihteisto), kytke sitten seisontajarru ja 
aseta virtalukko LOCK/OFF-asentoon.
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Seisontajarrun varoitusvalo
  Voit tarkistaa seisontajarrun 
varoitusvalon toiminnan 
kääntämällä virta-avaimen 
ON-asentoon (älä käynnistä 
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 seisonta-
jarrun vapauttamisen jälkeen moottorin 
käydessä, jarrujärjestelmässä voi olla toi-
mintahäiriö. Tilanteeseen on reagoitava 
välittömästi.
Pysäytä auto heti, jos se on mahdollista. 
Jos se ei ole mahdollista, noudata äärim-
mäistä varovaisuutta ja jatka ajamista 
vain lähimpään turvalliseen pysäytys-
paikkaan.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS)

 VAROITUS
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) tai ajon-
hallintajärjestelmä (ESC) eivät estä vir-
heellisistä tai vaarallisia ohjausliikkeis-
tä johtuvia onnettomuuksia. Jätä aina 
riittävä turvaväli edellä ajavaan, vaikka 
järjestelmät tekevät auton hallitsemi-
sesta helpompaa hätäjarrutustilanteis-
sa. Hidasta aina ajonopeutta huonoissa 
sääolosuhteissa. Joissain olosuhteissa 
jarrutusmatka voi olla pidempi autoissa, 
joissa on lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä tai ajonvakautusjarjestelma.
Aja hitaasti seuraavissa olosuhteissa:
 Epätasaisilla tai lumen peittämillä 

teillä ja sorateillä.
 Kuoppaisilla ja epätasaisilla teillä.
 Kun autossa on lumiketjut.

Älä testaa lukkiutumattomalla jarrujär-
jestelmällä (ABS) tai ajonvakautusjär-
jestelmällä (ESP) varustetun auton tur-
vaominaisuuksia ajamalla liian suurella 
ajonopeudella tai ajamalla kaarteeseen 
liian jyrkästi. Saata aiheuttaa itsellesi 
tai muille tiellä liikkujille vaaratilanteen.

Sähköinen ABS-jarrujärjestelmä auttaa 
estämään jarrujen luistamista. ABS-
järjestelmän avulla kuljettaja voi ohjata 
jarrutuksen aikana.
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ABS-toiminnon käyttö 
Jotta ABS-järjestelmä toimisi mahdolli-
simman tehokkaasti, jarrupoljinta ei pidä 
yrittää painaa kohtuullisella voimalla tai 
"pumpata". Paina jarrupoljinta niin voi-
makkaasti kuin mahdollista.
Kun painat jarrupoljinta olosuhteissa, 
joissa pyörät voivat lukkiutua, saatat 
kuulla ääniä jarruista tai tuntea vastaa-
van tärinän jarrupolkimessa. Tämä on 
normaalia ja tarkoittaa, että autosi ABS-
järjestelmä toimii.
ABS-järjestelmä ei lyhennä auton pysäyt-
tämiseen tarvittavaa aikaa tai välimatkaa.
Pidä aina riittävä turvaväli edessäsi ole-
vaan ajoneuvoon.
ABS-järjestelmä ei estä luistamista, joka 
johtuu äkillisestä suunnan muutokses-
ta, kuten liian jyrkästä kaarreajosta tai 
äkillisistä kaistan vaihdoksista. Aja aina 
tien kuntoon ja sääolosuhteisiin nähden 
turvallisella nopeudella.
ABS-järjestelmä ei voi ehkäistä hallin-
nan menettämistä. Ohjaa aina maltilli-
sesti voimakkaiden jarrutusten aikana. 
Ohjauspyörän äkillinen tai jyrkkä kään-
täminen saattaa aiheuttaa auton ajautu-
misen vastaantulevien kaistalle tai ulos 
tieltä.
Soratiellä tai epätasaisella tiellä lukkiu-
tumattoman jarrujärjestelmän toiminta 
saattaa pidentää jarrutusmatkaa taval-
lisella jarrujärjestelmällä varustettuun 
autoon verrattuna.
Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
(ABS) merkkivalo ( ) syttyy muutaman 
sekunnin ajaksi, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon. ABS-järjestelmä 
suorittaa tänä aikana itsetestauksen, ja 
merkkivalo sammuu, kun järjestelmä toi-
mii oikein. Järjestelmässä saattaa olla 
toimintahäiriö, jos merkkivalo ei sammu. 
Suosittelemme ottamaan mahdollisim-
man pikaisesti valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

 VAROITUS
Jos ABS-järjestelmän merkkivalo ( ) 
ei sammu, lukkiutumattomassa ABS-
jarrujärjestelmässä saattaa olla toiminta-
häiriö. Jarru-tehostin toimii normaalisti. 
Vähentääksesi vakavien tai kuolemaan 
johtavien vammojen riskiä, suosittelem-
me, että otat yhteyttä HYUNDAI-
liikkeeseen mahdollisimman pian.

HUOMAUTUS
Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
(ABS) merkkivalo ( ) saattaa syttyä, 
jos käytät jarruja jatkuvasti ajaessasi 
liukkaalla tiellä, jolloin myös ABS-
järjestelmä toimii jatkuvasti. Pysäytä 
auto turvalliseen paikaan ja sammuta 
moottori.
Käynnistä moottori uudelleen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä toimii 
normaalisti, jos ABS-merkkivalo ei syty. 
ABS-järjestelmässä saattaa olla toimin-
tahäiriö, jos merkkivalo syttyy. 
Muussa tapauksessa ABS-järjestelmässä 
voi olla ongelma. Suosittelemme otta-
maan mahdollisimman pikaisesti val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja

-
(

-
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Elektroninen 
ajovakausjärjestelmä (ESC)

OBC3060007

Ajonvakautusjärjestelmä vakauttaa auton 
kulkua kaarteissa. 
Järjestelmä tarkkailee, miten kuljettaja 
ohjaa autoa ja mihin auto todellisuudessa 
kulkee. 
Ajonvakausjärjestelmä jakaa jarrupainet-
ta oikeisiin jarruihin ja ohjaa moottorin 
hallintajärjestelmää auttaakseen kuljetta-
jaa pitämään auton halutulla liikeradalla. 
Ajonvakautusjärjestelmä ei korvaa turval-
lista ajotapaa. Sovita aina ajonopeutesi ja 
ajotyylisi tien kunnon mukaiseksi.

 VAROITUS
Aja aina tieolosuhteiden mukaisella 
ajonopeudella ja pienennä nopeutta 
ajaessasi kaarteeseen. Ajonvakautus-
järjestelmä ei estä onnettomuuksia. 
Äkilliset ohjausliikkeet, liian suuri kaar-
renopeus ja vesiliirto saattavat johtaa 
vakavaan onnettomuuteen järjestel-
mästä huolimatta.

Ajon vakautusjärjestelmän (ESC) 
toiminta 

(

Ajonvakautusjärjestelmän merkkiva-
lo ja ajonvakautusjärjestelmän OFF-
merkkivalo syttyvät 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuvat, kun virtalukko kytketään 
ON-asentoon. ESC on käytössä, kun 
molemmat valot ovat sammuneet.

Kun ajonvakautusjärjestelmä 
on käytössä, ajonvakautus-
järjestelmän merkkivalo vilk-
kuu:

 Kun painat jarrupoljinta olosuhteissa, 
joissa pyörät voivat lukkiutua, saatat 
kuulla ääniä jarruista tai tuntea vastaa-
van tärinän jarrupolkimessa. Tämä on 
normaalia ja tarkoittaa, että ajonvakau-
tusjärjestelmä toimii.

 Kun ajonvakautusjärjestelmä aktivoi-
tuu, moottori ehkä reagoi kaasupolki-
meen kuten tavallisesti.

 Vakionopeussäädin kytkeytyy pois käy-
töstä ajonvakautusjärjestelmän akti-
voituessa. Vakionopeussäädin voidaan 
kytkeä uudelleen, kun ajo-olosuhteet 
sen sallivat. Lisätietoja on luvussa 7 
kohdassa "Vakionopeussäädin" (jos 
varusteena). 

 Moottorin käyntinopeus ei ehkä 
nouse kaasupoljinta painettaessa, 
kun lähdet liikkeelle mudasta tai ajat 
liukkaalla tiellä. Tämä on normaalia 
ja johtuu siitä, että järjestelmä pyrkii 
varmistamaan parhaan mahdollisen 
pidon ja hallittavuuden.
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(

Ajonvakautusjärjestelmä kyt-
ketään pois päältä seuraa-
vasti:

 Vaihe 1
Paina ESC OFF -painiketta. ESC OFF 
-merkkivalo ja/tai viesti ’Luistonesto 
poistettu käytöstä’ tulevat näkyviin ja 
kuuluu varoitusääni. Tässä käyttötilassa 
luistonesto-toiminto (moottorin hallinta 
ajonvakautusjärjestelmässä) on kytketty 
pois käytöstä, mutta jarrujen ohjaustoi-
minnot (jarrujen hallinta ajonvakautusjär-
jestelmässä) ovat edelleen käytössä.

 Vaihe 2
Paina ESC OFF -painiketta pitkään yli 
3 sekunnin ajan. ESC OFF -merkkivalo 
syttyy ja/tai viesti ’Traction & Stability 
Control disabled’ (luistonesto ja ajon-
vakautusjärjestelmä poistettu käytöstä) 
tulee näyttöön. Tässä käyttötilassa luisto-
nestotoiminto (moottorin hallinta ajonva-
kautusjärjestelmässä) ja jarrujen ohjaus-
toiminnot (jarrujen hallinta ajonvakautus-
järjestelmässä) on kytketty pois käytöstä.
Jos virta-avain käännetään LOCK/ OFF-
asentoon, kun ajonvakautusjärjestelmä 
on kytkettynä pois päältä, ajonvakautus-
järjestelmä pysyy kytkettynä pois päältä. 
Ajonvakautusjärjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti uudelleen päälle, kun moot-
tori käynnistetään.

Merkkivalot 
  ESC-merkkivalo (vilkkuu)

  Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo

OTD059013

OTD059012

ESC-merkkivalo syttyy, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, ja sammuu 
sitten, jos järjestelmä toimii normaalisti.
Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu, kun järjestelmä on käytössä.
Jos ESC-merkkivalo ei sammu, ajon-va-
kautusjärjestelmässä saattaa olla toimin-
tahäiriö. Jos varoitusvalo palaa, suosit-
telemme, että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä mah-
dollisimman pian.
Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkki-
valo syttyy, kun ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois päältä painamalla ajonva-
kautusjärjestelmän OFF-painiketta.

 VAROITUS
Kun ajonvakautusjärjestelmän merkki-
valo vilkkuu, se ilmaisee, että järjestel-
mä on toiminnassa:
Aja hitaasti äläkä KOSKAAN yritä kiih-
dyttää ÄLÄ KOSKAAN paina ESC OFF 
-painiketta, kun ajonvakautusjärjestel-
män merkkivalo vilkkuu. Saatat menet-
tää ajoneuvon hallinnan ja joutua liiken-
neonnettomuuteen.

HUOMAUTUS
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei ehkä 
toimi oikein, jos autoon on asennet-
tu erikokoisia renkaita tai vanteita. 
Varmista ennen renkaanvaihtoa, että 
asennettavat renkaat ja vanteet ovat 
samankokoisia. Älä koskaan aja autoa, 
jonka rengassarjassa on erikokoisia ren-
kaita alleasennettuna.
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Ajon vakautusjärjestelmän 
kytkeminen pois toiminnasta

ESC-OFF-tilaa kannattaa käyttää vain 
lyhyitä aikoja esimerkiksi kun autoa yrite-
tään irrottaa lumesta tai mudasta.
Voit kytkeä ajonvakautusjärjestelmä pai-
namalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-
painiketta ajaessasi tasaisella tienpinnal-
la.

HUOMAUTUS
Toimi seuraavasti, jotta vaihteisto ei 
vaurioidu:
 Älä anna samalla akselilla olevin 

pyörien luistaa liikaa, kun ESC-, ABS- ja 
seisontajarrun varoitusvalot palavat. 
Auton takuu ei kata mahdollisia 
korjauksia. Vähennä moottorin tehoa 
äläkä anna pyörien luistaa liikaa, kun 
nämä valot palavat.

 Kun autoa käytetään alustadynamo-
metrissa, varmista, että ajonvakau-
tusjärjestelmä on kytketty pois päältä 
(ESC OFF -merkkivalo palaa).

i  Lisätietoja
( -

-
( -

Ajonhallintajärjestelmä (VSM)
VSM-ajonhallintajärjestelmä on ESC -ajo-
vakauden hallintajärjestelmän toimin-
to. Se auttaa pitämään auton vakaana 
äkillisissä kiihdytyksissä tai jarrutuksissa 
märillä, liukkailla tai huonokuntoisilla teil-
lä, pidon jakautuessa epätasaisesti neljäl-
le renkaalle.

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun 
käytät ajovakauden hallintajärjestelmää:
 Tarkista AINA ajonopeutesi ja autosi 

turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. 
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) ei korvaa turvallista ajotapaa.

 Älä koskaan aja liian lujaa tien kun-
toon nähden. Ajovakauden hallinta-
järjestelmä (VSM) ei ehkäise onnet-
tomuuksia. Liiallinen ajonopeus huo-
noissa sääolosuhteissa, liukkaalla tai 
huonokuntoisella tiellä voi olla osa-
syynä vakavaan liikenneonnettomuu-
teen.
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Ajanhallintajärjestelmän (VSM) 
toiminta

Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa 
ajonvakautusjärjestelmä aktivoituu, saa-
tat kuulla "tikittävän" äänen jarruista tai 
tuntea vastaavan sykkivän liikkeen jarru-
polkimessa. Tämä on normaalia ja tarkoit-
taa, että ajonhallintajärjestelmä toimii.

i  Lisätietoja

-

-
- ( -

(

 VAROITUS
Jos ajonvakauden hallintajärjestel-
män merkkivalo ( ) tai ohjaustehos-
timen merkkivalo ( ) jää palamaan 
tai vilkkuu, ajonhallintajärjestelmässä 
(VSM) saattaa olla toimintahäiriö. Jos 
varoitusvalo palaa, suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä mahdollisimman 
pian.

HUOMAUTUS
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei ehkä 
toimi oikein, jos autoon on asennettu 
erikokoisia renkaita tai vanteita. 
Varmista ennen renkaanvaihtoa, että 
asennettavat renkaat ja vanteet ovat 
samankokoisia. Älä koskaan aja autoa, 
jonka rengassarjassa on erikokoisia 
renkaita alleasennettuna.
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Mäkilähtöavustin (HAC)  
(jos varusteena)
Mäkilähtöavustin (HAC) estää autoa valu-
masta eteen- tai taaksepäin mäkilähdöis-
sä. 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 kaasupol-
jinta kun lähdet liikkeelle ylä- tai ala-
mäestä. Mäkilähtöavustin on aktiivinen 
vain noin 2 sekuntia.

i  Lisätietoja
-

( -

-

-

Jarruvalojen 
hätäjarrutustoiminto (ESS)
Järjestelmä varoittaa takana ajavia 
vilkuttamalla jarruvaloja, kun jarrupoljinta 
painetaan äkillisesti ja voimakkaasti.
Järjestelmä aktivoituu, kun seuraavat 
ehdot täyttyvät: 
 Auto pysähtyy äkillisesti 

 (Hidastuminen on suurempi kuin 7 m/s2 
tai ABS -järjestelmä aktivoituu) 

 Ajonopeus ylittää 55km/h (34 mph)
 Hätävilkut kytkeytyvät pois päältä

Hätävilkut alkavat vilkkua automaattisesti 
jarruvalojen välähtämisen jälkeen, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät: 
 Ajonopeus on alle 40 km/h (25 mph)
 Äkkijarrutustilanne päättyy (hidastumi-

nen on pienempi kuin 4 m/s2 tai ABS 
-järjestelmä deaktivoituu)

Varoitusvilkut kytkeytyvät pois:
 Kun autolla ajetaan hitaalla nopeudella 

tietyn aikaa. 
 Kuljettaja voi kytkeä hätävilkut 

manuaalisesti pois päältä painamalla 
hätävilkkukytkintä.

 HUOMIO
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) 
ei toimi, kun hätävilkut ovat päällä. 
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Monitörmäyksen estojarru 
(MCB) (jos varusteena)
Monitörmäyksen estojarru hallitsee jarrua 
automaattisesti onnettomuuden sattues-
sa, jossa turvatyyny laukeaa, vähentääk-
seen mahdollisten lisäonnettomuuksien 
riskiä.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
 Turvatyynyn laukeamishetkestä läh-

tien, Monitörmäyksen estojarru tark-
kailee jarrupolkimen ja kaasupolkimen 
painamisen voimakkuutta lyhytaikai-
sesti. Järjestelmä aktivoituu, kun seu-
raavat ehdot täyttyvät:
- Ajoneuvon nopeus törmäyshetkellä 

on alle 180 km/h (112 mph).
- Jarru- tai kaasupoljinta painetaan 

hyvin vähän.
 Kun kuljettaja painaa jarrupolkimen tie-

tyn tason yli silloin kun Monitörmäyksen 
estojarru on toiminnassa, jarrutus-
teho ottaa etusijan Monitörmäyksen 
estojarrujärjestelmän automaattiseen 
jarrutukseen nähden. Mutta, jos kul-
jettaja nostaa jalkansa jarrupolkimelta, 
Monitörmäyksen estojarrujärjestelmä 
jatkaa jarrutusta automaattisesti.

Järjestelmä poiskytketty
Monitörmäyksen estojarrun toiminta 
peruutetaan seuraavissa tilanteissa:
- Kaasupoljin painetaan tietyn rajan yli.
- Ajoneuvo pysähtyy.
- ESC: ssä (Elektroninen ajovakausjärjes-

telmä) on toimintahäiriö tai järjestelmä 
ei toimi normaalisti.

- Kymmenen sekuntia on kulunut siitä, kun 
Monitörmäyksen estojarrujärjestelmä 
käytti jarruja automaattisesti.

 VAROITUS
 Monitörmäyksen estojarru vähentää 

ajoneuvon nopeutta törmäyksen jäl-
keen, mutta se ei ehkäise seuraavaa 
törmäystä. Voit ajaa pois törmäyspai-
kalta painamalla kaasupoljinta vält-
tääksesi muita vaaratilanteita.

 Kun Monitörmäyksen estojarru 
on pysäyttänyt ajoneuvon, järjes-
telmä lopettaa jarrujen hallinnan. 
Tilanteesta riippuen kuljettajan tulisi 
painaa jarru- tai kaasupoljinta uusien 
onnettomuuksien välttämiseksi.
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Jarruihin liittyviä ohjeita 

 VAROITUS
Kun pysäytät tai pysäköit auton, anna 
sen aina pysähtyä kokonaan ja pidä jar-
rupoljin painettuna. Siirrä vaihteenva-
litsin 1. vaihteelle (manuaalivaihteisto) 
tai N (vapaa) -asentoon (automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto), kytke seison-
tajarru päälle ja aseta virtalukko LOCK/
OFF-asentoon.
Jos seisontajarrua ei kytketä tai jos se 
kytketään puutteellisesti, auto voi lähteä 
odottamatta liikkeelle, jolloin kuljettaja 
tai sivulliset henkilöt voivat saada 
vammoja. Kytke AINA seisontajarru, kun 
poistut autosta.

Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteen! Jarrut saattavat kastua, 
jos autolla ajetaan vedessä tai jos se 
pestään. 
Pysähtymismatka kasvaa, kun jarrut ovat 
kastuneet. Ohjaus saattaa myös puoltaa 
jarrutettaessa.
Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljin-
ta kevyesti, kunnes jarrut toimivat taas 
normaalisti. Jos jarrujen toiminta ei 
palaudu normaaliksi, pysäytä auto tur-
valliseen paikkaan. Suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.
ÄLÄ pidä jalkaa jarrupolkimella ajon aika-
na. Myös jatkuva kevyt polkimen paina-
minen saattaa aiheuttaa jarrujen ylikuu-
menemista, kulumista ja mahdollisesti 
jopa jarruvian.
Jos rengas tyhjenee ajon aikana, paina 
jarrupoljinta kevyesti ja pidä auto suo-
rassa hidastaessasi ajonopeutta. 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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Ajoneuvosi voi olla varustettuna ISG-
järjestelmällä, joka vähentää polttoai-
neenkulutusta sammuttamalla ja käyn-
nistämällä moottorin automaattisesti.
Moottori käynnistyy automaattisesti heti, 
kun käynnistyksen ehdot täyttyvät.

HUOMAUTUS
Jotkut auton varoitusvaloista (ABS, ESP, 
ESP OFF, EPS tai seisontajarrun varoi-
tusvalo) saattavat palaa muutaman 
sekunnin ajan, kun moottori käynnistyy 
automaattisesti ISG-järjestelmän ohjaa-
mana. Tämä johtuu alhaisesta akku jän 
liitteestä. Se ei ole merkki järjestelmän 
toimintahäiriöstä.

ISG :n käyttöönotto
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 riittävä.
 Akkuanturi aktivoituu ja akun varaustila 

on riittävä.
 Ulkolämpötila ei ole liian alhainen tai 

korkea.
 Autoa ajetaan tasaisella nopeudella ja 

se pysähtyy.
  Ilmastointilaitteen käyttö täyttää vaati-

mukset.
 Auto on lämmennyt tarpeeksi.
 Tie kallistuu asteittain.
 Ohjauspyörää käännetään alle 180 

astetta, jonka jälkeen auto pysähtyy.

ISG :n poistaminen käytöstä

OBC3060008

 Tyyppi A

OBC3060012

 Tyyppi B

Voit poistaa ISG-järjestelmän käytöstä 
painamalla ISG OFF -painiketta.
ISG OFF -painikkeen merkkivalo sammuu.
Jos painetaan ISG OFF -painiketta uudel-
leen, järjestelmä otetaan käyttöön ja ISG 
OFF -painikkeen merkkivalo sammuu.

MOOTTORIN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS  JA KA NNIS
T SJARJESTELMA IS  JOS VARUSTEENA
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Automaattinen sammutus

OBC3060009

(
Manuaalivaihteisto/Älykäs 
manuaalivaihteisto
1. Vähennetään auton nopeus 5 km/h (3 

mph) alle.
2. Vaihdetaan N (vapaa) -asentoon.
3. Vapauta kytkinpoljin. 

Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto
1. Laske ajonopeus alle 0 km/h nopeu-

teen.
2. Painetaan jarrupoljinta.
Moottori sammuu ja mittariston vihreä 
AUTO STOP (automaattipysäytys)-merk-
kivalo ( ) syttyy. 

HUOMAUTUS
 Manuaalivaihteistolla, tai älykkäällä 

manuaalivaihteistolla varustetun ajo-
neuvon, on saavutettava vähintään 8 
km/h (5 mph) nopeus, ja automaat-
tivaihteistolla tai kaksoiskytkinvaih-
teistolla varustetun ajoneuvon on 
saavutettava vähintään 5 km/h (3 
mph) nopeus viimeisen sammutusau-
tomatiikka-pysähdyksen jälkeen. 

 Jos turvavyö tai kuljettajan ovi 
(konepelti) avataan, ISG-järjestelmä 
poistuu käytöstä.

(
Manuaalivaihteisto/Älykäs 
manuaalivaihteisto
Manuaalivaihteistolla tai älykkääl-
lä manuaalivaihteistolla varustetuissa 
MHEV :ssä, on kolme eri sammutusau-
tomatiikkaa.

- Perinteinen sammutusautomatiikka
 Vähennetään auton nopeus 7 km/h 

(4 mph) alle.
 Vaihdetaan N (vapaa) -asentoon.
 Vapauta kytkinpoljin.

- Laajennettu sammutusautomatiikka
 Painetaan jarrupoljinta.
 Painetaan kytkinpoljinta.

- Lähtötilassa
Voit pitää moottorin sammutettuna läh-
döstä pysähtymiseen, painamalla kytkin- 
ja jarrupoljinta melkein samanaikaisesti.

HUOMAUTUS
1. Jos viimeinen valitsemasi vaihde oli 

1., ISG STOP -tila ei aktivoidu.
2. Manuaalivaihteistolla, tai älykkäällä 

manuaalivaihteistolla varustetun ajo-
neuvon, on saavutettava vähintään 8 
km/h (5 mph) nopeus viimeisen sam-
mutusautomatiikka-pysähdyksen jäl-
keen.

3. Kun ISG STOP -tila on käytössä, voit 
vaihtaa vaihteen N (vapaa) -asentoon 
ja vapauttaa kytkinpolkimen, jolloin 
ISG STOP-tila jää STOP-tilaan.

4. Laajennettu sammutusautomatiikka 
toimii jopa yli 7 km/h nopeudessa, 
jos se täyttää kunkin vaihde-asennon 
nopeusvaatimuksen. Laajennettu 
sammutusautomatiikka toimii jopa 
kolmannella vaihteella, 40 km/h 
nopeudessa. (24 mph))

5. Jos turvavyö tai kuljettajan ovi (kone-
pelti) avataan, ISG-järjestelmä pois-
tuu käytöstä.
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Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto
- Perinteinen sammutusautomatiikka 

 Laske ajonopeus alle 0 km/h nopeu-
teen).

 Painetaan jarrupoljinta.
- Laajennettu sammutusautomatiikka

 Vähennetään auton nopeus 25 km/h 
(15 mph) alle.

 Painetaan jarrupoljinta.
- Lähtötilassa
Voit pitää moottorin sammutettuna 
lähdöstä pysähtymiseen, painamalla 
jarrupoljinta alle 40 km/h (24 mph) 
nopeudessa.

HUOMAUTUS
Automaattivaihteistolla, tai kaksoiskyt-
kinvaihteistolla varustetun ajoneuvon 
on saavutettava vähintään 30 km/h (18 
mph) nopeus (laajennettu sammutusau-
tomatiikka), tai 5 km/h (3 mph) nopeus 
(tavanomainen sammutusautomatiik-
ka) viimeisen sammutusautomatiik-
ka-pysähdyksen jälkeen.
- Jos turvavyö tai kuljettajan ovi (kone-

pelti) avataan automaattipysäytysti-
lassa ajoneuvon ollessa pysähdyksis-
sä, ISG-järjestelmä poistuu käytöstä.

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen sammutusau-
tomatiikan aktivoinnin jälkeen (paitsi 48 
V MHEV)
Manuaalivaihteisto/Älykäs manuaalivaih-
teisto
Manuaalivaihteistolla tai Älykkäällä 
manuaalivaihteistolla varustettu auto 
voidaan käynnistää kahdella tavalla.
- Tavanomainen käynnistys
Paina kytkinpoljinta vaihdevivun ollessa 
N (vapaa) -asennossa.

- Myöhäinen käynnistys (jos varusteena)
1- Painetaan kytkinpoljinta
2- Vaihda vaihteelle
3- Vapauta jarrupoljin

HUOMAUTUS
1. Myöhäistä käynnistystoimintoa voi-

daan käyttää vain tasaisella pinnalla 
ja ajoneuvon ollessa vakaa.

2. Moottorin käynnistämiseksi, kun jar-
rupoljinta ei ole painettu tai vaihde 
on jo kytketty, paina ensin jarrupol-
jinta ja paina varmuuden vuoksi kyt-
kinpoljinta.

3. Moottorin käynnistäminen kun ajo-
neuvo ei liiku ja jarrupolkimen ollessa 
painettuna (vain myöhäisen käynnis-
tyksen yhteydessä),
 Paina kytkinpoljinta ja vapauta se.
 Paina kytkinpoljin välittömästi 
uudelleen pohjaan

4. Jos moottori on pysähtynyt, moottori 
käynnistyy, jos toimit alla kuvatulla 
tavalla.
 Vapauta kytkinpoljin kun moottori 
on täysin pysähtynyt

 Painetaan kytkinpoljinta
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Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto
- Vapauta jarrupoljin
Moottori käynnistyy ja mittariston vihreä 
AUTO STOP (automaattipysäytys) -merk-
kivalo ( ) sammuu.

-

(
Manuaalivaihteisto/Älykäs 
manuaalivaihteisto
- Ennen pysähtymistä
Paina kytkinpoljinta jos se ei ole painet-
tuna.
Jos kytkinpoljin on jo painettuna, vapauta 
jarrupoljin tai vaihda vaihde muualle kuin 
N -asentoon.

- Pysähtymisen jälkeen
 Jos kytkinpoljin on jo painettuna, 

vapauta jarrupoljin tai vaihda vaihde 
pois N (vapaa) -asennosta.

 Jos kytkinpoljin ei ole painettuna, 
moottori käynnistyy MYÖHÄISEN käyn-
nistyksen menetelmän mukaisesti.

1) Paina kytkinpoljinta.
2) Vaihda vaihteelle
3) Vapauta vain jarrupoljin

HUOMAUTUS
1. Myöhäistä käynnistystoimintoa voi-

daan käyttää vain tasaisella pinnalla 
ja ajoneuvon ollessa vakaa.

2. Moottorin käynnistämiseksi, kun jar-
rupoljinta ei ole painettu tai vaihde 
on jo kytketty, paina ensin jarrupol-
jinta ja paina varmuuden vuoksi kyt-
kinpoljinta.

3. Moottorin käynnistäminen kun ajo-
neuvo ei liiku ja jarrupolkimen ollessa 
painettuna (vain myöhäisen käynnis-
tyksen yhteydessä),
 Paina kytkinpoljinta ja vapauta se.
 Paina kytkinpoljin välittömästi 
uudelleen pohjaan

4. Jos moottori on pysähtynyt, moottori 
käynnistyy, jos toimit alla kuvatulla 
tavalla.
 Vapauta kytkinpoljin kun moottori 
on täysin pysähtynyt

 Painetaan kytkinpoljinta
5. Jos ajoneuvon nopeus kasvaa eikä 

laske ISG STOP -toiminnon käytön 
jälkeen, moottori saattaa käynnistyä 
automaattisesti.

Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto
Vapauta jarrupoljin

HUOMAUTUS
Jos ajoneuvon nopeus kasvaa eikä laske 
ISG STOP -toiminnon käytön jälkeen, 
moottori saattaa käynnistyä automaat-
tisesti.
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ISG -järjestelmän toiminnan 
ehdot
ISG -järjestelmä toimii seuraavissa 
tapauksissa:
 Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
 Konepelti ja kuljettajan ovi ovat kiinni
 Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
 Akkuanturi aktivoituu ja akun varaustila 

on riittävä.
 Ulkolämpötila ei ole liian alhainen tai 

korkea.
 Autoa ajetaan tasaisella nopeudella ja 

se pysähtyy.
 Ilmastointilaitteen käyttö täyttää vaa-

timukset.
 Auto on lämmennyt tarpeeksi.
 Ajoneuvo ei kulje jyrkällä tiellä (paitsi 

manuaalivaihteisto)
 Ohjauspyörä ei ole käännettynä jyrk-

kään asentoon
 Ajoneuvo ei ole korkeassa paikassa
 Tuulilasin huurteenpoisto on pois 

käytöstä
 Manuaalinen vaihtotila ei ole valittuna 

(paitsi manuaalivaihteisto)
 Kun riittävä aika on kulunut R (peruutus) 

-vaihteelle vaihdosta

-

 Jarrutehostimen alipaine on riittämä-
tön.

 Moottorin maksimaalinen pysäytysaika 
on ylitetty

 Ilmastointi on päällä ja valittuna on 
suurin puhallinnopeus.

 Ikkunat saattavat huurtua vaikka 
ilmastointi on päällä.

 Akku ei toimi optimaalisesti.
 Ilmastointilaitteen jäähdytys- ja 

lämmitysteho ei ole riittävä.
 Kun painetaan ISG OFF -painiketta 

moottorin automaattisen pysäytyksen 
jälkeen (paitsi manuaalivaihteisto)

 Ajoneuvo liikkuu pysähdyksen jälkeen.
 Kaasu- ja jarrupoljinta painetaan 

samanaikaisesti. (Paitsi manuaalivaih-
teisto)

 Kuljettajan turvavyö avautuu tai kuljet-
tajan ovi on raollaan (paitsi manuaali-
vaihteisto).

Vihreä AUTO STOP merkkivalo ( ) vilk-
kuu mittaristossa 5 sekuntia.

HUOMAUTUS
 Jos ISG-järjestelmä ei täytä sitä käyt-

töolosuhdetta, ISG-järjestelmä deak-
tivoituu.
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ISG merkkivalo
ISG-järjestelmä ilmaistaan mittaristossa 
olevalla lampulla. Jos ajoneuvosi on 
varustettu valvontakojelaudalla, ilmoitus 
ilmestyy LCD-näyttöön.

OBC3060009

Järjestelmä voi vaatia moottorin manuaa-
lisen uudelleenkäynnistämisen kun ISG 
OFF -painikkeen valo syttyy, ja jos ajo-
neuvosi on varustettu valvontakojelau-
dalla, varoitusviesti ilmestyy ja jää näky-
viin.

OBC3060008

 Tyyppi A

OBC3060012

 Tyyppi B

OBC3070110TU/OBC3070111TU

Moottori ei käynnisty, jos vaihdevipu siir-
retään N (vapaa) -asennosta D (ajo)-asen-
toon (manuaalitila), tai R (peruutus)-asen-
toon painamatta jarrupoljinta moottorin 
pysähtyessä automaattisesti. Jos painat 
tällöin jarrua, ajoneuvo käynnistyy uudel-
leen.
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Tavallinen, manuaalivaihteistolla varus-
tettu ajoneuvo (ei MHEV tai ei varustet-
tu MYÖHÄINEN käynnistys -toiminnolla) 
pystyy käynnistämään moottorin vain 
vaihteen ollessa vapaalla. Jos vaihde-
taan vaihdetta painamatta kytkinpoljin 
kokonaan pohjaan, kuuluu äänivaroitus. 
Moottori tulisi käynnistää vaihteen olles-
sa Vapaa -asennossa.
Jos moottori sammutetaan tai ajoneu-
vo liikkuu tahattomasti, jos vaihde on 
kytkettynä eikä kytkinpoljinta paineta, 
järjestelmä näyttää varoitusviestin alla 
olevan kuvan mukaisesti. Jos kuljettaja 
painaa tällöin kytkinpolkimen kokonaan 
pohjaan, moottori käynnistyy automaat-
tisesti. (Vain MYÖHÄINEN käynnistys 
-toiminnolla varustettu ISG-järjestelmä, 
paitsi MHEV)

OPDE050564L

ISG :n toimintahäiriö
Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:

OBC3060009

ISG: hen liittyvissä antureissa tai järjestel-
mässä tapahtuu toimintavirhe.
Mittaristossa oleva keltainen AUTO STOP 
-merkkivalo ( ) jää palamaan vilkut-
tuaan 5 sekuntia ja ISG OFF-painikkeen 
valo syttyy.

HUOMAUTUS
 Jos ISG OFF -painikkeen valo ei sammu 

painikkeen uudelleenpainamisen jäl-
keen, tai jos ISG-järjestelmä toimii jat-
kuvasti virheellisesti, vie ajoneuvosi 
tarkastettavaksi ammattikorjaamoon 
mahdollisimman pian. Hyundai suo-
sittelee yhteyden ottamista valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

 Kun ISG OFF -painikkeen valo syttyy, 
se saattaa sammua, kun ajetaan noin 
80 km/h nopeudella enintään kahden 
tunnin ajan ja jos puhaltimen nopeus 
on asetettu 2. puhallustasoa pienem-
mälle. Jos ISG OFF -painikkeen valo 
jää palamaan toimenpiteestä huoli-
matta, vie ajoneuvosi tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon mahdollisimman 
pian. Hyundai suosittelee yhteyden 
ottamista valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.



6-52

Ajaminen autollasi

HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää ISG-toimintoa, 
akkuanturia on kalibroitava noin 4 tunnin 
ajan sytytyksen ollessa pois päältä ja 
käynnistämällä ja sammuttamalla sitten 
moottorin 2 tai 3 kertaa.

 VAROITUS
Kun moottori on ISG-tilassa, moottori 
voi käynnistyä ilman kuljettajan myötä-
vaikutusta. Sammuta moottori kääntä-
mällä virtakytkin LOCK (OFF) -asentoon 
tai ota avain virtalukosta, ennen kuin 
poistut autosta tai alat työskennellä 
moottoritilassa.
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START STO  RULLAUS SS  V M EV  
Start Stop -rullaus auttaa vähentämään 
polttoaineenkulutusta sammuttamalla 
liikkeessä olevan ajoneuvon moottorin 
automaattisesti. Moottori sammuu, kun 
ajoneuvon nopeus voidaan ylläpitää 
ilman kaasupolkimen painamista.

SSC :n toiminnan edellytykset 
Start Stop -rullaus toimii seuraavissa 
olosuhteissa. 

 Ajotilaksi on valittu ECO 
 Ajoneuvo ylläpitää tiettyä nopeutta
 Jarru- tai kaasupoljinta ei paineta

Kun Start Stop -rullaus on toiminnassa, 
"Kustannukset!" viesti ilmestyy mittaris-
toon. 

Moottorin käynnistämisen 
edellytykset 
 Moottori käynnistyy manuaalisesti, 

kun:
- Kaasupoljinta painetaan
- Jarrupoljinta painetaan
- Vaihdetta vaihdetaan

 Moottori käynnistyy automaattisesti, 
kun:
- Ohjauspyörä on käännetty yli 30-45 

asteen kulmaan
- Tien kaltevuus on -4 ja +4 prosentin 

välillä
- Korkeajänniteakun tai 12 voltin akun 

jäljellä oleva varaustaso on matala

HUOMAUTUS
 Start Stop -rullaus toimii vain, kun 

ajotilaksi on valittuna ECO.
 Start Stop -rullaus voi kytkeytyä pois 

päältä sisä- tai ulkolämpötilasta riip-
puen.

 Start Stop -rullaus voi kytkeytyä pois 
päältä ilmastointilaitteen toiminta-
tilasta (huurteenpoisto, tuulettimen 
nopeus jne.) riippuen. 

 Älä vaihda vaihdetta painamatta 
kytkinpoljinta kun aktivoit Start Stop 
-rullaus-toiminnon. Se voi aiheuttaa 
vaihteiston vaurioitumisen. Vaihda 
vaihdetta vain kytkinpoljin painettuna 
täysin pohjaan. (varustettu älykäs 
manuaalivaihteisto (IMT))
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INTE ROITU AJOTILAN O JAUSJ RJESTELM  

OBC3060013

Ajotila voidaan valita kuljettajan suosik-
kiasetusten tai tieolosuhteiden mukaan. 
Järjestelmä palautuu COMFORT-tilaan, 
kun moottori käynnistetään uudestaan. 
Kun moottori käynnistetään, ajotilaksi 
valitaan oletusasetuksena ECO. (48 
MHEV)

i  Lisätietoja

- -
-

Tila vaihtuu jokaisella DRIVE MODE 
-painikkeen painalluksella. 

ECO
(jos varusteena)

  COMFORT                                SPORT

Kun COMFORT-tila on valittuna, sitä ei 
näytetä mittaristossa. 

ECO-tila: ECO-tila parantaa polttoaine-
kulutusta ympäristöystävällistä ajamista 
varten. 
COMFORT-tila: COMFORT-tila tarjoaa 
tasaista ajoa ja mukavaa matkaa. 
SPORT-tila: SPORT-tila tarjoaa urheilullis-
ta mutta tiukkaa ajoa 

HUOMAUTUS
Start Stop -rullaus (SSC) toimii vain, kun 
ajotilaksi on valittuna ECO. (48 MHEV)

Ajotila asettuu COMFORT tai ECO-tilaan, 
kun moottori käynnistetään uudelleen.
 Jos se on COMFORT/SPORT-tilassa, 

COMFORT-tila asettuu ajotilaksi kun 
moottori käynnistetään uudelleen.

 Jos se on ECO-tilassa, ECO-tila asettuu 
ajotilaksi kun moottori käynnistetään 
uudelleen. Kun virtalukko käännetään 
päälle, ajotilaksi valitaan oletusasetuk-
sena ECO. (48 MHEV)
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ECO-tila (jos varusteena)
  Kun ajotilaksi on asetettu 
ECO-tila, moottorin ja vaih-
teiston ohjauslogiikka toimii 
parhaan polttoaineenkulutuk-
sen edesauttamiseksi.

 Kun ECO-tila valitaan painamalla 
DRIVE MODE (ajotila) -painiketta, ECO-
merkkivalo syttyy.

 Jos ajoneuvo on asetettu ECO-tilaan ja 
moottori sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen, ajotila vaihtuu COMFORT-
tilaan.

 Jos ajoneuvo on varustettu älykkäällä 
manuaalivaihteistolla, ajotila vaihtuu 
ECO-tilaan aina, kun moottori käyn-
nistetään. 

i  Lisätietoja

Kun ECO-tila kytketään päälle:
 Kiihdytysvaste voi olla hieman heikom-

pi, kun kaasupoljinta painetaan koh-
tuullisesti.

 Ilmastointilaiteen suorituskyky voi olla 
rajoitettu.

 Automaattivaihteiston vaihtokuvio voi 
muuttua.

 Moottorin melu voi olla voimakkaampaa.

Yllä olevat tilanteet ovat normaaleja 
tilanteita kun ECO-tila on käytössä, jotta 
polttoaineenkulutus parantuisi.

ECO -tilan toiminnan rajoitukset:
Jos seuraavat ehdot täyttyvät kun ECO 
-tila on käytössä, järjestelmän toimintaa 
rajoitetaan, vaikka ECO -ilmaisimessa ei 
näy muutosta.
 Kun ajetaan kaksoiskytkinvaihteistolla/

älykkäällä manuaalivaihteistolla varus-
tettua ajoneuvoa vaihdevivun ollessa 
SPORT-tilassa, järjestelmää rajoitetaan 
vaihdetun vaihteen mukaan.

HUOMAUTUS
Start Stop -rullaus toimii vain, kun 
ajotilaksi on valittuna ECO. (48 V MHEV)
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SPORT-tila
  SPORT-tila parantaa ajodyna-
miikkaa säätämällä automaat-
tisesti ohjausvoimaa, sekä 
moottorin ja vaihteiston 
ohjauslogiikkaa, parantaak-
seen suorituskykyä.

 Kun SPORT-tila valitaan painamalla 
DRIVE MODE (ajotila) -painiketta, 
SPORT-merkkivalo syttyy.

 Aina kun moottori käynnistetään uudel-
leen, ajotila palaa COMFORT-tilaan. 
Jos haluat aktivoida SPORT-tilan, valit-
se uudelleen SPORT-tila DRIVE MODE 
-painikkeella.

 Jos ajoneuvo on varustettu älykkäällä 
manuaalivaihteistolla, ajotila vaihtuu 
ECO-tilaan aina, kun moottori käyn-
nistetään. 

 Kun virtalukko käännetään päälle, ajo-
tilaksi valitaan oletusasetuksena ECO. 
(48 MHEV)

 Kun SPORT-tila aktivoidaan:
 -  Moottorin kierrosluku pysyy pitem-

pään korkeammalla vaikka kaasupol-
jin vapautetaan

 -  Ylöspäin vaihtamisia viivästetään kiih-
dytettäessä

i  Lisätietoja
-
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Vaaralliset ajo-olosuhteet
Toimi seuraavasti, kun joudut ajamaan 
esimerkiksi veden, lumen, jään, mudan 
tai hiekan peittämällä tienpinnalla:
 Aja varovasti ja pidä pitkä turvaväli.
 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 hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitävää materiaalia, 
tai asenna niihin rengasketjut, jos auto 
on jumiutunut lumeen tai mutaan tai 
jos tie on jäinen.

 VAROITUS
Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen 
Automaattivaihteisto varustetussa 
autossa saattaa aiheuttaa onnettomuu-
den liukkaalla tienpinnalla ajettaessa. 
Renkaat saattavat menettää pitonsa, 
kun niiden pyörintänopeus muuttuu 
yllättäen. Vaihda varovasti pienemmäl-
le vaihteelle ajettaessa liukkaalla tien-
pinnalla.

Kiinnijuuttuneen auton 
irrottaminen  
Jos auto on juuttunut lumeen, hiekkaan 
tai liejuun, käännä ohjauspyörää vuoro-
tellen vasemmalle ja oikealle, jotta etu-
pyörien ympärille saadaan liikkumatilaa.
Vaihda sitten manuaalivaihteistolla varus-
te-tussa autossa edestakaisin 1. vaih-
teen tai peruutusvaihteen (R) ja minkä 
tahansa eteenpäinajovaihteen välillä ja 
Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto 
varustetussa autossa peruutusvaihteen 
ja ykkösvaihteen välillä.
Vältä pyörien luistoa äläkä ryntäytä 
kierroksia.
Jotta vaihteisto ei kulu, odota kunnes 
pyörät eivät enää luista, ennen kuin 
vaihdat vaihdetta. Vapauta kaasupoljin 
vaihtamisen aikana ja paina kaasupoljinta 
kevyesti kun vaihde on kytkettynä. Kun 
pyörät sutivat hitaasti eteen- ja taaksepäin 
auto alkaa keinua, 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 
aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, jos auton 
lähellä on ihmisiä tai esineitä.
Jos yrität irrottaa auton painamalla jat-
kuvasti kaasua, moottorin ylikuumene-
minen voi aiheuttaa tulipalon tai muita 
vaurioita moottoritilassa. Vältä pyörien 
luistattamista mahdollisimman paljon, 
jotta renkaat eivät ylikuumene. Alä anna 
renkaiden pyöriä tyhjää yli 56 km/h 
nopeudella.

i  Lisätietoja
- (

-

ERIT ISET AJO OLOSU TEET
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HUOMAUTUS
Jos auto ei irtoa muutaman yrityksen 
jälkeen, tilaa hinausauto vetämään se 
irti, ettei moottori ylikuumene eivätkä 
vaihteisto tai renkaat vaurioidu. Katso 
luvun 8 osio "Hinaaminen".

Kaarreajo
Vältä vaihteen vaihtamista ja jarrujen 
käyttöä ajaessasi kaarteessa, erityisesti 
märällä tienpinnalla. Kaarteessa tulisi 
kiihdyttää hieman.

Ajaminen pimeällä
Valoisaan aikaan verrattuna pimeällä 
ajamiseen liittyy enemmän vaaratekijöitä. 
Noudata seuraavia ohjeita ajaessasi 
pimeällä:
 Koska näkyvyys on pimeällä huono eri-

tyisesti valaisemattomilla tieosuuksilla, 
hidasta ajonopeutta ja säilytä pidempi 
turvaväli edelläsi ajaviin ajoneuvoihin.

 Säädä peilit niin, että muiden autojen 
ajovalot eivät heijastu niistä haitaten 
näkyvyyttä.

 Pidä ajovalot puhtaina ja asianmukai-
sesti suunnattuina. Likaiset ja väärin 
suunnatut ajovalot vaikeuttavat huo-
mattavasti näkemistä yöllä.

 Älä katso suoraan vastaantulevien ajo-
neuvojen valoihin. Saatat sokaistua 
hetkeksi, ja näön sopeutuminen hämä-
rään saattaa kestää useita sekunteja.

Ajaminen sateessa
Sateessa tai märällä tiellä ajaminen 
saattaa olla vaarallista. Ota seuraavat 
asiat huomioon märällä tienpinnalla 
ajaessasi:
 Hidasta ja jätä pidempi turvaväli. Kova 

sade heikentää näkyvyyttä ja pidentää 
pysähtymismatkaa.

 Kytke vakionopeussäädin pois käytöstä 
(jos varusteena). 

 Vaihda pyyhkimien sulat, kun tuulilasiin 
jää raitoja tai märkiä alueita.

 Varmista, etteivät renkaat ole liian 
kuluneet. Kuluneiden renkaiden hei-
kentynyt pitokyky saattaa johtaa 
onnettomuuteen jarrutettaessa äkilli-
sesti märällä tienpinnalla. Katso luvun 
9 osio "Renkaiden vaihto".

 Sytytä ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nähdä autosi. 

 Jarrujen komponentit saattavat kastua, 
jos ajat vesilätäkön yli liian nopeasti. 
Hidasta ajonopeutta.

 Paina jarrupoljinta kevyesti ajon aikana 
kunnes jarrut toimivat normaalisti, jos 
epäilet jarrujen kastuneen.
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Vesiliirto 
Jos tiellä on tarpeeksi vettä ja ajat riittä-
vällä nopeudella, autollasi on vain hyvin 
vähän tai ei lainkaan kosketusta tien pin-
taan, jolloin se käytännössä liitää veden 
päällä. Jos tie on märkä, paras ohje on 
HIDASTAA NOPEUTTA. 
Vesiliirron vaara kasvaa sitä mukaa 
kuin renkaan kulutuspinnan syvyys 
pienenee, katso lisätietoja luvun 9 
kohdasta "Renkaiden vaihto".

Ajaminen syvässä vedessä
Ennen kuin ajat veden peittämälle tielle, 
varmista, ettei vesi ylety pyörännavan 
yläpuolelle. Aja hitaasti. Varaudu erityisen 
pitkään pysähtymismatkaan, sillä jarrujen 
suorituskyky saattaa heikentyä.
Kun olet ajanut veden peittämällä tiellä, 
kuivaa jarrut ajamalla hitaasti ja paina-
malla samalla jarrupoljinta.

Moottoritiellä ajaminen
Renkaat
Säädä rengaspaine määrättyyn arvoon. 
Liian ainainen rengaspaine voi aiheuttaa 
renkaan kuumenemista ja rengasvauri-
oita.
Älä asenna autoon kuluneita tai vauri-
oituneita renkaita, joiden vuoksi pito ja 
jarrutusteho voivat heikentyä.

i  Lisätietoja
-

Polttoneste, jäähdytysneste ja 
moottoriöljy
Ajaminen suurilla ajonopeuksilla kuluttaa 
suhteessa enemmän polttoainetta ja on 
tehottomampaa kuin hitailla ajonopeuk-
silla ajaminen. Aja moottoritiellä maltil-
lisella nopeudella säästääksesi polttoai-
netta.
Tarkista jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn 
määrä ennen liikkeellelähtöä.

Jakohihna
Moottori saattaa ylikuumentua, jos jako-
hihna on löystynyt tai vaurioitunut.
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Auton renkaat kuluvat nopeasti haasta-
vissa ajo-olosuhteissa talvella. Kylmyys 
voi myös aiheuttaa muita ongelmia. 
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 nopei-
ta kiihdytyksiä, älä paina jarrupoljinta 
äkillisesti tai käänny liian jyrkästi lumen 
peittämällä tienpinnalla, sillä tämä voi 
aiheuttaa vaaratilanteen. Hidasta ajono-
peutta hyödyntämällä moottorijarrutus-
ta. Jarrupolkimen painaminen liukkaal-
la tienpinnalla ajettaessa saattaa johtaa 
auton hallinnan menettämiseen.
Asenna autoosi talvirenkaat tai lumiketjut 
ennen syvässä lumessa ajamista.
Pidä autossa aina varusteita hätätilanteen 
varalle. Esimerkiksi lumiketjut, hinaus-
köysi, taskulamppu, huomiovalo, hiek-
kaa, lapio, apukäynnistyskaapelit, jää-
raappa, hansikkaat, suojapeite, työhaala-
rit, huopa, heijastinliivi jne.

Talvirenkaat

 VAROITUS
Käytä alkuperäisten renkaiden kokoi-
sia talvirenkaita. Väärä n kokoisten ren-
kaiden asentaminen saattaa vaikeuttaa 
auton hallintaa ja heikentää ajoturval-
lisuutta.

Autoon asennettavien talvirenkaiden 
tulee vastata kooltaan ja kantavuudel-
taan alkuperäisiä renkaita ja olla tyypil-
tään vyörenkaat. Vaihda kaikkien pyöri-
en tilalle talvirenkailla varustetut pyörät 
ohjattavuuden parantamiseksi kaikissa 
sääolosuhteissa. Pito-ominaisuudet voi-
vat muuttua, kun autoon asennetaan 
uusi rengassarja tehdasasennetun sarjan 
tilalle. Pyydä rengasliikkeestä lisätietoja 
enimmäisajonopeutta koskevista suosi-
tuksista.

i  Lisätietoja
-

AJAMINEN TALVELLA
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Lumiketjut

OBC3060010

Vyörenkaat saattavat vaurioitua tietyn-
tyyppisten lumiketjujen käytöstä, koska 
niiden sivut ovat tavanomaista ohuem-
mat. Käytä mieluummin talvirenkaita. 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 tulleiden ohjeiden 
mukaisesti. Auton takuu ei kata väärän-
laisten lumiketjujen käytöstä aiheutunei-
den vaurioiden korjaustöitä.

HUOMAUTUS
Jos autossasi on koon 215/45R17 ren-
kaat, älä käytä lumiketjuja. Ne saattavat 
vaurioittaa autoasi (pyöriä, jousitusta 
tai koria).

 VAROITUS
Lumiketjujen käyttö heikentää auton 
hallittavuutta merkittävästi:
 Älä ylitä ajonopeutta 30 km/h tai lumi-

ketjujen valmistajan suosittelemaa 
ajonopeutta, jos se on alhaisempi.

 Kiinnitä erityistä huomiota auton hal-
lintaan ja vältä jyrkkiä ohjausliikkei-
tä, töyssyjä, kuoppia ja muita esteitä, 
jotka saattaisivat nostaa pyörät irti 
tienpinnasta.

 Älä tee lukkojarrutuksia tai käänny 
liian jyrkästi.

i  Lisätietoja

-
-

-
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Noudata lumiketjujen asennuksessa 
niiden mukana toimitetun asennusoppaan 
ohjeita ja kiristä ne mahdollisimman 
tiukalle. Aja hitaasti (alle 30 km/h) kun 
autossa on lumiketjut. Pysäytä auto ja 
kiristä ketjut, jos kuulet että ne osuvat 
auton alustaan tai runkoon. Jos ketjujen 
kiristäminen ei korjaa ongelmaa, vähennä 
ajonopeutta, kunnes ääni lakkaa. Irrota 
ketjut heti kun niitä ei enää tarvita.
Pysäköi ennen lumiketjujen asentamista 
auto tasaiselle alueelle, jossa ei ole liiken-
nettä. Kytke hätävilkut ja aseta varoitus-
kolmio auton taakse (jos saatavissa). Siirrä 
vaihteenvalitsin P (pysäköinti) -asentoon, 
kytke seisontajarru ja sammuta moottori 
ennen lumiketjujen asentamista.

HUOMAUTUS
Lumiketjujen käyttö:
 Väärän kokoiset tai väärin asennetut 

ketjut voivat vaurioittaa auton jarru-
putkia, jousitusta, koria ja pyöriä.

 Käytä luokan SAE ”S” ketjuja tai lan-
kaketjuja.

 Jos kuulet ääntä ketjujen osuessa 
auton koriin, kiristä ketjut uudelleen 
estääksesi niitä osumasta koriin.

 Estä korivauriot kiristämällä ketjut 
noin 0,5-1 km:n ajon jälkeen.

 Älä laita lumiketjuja autoon, jossa on 
kevytmetallivanteet. Jos lumiketjuja 
on käytettävä, asenna kaapelityyppi-
set ketjut.

 Käytä alle 12 mm leveitä ketjuja vauri-
oiden estämiseksi.

Varautuminen talvikauteen
Käytä hyvälaatuista etyleeniglykolijääh-
dytysnestettä
Auton jäähdytysjärjestelmä on täy-
tetty korkealaatuisella etyleenigly-
kolipohjaisella jäähdytysnesteellä. 
Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää 
vain tämäntyyppistä jäähdytysnestet-
tä, sillä se estää järjestelmän jäätymi-
sen, suojaa sitä korroosiolta ja voitelee 
vesipumpun osat. Lisää jäähdytysnes-
tettä kappaleen 9 ohjeiden mukaisesti. 
Testauta jäähdytysnesteen pakkaskestä-
vyys ennen talvea.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvella lämpötilat vaikuttavat akun suo-
ritustehoon. Tarkasta akku ja akkukaa-
pelit luvun 9 ohjeiden mukaisesti.Akun 
varaustilan voi tarkistuttaa valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä tai huoltoasemalla.

Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen 
moottoriöljyyn tarpeen mukaan
Ota huomioon moottoriöljyn viskositeetti 
pakkaskautena. Katso lisätietoja luvusta 
2. Jos sinulla on kysymyksiä talvella käy-
tettävän moottoriöljyn laatuun liittyen, 
ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.
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Tarkasta sytytystulpat ja sytytysjärjes-
telmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 9 ohjei-
den mukaisesti. Vaihda ne tarvittaessa. 
Tarkista, onko sytytysjohtimissa ja muissa 
sytytysjärjestelmän osissa havaittavissa 
halkeamia, kulumista tai muita vaurioita.

Lukkojen suojaaminen jäätymiseltä
Lukot voidaan suojata jäätymiseltä sopi-
valla lukkosulalla tai glyserolilla. Jos lukko 
on jään peitossa, ruiskuta lukkosulaa jää-
hän ja poista se. Jos lukko jäätyy sisältä, 
yritä sulattaa sitä kuumaksi lämmitetyllä 
avaimella. Käsittele kuumaa avainta varo-
vasti, koska se voi aiheuttaa palovam-
moja.

Käytä lasinpesunestettä, jolla on riittävä 
pakkaskestävyys.
Tarkista lasinpesunesteen pakkaskestä-
vyys ennen talvea. Pakkaskestävyys on 
merkitty nestekanisterin tai pullon kyl-
keen. Voit hankkia sopivaa lasinpesunes-
tettä valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä 
tai muusta autotarvikeliikkeestä. Älä 
käytä jäähdytysnestettä tai pakkasnes-
tettä lasinpesunesteenä, koska se saattaa 
vaurioittaa maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen
Seisontajarru saattaa jäätyä tietyissä 
olosuhteissa, jos se on kytkettynä.
Näin voi tapahtua erityisesti, kun lunta tai 
jäätä on kerääntynyt takapyörien jarrujen 
lähelle tai ympärille tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos on vaarana, että seison-
tajarru saattaa jäätyä, kytke se hetkeksi 
vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto) 
tai 1. vaihteessa tai peruutusvaihteessa 
(manuaalivaihteisto). Kiilaa takapyörät 
liikkumattomiksi, jottei pysäköity auto 
lähde liikkeelle itsestään. Vapauta sei-
sontajarru 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 komponentit liikkuvat 
esteettä, kun ajat huonoissa sääolosuh-
teissa talvella.

Pidä autossa varusteita hätätilanteen 
varalle
Pidä autossasi sääolojen edellyttämiä 
varusteita ja tarvikkeita. Esimerkiksi lumi-
ketjut, hinausköysi, taskulamppu, hätä-
soihtu, hiekkaa, lapio, apukäynnistyskaa-
pelit, jääraappa, hansikkaat, suojapeite, 
haalarit, huopa jne.

Älä jätä mitään esineitä moottoritilaan
Ne voivat tukkia jäähdytysjärjestelmän 
ja aiheuttaa moottorivian tai tulipalon. 
Valmistajan takuu ei kata aiheutuneita 
vahinkoja. 
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ER VAUNUN INAAMINEN EUROO ASSA
Jos aiot hinata autollasi, perehdy ensin 
maasi liikenneministeriön antaman lain-
säädännön määräyksiin. Koska perävau-
nujen, autojen tai muiden ajoneuvojen 
tai laitteiden hinaukseen liittyvä lain-
säädäntö voi vaihdella. Kysy lisätietoja 
valtuutetulta HYUNDAI-liikkeestä ennen 
hinaamista. 
Muista, että hinaaminen eroaa autolla 
itsellään ajamisesta. Hinaaminen aiheut-
taa muutoksia käsiteltävyydessä, kestä-
vyydessä ja polttoaineenkulutuksessa. 
Perävaunun asianmukainen ja turvallinen 
hinaaminen vaatii oikeita laitteita, joita 
on käytettävä oikein. Valmistajan takuu 
ei kata niitä auton vaurioita, jotka aiheu-
tuvat perävaunun virheellisestä hinauk-
sesta.
Tämä osio sisältää monia käytännössä 
testattuja, tärkeitä perävaunun hinauksen 
vinkkejä ja turvallisuussääntöjä. Useat 
näistä ovat tärkeitä sinun ja matkustajiesi 
turvallisuudelle. Lue tämä osa huolellisesti 
ennen kuin hinaat perävaunua.

 VAROITUS
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:
 Jos et käytä oikeita laitteita ja/tai ajat 

väärin, voit menettää auton hallinnan 
hinatessasi perävaunua. Esimerkiksi 
jos perävaunu on liian painava, jarru-
tusteho voi heikentyä. Sinä tai mat-
kustajasi voitte loukkaantua vakavasti 
tai kohtalokkaasti. Hinaa perävaunua 
vain, jos olet noudattanut kaikkia 
tämän osion ohjeita.

 Varmista ennen perävaunun hinaa-
mista, että perävaunun kokonaispai-
no, GCW (yhdistelmän kokonaispai-
no), GVW (ajoneuvon kokonaispaino), 
GAW (kokonaisakselipaino) ja perä-
vaunun aisapaino ovat kaikki rajoissa.

i  Lisätietoja
- -

-

(

(
-

( - -

- -

-

(

(
(



6-65

06

Jos päätät hinata perävaunua?
Tässä on joitakin tärkeitä kohtia, jos pää-
tät hinata perävaunua:
 Harkitse keinunnan hallinnan käyttöä. 

Voit kysyä perävaunun koukun toimit-
tajalta keinunnan hallinnasta.

 Älä hinaa autollasi mitään sen ensim-
mäisen 2000 km:n (1200 mailin) aika-
na, jotta moottorin sisäänajo tapahtuu 
oikein. Tämän varoituksen noudatta-
matta jättäminen voi aiheuttaa vakavia 
vaurioita moottorille tai vaihteistolle.

 Kun hinaat perävaunua, muista kysyä 
valtuutetulta HYUNDAI-liikkeestä tar-
kempia tietoja lisävaatimuksista, kuten 
hinaussarjasta jne.

 Aja autoasi aina maltillisella nopeudella 
(alle 100 km/h (60 mph)) tai ilmoitetulla 
suurimmalla hinausnopeudella.

 Älä ylitä pitkässä ylämäessä 70 km/h 
(45 mph) nopeutta tai asetettua 
hinausnopeutta, sen mukaan, kumpi 
on pienempi.

 Huomioi tarkasti seuraavilla sivuilla 
annetut paino- ja kuormarajat.

Perävaunun paino 

OLMB053047

Aisakuorma Perävaunun 
kokonaispaino

Mikä on suurin turvallinen perävaunun 
paino? Se ei koskaan saa painaa enem-
män kuin suurin jarruilla varustetun perä-
vaunun paino. Mutta sekin voi olla liian 
raskas. Se riippuu siitä, miten aiot käyttää 
perävaunuasi. Esimerkiksi nopeus, kor-
keus, tien kallistukset, ulkolämpötila ja 
se, kuinka usein ajoneuvoasi käytetään 
perävaunun hinaamiseen, ovat kaikki 
tärkeitä. Ihanteellinen perävaunun paino 
voi myös riippua kaikista erityislaitteista, 
joita sinulla on autossasi.
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Aisakuorma  

OLMB053048

Akselimassa Kokonaismassa

Aisapaino on tärkeä mitata, koska se vai-
kuttaa autosi kokonaispainoon (GVW). 
Perävaunun aisa saa painaa enintään 10% 
perävaunun kokonaispainosta perävau-
nun suurimman sallitun kuorman rajoissa. 
Kun olet kuormannut perävaunun, selvitä 
painon oikea jakautuminen punnitsemalla 
perävaunu ja sen aisa erikseen. Jos se ei 
ole, voit ehkä korjata asian yksinkertaisesti 
siirtämällä joitain esineitä perävaunussa.

 VAROITUS
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:
 Älä koskaan kuormaa perävaunuun 

enemmän painoa taakse kuin eteen. 
Etuosaan on kuormattava noin 60 % 
ja takaosaan noin 40 % perävaunun 
kokonaiskuormasta.

 Älä koskaan ylitä perävaunun tai perä-
vaunun hinauslaitteiden enimmäis-
painorajoja. Virheellinen kuormaus 
voi aiheuttaa vaurioita autollesi ja/tai 
henkilövahinkoja. Tarkista painot ja 
kuormaus kaupallisessa vaa’assa tai 
vaa'alla varustetulla asemalla.
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Viitepainot ja matkat perävaunun hinaamiseen

 Moottori

Kohde

Smartstream 
G 1.0 T-GDi/

Smartstream 
G1.0 T-GDi (48V) 

MHEV

Smart-
stream

G 1.2
Bensiini 1.4

6 M/T 7 DCT 5 M/T 6 M/T 6 A/T

Suurin perävaunun 
paino 

kg

Jarrulli-
nen

1,110 
(2,447)

1,110 
(2,447)

910 
(2,006)

1,000 
(2,205)

800 
(1,764)

Jarruton 450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

Suurin sallittu kytkentälaitteen 
staattinen pystysuora kuorma

kg
75 (165)

Suositeltu etäisyys takapyörän 
keskeltä kytkentäpisteeseen

mm
850 (33.46)

M/T: Manuaalivaihteisto

A/T: Automaattivaihteisto

DCT: Kaksoiskytkinvaihteisto
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Perävaunun hinausvälineet
Koukut 

OBC3060011

On tärkeää, että koukkulaitteisto on 
sopiva. Sivutuuli, suuret, ohittavat kuor-
ma-autot ja karkeapintaiset tiet ovat 
muutamia tilanteita, joissa tarvitset 
oikean koukun. Tässä joitakin noudatet-
tavia sääntöjä:
 Onko sinun tehtävä reikiä autosi koriin, 

kun asennat perävaunun koukkua? 
Jos vastaus on kyllä, niin varmista, 
että paikkaat reiät myöhemmin, kun 
poistat koukun. Jos et paikkaa niitä, 
pakokaasujen hiilimonoksidi (CO) voi 
päästä autoon, kuten myös lika ja vesi.

 Autosi puskuria ei ole tarkoitettu 
koukuille. Älä liitä vuokrakoukkuja tai 
muita puskurityypin koukkuja niihin. 
Käytä vain koriin asennettua koukkua, 
joka ei kiinnity puskuriin.

 HYUNDAI-perävaunukoukku on saata-
vana valtuutetulta HYUNDAI-liikkeestä.

Turvaketjut
Kytke aina turvaketjut autosi ja perävau-
nusi välille. Ohjaa turvaketjut perävaunun 
aisan alta niin, että aisa ei voisi pudota 
tielle, jos se irtoaa vetokoukusta. Ohjeita 
turvaketjuista voit saada koukun tai perä-
vaunun valmistajalta. Noudata valmista-
jan suosituksia turvaketjujen liittämises-
sä. Jätä aina vain juuri riittävästi varaa, 
jotta voit kääntyä perävaunusi kanssa. 
Äläkä koskaan anna turvaketjun hankau-
tua maata vasten.

Perävaunun jarrut
Jos perävaunusi on varustettu jarrujärjes-
telmällä, varmista, että se on maasi ase-
tusten mukainen ja että se on asennettu 
oikein ja toimii asianmukaisesti.
Jos perävaunusi painaa enemmän kuin 
jarruttoman perävaunun enimmäispaino 
kuormattuna, niin se tarvitsee omat, 
kapasiteetiltaan riittävät jarrut. Muista 
lukea ja noudattaa perävaunun jarrujen 
ohjeita, jotta pystyt asentamaan ne sekä 
säätämään ja ylläpitämään niitä oikein. Älä 
muuntele perävaunusi jarrujärjestelmää.

 VAROITUS
Älä käytä perävaunua omilla jarruillaan, 
ellet ole täysin varma, että olet asen-
tanut jarrujärjestelmän oikein. Tämä ei 
ole harrastelijalle sopiva tehtävä. Anna 
kokeneen, pätevän perävaunuhuollon 
hoitaa asia.



6-69

06

Ajaminen perävaunun kanssa
Perävaunun hinaaminen vaatii tietyn 
määrän kokemusta. Ennen kuin suuntaat 
avoimelle tielle, sinun on tutustuttava 
perävaunuusi. Tutustu käsittelyyn ja 
jarrutuksen tuntumaan perävaunun 
lisäpainon kanssa. Ja pidä aina mielessä, 
että ajamasi ajoneuvo on nyt pitempi eikä 
läheskään yhtä herkästi ohjattava, kuin 
autosi on yksinään.
Ennen kuin aloitat, tarkista perävaunun 
kiinnitys ja runko, turvaketjut, sähköliitti-
met, valot, renkaat ja jarrut.
Tarkista matkan aikana ajoittain, että 
kuorma on kunnossa ja valot ja perävau-
nun jarrut toimivat edelleen.

Etäisyys
Pysy vähintään kaksi kertaa kauempana 
edessä olevan ajoneuvon takana kuin 
jos ajaisit autollasi ilman perävaunua. 
Tämä auttaa sinua välttämään tilanteita, 
jotka vaativat äkillistä jarruttamista ja 
kääntymistä.

Ohittaminen
Kun hinaat perävaunua, ohitusmatka 
on pitempi. Ja lisääntyneen ajoneuvon 
pituuden takia sinun on ajettava paljon 
kauemmas ohitetusta ajoneuvosta ennen 
kuin voit palata kaistallesi.

Peruuttaminen
Pidä ohjauspyörän alaosaa yhdellä kädellä. 
Siirrä perävaunua sitten vasemmalle 
siirtämällä kättäsi vasemmalle. Siirrä 
perävaunua sitten oikealle siirtämällä 
kättäsi oikealle. Peruuta aina hitaasti, ja 
jos mahdollista, pyydä joku opastamaan 
sinua.

Kääntyminen
Kun käännyt perävaunun kanssa, käänny 
tavallista laajemmalla säteellä. Tee 
tämä, jotta perävaunu ei osu kanttikiviin, 
jalkakäytäviin, liikennemerkkeihin, puihin 
tai muihin esineisiin. Vältä nykiviä ja 
äkkinäisiä liikkeitä. Anna merkit hyvissä 
ajoin etukäteen.

Suuntavalot
Kun hinaat perävaunua, autossasi on 
oltava erilainen suuntavalojärjestelmä ja 
lisäjohdotus. Mittariston vihreät nuolet 
vilkkuvat aina, kun annat merkin kaistan-
vaihdosta tai kääntymisestä. Jos ne ovat 
oikein kytkettyjä, myös perävaunun valot 
vilkkuvat hälyttäen muita kuljettajia siitä, 
että olet aikeissa kääntyä, vaihtaa kaistaa 
tai pysähtyä.
Kun hinaat perävaunua, mittariston vih-
reät nuolet vilkkuvat käännyttäessä, 
vaikka perävaunun valot eivät toimisi. 
Näin saatat luulla, että takanasi tulevat 
kuljettajat näkevät signaalisi, vaikka he 
eivät niitä näe. On tärkeää tarkastaa ajoit-
tain, että perävaunun polttimot toimivat. 
Sinun on myös aina tarkistettava valot, 
kun irrotat johdon ja kytket sen takaisin. 

 VAROITUS
Älä yhdistä perävaunun valoja suoraan 
autosi valojärjestelmään. Käytä hyväk-
syttyä perävaunun johtosarjaa. 
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla 
vaurioita auton sähköjärjestelmälle ja/
tai henkilövahinkoja. 
Suosittelemme, että tarkistutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
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Ajaminen mäkisessä maastossa
Vähennä nopeutta ja vaihda pienemmälle 
vaihteelle, kun lähdet pitkään tai jyrkkään 
laskuun. Jos et vaihda pienemmälle, 
saatat joutua käyttämään jarrujasi niin 
paljon, että ne voivat ylikuumentua 
eivätkä enää toimi tehokkaasti.
Voit vähentää moottorin ja vaihteiston 
ylikuumenemisen vaaraa vaihtamalla pit-
kässä ylämäessä pienemmälle ja hidas-
tamalla nopeutesi noin 70 km/h:iin (45 
mph).
Jos perävaunu painaa enemmän kuin 
suurin sallittu jarruttoman perävaunun 
paino, ja autossa on automaatti-/kaksois-
kytkinvaihteisto, aja D (ajo) -asennossa, 
kun hinaat perävaunua. Autosi ajaminen 
D (ajo) -asennossa perävaunua hinattaes-
sa minimoi lämmön muodostumisen ja 
pidentää vaihteiston käyttöikää.

HUOMAUTUS
Estääksesi moottorin ja/tai vaihteiston 
ylikuumentumisen: 
 Kun hinaat perävaunua jyrkässä 

mäessä (yli 6 %), pidä moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötilaa tarkasti sil-
mällä, jotta moottori ei pääse ylikuu-
menemaan. Jos lämpömittarin neula 
siirtyy kohti ”H” (kuuma) -asentoa, aja 
tien sivuun ja pysäytä heti, kun sen 
voi turvallisesti tehdä, ja anna moot-
torin käydä tyhjäkäynnillä, kunnes se 
jäähtyy. Voit jatkaa, kun moottori on 
jäähtynyt riittävästi.

 Ajoneuvon nopeus on valittava perä-
vaunun painon ja mäen jyrkkyyden 
mukaisesti.

Pysäköinti mäkisessä maastossa
Yleisesti, jos sinulla on perävaunu kiinni 
autossasi, älä pysäköi autoasi mäkeen.

Jos kuitenkin joudut pysäköimään perä-
vaunusi mäelle, toimi näin:
1. Ohjaa auto pysäköintipaikkaan.
 Käännä ohjauspyörää reunakiveyksen 

suuntaan (oikealle, jos suunta alamä-
keen, vasemmalle, jos suunta ylämä-
keen).

2. Vaihda vaihde P (pysäköinti) -asentoon, 
(Automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto) 
tai vapaalle (Manuaalivaihteisto).

3. Kytke seisontajarru ja sammuta moot-
tori.

4. Aseta pyöräkiilat perävaunun pyörien 
eteen alamäen puolelle.

5. Käynnistä auto, pidä jarruja, vaihda 
vapaalle, vapauta seisontajarru ja 
vapauta jarrut hitaasti, kunnes perä-
vaunun kiilat ottavat kuorman vastaan.

6. Kytke jarrut ja seisontajarru uudelleen 
päälle.

7. Siirrä vaihdevipu P (pysäköinti) -asen-
toon, (Automaatti-/kaksoiskytkinvaih-
teisto) tai 1. Vaihteelle kun ajoneuvo on 
pysäköitynä ylämäkeen ja R (peruutus) 
-vaihteelle kun pysäköit alamäkeen 
(Manuaalivaihteisto).

8. Sammuta auto ja vapauta auton jarrut, 
mutta jätä seisontajarru kytkettynä.

 VAROITUS
Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen estämiseksi:

Älä nouse ulos autosta, ellei seisontajar-
ru ole kytketty kunnolla. Jos olet jättä-
nyt moottorin käyntiin, auto voi liikkua 
äkillisesti. Sinä ja muut voitte loukkaan-
tua vakavasti tai kohtalokkaasti. 
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Valmistautuminen liikkeelle lähtöön 
mäkipysäköinnistä
1. Vaihdevivun ollessa P (pysäköin-

ti) -asennossa, (Automaatti-/kak-
soiskytkinvaihteisto) tai vapaalla 
(Manuaalivaihteisto), paina jarrupol-
jinta ja pidä se painettuna kun:
 Käynnistät moottorin;
 Vaihdat vaihteelle; ja
 Vapauta seisontajarru.

2. Nosta jalkasi hitaasti jarrupolkimelta.
3. Aja hitaasti, kunnes perävaunu on 

vapaa kiiloista.
4. Pysäytä auto ja anna jonkun noutaa ja 

ottaa kiilat talteen.

Huolto perävaunun hinaamisen 
aikana
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, jos 
vedät perävaunua säännöllisesti. Tärkeitä 
asioita, joihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, ovat moottoriöljy, automaat-
ti-/kaksoiskytkinvaihteistoöljy, akselien 
voiteluaine ja jäähdytysjärjestelmän 
neste. Jarrujen kunto on toinen tärkeä 
asia joka tulisi tarkastaa usein. Jos aiot 
hinata perävaunua, on hyvä ajatus käydä 
nämä kohdat läpi ennen kuin aloitat mat-
kasi. Muista huoltaa myös perävaunu ja 
koukku. Noudata perävaunusi mukana 
tullutta huolto-ohjelmaa ja tarkasta se 
säännöllisesti. Tee tarkastus mielellään 
aina ennen jokaisen päivämatkan aloitta-
mista. Kaikkein tärkeintä on, että koukun 
kaikki mutterit ja pultit ovat tiukalla.

HUOMAUTUS
Estääksesi ajoneuvon vaurioitumisen:
 Perävaunun hinaamisen aikana, suu-

remmasta kuormituksesta johtuen, 
ylikuumenemista voi tapahtua kuumi-
na päivinä tai ylämäkiajon aikana. Jos 
jäähdytysnesteen lämpömittari osoit-
taa ylikuumenemista, sammuta ilmas-
tointilaite ja pysäytä auto turvalliselle 
alueelle moottorin jäähdyttämiseksi.

 Kun hinataan perävaunua, Auto-
maatti-/kaksoiskytkinvaihteistoöljy 
on tarkastettava tavallista useammin.

 Jos autossa ei ole ilmastointilaitetta, 
asenna jäähdytystuuletin moottorin 
suorituskyvyn parantamiseksi perä-
vaunua vetäessä.



6-72

Ajaminen autollasi

Kuljettajan oven kahdessa tarrassa ilmoi-
tetaan, kuinka suurta painoa varten auto 
on suunniteltu: Rengas- ja kuormaustie-
totarra sekä tyyppikilpi.
Tutustu seuraaviin termeihin auton ja 
perävaunun sallitun enimmäispainon 
määrittämiseksi ennen lastauksen aloit-
tamista.

Auton omamassa
Sisältää auton, kaikkien vakiovarusteiden 
ja täyden polttoainesäiliön painon. Ei 
sisällä matkustajien, lisävarusteiden ja 
kuorman painoa.

Todellinen omamassa
Auton omamassan ja siihen myöhemmin 
lisättyjen lisävarusteiden painon summa.

Kuorman paino
Tämä sisältää kaiken omapainoon lisätyn 
painon, kuten kuorman ja lisävarusteet.

Akselimassa
Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) koh-
distuva paino, joka sisältää omamassan ja 
kuorman painon.

Suurin sallittu akselimassa
Suurin sallittu yhdelle akselille kohdistuva 
paino. Nämä luvut on merkitty tyyppi-
kilpeen. Kummankaan akselin kokonais-
massa ei saa koskaan ylittää 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 varusteet, 
matkustajat ja matkatavarat). Suurin sal-
littu kokonaismassa on merkitty kuljet-
tajan oven kynnyspalkissa olevaan tyyp-
pikilpeen.

Ylikuorma

 VAROITUS
Autosi suurin sallittu akseli- ja koko-
naismassa on merkitty kuljettajan (tai 
etumatkustajan) ovessa sijaitsevaan 
tyyppikilpeen. Näiden painorajoitusten 
ylittäminen saattaa vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa onnettomuuden. Laske koko-
naismassa ennen ajoon lähtöä arvioi-
malla matkatavaroiden ja matkustajien 
paino. Älä ylitä painorajoituksia.

AUTON MASSA
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Perustoiminto

OBC3070121TU

Etutörmäysvaroitin on suunniteltu havait-
semaan ja seuraamaan edellä olevaa ajo-
neuvoa tai havaitsemaan jalankulkijan 
maantiellä ja varoittamaan kuljettajaa 
välittömästä törmäyksestä varoitusvies-
tillä ja varoitusäänimerkillä ja tarvittaessa 
tekemään hätäjarrutuksen.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

[1]: Etukamera

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 ÄLÄ KOSKAAN pura havaitsemisanturia 

tai anturikokoonpanoa ja vältä siihen 
kohdistuvia iskuja.

 Jos havaitsemisanturi on vaihdettu 
tai korjattu, suosittelemme, että 
annat valtuutetun HYUNDAI-liikkeen 
tarkastaa autosi.

 Tuulilasiin El SAA kiinnittää lisävarus-
teita eikä tarroja, eikä tuulilasia saa 
sävyttää.

 Kiinnitä erityisen tarkkaa huomiota 
etukameran kuivana pitämiseen.

 ÄLÄ KOSKAAN aseta heijastavia esi-
neitä (esim. valkoista paperia, pei-
liä) kojelaudan päälle. Vähäinenkin 
heijastus saattaa estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan.
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Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070090L

Forward Safety (Etuturvallisuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Etuturvallisuus” asetusvalikossa kunkin 
toiminnon käyttämisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.
- Jos valitaan “Aktiivinen avustaja”, jär-

jestelmä varoittaa kuljettajaa varoitus-
viestillä ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarruavustajaa 
käytetään törmäysvaaran mukaan.

- Jos valitaan “Vain varoitus”, järjestel-
mä varoittaa kuljettajaa varoitusvies-
tillä ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarrutusavustaja 
ei aktivoidu.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu. 
 varoitusvalo ilmestyy mittaristoon.

Kuljettaja voi seurata etutörmäysvaroit-
timen ON/OFF-tilaa Asetukset-valikossa. 
Jos  varoitusvalo jää PÄÄLLE, kun 
järjestelmä on PÄÄLLÄ, suosittelemme 
järjestelmän tarkastuttamista HYUNDAI-
jälleenmyyjällä.

 VAROITUS
Aina kun moottori käynnistetään, etu-
törmäysvaroitin kytkeytyy päälle. Jos 
kuitenkin valitaan ”Off” -vaihtoehto 
moottorin käynnistyksen jälkeen, kul-
jettajan tulee aina olla tietoinen ympä-
ristöstään ja ajaa turvallisesti.

 HUOMIO
Jos valitaan ”Vain varoitus”, jarrutus-
avustus ei toimi.

 Lisätietoja

Etutörmäysvaroitin kytkeytyy pois kun 
ESC kytketään pois päältä pitämällä 
ESC OFF -painiketta painettuna yli 3 
sekunnin ajan.  Varoitusvalo ilmestyy 
mittaristoon.
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OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen
ajoitus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, jotta alun perin sää-
dettyä etutörmäysvaroittimen varoituksen 
aktivointiajastusta voi muuttaa.
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajastus 
-toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, 
muiden Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua.

OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, 
jotta etutörmäysvaroittimen varoituksen 
äänenvoimakkuus voidaan säätää tasolle 
“Korkea”, “Keskitasoinen” tai “Matala”.
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua.

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia etutörmäysvaroittimen toi-
mintoja. 

 Vaikka ”Normaali” on valittuna 
varoituksen ajastustoiminnolle, jos 
edessä oleva auto pysähtyy äkillisesti, 
alustava varoitusaika ei välttämättä 
tunnu myöhäiseltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
varoituksen ajastus- ja varoituksen 
äänenvoimakkuus säilyttävät viimeisen 
asetuksen.
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Perustoiminto
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Etutörmäysvaroittimen perustoiminto on 
varoittaa ja hallita ajoneuvoa törmäys-
tasosta riippuen: “Törmäysvaroitus”, 
“Hätäjarrutus” ja “Ajoneuvon pysäyttä-
minen ja jarrunhallinnan päättyminen”.

OBC3070002

Törmäysvaroitus
Kuljettajan varoittamiseksi törmäyk-
sestä, mittaristoon ilmestyy varoitus-
viesti “Törmäysvaroitus”, ja kuuluu 
varoitusääni.
Jos edessä havaitaan ajoneuvo, järjes-
telmä toimii, kun auton nopeus on noin 
10–180 km/h (6–112 mph).
Jos edessä havaitaan jalankulkija, jär-
jestelmä aktivoituu, kun ajoneuvosi 
nopeus on välillä 10–60 km/h (6–37 
mph).
Jos valitaan "Aktiivinen avustaja", jarru-
tusta voidaan avustaa.

OBC3070003

Hätäjarrutus
Varoittaakseen kuljettajaa hätäjarru-
tuksen tapahtumasta, "Hätäjarrutus" 
varoitusviesti ilmestyy mittaristoon ja 
kuuluu varoitusääni.
Jos edessä havaitaan ajoneuvo, järjes-
telmä toimii, kun auton nopeus on noin 
10–60 km/h (6–37 mph).
Jos edessä havaitaan jalankulkija, jär-
jestelmä aktivoituu, kun ajoneuvosi 
nopeus on välillä 10–60 km/h (6–37 
mph).
Hätäjarrutustilanteessa järjestel-
mä tehostaa jarrutusta voimakkaalla 
te-holla, jotta törmäys edessä olevaan 
ajoneuvoon tai jalankulkijaan voidaan 
välttää.
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OBC3070004

Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrunhal-
linnan päättyminen

Kun ajoneuvo pysäytetään hätäjarru-
tuksella, varoitusviesti ”Aja varovasti” 
ilmestyy mittaristoon.

 Oman turvallisuutensa tähden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ympäristö.
Jarrujen hallinta päättyy noin 2 sekunnin 
kuluttua sen jälkeen, kun ajoneuvo on 
pysäytetty hätäjarrutuksella. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät 
etutörmäysvaroitinta:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos “Aktiivinen avustaja” tai “Vain 
varoitus” on valittuna, ja kun ESC kyt-
ketään pois päältä pitämällä ESC OFF 
-painiketta painettuna yli 3 sekunnin 
ajan, etutörmäysvaroitin kytkeytyy 
pois automaattisesti. Tässä tapauk-
sessa järjestelmää ei voi säätää ase-
tusvalikosta ja  -varoitusvalo syttyy 
mittaristoon, mikä on normaalia. Jos 
ESC kytketään päälle painamalla ESC 
OFF -painiketta, etutörmäysvaroitin 
käynnistyy viimeisellä asetuksella.

 Etutörmäysvaroitin ei toimi kaikis-
sa tilanteissa, eikä pysty välttämään 
kaikkia törmäyksiä. 

 Kuljettaja on vastuussa auton hal-
linnasta. Älä luota pelkästään 
Etutörmäysvaroitinjärjestelmään. 
Pidä ennemminkin turvallinen jarru-
tusmatka ja paina tarvittaessa jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämiseksi 
tai auton pysäyttämiseksi.

 Älä koskaan käytä tarkoituksella etu-
törmäysvaroitinta ihmisiin, eläimiin, 
esineisiin jne. Se voi johtaa vakavaan 
vammaan tai kuolemaan.

 Etutörmäysvaroitin ei välttämättä 
aktivoidu, jos kuljettaja painaa jarru-
poljinta törmäyksen välttämiseksi.

 Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, etu-
törmäysvaroitin voi varoittaa kuljet-
tajaa myöhään tai olla varoittamatta 
ollenkaan.

 Etutörmäysvaroittimen toiminnan 
aikana ajoneuvo voi pysähtyä äkilli-
sesti, aiheuttaen matkustajien louk-
kaantumisen ja irtonaisten tavaroiden 
siirtymisen. Pidä turvavyö aina kiinni-
tettynä ja irtonaiset esineet turvalli-
sesti tallessa. 

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, etutörmäys-
varoittimen varoitusta ei ehkä voi 
nähdä eikä äänimerkkiä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule etutörmäysvaroittimen 
varoitusääntä.

 Etutörmäysvaroitin voi kytkeytyä pois 
päältä tai toimia virheellisesti tai akti-
voitua tarpeettomasti tie- ja ympäris-
töolosuhteista riippuen.
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 VAROITUS
 Vaikka etutörmäysvaroittimen toi-

minnassa olisi ongelmia, auton perus-
jarrutusteho toimii normaalisti. 

 Hätäjarrutuksen aikana, järjestelmän 
jarrunhallinta peruutuu automaatti-
sesti, kun kuljettaja painaa kaasupol-
jinta liiallisesti tai ohjaa ajoneuvoa 
jyrkästi.

 HUOMIO
Etutörmäysvaroittimen toiminnan 
nopeusalue voi olla pienempi, riippu-
en edessä olevasta ajoneuvosta, jalan-
kulkijasta ja ympäristöstä. Nopeudesta 
riippuen, järjestelmä voi vain varoittaa 
kuljettajaa tai se ei toimi lainkaan.

 Lisätietoja

Tilanteissa, joissa törmäys on välitön, 
etutörmäysvaroitin voi tehostaa jarrutusta, 
kun kuljettajan jarrutus ei riitä.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070094L

Kun etutörmäysvaroitin ei toimi asianmu-
kaisesti, "Tarkista etuturvallisuusjärjestel-
mä" -varoitusviesti ilmestyy ja  sekä 

 varoitusvalot syttyvät mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Järjestelmä pois käytöstä

OTM070093L

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, 
tai anturi on vieraan aineen, kuten lumen 
tai sadeveden peitossa, se voi heikentää 
tai rajoittaa tai katkaista hetkellisesti 
etutörmäysvaroittimen havainnointia.
Jos näin tapahtuu, “Etuturvallisuusjärjes-
telmät deaktivoitu. Kamera peittynyt” 
varoitusviesti, ja  sekä  varoitusva-
lot ilmestyvät mittaristoon.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun lumi, 
vesi tai vieras aine poistetaan.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti 
esteiden (lumi, sade tai vieraat aineet) 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeestä tarkastaa 
järjestelmän.

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviesti tai varoitusvalo 

ei ilmesty mittaristoon, etutörmäys-
varoitin ei välttämättä toimi oikein. 

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi 
oikein alueella (esim. avoimella maal-
la), missä ei havaita mitään, kun moot-
tori on käynnistetty.

Järjestelmän rajoitukset
Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi normaa-
lilla tavalla tai se voi toimia arvaamatto-
malla tavalla seuraavissa olosuhteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympäristö on 
likaantunut tai vahingoittunut.
Etukameraa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala
Kameran linssissä on häiriö sävytetyn, 
kalvotetun tai päällystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, ötökkä tms.) 
vuoksi.
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei poistettu 
tai se on jäätynyt tuulilasille
Pesunestettä ruiskutetaan jatkuvasti tai 
pyyhkijä on päällä
Ajetaan kovassa sateessa tai 
lumisateessa tai paksussa sumussa
Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää. 
Katuvalo tai lähestyvästä ajoneuvos-
ta tuleva valo heijastuu märästä tien-
pinnasta, kuten tien pinnalla olevasta 
lätäköistä. 
Jokin esine on sijoitettuna kojelaudalle
Ajoneuvoasi hinataan
Ympäristö on erittäin valoisa
Ympäristö on hyvin pimeä, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus määrä muuttuu äkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisimet 
eivät ole päällä tai eivät ole kirkkaita
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Ajat läpi höyryn, savun tai varjoisan 
alueen
Vain osa autosta, jalankulkijasta tai 
pyöräilijästä havaitaan
Edessä oleva ajoneuvo on bussi, 
raskas rekka, rekka jonka kuorma on 
epätavallisen muotoinen, perävaunu 
jne. 
Edessä olevassa ajoneuvossa ei ole 
takavaloja, sen takavalojen sijainti on 
epätavallinen jne.
Ulkovaloa on vähän ja perävalot eivät 
pala tai ne ovat hyvin heikot 
Edessä olevan ajoneuvon takaosa on 
pieni tai ajoneuvo ei näytä normaalilta, 
esimerkiksi kun ajoneuvo on 
kallistunut, kaatunut tai ajoneuvon sivu 
on näkyvissä jne.
Edessä olevan ajoneuvon maavara on 
pieni tai suuri
Ajoneuvo tai jalankulkija leikkaa yhtäk-
kiä eteen 
Edellä oleva ajoneuvo havaitaan myö-
hään
Edessä olevan ajoneuvon eteen ilmes-
tyy yhtäkkiä este
Edessä oleva ajoneuvo muuttaa yhtäk-
kiä kaistaa tai vähentää yhtäkkiä nope-
utta
Edessä oleva ajoneuvo on epämuo-
dostunut
Edessä olevan ajoneuvon nopeus on 
korkea tai matala
Edessä oleva ajoneuvo ohjaa oman 
ajoneuvosi vastakkaiseen suuntaan 
välttääkseen törmäyksen
Ajoneuvon ollessa edessäsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhaisella 
nopeudella 
Edessä oleva ajoneuvo on lumen 
peitossa

Olet poistumassa kaistasta tai palaa-
massa kaistalle
Epävakaa ajo
Olet kiertoliittymässä ja edessä olevaa 
ajoneuvoa ei havaita
Ajat jatkuvasti ympyrässä
Edessä olevan ajoneuvon muoto on 
epätavallinen
Edessä oleva ajoneuvo ajaa ylä- tai 
alamäkeen
Jalankulkijaa ei havaita kokonaan, esi-
merkiksi jos jalankulkija nojaa eteen-
päin tai ei kävele täysin pystyasennossa
Jalankulkija käyttää vaatteita tai väli-
neitä, jotka vaikeuttavat hänen tunnis-
tamisen jalankulkijana

OADAS051

Yllä oleva kuva esittää näkymää, jonka 
etukamera havaitsee ajoneuvona ja 
jalankulkijana.

Edessä oleva jalankulkija liikkuu hyvin 
nopeasti
Edessä oleva jalankulkija on lyhyt tai on 
ottanut matalan asennon
Edessä olevan jalankulkijan liikkuvuus 
on rajoitettua
Edessä oleva jalankulkija liikkuu 
poikittain ajosuuntaan 
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Edessä on useita jalankulkijoita tai 
väkijoukko
Jalankulkija käyttää vaatteita, jotka 
sulautuvat helposti taustaan, vaikeut-
taen hänen havaitsemisensa
Jalankulkijaa on vaikea erottaa ympä-
ristön samanmuotoisesta rakenteesta 
Ajat jalankulkijan, liikennemerkin, 
rakenteen jne. ohi risteyksen lähellä
Ajetaan parkkipaikalla
Ajetaan tulliportista, rakennusalueella, 
päällystämättömällä maantiellä, osit-
tain päällystetyllä tiellä, epätasaisella 
tiellä, hidastustöyssyistä jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiellä 
jne.
Ajetaan tiellä jonka varrella on puita tai 
katuvaloja
Auto tärisee voimakkaasti huonokun-
toisella tiellä.
Ajoneuvosi korkeus on alhainen tai kor-
kea raskaiden kuormien, epänormaalin 
rengaspaineen jne. vuoksi.
Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa.
Ajetaan alueella, jossa on häiritse-
viä sähkömagneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai sähkökohinaa

 VAROITUS
 Kaarreajossa

OADAS003 OADAS002

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä havaitsee 
edessä olevia muita ajoneuvoja tai 
jalankulkijoita ajettaessa mutkaisella 
tiellä, sillä se heikentää anturien 
toimintaa. Tämä voi aiheuttaa sen, 
että varoitusta tai jarrutusavustusta ei 
anneta tarvittaessa. 

 Kun ajetaan kaarteessa, sinun on 
säilytettävä turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava ajoneuvoa ja 
painettava jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta turvallinen 
etäisyys säilyy.
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OADAS006 OADAS005

 Etutörmäysvaroitin voi havaita ajo-
neuvon tai jalankulkijan seuraavalla 
kaistalla tai kaistan ulkopuolella 
ajaessasi mutkaisella tiellä. 

 Jos näin tapahtuu, järjestelmä voi 
varoittaa kuljettajaa tarpeettomasti ja 
käyttää jarrua. Tarkista aina liikenneo-
losuhteet auton ympärillä.

 Mäessä ajettaessa

OADAS009

OADAS007

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä havaitse 
muita ajoneuvoja tai jalankulkijoita 
edessä, kun ajat mäkeä ylös tai alas, 
mikä heikentää anturien toimintaa.

 Se voi aiheuttaa virheellisen varoi-
tuksen tai jarrutuksen avustuksen, 
tai jättää varoituksen tai jarrutuksen 
tekemättä, kun se on tarpeen.

 Ajoneuvon nopeus voi myös laskea 
nopeasti, kun edessä oleva ajoneuvo 
tai jalankulkija havaitaan yllättäen. 

 Kiinnitä aina huomiota tiehen ajaes-
sasi mäkeä ylös tai alas ja ohjaa tarvit-
taessa ajoneuvoa ja paina jarrupoljin-
ta ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.
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 Kaistanvaihdot

OADAS032SD

[A]: Sinun ajoneuvosi, 
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo

 Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei-
seltä kaistalta, anturi ei havaitse sitä, 
ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Etutörmäysvaroitin ei ehkä 
havaitse heti ajoneuvoa, kun se vai-
htaa kaistaa yllättäen. Tässä tapauk-
sessa sinun on säilytettävä turvallinen 
jarrutusmatka ja tarvittaessa ohjatta-
va ajoneuvoa ja painettava jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämisek-
si, jotta turvallinen etäisyys säilyy.

OADAS033SD

[A]: Sinun ajoneuvosi, 
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo,
[C]: Samalla kaistalla kulkeva ajoneuvo

 Kun edessäsi oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, etutörmäysvaroitin ei 
ehkä välittömästi havaitse ajoneuvoa, 
joka nyt on edessäsi. 

 Tässä tapauksessa sinun on säi-
lytettävä turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa ohjattava ajoneuvoa ja 
painettava jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta turvallinen etäi-
syys säilyy.
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 Ajoneuvojen havaitseminen

OBC3070005

 Jos edellä ajavassa ajoneuvos-
sa on pitkä kuorma tai suuri maa-
vara, ole erityisen tarkkaavainen. 
Etutörmäysvaroitin ei ehkä pysty 
havaitsemaan kuormaa, joka ulot-
tuu ajoneuvon ulkopuolelle. Näissä 
tapauksissa sinun on säilytettävä 
turvallinen jarrutusmatka kuorman 
uloimmasta kohdasta ja tarvittaes-
sa ohjattava ajoneuvoa ja painet-
tava jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta etäisyys säilyy.

 VAROITUS
 Hinatessasi perävaunua tai toista 

ajoneuvoa, suosittelemme, että 
kytket etutörmäysvaroittimen pois 
päältä turvallisuussyistä.

 Etutörmäysvaroitin voi toimia, jos se 
havaitsee kohteita, joiden muodot ja 
ominaisuudet muistuttavat ajoneuvo-
ja ja jalankulkijoita.

 Etutörmäysvaroitin ei tunnista esi-
merkiksi polkupyörää tai mootto-
ri pyörää eikä matalampia kohteita 
kuten vetolaukkua, ostoskärryjä tai 
lastenrattaita.

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi nor-
maalisti, jos sitä häiritsevät voimak-
kaat sähkömagneettiset aallot. 

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi 15 
sekunnin ajan auton käynnistyksen 
jälkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.
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Perustoiminto

OCN7060112L

Etutörmäysvaroitin on suunniteltu havait-
semaan ja seuraamaan edellä olevaa ajo-
neuvoa tai havaitsemaan jalankulkijan 
tai pyöräilijän maantiellä ja varoittamaan 
kuljettajaa välittömästä törmäyksestä 
varoitusviestillä ja varoitusäänimerkillä ja 
tarvittaessa tekemään hätäjarrutuksen.

Risteyskääntymistoiminto
(jos varusteena)

OBC3070122TU

Risteyskääntymistoiminto auttaa vält-
tämään törmäyksen viereisellä kaistalla 
vastaantulevan liikenteen kanssa hätä-
jarrutuksen avulla käännyttäessä vasem-
malle suuntavilkku päällä.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

OBC3070006

[1]: Etukamera, 
[2]: Etututka

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.
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 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 ÄLÄ KOSKAAN pura havaitsemisan-

turia tai anturikokoonpanoa ja vältä 
siihen kohdistuvia iskuja.

 Jos havaintoanturit on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme, että annat 
valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tarkas-
taa autosi.

 Tuulilasiin El SAA kiinnittää lisävarus-
teita eikä tarroja, eikä tuulilasia saa 
sävyttää.

 Kiinnitä erityisen tarkkaa huomiota 
etukameran kuivana pitämiseen.

 ÄLÄ KOSKAAN aseta heijastavia esi-
neitä (esim. valkoista paperia, pei-
liä) kojelaudan päälle. Vähäinenkin 
heijastus saattaa estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan.

 Älä kiinnitä rekisterikilven kehystä tai 
esineitä, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta, lähelle etututkan 
suojusta.

 Pidä etututka ja suojus aina puhtaana 
ja vapaana liasta ja roskista. 

 Käytä vain pehmeää liinaa auton 
pesemiseen. Älä suihkuta paineistet-
tua vettä suoraan anturiin tai anturin 
suojukseen.

 Jos tutkaan tai tutkaa ympäröivälle 
alueelle on kohdistettu tarpeeton-
ta voimaa, etutörmäysvaroitin ei 
ehkä toimi oikein, vaikka varoitus-
viesti ei ilmestyisikään kojelautaan. 
Suosittelemme, että tarkastutat 
ajoneuvon valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

 Käytä vain alkuperäisiä osia vaurioi-
tuneen etututkan suojuksen korjaa-
miseen tai vaihtamiseen. Älä maalaa 
etututkan suojusta.
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Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070090L

Forward Safety (Etuturvallisuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Etuturvallisuus” asetusvalikossa kunkin 
toiminnon käyttämisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.
- Jos valitaan “Aktiivinen avustaja”, jär-

jestelmä varoittaa kuljettajaa varoitus-
viestillä ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarruavustajaa 
käytetään törmäysvaaran mukaan.

- Jos valitaan “Vain varoitus”, järjestelmä 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestillä 
ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarrutusavustaja 
ei aktivoidu.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu. 
 varoitusvalo ilmestyy mittaristoon.

Kuljettaja voi seurata etutörmäysvaroit-
timen ON/OFF-tilaa Asetukset-valikossa. 
Jos  varoitusvalo jää PÄÄLLE, kun jär-
jestelmä on PÄÄLLÄ, suosittelemme jär-
jestelmän tarkastuttamista valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS
Aina kun moottori käynnistetään, 
etutörmäysvaroitin kytkeytyy päälle. 
Jos kuitenkin valitaan ”Off” -vaihtoehto 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympäristöstään ja ajaa turvallisesti.

 HUOMIO
 Jos valitaan ”Vain varoitus”, jarrutus-

avustus ei toimi.
 Etuturvallisuusasetuksiin kuuluu 

”Perustoiminto” ja ”Risteyskääntymi-
nen” (jos varusteena).

 Lisätietoja

Etutörmäysvaroitin kytkeytyy pois kun 
ESC kytketään pois päältä pitämällä 
ESC OFF -painiketta painettuna yli 3 
sekunnin ajan.  varoitusvalo ilmestyy 
mittaristoon.
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OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen
ajoitus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, jotta alun perin sää-
dettyä etutörmäysvaroittimen varoituksen 
aktivointiajastusta voi muuttaa.
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajas-
tus -toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, mui-
den Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua. 

OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, 
jotta etutörmäysvaroittimen varoituksen 
äänenvoimakkuus voidaan säätää tasolle 
“Korkea”, “Keskitasoinen” tai “Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua.

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia etutörmäysvaroittimen toi-
mintoja.

 Vaikka ”Normaali” on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos edessä 
oleva auto pysähtyy äkillisesti, alusta-
va varoitusaika ei välttämättä tunnu 
myöhäiseltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
varoituksen ajastus- ja varoituksen 
äänenvoimakkuus säilyttävät viimeisen 
asetuksen.
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Perustoiminto
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Etutörmäysvaroittimen perustoiminto on 
varoittaa ja hallita ajoneuvoa törmäys-
tasosta riippuen: “Törmäysvaroitus”, 
“Hätäjarrutus” ja “Ajoneuvon pysäyttä-
minen ja jarrunhallinnan päättyminen”.

OBC3070002

Törmäysvaroitus
Kuljettajan varoittamiseksi törmäyk-
sestä, mittaristoon ilmestyy varoitus-
viesti “Törmäysvaroitus”, ja kuuluu 
varoitusääni.
Jos edessä havaitaan ajoneuvo, järjes-
telmä toimii, kun auton nopeus on noin 
10–180 km/h (6–112 mph).
Jos edessä havaitaan jalankulkija tai 
pyöräilijä, järjestelmä toimii, kun auton 
nopeus on noin 10-85 km/h (6-53 mph).
Jos valitaan "Aktiivinen avustaja", jarru-
tusta voidaan avustaa.

OBC3070003

Hätäjarrutus
Varoittaakseen kuljettajaa hätäjarru-
tuksen tapahtumasta, "Hätäjarrutus" 
varoitusviesti ilmestyy mittaristoon ja 
kuuluu varoitusääni.
Jos edessä havaitaan ajoneuvo, järjes-
telmä toimii, kun auton nopeus on noin 
10~75 km/h (6~47 mph).
Jos edessä havaitaan jalankulkija tai 
pyöräilijä, järjestelmä toimii, kun auton 
nopeus on noin 10~65 km/h (6-40 
mph).
Hätäjarrutustilanteessa järjestelmä 
tehostaa jarrutusta suurella teholla, 
jotta törmäys edessä olevaan ajoneu-
voon, jalankulkijaan tai pyöräilijään voi-
daan välttää. 
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OBC3070004

Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrunhal-
linnan päättyminen 

Kun ajoneuvo pysäytetään hätäjarru-
tuksella, varoitusviesti ”Aja varovasti” 
ilmestyy mittaristoon.

 Oman turvallisuutensa tähden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ympäristö.
Jarrujen hallinta päättyy noin 2 sekunnin 
kuluttua sen jälkeen, kun ajoneuvo on 
pysäytetty hätäjarrutuksella. 

Risteyskääntymistoiminto
(jos varusteena)
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Risteyskääntymistoiminto auttaa varoit-
tamaan ja ohjaamaan ajoneuvoa törmäys-
tasosta riippuen: “Törmäysvaroitus”, 
“Hätäjarrutus” ja “Ajoneuvon pysäyttä-
minen ja jarrunhallinnan päättyminen”.

 Vasemmanpuo-
leinen ohjaus

 Oikeanpuoleinen 
ohjaus

OBC3070008 OBC3070007

Törmäysvaroitus
Kuljettajan varoittamiseksi törmäyk-
sestä, mittaristoon ilmestyy varoitus-
viesti “Törmäysvaroitus”, ja kuuluu 
varoitusääni.
Järjestelmä toimii, kun auton nopeus 
on noin 10-30 km/h (6-19 mph) ja 
vastaantulevien autojen nopeus on 
noin 30-70 km/h (19-44 mph).
Jos valitaan "Aktiivinen avustaja", 
jarrutusta voidaan avustaa.
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 Vasemmanpuo-
leinen ohjaus

 Oikeanpuoleinen 
ohjaus

OBC3070010 OBC3070009

Hätäjarrutus
Varoittaakseen kuljettajaa hätäjarru-
tuksen tapahtumasta, "Hätäjarrutus" 
varoitusviesti ilmestyy mittaristoon ja 
kuuluu varoitusääni.
Järjestelmä toimii, kun auton nopeus 
on noin 10-30 km/h (6-19 mph) ja 
vastaantulevien autojen nopeus on 
noin 30-70 km/h (19-44 mph).
Hätäjarrutustilanteessa järjestelmä 
tehostaa jarrutusta voimakkaalla tehol-
la, jotta törmäys vastaantulevaan ajo-
neuvoon voidaan välttää. 

 Lisätietoja

Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, risteyskääntymistoiminto toimii 
vain kun kuljettaja kääntyy vasemmalle. 
Jos kuljettajan istuin on oikealla puolella, 
toiminto toimii vain kun käännytään 
oikealle.

OBC3070004

Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrunhal-
linnan päättyminen 

Kun ajoneuvo pysäytetään hätäjarru-
tuksella, varoitusviesti ”Aja varovasti” 
ilmestyy mittaristoon.

 Oman turvallisuutensa tähden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ympäristö.
Jarrujen hallinta päättyy noin 2 sekunnin 
kuluttua sen jälkeen, kun ajoneuvo on 
pysäytetty hätäjarrutuksella.
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 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät 
etutörmäysvaroitinta:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos “Aktiivinen avustaja” tai “Vain 
varoitus” on valittuna, ja kun ESC kyt-
ketään pois päältä pitämällä ESC OFF 
-painiketta painettuna yli 3 sekunnin 
ajan, etutörmäysvaroitin kytkeytyy 
pois automaattisesti. Tässä tapauk-
sessa järjestelmää ei voi säätää ase-
tusvalikosta ja  -varoitusvalo syttyy 
mittaristoon, mikä on normaalia. Jos 
ESC kytketään päälle painamalla ESC 
OFF -painiketta, etutörmäysvaroitin 
käynnistyy viimeisellä asetuksella.

 Etutörmäysvaroitin ei toimi kaikis-
sa tilanteissa, eikä pysty välttämään 
kaikkia törmäyksiä. 

 Kuljettaja on vastuussa auton hal-
linnasta. Älä luota pelkästään 
Etutörmäysvaroitinjärjestelmään. 
Pidä ennemminkin turvallinen jarru-
tusmatka ja paina tarvittaessa jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämiseksi 
tai auton pysäyttämiseksi.

 Älä koskaan käytä tarkoituksella etu-
törmäysvaroitinta ihmisiin, eläimiin, 
esineisiin jne. Se voi johtaa vakavaan 
vammaan tai kuolemaan.

 Etutörmäysvaroitin ei välttämättä 
aktivoidu, jos kuljettaja painaa jarru-
poljinta törmäyksen välttämiseksi.

 Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, etu-
törmäysvaroitin voi varoittaa kuljet-
tajaa myöhään tai olla varoittamatta 
ollenkaan. 

 Etutörmäysvaroittimen toiminnan 
aikana ajoneuvo voi pysähtyä äkilli-
sesti, aiheuttaen matkustajien louk-
kaantumisen ja irtonaisten tavaroiden 
siirtymisen. Pidä turvavyö aina kiinni-
tettynä ja irtonaiset esineet turvalli-
sesti tallessa. 

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, etutörmäys-
varoittimen varoitusta ei ehkä voi 
nähdä eikä äänimerkkiä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule etutörmäysvaroittimen 
varoitusääntä.

 Etutörmäysvaroitin voi kytkeytyä 
pois päältä tai toimia virheellisesti 
tai aktivoitua tarpeettomasti tie- ja 
ympäristöolosuhteista riippuen.

 VAROITUS
 Vaikka etutörmäysvaroittimen toi-

minnassa olisi ongelmia, auton perus-
jarrutusteho toimii normaalisti. 

 Hätäjarrutuksen aikana, järjestelmän 
jarrunhallinta peruutuu automaatti-
sesti, kun kuljettaja painaa kaasupol-
jinta liiallisesti tai ohjaa ajoneuvoa 
jyrkästi.
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 HUOMIO
 Etutörmäysvaroittimen toiminnan 

nopeusalue voi olla pienempi, riip-
puen edessä olevasta ajoneuvos-
ta, jalankulkijasta ja ympäristöstä. 
Nopeudesta riippuen, järjestelmä 
voi vain varoittaa kuljettajaa tai se ei 
toimi lainkaan.

 Etutörmäysvaroitin toimii määrätyis-
sä olosuhteissa arvioimalla riksitason 
vastaantulevan ajoneuvon, ajosuun-
nan, nopeuden ja ympäristön perus-
teella.

 Lisätietoja

Tilanteissa, joissa törmäys on välitön, 
etutörmäysvaroitin voi tehostaa jarrutusta, 
kun kuljettajan jarrutus ei riitä.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070094L

Kun etutörmäysvaroitin ei toimi asianmu-
kaisesti, "Tarkista etuturvallisuusjärjestel-
mä" -varoitusviesti ilmestyy ja  sekä 

 varoitusvalot syttyvät mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Järjestelmä pois käytöstä

OTM070093L OTM070095L

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, 
etututkan suojus tai anturi on vieraan 
aineen, kuten lumen tai sadeveden pei-
tossa, se voi heikentää tai rajoittaa tai 
katkaista hetkellisesti etutörmäysvaroitti-
men havainnointia.
Jos näin tapahtuu, “Etuturvallisuusjärjes-
telmät deaktivoitu. Kamera peittynyt” tai 
”Etuturvallisuusjärjestelmät deaktivoitu. 
Tutka estetty' varoitusviesti, ja  sekä 

 varoitusvalot ilmestyvät mittaristoon.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun lumi, 
vesi tai vieras aine poistetaan.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti 
esteiden (lumi, sade tai vieraat aineet) 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeestä tarkastaa 
järjestelmän.

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviesti tai varoitusvalo 

ei ilmesty mittaristoon, etutörmäys-
varoitin ei välttämättä toimi oikein. 

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi 
oikein alueella (esim. avoimella maal-
la), missä ei havaita mitään, kun moot-
tori on käynnistetty.

Järjestelmän rajoitukset
Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi normaa-
lilla tavalla tai se voi toimia arvaamatto-
malla tavalla seuraavissa olosuhteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympäristö on 
likaantunut tai vahingoittunut.
Etukameraa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala 
Kameran linssissä on häiriö sävytetyn, 
kalvotetun tai päällystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, ötökkä tms.) 
vuoksi.
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei poistettu 
tai se on jäätynyt tuulilasille
Pesunestettä ruiskutetaan jatkuvasti tai 
pyyhkijä on päällä
Ajetaan kovassa sateessa tai lumi-
sa-teessa tai paksussa sumussa 
Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää. 
Katuvalo tai lähestyvästä ajoneuvos-
ta tuleva valo heijastuu märästä tien-
pinnasta, kuten tien pinnalla olevasta 
lätäköistä.
Jokin esine on sijoitettuna kojelaudalle
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Ajoneuvoasi hinataan
Ympäristö on erittäin valoisa
Ympäristö on hyvin pimeä, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus määrä muuttuu äkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisimet 
eivät ole päällä tai eivät ole kirkkaita 
Ajat läpi höyryn, savun tai varjoisan 
alueen
Vain osa autosta, jalankulkijasta tai 
pyöräilijästä havaitaan
Edessä oleva ajoneuvo on bussi, 
raskas rekka, rekka jonka kuorma on 
epätavallisen muotoinen, perävaunu 
jne. 
Edessä olevassa ajoneuvossa ei ole 
takavaloja, sen takavalojen sijainti on 
epätavallinen jne.
Ulkovaloa on vähän ja perävalot eivät 
pala tai ne ovat hyvin heikot 
Edessä olevan ajoneuvon takaosa on 
pieni tai ajoneuvo ei näytä normaalilta, 
esimerkiksi kun ajoneuvo on kallistu-
nut, kaatunut tai ajoneuvon sivu on 
näkyvissä jne.
Edessä olevan ajoneuvon maavara on 
pieni tai suuri
Ajoneuvo, jalankulkija tai pyöräilijä 
tulee äkkiä eteen 
Etututkan lähellä oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla
Etututkaa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala

Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
Ajetaan avarilla alueilla, joilla on 
vähän ajoneuvoja tai rakenteita (esim. 
autiomaa, niitty, esikaupunki jne.)
Ajetaan lähellä metallia sisältävillä alu-
eilla, kuten rakennustyömaalla, rauta-
tiellä jne.
Edessä on materiaalia, joka heijastaa 
erittäin hyvin etututkaa, kuten 
suojakaide, lähellä oleva auto jne.
Edessä ajava pyöräilijä istuu pyörällä, 
joka on valmistettu materiaalista, joka 
ei heijastu etututkassa
Edellä oleva ajoneuvo havaitaan myö-
hään
Edessä olevan ajoneuvon eteen ilmes-
tyy yhtäkkiä este
Edessä oleva ajoneuvo muuttaa yhtäk-
kiä kaistaa tai vähentää yhtäkkiä nope-
utta
Edessä oleva ajoneuvo on epämuo-
dostunut
Edessä olevan ajoneuvon nopeus on 
korkea tai matala
Edessä oleva ajoneuvo ohjaa oman 
ajoneuvosi vastakkaiseen suuntaan 
välttääkseen törmäyksen
Ajoneuvon ollessa edessäsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhaisella 
nopeudella 
Edessä oleva ajoneuvo on lumen pei-
tossa
Olet poistumassa kaistasta tai palaa-
massa kaistalle
Epävakaa ajo
Olet kiertoliittymässä ja edessä olevaa 
ajoneuvoa ei havaita
Ajat jatkuvasti ympyrässä
Edessä olevan ajoneuvon muoto on 
epätavallinen
Edessä oleva ajoneuvo ajaa ylä- tai 
alamäkeen
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Jalankulkijaa tai pyöräilijää ei havaita 
kokonaan esimerkiksi, jos jalankulkija 
nojaa eteenpäin tai ei kävele täysin 
pystyssä
Jalankulkijalla tai pyöräilijällä on yllään 
asusteita tai varusteita, jotka tekevät 
havaitsemisen vaikeaksi.

OADAS044

Yllä oleva kuva esittää näkymää, jonka 
etukamera havaitsee ajoneuvona, jalan-
kulkijana ja pyöräilijänä.

Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 
liikkuu hyvin nopeasti
Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 
on lyhyt tai matalassa asennossa
Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 
liikkuu huonosti
Edessä oleva pyöräilijä ajaa poikittain 
ajosuuntaan nähden 
Edessä on useita jalankulkijoita tai 
pyöräilijöitä tai väkijoukko

Jalankulkija tai pyöräilijä käyttää vaat-
teita, jotka sulautuvat helposti taus-
taan, tämä tekee tunnistamisen vai-
keaksi
Jalankulkija tai pyöräilijä on vaikea 
erottaa samantapaista hahmoista 
ympäristössä 
Ajat jalankulkijan, pyöräilijän, liikenne-
merkin, rakenteen jne. ohi risteyksen 
lähellä
Ajetaan parkkipaikalla
Ajetaan tulliportista, rakennusalueella, 
päällystämättömällä maantiellä, osit-
tain päällystetyllä tiellä, epätasaisella 
tiellä, hidastustöyssyistä jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiellä 
jne.
Ajetaan tiellä jonka varrella on puita tai 
katuvaloja
Auto tärisee voimakkaasti huonokun-
toisella tiellä.
Ajoneuvosi korkeus on alhainen tai kor-
kea raskaiden kuormien, epänormaalin 
rengaspaineen jne. vuoksi.
Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa.
Ajetaan alueella, jossa on häiritse-
viä sähkömagneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai sähkökohinaa
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 VAROITUS
 Kaarreajossa

OADAS014

OADAS016 OADAS018

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä havait-
see edessä olevia muita ajoneuvoja, 
jalankulkijoita tai pyöräilijöitä ajet-
taessa mutkaisella tiellä, sillä se 
heikentää anturien toimintaa. Tämä 
voi aiheuttaa sen, että varoitusta tai 
jarrutusavustusta ei anneta tarvit-
taessa. 

 Kun ajetaan kaarteessa, sinun on säi-
lytettävä turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa ohjattava ajoneuvoa ja 
painettava jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta turvallinen etäi-
syys säilyy.

OADAS015

OADAS017 OADAS019

 Etutörmäysvaroitin voi havaita ajo-
neuvon, jalankulkijan tai pyöräili-
jän seuraavalla kaistalla tai kaistan 
ulkopuolella ajaessasi mutkaisella 
tiellä. 

 Jos näin tapahtuu, järjestelmä voi 
varoittaa kuljettajaa tarpeettomasti ja 
käyttää jarrua. Tarkista aina liikenneo-
losuhteet auton ympärillä.
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 Mäessä ajettaessa

OADAS012

OADAS010 OADAS011

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä havaitse 
muita ajoneuvoja, jalankulkijoita tai 
pyöräilijöitä edessä, kun ajat mäkeä 
ylös tai alas, mikä heikentää anturien 
toimintaa.

 Se voi aiheuttaa virheellisen varoi-
tuksen tai jarrutuksen avustuksen, 
tai jättää varoituksen tai jarrutuksen 
tekemättä, kun se on tarpeen.

 Lisäksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessä oleva ajoneuvo, 
jalankulkija tai pyöräilijä tunnistetaan 
äkillisesti. 

 Kiinnitä aina huomiota tiehen ajaes-
sasi mäkeä ylös tai alas ja ohjaa tarvit-
taessa ajoneuvoa ja paina jarrupoljin-
ta ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.

 Kaistanvaihdot

OADAS030

[A]: Sinun ajoneuvosi, 
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo

 Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei-
seltä kaistalta, anturi ei havaitse sitä, 
ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Etutörmäysvaroitin ei ehkä 
havaitse heti ajoneuvoa, kun se vai-
htaa kaistaa yllättäen. Tässä tapauk-
sessa sinun on säilytettävä turvallinen 
jarrutusmatka ja tarvittaessa ohjatta-
va ajoneuvoa ja painettava jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämisek-
si, jotta turvallinen etäisyys säilyy.
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OADAS031

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo, 
[C]: Samalla kaistalla kulkeva ajoneuvo

 Kun edessäsi oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, etutörmäysvaroitin ei 
ehkä välittömästi havaitse ajoneuvoa, 
joka nyt on edessäsi. Tässä tapaukses-
sa sinun on säilytettävä turvallinen jar-
rutusmatka ja tarvittaessa ohjattava 
ajoneuvoa ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.

 Ajoneuvojen havaitseminen

OBC3070011

 Jos edellä ajavassa ajoneuvos-
sa on pitkä kuorma tai suuri maa-
vara, ole erityisen tarkkaavainen. 
Etutörmäysvaroitin ei ehkä pysty 
havaitsemaan kuormaa, joka ulot-
tuu ajoneuvon ulkopuolelle. Näissä 
tapauksissa sinun on säilytettävä 
turvallinen jarrutusmatka kuorman 
uloimmasta kohdasta ja tarvittaes-
sa ohjattava ajoneuvoasi ja painet-
tava jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta etäisyys säilyy.
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Kaistallapysymisavustaja on suunnitel-
tu auttamaan kaistamerkintöjen (tai tien 
reunojen) havaitsemisessa ajettaessa yli 
määrätyn nopeuden. Järjestelmä varoit-
taa kuljettajaa, jos auto poistuu kaistalta 
ilman suuntavilkkujen käyttöä tai se aut-
taa kuljettajan ohjausta ja auttaa välttä-
mään auton poistumisen kaistalta.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

[1]: Etukamera

Etukameraa käytetään havaitsemisantu-
rina kaistamerkintöjen (tai tien reunojen) 
havaitsemiseksi.
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

 VAROITUS
 Hinatessasi perävaunua tai toista 

ajoneuvoa, suosittelemme, että 
kytket etutörmäysvaroittimen pois 
päältä turvallisuussyistä.

 Etutörmäysvaroitin voi toimia, jos se 
havaitsee kohteita, joiden muodot ja 
ominaisuudet muistuttavat ajoneuvo-
ja, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

 Etutörmäysvaroitin ei tunnista esi-
merkiksi polkupyörää tai mootto-
ri pyörää eikä matalampia kohteita 
kuten vetolaukkua, ostoskärryjä tai 
lastenrattaita.

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi nor-
maalisti, jos sitä häiritsevät voimak-
kaat sähkömagneettiset aallot. 

 Etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi 15 
sekunnin ajan auton käynnistyksen 
jälkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.
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Järjestelmän asetukset 
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070184L

Lane safety (Kaistaturvallisuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Kaistaturvallisuus” asetusvalikossa kun-
kin toiminnon käyttämisen valitsemiseksi 
tai perumiseksi.
- Jos ”Avustaja” on valittuna, järjestel-

mä avustaa kuljettajan ohjausta auto-
maattisesti, kun kaistalta poistuminen 
havaitaan, jotta auton poistuminen 
kaistalta vältettäisiin.

- Jos "Vain varoitus" on valittuna, jär-
jestelmä varoittaa kuljettajaa varoitu-
säänellä, kun kaistalta lähtö havaitaan. 
Kuljettajan on ohjattava ajoneuvoa.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu. 
Mittaristossa oleva  merkkivalo 
sammuu.

 VAROITUS
 Jos “Vain varoitus” on valittuna, 

ohjausavustus ei toimi.
 Kaistallapysymisavustaja ei hallitse 

ohjauspyörää kun ajoneuvo kulkee 
keskellä kaistaa.

 Kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympäristöstä ja ohjata ajoneuvoa, jos 
”Off” -vaihtoehto on valittuna.

Järjestelmän kytkeminen pois/päälle 
(Kaista-ajon avustaja -painike)

OBC3070012

Aina kun moottori on käynnistetty, 
kaistallapysymisavustaja on kytketty 
päälle. Valkoinen  -merkkivalo syttyy 
mittaristoon. 
Kun kaistallapysymisavustaja on päällä, 
paina kaista-ajon avustaja -painiketta 
pitkään järjestelmän sammuttamiseksi.

 Lisätietoja

Kun kaista-ajon avustaja -painiketta pai-
netaan lyhyesti, Kaistan seuraamisavusta-
ja kytkeytyy päälle ja pois.
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, 
jotta Kaistallapitoavustin-varoituksen 
äänenvoimakkuus voidaan säätää tasolle 
“Korkea”, “Keskitasoinen” tai “Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Kaistallapysymisavustaja varoittaa 
kaistalta poistumisen varoituksella 
(Kaistavahti) ja ohjaa ajoneuvoa ja Kaistan 
seuraamisavustaja.

 Vasen  Oikea

OBC3070014 OBC3070013

Lane Departure Warning 
(Kaistavahti)

Kuljettajaa varoitetaan auton poistu-
misesta kaistalta vihreällä vilkkuvalla 

 -merkkivalolla mittaristossa, ja 
kaistaviiva vilkkuu mittaristossa riip-
puen suunnasta, johon auto on ajautu-
massa, ja kuuluu äänimerkki.
Järjestelmä toimii, kun auton nopeus 
on noin 60-200 km/h (40-120 mph).
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Lane Keeping Assist 
(Kaistallapitoavustin):

Varoittaakseen kuljettajaa siitä, että 
ajoneuvo on poistumassa kaistalta, 
vihreä  merkkivalo alkaa vilkkua 
mittaristossa ja ohjauspyörä tekee 
säätöjä pitääkseen ajoneuvon kaistan 
sisällä.
Järjestelmä toimii, kun auton nopeus 
on noin 60-200 km/h (40-120 mph).

OBC3070015

Kädet poissa -varoitus
Jos kuljettaja ottaa kätensä pois ohjaus-
pyörältä usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pidä kädet ohjauspyörällä" ilmes-
tyy mittaristoon ja kuuluu vaiheittainen 
varoitusääni.

 VAROITUS
 Ohjauspyörän avustus ei aktivoidu, 

jos ohjauspyörää pidetään erittäin 
tukevasti tai se käännetään tietyn 
asteen yli.

 Kaistallapysymisavustaja ei toimi 
kaiken aikaa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti ja pitää 
se kaistallaan. 

 Kädet poissa -varoitus voi ilmestyä 
myöhään tieolosuhteista riippuen. 
Pidä kätesi aina ohjauspyörällä ajon 
aikana.

 Jos ohjauspyörää pidellään hyvin 
kevyellä otteella, Kädet poissa 
-varoitus voi ilmestyä, koska LFA-
järjestelmä ei ehkä tunnista, että kul-
jettajan kädet ovat ohjauspyörällä.

 Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
kädet poissa -varoitus ei ehkä toimi 
oikein.
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 Lisätietoja

 Voit muuttaa asetuksia mittaristossa 
(Käyttäjän asetukset) tai tieto- ja viih-
dejärjestelmässä (Ajoneuvon asetukset), 
ajoneuvon mukana toimitetun vaihto-
ehdon mukaan. Katso lisätietoja luvun 
4 kohdasta "Käyttäjän asetukset" tai 
mukana toimitetun tieto- ja viihdeop-
paan kohdasta "Ajoneuvon asetukset".

 Kun kaistamerkinnät (tai tien reunat) 
havaitaan, mittaristossa nähtävät kaista-
viivat muuttuvat harmaasta valkoiseksi 
ja vihreä  merkkivalo syttyy.
 Kaistamerkintää ei 
havaita

 Kaistamerkintä 
havaitaan

OBC3070017 OBC3070016

 Vaikka kaistallapysymisavustaja avus-
taa ohjausta, kuljettaja voi hallita 
ohjauspyörää. 

 Ohjauspyörä voi tuntua raskaammalta 
tai kevyemmältä, kun kaistallapysymis-
avustaja avustaa ohjauspyörää verrat-
tuna tilanteeseen, jolloin se ei avusta. 

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070035L

Kun kaistallapysymisavustaja ei toimi 
oikein, varoitusviesti "Tarkista kaistallapy-
symisavustaja (LKA) -järjestelmä", ilmes-
tyy näkyviin ja keltainen  -merkkiva-
lo syttyy mittaristoon. Jos näin tapahtuu, 
suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-liikkeen tarkastaa järjestelmän.
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Järjestelmän rajoitukset
Kaistallapysymisavustaja ei ehkä toimi 
normaalilla tavalla tai se voi toimia arvaa-
mattomalla tavalla seuraavissa olosuh-
teissa:

Kaista on likainen tai vaikea erottaa, 
koska
- kaistamerkinnät (tai tien reunat) ovat 

sateen, lumen, lian, öljyn jne. peitossa
- kaistamerkinnän väriä (tai tien reunaa) 

ei voi erottaa tiestä
- tiellä (tai tien reunoilla) on merkkejä 

kaistan lähellä tai tien merkinnät (tai 
tien reunat) näyttävät samanlaisilta 
kuin kaistamerkinnät (tai tien reuna) 

- kaistamerkintä (tai tien reuna) on 
huonosti erottuva tai vaurioitunut

- kaistamerkinnälle (tai tien reunalle) 
tulee varjo keskinauhasta, puista, 
kaiteista, meluvalleista, yms.

Tiellä on enemmän kuin kaksi kaista-
merkintää (tai tien reunaa)
Kaistojen määrä lisääntyy tai vähentyy, 
tai kaistamerkinnät (tai tien reunat) ris-
teytyvät
Kaistamerkinnät (tai tien reunat) ovat 
monimutkaisia tai ne on korvattu 
rakenteilla, kuten esimerkiksi tietyö-
mailla
Tiellä on tiemerkintöjä, kuten mutkit-
televia kaistoja, suojatiemerkintöjä ja 
liikennemerkkejä
Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esimer-
kiksi risteyksessä.
Ajokaista (tai tie) on erittäin kapea tai 
leveä.

Tien reunassa ei ole kaistaa
Tiellä on rajarakenne, kuten tulliportti, 
jalkakäytävä, reunakiveys jne.
Etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon 
on erittäin lyhyt tai edessä oleva 
ajoneuvo peittää kaistamerkinnän (tai 
tien reunan)

Lisätietoja etukameran rajoituksista 
löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun 
käytät kaistallapitoavustinta:
 Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa 

turvallisuudesta ja auton hallinnasta. 
Älä luota pelkästään järjestelmään 
äläkä aja vaarallisesti.

 Kaistallapysymisavustajan toiminta 
voi peruuntua tai se ei ehkä toimi kun-
nolla riippuen tie- ja ympäristöolo-
suhteista. Noudata aina varovaisuutta 
ajon aikana.

 Katso kohtaa ”Järjestelmän rajoituk-
set”, jos kaistaa ei havaita kunnolla.

 Hinatessasi perävaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, että kytket 
Kaistallapitoavustinin pois päältä tur-
vallisuussyistä. 

 Jos auto ajaa suurella nopeudella, 
ohjauspyörää ei hallita. Kuljettajan on 
aina noudatettava nopeusrajoituksia 
käyttäessään järjestelmää. 
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 Jos muita järjestelmän vieste-
jä näkyy tai hälytysääniä kuuluu, 
Kaistallapitoavustin-varoitusviesti 
ei ehkä voi nähdä eikä äänimerkkiä 
anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et vält-
tämättä kuule kaistallapitoavustin 
varoitusääntä.

 Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
ohjausavustus ei ehkä toimi oikein.

 Kaistallapysymisavustaja ei ehkä toimi 
15 sekunnin ajan auton käynnistyksen 
jälkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.

 Kaistallapysymisavustaja ei toimi, 
kun: 
- Suuntavalo tai varoitusvilkku on 

kytketty päälle
- Autolla ei ajeta keskellä kaistaa, kun 

järjestelmä on päällä tai välittömästi 
kaistan vaihtamisen jälkeen.

- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti.

- Autolla ajetaan jyrkkään kaartee-
seen

- Ajoneuvon nopeus on alle 55 km/h 
(35 mph) tai yli 210 km/h (130 mph)

- Auto tekee useita jyrkkiä kaistanvai-
htoja

- Auto jarruttaa äkillisesti
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Sokean pisteen törmäysvaroituksen teh-
tävä on tunnistaa ja valvoa kuljettajan 
sokeasta pisteestä lähestyviä ajoneuvo-
ja ja varoittaa kuljettajaa mahdollisesta 
törmäyksestä varoitusviestillä ja varoitu-
säänellä.

OBC3070123TU

Sokean pisteen törmäysvaroitus auttaa 
havaitsemisessa ja ilmoittaa kuljettajalle, 
että ajoneuvo on sokeassa pisteessä.

 HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella ajoneu-
vosi nopeuden mukaan. Vaikka sokean 
pisteen alueella on ajoneuvo, järjestel-
mä ei ehkä varoita, jos ajat ohi suurella 
nopeudella.

OJX1079026

Sokean pisteen törmäysvaroitus auttaa 
havaitsemisessa ja ilmoittaa kuljettajalle, 
että ajoneuvo lähestyy suurella nopeu-
della sokean pisteen alueelta.

 HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella nope-
udella lähestyvän ajoneuvon nopeudes-
ta riippuen.

 Lisätietoja

Seuraavassa tekstissä Sokean pisteen tör-
mäysvaroitusta kutsutaan Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmäksi.
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Havaitsemisanturi

OBC3070018

[1]: Takakulmatutka 

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 Älä koskaan pura takakulmatutkaa 

tai tutkakokoonpanoa ja vältä siihen 
kohdistuvia iskuja.

 Jos takakulmatutkat on vaihdettu 
tai korjattu, suosittelemme, että 
annat valtuutetun HYUNDAI-liikkeen 
tarkastaa autosi.

 Jos takakulmatutkaan tai sen lähistöl-
le on kohdistunut isku, Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmä ei ehkä toimi 
oikein vaikka varoitusviesti ei ilmes-
tyisi kojelautaan. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

 Käytä vain alkuperäisiä osia takakul-
matutkan sisältävän takapuskurin 
korjaamiseen.

 Älä kiinnitä rekisterikilven kehystä tai 
esineitä, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
läheisyyteen.

 Järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla, jos 
puskuri on vaihdettu, takakulmatutkan 
seutu on vahingoittunut tai aluetta on 
maalattu. 

 Asennettu perävaunu, kuljetusvaunu 
tms., voi vaikuttaa haitallisesti taka-
kulmatutkan toimintaan tai järjestel-
mä ei ehkä toimi lainkaan.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070202L

Sokean pisteen turvallisuus
Moottorin ollessa käynnissä, valitse tai 
peruuta “Kuljettajan avustaja  Sokean 
pisteen turvallisuus” asetusvalikossa 
kunkin toiminnon käyttämisen valitsemi-
seksi tai perumiseksi. 
- Jos valitaan “Vain varoitus”, järjestel-

mä varoittaa kuljettajaa varoitusvies-
tillä ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarrutusavustaja 
ei aktivoidu.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu.
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OTM070097L

Kun moottori käynnistetään järjestelmän 
ollessa katkaistuna, viesti ”Sokean 
pisteen turvallisuusjärjestelmä katkaistu” 
ilmestyy mittaristoon.
Jos muutat asetuksen "Pois" -vaihto-
ehdosta "Vain varoitus" -vaihtoehtoon, 
ulkopuolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu kolmen sekunnin ajan.
Lisäksi, jos moottori on käynnissä, kun 
asetat järjestelmän "Vain varoitus" -vaih-
toehtoon, ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo vilkkuu kolmen sekunnin ajan.

 VAROITUS
 Jos valitaan ”Vain varoitus”, jarrutus-

avustus ei toimi. 
 Jos “Pois” -vaihtoehto on valittuna, 

kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympäristöstä ja ajaa varovasti.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
säilyttää viimeisen asetuksen.

OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen ajoi-
tus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, muuttaaksesi alun 
perin säädettyä Sokean pisteen turvalli-
suusjärjestelmän varoituksen aktivointi-
ajastusta. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajastus 
-toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, 
muiden Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua.
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se ”Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmään 
varoituksen äänenvoimakkuus voidaan 
säätää tasolle 'Korkea', 'Keskitasoinen', 
tai 'Matala’. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia Sokean pisteen turvallisuus-
järjestelmän toimintoja.

 Vaikka ”Normaali” on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos auto 
lähestyy suurella nopeudella, alun 
perin asetettu varoitusaika voi tuntua 
myöhäiseltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus

ORG3070025

Ajoneuvon havaitseminen
Varoittaakseen kuljettajaa havaitusta 
ajoneuvosta, taustapeilin varoitusvalo 
syttyy. 
Järjestelmä toimii, kun ajoneuvon 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph) ja 
sokean pisteen alueella olevan ajoneu-
von nopeus on yli 10 km/h (7 mph).

Törmäysvaroitus
Törmäysvaroitus toimii, kun suuntavalo 
kytketään päälle havaitun ajoneuvon 
suuntaan.
Varoittaakseen kuljettajaa törmäykses-
tä, ulkotaustapeilin varoitusvalo vilk-
kuu. Samanaikaisesti kuuluu varoitu-
sääni. 
Kun suuntavalo kytketään pois päältä 
tai siirrytään pois kaistalta, törmäysva-
roitus peruutetaan ja järjestelmä palaa 
ajoneuvon havaitsemistilaan.
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 VAROITUS
 Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

määritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiellä, järjestelmä 
voi havaita viereisellä kaistalla kulke-
vat muut ajoneuvot ja varoittaa sinua. 
Vastaavasti, ajettaessa leveällä tiellä, 
järjestelmä ei ehkä havaitse vierei-
sellä kaistalla ajavaa ajoneuvoa eikä 
anna varoitusta.

 Kun varoitusvalo palaa, suuntavalon 
aktivoima törmäysvaroitus ei toimi. 

 Lisätietoja

Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, törmäysvaroitus voi aktivoitua, 
kun käännyt vasemmalle. Pidä sopiva 
etäisyys vasemmalla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin. Jos kuljettajan istuin on 
oikealla puolella, törmäysvaroitus voi 
aktivoitua, kun käännyt oikealle. Pidä 
sopiva etäisyys oikealla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Sokean pisteen turvallisuusjärjes-
telmää:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, Sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmän varoi-
tusta ei ehkä voi nähdä eikä äänimerk-
kiä ehkä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule Sokean pisteen turvalli-
suusjärjestelmään varoitusääntä.

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
voi varoittaa kuljettajaa myöhään tai 
olla varoittamatta ollenkaan, riippuen 
tie- ja ajo-olosuhteista.

 Kuljettajan tulisi aina pitää ajoneuvo 
hallinnassaan. Älä luota Sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmään. Pidä 
ennemminkin turvallinen jarrutus-
matka ja paina tarvittaessa jarrupol-
jinta ajonopeuden vähentämiseksi tai 
auton pysäyttämiseksi.
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070099L

Kun sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei toimi kunnolla, mittaristoon tulee 
viesti ”Check Blind-Spot Safety system” 
(Tarkasta Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä) ja järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti, tai toimii rajoi-
tetusti. Suosittelemme, että tarkastutat 
järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

OTM070100L

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitusvies-
ti ”Tarkista ulkopuolisen taustapeilin 
varoituskuvake” ilmestyy mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä pois käytöstä

OTM070098L

Kun takakulmatutkan tai anturin ympäröivä 
takapuskuriosaa peittää vieras-aine, 
kuten lumi tai sadevesi, tai kun perävaunu 
tai kuljetusvaunu on asennettuna, se voi 
vähentää havaitsemisen suorituskykyä 
ja väliaikaisesti rajoittaa tai deaktivoida 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmän.
Jos näin tapahtuu, “Sokean pisteen tur-
vallisuusjärjestelmät deaktivoitu. Tutka 
estetty” varoitusviesti ilmestyy mittaris-
toon. 
Järjestelmä palaa normaalitilaan, kun vie-
raat materiaalit, perävaunut jne. poiste-
taan ja moottori käynnistetään uudelleen.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeessä tarkastaa 
järjestelmän.
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 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy mittaris-

tossa, Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä ei ehkä toimi kunnolla. 

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei ehkä toimi oikein alueella (esim. 
avoimella maalla), missä ei havaita 
mitään, kun moottori käynnistetään, 
tai kun havaitsemisanturin havaitse-
misen estää vieraat aineet heti moot-
torin käynnistyksen jälkeen.

 HUOMIO
Sammuta Sokean pisteen turvallisuus-
järjestelmä, kun haluat asentaa perä-
vaunun, kuljetusvälineen jne., tai poista 
perävaunu, kuljetusväline jne., käyt-
tääksesi Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmää.

Järjestelmän rajoitukset
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi normaalilla tavalla tai se 
voi toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa olosuhteissa:

Sää on huono rankka sade, sakea 
lumisade jne. 
Takakulmatutka on lumen, sadeveden, 
lian peittämä.
Takakulmatutkaa ympäröivä lämpötila 
on korkea tai matala
Ajetaan maantien (tai moottoritien) 
rampilla
Tien päällyste (tai sen ulkopuolinen 
maasto) sisältää poikkeavan määrän 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia)

Ajoneuvon lähellä on kiinteä esine, kuten 
äänivalleja, suojakaiteita, keskijakajia, 
sisäänajoaitauksia, katuvalaisimia, 
kylttejä, tunneleita, seiniä jne. (mukaan 
lukien kaksoisrakenteet)
Ajetaan avarilla alueilla, joilla on vähän 
ajoneuvoja tai rakenteita (esim. autio-
maa, niitty, esikaupunki jne.)
Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa.
Ajo märällä tienpinnalla, kuten lätäk-
köisellä tiellä
Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi läheltä
Toisen ajoneuvon nopeus on niin suuri, 
että se ohittaa ajoneuvosi lyhyessä 
ajassa 
Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
Ajoneuvosi on lähtenyt liikkeelle 
samaan aikaan kuin viereinen ajoneu-
vo, ja sitä on kiihdytetty
Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan etäisyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan päästä siirtyy 
viereiselle kaistalle
Perävaunu tai kuljetusvaunu on 
asennettu ja se peittää takakulmatutkan
Takakulmatutkan sisältävän puskurin 
peittää esineet, kuten puskuritarra, 
puskuriohjain, pyöräteline jne.
Takakulmatutkan ympäröivä puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan
Ajoneuvosi korkeus on alhainen tai kor-
kea raskaiden kuormien, epänormaalin 
rengaspaineen jne. vuoksi.
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Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi normaalilla tavalla tai se 
voi toimia arvaamattomalla tavalla 
havaittaessa seuraavia kohteita:

Moottoripyörä tai polkupyörä havaitaan
Ajoneuvo, kuten lavaperävaunu, 
havaitaan
Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai kuorma-
auto havaitaan. 
Liikkuva este, kuten jalankulkija, eläin, 
ostoskärryt tai lastenvaunut havaitaan
Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 
havaitaan

 VAROITUS
 Kaarreajossa

OJX1079057

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellä. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse viereisellä kaistalla olevaa 
ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

OJX1079058

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellä. Järjestelmä ei ehkä 
tunnista samalla kaistalla olevaa 
ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita.
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 Ajettaessa kohdassa, jossa tiet yhty-
vät/haarautuvat

OJX1079059

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein paikassa, jossa tiet 
yhtyvät tai haarautuvat. Järjestelmä 
ei ehkä havaitse viereisellä kaistalla 
olevaa ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

 Mäessä ajettaessa

OBC3070019

 Sokean pisteen turvallisuusjärjest-
elmä ei ehkä toimi oikein, kun ajet-
taessa rinteessä. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse viereisellä kaistalla kulkevaa 
ajoneuvoa tai voi havaita maan tai 
rakenteen virheellisesti.

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita.

 Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella 

OBC3070020

 Sokean pisteen turvallisuusjärjest-
elmä ei ehkä toimi oikein ajettaes-
sa kohdassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Järjestelmä ei välttämät-
tä havaitse ajoneuvoa tiellä, jolla on 
erilaiset kaistojen korkeudet (ali-
kulkuliittymät, kallistuksilla erotetut 
risteykset jne.). 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

 VAROITUS
 Hinattaessa perävaunua tai toista ajo-

neuvoa, muista kytkeä Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmä pois päältä.

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei ehkä toimi normaalisti, jos sitä 
häiritsevät voimakkaat sähkömag-
neettiset aallot. 

 Sokean pisteen turvallisuusjärjes-
telmä ei ehkä toimi 3 sekunnin ajan 
auton käynnistyksen jälkeen tai taka-
kulmatutkien alustuksen aikana.
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Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustajan tehtävä on tunnistaa ja valvoa 
kuljettajan sokeasta pisteestä lähestyviä 
ajoneuvoja ja varoittaa kuljettajaa mah-
dollisesta törmäyksestä varoitusviestillä 
ja varoitusäänellä.
Lisäksi, jos on olemassa törmäysvaara, 
kun vaihdetaan kaistaa tai ajetaan ulos 
parkkipaikalta, järjestelmä auttaa välttä-
mään törmäyksen aktivoimalla jarrun.

OJX1079256

Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja auttaa havaitsemaan ja ilmoittaa 
kuljettajalle, että ajoneuvo on sokeassa 
pisteessä.

 HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella 
ajoneuvosi nopeuden mukaan. Vaikka 
sokean pisteen alueella on ajoneuvo, 
järjestelmä ei ehkä varoita, jos ajat ohi 
suurella nopeudella.

OJX1079026

Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja auttaa havaitsemisessa ja ilmoit-
taa kuljettajalle, että ajoneuvo lähestyy 
suurella nopeudella sokean pisteen 
alueelta.

 HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella 
nopeudella lähestyvän ajoneuvon 
nopeudesta riippuen.

OJX1079027A

Jos järjestelmä päättelee törmäysvaa-
rasta sokeasta pisteestä lähestyvän ajo-
neuvon kanssa, kun vaihdetaan kaistaa 
havaitsemalla edessä oleva kaista, jär-
jestelmä auttaa välttämään törmäyksen 
aktivoimalla jarrun.
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OJX1079028

Jos järjestelmä päättelee törmäysvaarasta 
sokeasta pisteestä lähestyvän ajoneuvon 
kanssa, kun ajetaan ulos parkkipaikalta, 
järjestelmä auttaa välttämään törmäyksen 
aktivoimalla jarrun.

 Lisätietoja

Seuraavassa tekstissä sokean pisteen tör-
mäyksen välttämisavustajaa kutsutaan 
sokean pisteen turvallisuusjärjestelmäksi.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

OBC3070018TU

[1]: Etukamera, 
[2]: Takakulmatutka 

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 Älä koskaan pura takakulmatutkaa 

tai tutkakokoonpanoa ja vältä siihen 
kohdistuvia iskuja.

 Jos takakulmatutkaan tai sen lähistöl-
le on kohdistunut isku, Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmä ei ehkä toimi 
oikein vaikka varoitusviesti ei ilmes-
tyisi kojelautaan. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.
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 Jos takakulmatutkat on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme, että annat 
valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tarkas-
taa autosi.

 Käytä vain alkuperäisiä osia takakul-
matutkan sisältävän takapuskurin 
korjaamiseen.

 Älä kiinnitä rekisterikilven kehystä tai 
esineitä, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
läheisyyteen.

 Järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla, jos 
puskuri on vaihdettu, takakulmatutkan 
seutu on vahingoittunut tai aluetta on 
maalattu. 

 Asennettu perävaunu, kuljetusvaunu 
tms., voi vaikuttaa haitallisesti 
takakulmatutkan toimintaan tai 
järjestelmä ei ehkä toimi lainkaan.

Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070096L

Sokean pisteen turvallisuus
Moottorin ollessa käynnissä, valitse tai 
peruuta “Kuljettajan avustaja  Sokean 
pisteen turvallisuus” asetusvalikossa 
kunkin toiminnon käyttämisen valitsemi-
seksi tai perumiseksi. 
- Jos valitaan “Aktiivinen avustaja”, jär-

jestelmä varoittaa kuljettajaa varoitus-
viestillä tai äänivaroituksella ja jarrutus-
avustaja aktivoituu törmäyksen riskita-
sosta riippuen. 

- Jos valitaan “Vain varoitus”, järjestel-
mä varoittaa kuljettajaa varoitusvies-
tillä ja äänivaroituksella törmäyksen 
riskitasosta riippuen. Jarrutusavustaja 
ei aktivoidu.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu.
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OTM070097L

Kun moottori käynnistetään järjestelmän 
ollessa katkaistuna, viesti ”Sokean 
pisteen turvallisuusjärjestelmä katkaistu” 
ilmestyy mittaristoon.
Jos muutat asetuksen "Pois" -vaihto-
ehdosta “Aktiivinen avustaja”- tai "Vain 
varoitus" -vaihtoehtoon, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan.
Lisäksi moottori sammutetaan, kun jär-
jestelmä on asetettu ”Aktiivinen avusta-
ja”- tai ”Vain varoitus”-tilaan, ulkopuoli-
sen taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kol-
men sekunnin ajan.

 VAROITUS
 Jos valitaan ”Vain varoitus”, jarrutus-

avustus ei toimi.
 Jos “Pois” -vaihtoehto on valittuna, 

kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympäristöstä ja ajaa varovasti.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
säilyttää viimeisen asetuksen.

OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen
ajoitus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, muuttaaksesi alun 
perin säädettyä Sokean pisteen turvalli-
suusjärjestelmän varoituksen aktivointi-
ajastusta. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajas-
tus -toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, mui-
den Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua. 
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se ”Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmään 
varoituksen äänenvoimakkuus voidaan 
säätää tasolle 'Korkea', 'Keskitasoinen', 
tai 'Matala’. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua.

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia Sokean pisteen turvallisuus-
järjestelmän toimintoja.

 Vaikka ”Normaali” on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos auto 
lähestyy suurella nopeudella, alun 
perin asetettu varoitusaika voi tuntua 
myöhäiseltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus ja hallinta

ORG3070025

Ajoneuvon havaitseminen
Varoittaakseen kuljettajaa havaitusta 
ajoneuvosta, taustapeilin varoitusvalo 
syttyy.
Järjestelmä toimii, kun ajoneuvon 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph) ja 
sokean pisteen alueella olevan ajoneu-
von nopeus on yli 10 km/h (7 mph).
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Törmäysvaroitus
Törmäysvaroitus toimii, kun suuntavalo 
kytketään päälle havaitun ajoneuvon 
suuntaan.
Jos Asetukset valikosta on valittu "Vain 
varoitus" -vaihtoehto, törmäysvaroitus 
aktivoituu, kun ajoneuvo lähestyy kais-
taa, jolla sokeassa pisteessä oleva ajo-
neuvo havaitaan.
Varoittaakseen kuljettajaa törmäykses-
tä, ulkotaustapeilin varoitusvalo vilk-
kuu. Samanaikaisesti kuuluu varoitu-
sääni. 
Kun suuntavalo kytketään pois päältä 
tai siirrytään pois kaistalta, törmäysva-
roitus peruutetaan ja järjestelmä palaa 
ajoneuvon havaitsemistilaan.

 VAROITUS
 Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

määritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiellä, järjestelmä 
voi havaita viereisellä kaistalla kulke-
vat muut ajoneuvot ja varoittaa sinua. 
Vastaavasti, ajettaessa leveällä tiellä, 
järjestelmä ei ehkä havaitse vierei-
sellä kaistalla ajavaa ajoneuvoa eikä 
anna varoitusta.

 Kun varoitusvilkku toimii, törmäysva-
roitus suuntavilkulla ei toimi. 

 Lisätietoja

Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, törmäysvaroitus voi aktivoitua, 
kun käännyt vasemmalle. Pidä sopiva 
etäisyys vasemmalla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin. Jos kuljettajan istuin on 
oikealla puolella, törmäysvaroitus voi 
aktivoitua, kun käännyt oikealle. Pidä 
sopiva etäisyys oikealla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin.

OBC3070125TU

Törmäysvaroitin (ajon aikana) 
Varoittaakseen kuljettajaa törmäykses-
tä, ulkoisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu ja mittaristoon ilmestyy varoi-
tusviesti. Samanaikaisesti kuuluu varoi-
tusääni. 
Järjestelmä toimii, jos auton nopeus 
on välillä 60-200 km/h (40-120 mph) 
ja ajokaistan molemmat kaistaviivat 
havaitaan. 
Hätäjarrutuksen avustaminen auttaa 
estämään törmäyksen sokean pisteen 
alueella olevan ajoneuvon kanssa. 
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 VAROITUS
 Törmäysvaroittimen toiminto peruu-

tetaan seuraavissa tapauksissa: 
- Ajoneuvo siirtyy seuraavalle kaist-

alle tietyn matkan päässä
- Ajoneuvosi on kaukana törmäys-

vaarasta
- Ohjauspyörää käännetään nopeasti
- Jarrupoljinta painetaan
- Etutörmäysvaroitin on toiminnassa

 Kun järjestelmä on toiminut tai kaistaa 
on vaihdettu, on ajettava keskellä 
kaistaa. Järjestelmä ei toimi, jos autoa 
ei ajeta keskellä kaistaa.

OBC3070021

Törmäysvaroitin (liikkeellelähdön 
aikana)

Varoittaakseen kuljettajaa törmäykses-
tä, ulkoisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu ja mittaristoon ilmestyy varoi-
tusviesti. Samanaikaisesti kuuluu varoi-
tusääni.
Järjestelmä toimii, kun auton oma 
nopeus on alle 3 km/h (2 mph) ja taka-
sivun alueella olevan ajoneuvon nope-
us on yli 5 km/h (3 mph).
Hätäjarrutuksen avustaminen auttaa 
estämään törmäyksen sokean pisteen 
alueella olevan ajoneuvon kanssa. 
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OBC3070004

Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrun-
hallinnan päättyminen 

Kun ajoneuvo pysäytetään hätäjarru-
tuksella, varoitusviesti ”Aja varovasti” 
ilmestyy mittaristoon.

 Oman turvallisuutensa tähden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ympäristö.
Jarrujen hallinta päättyy noin 2 sekunnin 
kuluttua sen jälkeen, kun ajoneuvo on 
pysäytetty hätäjarrutuksella. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Sokean pisteen turvallisuusjärjes-
telmää:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, Sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmän varoi-
tusta ei ehkä voi nähdä eikä äänimerk-
kiä ehkä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule Sokean pisteen turvalli-
suusjärjestelmään varoitusääntä.

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei välttämättä toimi, jos kuljettaja 
käyttää jarrupoljinta törmäyksen vält-
tämiseksi.

 Kun sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä on toiminnassa, järjestelmän 
jarrutuksen ohjaus peruuntuu auto-
maattisesti kuljettajan painaessa lii-
kaa kaasupoljinta tai tehdessä pikai-
sen ohjausliikkeen. 

 Kun sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä on toiminnassa, auto voi 
pysähtyä äkkinäisesti vahingoittaen 
matkustajia ja lennättäen irtonaisia 
esineitä. Pidä turvavyö aina kiinnitet-
tynä ja irtonaiset esineet turvallisesti 
tallessa. 

 Vaikka jos sokean pisteen turvalli-
suusjärjestelmässä on ongelma, ajo-
neuvon perusjarrutusteho toimii nor-
maalisti.

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei toimi kaikissa tilanteissa, eikä pysty 
välttämään kaikkia törmäyksiä. 
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 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
voi varoittaa kuljettajaa myöhään tai 
olla varoittamatta ollenkaan, riippuen 
tie- ja ajo-olosuhteista.

 Kuljettajan tulisi aina pitää ajoneuvo 
hallinnassaan. Älä luota Sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmään. Pidä 
ennemminkin turvallinen jarrutus-
matka ja paina tarvittaessa jarrupol-
jinta ajonopeuden vähentämiseksi tai 
auton pysäyttämiseksi.

 Älä koskaan käytä Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmää ihmisiin, eläi-
miin, esineisiin jne. Se voi johtaa vaka-
vaan vammaan tai kuolemaan.

 VAROITUS
Riippuen ESC:n (Elektroninen ajova-
kausjärjestelmä) tilasta, jarrunhallinta 
ei välttämättä toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (Elektroninen ajovakausjärjest-

elmä) varoitusvalo on päällä
- ESC (Elektroninen ajovakausjärjest-

elmä) on kytketty eri toimintoon

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070099L

Kun sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei toimi kunnolla, mittaristoon tulee 
viesti ”Check Blind-Spot Safety system” 
(Tarkasta Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä) ja järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti, tai toimii rajoi-
tetusti. Suosittelemme, että tarkastutat 
järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

OTM070100L

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitusvies-
ti ”Tarkista ulkopuolisen taustapeilin 
varoituskuvake” ilmestyy mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
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Järjestelmä pois käytöstä

OTM070098L

Kun takakulmatutkan tai anturin ympäröivä 
takapuskuriosaa peittää vieras-aine, 
kuten lumi tai sadevesi, tai kun perävaunu 
tai kuljetusvaunu on asennettuna, se voi 
vähentää havaitsemisen suorituskykyä 
ja väliaikaisesti rajoittaa tai deaktivoida 
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmän.
Jos näin tapahtuu, “Sokean pisteen tur-
vallisuusjärjestelmät deaktivoitu. Tutka 
estetty” varoitusviesti ilmestyy mittaris-
toon. 
Järjestelmä palaa normaalitilaan, kun vie-
raat materiaalit, perävaunut jne. poiste-
taan ja moottori käynnistetään uudelleen.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeessä tarkastaa 
järjestelmän.

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy mittaris-

tossa, Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmä ei ehkä toimi kunnolla. 

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei ehkä toimi oikein alueella (esim. 
avoimella maalla), missä ei havaita 
mitään, kun moottori käynnistetään, 
tai kun havaitsemisanturin havaitse-
misen estää vieraat aineet heti moot-
torin käynnistyksen jälkeen.

 HUOMIO
Sammuta Sokean pisteen turvallisuus-
järjestelmä, kun haluat asentaa perä-
vaunun, kuljetusvälineen jne., tai poista 
perävaunu, kuljetusväline jne., käyt-
tääksesi Sokean pisteen turvallisuusjär-
jestelmää.

Järjestelmän rajoitukset
Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi normaalilla tavalla tai se 
voi toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa olosuhteissa:

Sää on huono, rankka sade, sakea 
lumisade jne. 
Takakulmatutka on lumen, sadeveden, 
lian peittämä.
Takakulmatutkaa ympäröivä lämpötila 
on korkea tai matala
Ajetaan maantien (tai moottoritien) 
rampilla
Tien päällyste (tai sen ulkopuolinen 
maasto) sisältää poikkeavan määrän 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia)
Ajoneuvon lähellä on kiinteä esine, kuten 
äänivalleja, suojakaiteita, keskijakajia, 
sisäänajoaitauksia, katuvalaisimia, 
kylttejä, tunneleita, seiniä jne. (mukaan 
lukien kaksoisrakenteet)
Ajetaan avarilla alueilla, joilla on 
vähän ajoneuvoja tai rakenteita (esim. 
autiomaa, niitty, esikaupunki jne.)
Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa.
Ajo märällä tienpinnalla, kuten lätäk-
köisellä tiellä
Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi läheltä
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Toisen ajoneuvon nopeus on niin suuri, 
että se ohittaa ajoneuvosi lyhyessä 
ajassa 
Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
Ajoneuvosi on lähtenyt liikkeelle 
samaan aikaan kuin viereinen ajoneuvo, 
ja sitä on kiihdytetty
Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan etäisyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan päästä siirtyy 
viereiselle kaistalle
Perävaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettu ja se peittää takakulmatutkan
Takakulmatutkan sisältävän puskurin 
peittää esineet, kuten puskuritarra, 
puskuriohjain, pyöräteline jne.
Takakulmatutkan ympäröivä puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan
Ajoneuvosi korkeus on alhainen 
tai korkea raskaiden kuormien, 
epänormaalin rengaspaineen jne. 
vuoksi.

Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi normaalilla tavalla tai se 
voi toimia arvaamattomalla tavalla 
havaittaessa seuraavia kohteita:

Moottoripyörä tai polkupyörä havaitaan
Ajoneuvo, kuten lavaperävaunu, 
havaitaan
Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai kuorma-
auto havaitaan. 
Liikkuva este, kuten jalankulkija, eläin, 
ostoskärryt tai lastenvaunut havaitaan
Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 
havaitaan

Jarrunhallinta ei ehkä toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilanteis-
sa: 

Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa 
kuoppaisella tiellä, epätasaisella tiellä 
tai betonilaatoituksella
Autoa ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jään takia,
Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut
Jarruja on muokattu
Ajoneuvo tekee äkillisiä kaistan vaihtoja

Lisätietoja etukameran rajoituksista 
löydät kohdassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)” ja “Kaistallapitoavustin (LKA)”, 
luvussa 7.
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 VAROITUS
 Kaarreajossa

OJX1079057

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellä. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse viereisellä kaistalla olevaa 
ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

OJX1079058

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellä. Järjestelmä ei ehkä 
tunnista samalla kaistalla olevaa 
ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita.

 Ajettaessa kohdassa, jossa tiet yhty-
vät/haarautuvat

OJX1079059

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein paikassa, jossa tiet 
yhtyvät tai haarautuvat. Järjestelmä 
ei ehkä havaitse viereisellä kaistalla 
olevaa ajoneuvoa. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

 Mäessä ajettaessa

OBC3070019

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein, kun ajettaessa 
rinteessä. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse viereisellä kaistalla kulkevaa 
ajoneuvoa tai voi havaita maan tai 
rakenteen virheellisesti.

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita.
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 Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella 

OBC3070020

 Sokean pisteen turvallisuusjärjest-
elmä ei ehkä toimi oikein ajettaes-
sa kohdassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Järjestelmä ei välttämät-
tä havaitse ajoneuvoa tiellä, jolla on 
erilaiset kaistojen korkeudet (ali-
kulkuliittymät, kallistuksilla erotetut 
risteykset jne.). 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

 VAROITUS
 Hinattaessa perävaunua tai toista ajo-

neuvoa, muista kytkeä Sokean pisteen 
turvallisuusjärjestelmä pois päältä.

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei ehkä toimi normaalisti, jos sitä 
häiritsevät voimakkaat sähkömag-
neettiset aallot. 

 Sokean pisteen turvallisuusjärjestel-
mä ei ehkä toimi 3 sekuntia auton 
käynnistyksen, tai etukameran tai 
takakulmatutkien alustuksen jälkeen.
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OTM070111L

(1 )  Manuaalinen nopeudenrajoitin päällä 
-merkkivalo

(2) Aseta nopeus
Käytä nopeudenrajoitinta, kun et halua 
ajonopeuden ylittävän tiettyä nopeus-
rajaa.
Jos ylität asetetun nopeusrajan, 
Manuaalinen nopeudenrajoitin toimii 
(asetettu nopeusraja vilkkuu ja kuuluu 
merkkiääni), kunnes auto hidastaa rajan 
alle.

Ilmastointijärjestelmän käyttö 
Nopeusrajan asettaminen

OBC3070022

1. Paina Kuljettajan avustaja ( )- 
painiketta pitkään halutussa nopeudes-
sa. Manuaalinen nopeudenrajoitin 
päällä ( ) -merkkivalo syttyy mit-
taristoon.

OBC3070023

2. Työnnä kytkintä ylöspäin + tai alaspäin 
- ja vapauta se halutussa nopeudessa.

 Työnnä, kytkintä ylöspäin + tai alas-
päin - ja pidä se asennossa. Nopeus 
kasvaa tai pienenee aluksi lähimpään 
kymmeneen (viiden monikerta mph:i-
na), ja sitten kasvaa tai pienenee 10 
km/h (5 mph) kerrallaan.

OTM070203L

3. Asetettu nopeusrajoitus ilmestyy mit-
taristoon.

 Jos haluat ajaa asetettua nopeusrajaa 
nopeammin, paina kaasupoljin pai-
nepisteen yli aktivoidaksesi kickdo-
wn-mekanismin.

 Asetettu nopeusrajoitus vilkkuu ja 
kuuluu merkkiääni, kunnes hidastat 
auton rajanopeuteen.
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 Lisätietoja

 Kun kaasupoljinta ei paineta painepis-
teen yli, ajoneuvon nopeus pysyy nope-
usrajan sisällä.

 Ki kdown-mekanismista voi kuulua 
naksahtava ääni, kun kaasupoljin paine-
taan painepisteen yli.

Järjestelmän väliaikainen 
keskeyttäminen

OBC3070024

[A]: Tyyppi AA, [B]: Tyyppi B

Työnnä  kytkintä keskeyttääksesi 
rajanopeuden asettamisen väliaikaisesti. 
Asetettu nopeusraja poistuu käytöstä, 
mutta Manuaalinen nopeudenrajoitin 
päällä ( ) -merkkivalo pysyy päällä. 

Järjestelmän käytön jatkaminen

OBC3070023

Voit keskeytyksen jälkeen ottaa 
Manuaalisen nopeudenrajoitinjärjestel-
män jälleen käyttöön, painamalla +, -, 

 -kytkintä.
Jos painat + -kytkintä ylöspäin tai - -kyt-
kintä alaspäin, ajoneuvon nopeus asettuu 
mittaristossa nykyiseen nopeuteen.
Jos painat  kytkintä, ajoneuvon nope-
us palaa esiasetettuun nopeuteen.
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Järjestelmän poistaminen käytöstä

OBC3070022

Paina Kuljettajan avustaja ( )- pai-
niketta kytkeäksesi Manuaalisen nopeu-
denrajoittimen pois päältä. Manuaalinen 
nopeudenrajoitin päällä ( )-merk-
kivalo sammuu.
Paina aina Kuljettajan avustaja ( )- 
painiketta kytkeäksesi Manuaalisen nopeu-
denrajoittimen pois päältä, kun et käytä 
sitä.

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Manuaalista nopeudenrajoitinta:
 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 

nopeusrajoitusten mukaiseksi.
 Pidä Manuaalinen nopeudenrajoitin 

pois päältä, kun järjestelmä ei ole 
käytössä, jotta vältät nopeuden 
tahattoman asetuksen. Tarkista, että 
Manuaalinen nopeudenrajoitin päällä 
( ) -merkkivalo on sammunut.

 Manuaalinen nopeudenrajoitin ei 
korvaa asianmukaista ja turvallista 
ajotapaa. On kuljettajan vastuulla ajaa 
aina turvallisesti ja hänen tulisi aina olla 
tietoinen estääkseen odottamattomat 
ja äkilliset tapahtumat. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.
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Älykäs nopeudenrajoitin käyttää havait-
tujen liikennemerkkien ja navigointijär-
jestelmän tietoja tiedottamaan kuljet-
tajaa nykyisen tien nopeusrajoituksesta 
ja muista tiedoista. Lisäksi, järjestelmä 
auttaa kuljettajaa pitämään ajonopeuden 
nopeusrajoituksen rajoissa.

 HUOMIO
Älykäs nopeudenrajoitin ei ehkä toimi 
asianmukaisesti, jos järjestelmää käyte-
tään muissa maissa.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

[1]: Etukamera

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

 Lisätietoja

Jos navigointijärjestelmä on käytettävissä, 
navigointijärjestelmän tietoja käytetään 
yhdessä etukameran havaitsemien liiken-
nemerkkitietojen kanssa.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OBC3070114TU

Nopeudenrajoitus
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Nopeudenrajoitus” asetusvalikossa kun-
kin toiminnon käyttämisen valitsemiseksi 
tai perumiseksi.
- Jos ”Nopeudenrajoitin” on valittuna, 

järjestelmä tiedottaa kuljettajaa nope-
usrajoituksesta ja muista liikennemer-
keistä. Lisäksi, järjestelmä kehottaa 
kuljettajaa muuttamaan Manuaalisen 
nopeudenrajoittimen tai Älykkään 
vakionopeudensäätimen asetetun 
nopeuden auttaakseen kuljettajaa 
pysymään nopeusrajoissa.

- Jos ”Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä” on valittuna, järjestelmä tiedot-
taa kuljettajaa nopeusrajoituksesta ja 
muista liikennemerkeistä. Järjestelmä 
varoittaa myöskin kuljettajaa, jos ajo-
neuvoa ajetaan nopeusrajoitusta 
nopeammin.

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu.

 HUOMIO
Jos ”Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä” on valittuna, järjestelmä 
kehottaa kuljettajaa mukauttamaan 
nopeutta.
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Nopeusrajoituksen poikkeama
Nopeusrajoitustoleranssia voidaan 
muuttaa kun Moottorin käynnistyspai-
nike on ON-asennossa, ja "Kuljettajan 
avustaja  Nopeusrajoitus  
Nopeusrajoitustoleranssi" on valittuna. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
ja nopeudenrajoitin toimivat soveltamal-
la nopeudenrajoitustoleranssiasetuksen 
havaitun nopeusrajoituksen mukaisesti.

 VAROITUS
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Nopeudenrajoitintoiminto toimii niin, 
että nopeusrajoitustoleranssi lisätään 
nopeudenrajoitukseen. Jos haluat 
muuttaa asetetun nopeuden nopeus-
rajoitukseen perustuen, aseta poik-
keamaksi '0'.

 Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mätoiminto varoittaa kuljettajaa, kun 
ajonopeus ylittää nopeusrajoitukseen 
lisätyn nopeusrajoitustoleranssin. Jos 
halutaan Liikennemerkkien tunnis-
tusjärjestelmän varoittavan heti, kun 
ajonopeus ylittää nopeusrajoituksen, 
poikkeamaksi on asetettava '0'.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Älykäs nopeudenrajoitin varoittaa ja 
ohjaa ajoneuvoa näyttämällä "Nopeuden-
rajoitus", "Varoitus ylinopeus" ja "Asete-
tun nopeuden muuttaminen" viestit.

 Lisätietoja

Järjestelmän varoitus ja hallinta kuvail-
laan nopeusrajoitustoleranssina, joka on 
asetettu arvoon 0. Saadaksesi lisätieto-
ja poikkeama-asetuksista, katso kohtaa 
”Järjestelmän asetukset”.

OBC3070062 OBC3070089TU

Nopeusrajoituksen näyttäminen
Nopeusrajoitustiedot näkyvät mittaris-
tossa.

 Lisätietoja

 lykäs nopeudenrajoitin tarjoaa nope-
usrajoituksen lisäksi lisätietoja liiken-
nemerkeistä. Liikennemerkeistä annetut 
lisätiedot voivat vaihdella maasta riippu-
en.

 Lisäliikennemerkki, joka on kiinnitetty 
nopeusrajoituskyltin tai ohituskielto-
kyltin alle, ilmoittaa olosuhteista, joissa 
kylttejä on noudatettava. Jos lisäliiken-
nemerkkiä ei tunnisteta, se näytetään 
tyhjänä.
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OBC3070090TU

Varoitus ylinopeus
Punainen nopeudenrajoituksen ilmaisin 
vilkkuu kun ajetaan ilmoitettua nopeusra-
joitusta suuremmalla nopeudella.

OBC3070091TU OBC3070092TU

Asetetun nopeuden muuttaminen
Jos tien nopeusrajoitus muuttuu 
Manuaalisen nopeudenrajoittimen tai 
Älykkään vakionopeussäätimen käy-
tön aikana, näyttöön ilmestyy ylös- tai 
alaspäin suunnattu nuoli, joka ilmoittaa 
kuljettajalle, että asetettua nopeutta on 
muutettava. Tällöin kuljettaja voi muuttaa 
asetetun nopeuden nopeusrajoituksen 
mukaiseksi ohjauspyörän + tai - kytki-
mellä.

 VAROITUS
 Jos nopeusrajoituksen toleranssi 

on asetettu '0' -arvoa suuremmal-
le arvolle, asetettu nopeus muuttuu 
teillä olevaa nopeusrajoitusta suu-
remmaksi. Jos haluat ajaa nopeus-
rajoitusta hitaammin, aseta nope-
usrajoituksen toleranssi "0" -arvoa 
pienemmälle arvolle tai laske ase-
tettua nopeutta ohjauspyörän  
- kytkimellä.

 Vaikka asetettu nopeus olisi tien 
nopeusrajoituksen mukainen, ajoneu-
voa voidaan silti ajaa nopeusrajoitus-
ta suuremmalla nopeudella. Paina tar-
vittaessa jarrupoljinta vähentääksesi 
ajonopeutta.

 Jos tien nopeusrajoitus on alle 30 
km/h (20 mph), asetetun nopeuden 
muutostoiminto ei toimi.

 Älykäs nopeudenrajoitin toimii kuljet-
tajan mittaristossa asettamaa nope-
usyksikköä käyttämällä. Jos nope-
usyksikkö on säädetty muuhun kuin 
maassa käytettävään nopeusyksik-
köön, Älykäs nopeudenrajoitin ei ehkä 
toimi kunnolla.

 Lisätietoja

 Lisätietoja anuaalisen nopeudenra-
joittimen järjestelmätoiminnasta on 
kohdassa ” anuaalinen nopeudenrajoi-
tin ( SLA)” luvussa .

 Katso lisätietoja lykkään vakiono-
peussäätimen järjestelmätoiminnasta 
kohdassa lykäs vakionopeussäädin 
(SCC)” luvussa .
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OBC3070032

Kun Älykäs nopeudenrajoitin ei toimi 
asianmukaisesti, "Tarkista nopeusrajoi-
tinjärjestelmä" -varoitusviesti ilmestyy 
mittaristoon. Jos näin tapahtuu, suositte-
lemme, että annat valtuutetun HYUNDAI-
liikkeen tarkastaa järjestelmän. 

Järjestelmä pois käytöstä

OTM070226L 

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, tai 
anturi on vieraan aineen, kuten lumen tai 
sadeveden peitossa, se voi heikentää tai 
rajoittaa tai katkaista hetkellisesti Älykäs 
nopeudenrajoitin havainnointia. Jos näin 
tapahtuu, “Nopeusrajoitinjärjestelmä 
deaktivoitu. Kamera estetty” varoitus-
viesti ilmestyy mittaristoon. 
Järjestelmä toimii normaalisti, kun lumi, 
vesi tai vieras aine poistetaan. 
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeessä tarkastaa 
järjestelmän. 

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviesti tai varoitusvalo 

ei ilmesty mittaristoon, Älykäs nopeu-
denrajoitin ei välttämättä toimi oikein. 

 Jos havaitsemisanturi likaantuu heti 
moottorin käynnistyksen jälkeen, jär-
jestelmä ei ehkä toimi asianmukai-
sesti.
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Järjestelmän rajoitukset
Älykäs nopeudenrajoitin ei ehkä toimi tai 
anna oikeaa tietoa seuraavissa olosuh-
teissa:

Liikennemerkki on saastunut tai siitä ei 
saa selvää
- Liikennemerkkiä on vaikea nähdä 

huonon sään, kuten sateen, lumen, 
sumun, jne., vuoksi.

- Liikennemerkki ei ole selkeä tai se on 
vaurioitunut

- Liikennemerkki on osittain esineiden 
tai varjon peittämä

Liikennemerkit eivät ole standardien 
mukaisia
- Liikennemerkin teksti tai kuva on 

standardista eroava
- Liikennemerkki on pääväylän ja pois-

tumistien tai haarautuvien teiden 
välissä

- Ehdollista liikennemerkkiä ei ole 
asennettu saapumis- tai poistumistien 
varrella sijaitsevan merkin alle

- Liikennemerkki on kiinnitetty toiseen 
ajoneuvoon

Valoisuus muuttuu yhtäkkiä, esimerkiksi 
ajettaessa tunneliin tai sieltä ulos tai 
ajettaessa sillan alta.
Ajovaloja ei käytetä tai ajovalojen kirk-
kaus on heikko yöllä tai tunnelissa
Liikennemerkkejä on vaikea tunnistaa 
auringonvalon, katuvalojen tai lähes-
tyvien ajoneuvojen heijastuksen vuoksi

Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää.
Ajat tiellä, jolla on jyrkkiä mutkia tai 
mutkittelee jatkuvasti
Ajetaan hidastustöyssyjen yli tai aje-
taan ylä- ja alamäkeen tai vasemmalta 
oikealle jyrkissä rinteissä 
Ajoneuvo värisee voimakkaasti

Lisätietoja etukameran rajoituksista 
löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

 VAROITUS
 Älykäs nopeusrajoitin on täydentävä 

järjestelmä, joka auttaa kuljettajaa 
noudattamaan nopeusrajoitusta eikä 
se välttämättä näytä oikeaa nope-
usrajoitusta tai hallitse ajonopeutta 
asianmukaisesti. 

 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 
nopeusrajoitusten mukaiseksi. 
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Perustoiminto
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestel-
mä auttaa määrittämään kuljettajan huo-
mion tason analysoimalla ajotapaa, ajoai-
kaa yms. ajoneuvoa ajaessa. Järjestelmä 
suosittelee taukoa, kun kuljettajan huo-
mion taso laskee tietyn tason alle.

Liikkeellelähtöilmoitus
Liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa kuljetta-
jalle, kun edessä oleva ajoneuvo lähtee 
liikkeelle. 

Havaitsemisanturi

OBC3070001

[1]: Etukamera

Etukameraa käytetään seuraamaan ajo-
kuvioita ja edessä olevien ajoneuvojen 
liikkeellelähtöä ajoneuvoa ajettaessa.
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Pidä etukamera aina hyvässä kunnos-
sa, jotta Kuljettajan vireystilan valvon-
tajärjestelmä -toiminnon toimintakyky 
pysyisi optimaalisena.
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

Järjestelmän asetukset 
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070188L

DAW (Kuljettajan vireystilan valvon-
tajärjestlemä)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestle-
mä (DAW)” asetusvalikossa kunkin toi-
minnon käyttämisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.
- Jos ”Nuokuntavaroitus” on valittu, 

järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle tämän 
vireystilasta ja suosittelee taukoa, kun 
vireys laskee määrätyn tason alle.

OTM070189L

Edellä olevan auton liikkeellelähtöva-
roitus 
- Jos ”Edellä olevan auton liikkeelleläh-

tövaroitus” on valittu, järjestelmä 
ilmoittaa kuljettajalle, kun edessä oleva 
ajoneuvo lähtee liikkeelle. 
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OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen ajoi-
tus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, muuttaaksesi alun 
perin säädettyä Kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmään varoituksen akti-
vointiajastusta. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajas-
tus -toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, mui-
den Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä 
säilyttää viimeisen asetuksen.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Perustoiminto
Järjestelmän näyttö ja varoitus
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestel-
män perustoiminto on ilmoittaa kuljet-
tajalle tämän ”vireystilan” ja kehottaa 
kuljettajaa pitämään tauon.

Huomion taso
 Järjestelmä 
poiskytketty

 Pois käytöstä

OTM070102L OTM070106L

 Tarkkaavainen 
ajaminen

 Nuokuntavaroitus

OBC3070068 OBC3070069

Kuljettaja voi seurata ajo-olosuhteitaan 
mittaristossa.
- Kun "Nuokuntavaroitus" ei ole valit-

tuna Asetukset-valikossa, näkyviin 
ilmestyy viesti "Järjestelmä pois pääl-
tä".

- Järjestelmä toimii, kun auton nopeus 
on 0-210 km/h (0-130 mph).

- Jos ajoneuvon nopeus ei ole toimin-
tanopeuden rajoissa, näyttöön ilmes-
tyy viesti "Disabled” (Pois käytöstä).
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Kuljettajan vireystila esitetään näytössä 
asteikolla 1-5. Pienempi arvo tarkoittaa 
heikompaa vireystilaa. 
Arvo pienenee, jos kuljettaja ei pidä 
taukoa tietyn ajan kuluessa.

Tauon pitäminen

OTM070105L

Kun kuljettajan tarkkaavaisuustaso on 
alle 1, tulee mittaristoon viesti ”Harkitse 
tauon pitämistä” ja kuulet varoitusää-
nen, joka ehdottaa, että kuljettaja pitää 
tauon. 
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestel-
mä ei ehdota taukoa, jos kokonaisajoai-
ka ei ylitä 10 minuuttia tai 10 minuuttia 
ei ole vielä kulunut edellisestä tauon 
ehdotuksesta. 

 VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta ase-
tuksia, kun olet pysäköinyt ajoneuvon 
turvalliseen paikkaan.

 HUOMIO
 Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-

telmä saattaa ehdottaa taukoa kuljet-
tajan ajotyylin tai ajotavan mukaan, 
vaikka kuljettaja ei tuntisi väsymystä.

 Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä on vain täydentävä järjestelmä 
eikä se pysty määrittämään, onko kul-
jettaja tarkkaamaton.

 Olonsa väsyneeksi tuntevan kuljettajan 
on pidettävä tauko turvallisessa 
paikassa, vaikka Kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä ei sitä ehdottaisi.

 Lisätietoja

 Voit muuttaa asetuksia mittaristossa 
(Käyttäjän asetukset) tai tieto- ja viih-
dejärjestelmässä (Ajoneuvon asetukset), 
ajoneuvon mukana toimitetun vaihto-
ehdon mukaan. Katso lisätietoja luvun 
4 kohdasta "Käyttäjän asetukset" tai 
mukana toimitetun tieto- ja viihdeop-
paan kohdasta "Ajoneuvon asetukset".

 Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä palauttaa viimeisen tauon ajan 
00:00 ajankohtaan, seuraavissa tilanteis-
sa:
- oottori on sammutettu
- Kuljettaja avaa turvavyön ja kuljetta-

jan oven
- Kun auto on pysähtynyt yli 10 minuu-

tin ajaksi.
 Kun kuljettaja nollaa Kuljettajan vire-

ystilan valvontajärjestelmä -toiminnon, 
viimeisimmäksi tauon ajaksi asetetaan 
00:00 ja kuljettajan tarkkaavaisuusta-
soksi Korkea.



07

7-69

Liikkeellelähtöilmoitus

OBC3070025

Kun edessä oleva ajoneuvo lähtee 
liikkeelle, liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa 
asiasta kuljettajalle mittaristossa viestillä 
”Edessä oleva ajoneuvo jatkaa matkaa” ja 
kuuluu varoitusääni.

 VAROITUS
 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 

tai kuuluu hälytysääniä, liikkeelleläh-
töilmoitusta ei ehkä voi nähdä eikä 
äänimerkkiä anneta.

 Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa tur-
vallisuudesta ja auton hallinnasta.

 HUOMIO
 Liikkeellelähtöilmoitus on lisätoimin-

to eikä se ehkä varoita kuljettajaa, 
kun edessä oleva ajoneuvo lähtee liik-
keelle.

 Tarkista aina auton etuosa ja tieolo-
suhteet ennen liikkeellelähtöä.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OBC3070026

Kun Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä ei toimi asianmukaisesti, "Tarkista 
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestel-
mä (DAW)" -varoitusviesti tulee näkyviin 
mittaristoon. Jos näin tapahtuu, suositte-
lemme, että annat valtuutetun HYUNDAI-
liikkeen tarkastaa järjestelmän.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestel-
mä ei ehkä toimi oikein seuraavissa tilan-
teissa:

Ajoneuvoa ajetaan rajusti
Ajoneuvo vaihtaa tarkoituksella kaistoja 
usein
Ajoneuvoa ohjaa kuljettajan avustaja-
järjestelmä, kuten Kaistallapysymisa-
vustaja
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Liikkeellelähtöilmoitus -toiminto
Kun ajoneuvo kiilaa kaistalle eteesi

OADAS021

OADAS022

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Edessä oleva ajoneuvo

 Jos ajoneuvo kiilaa kaistalle eteesi, 
liikkeellelähtöilmoitus ei ehkä toimi 
kunnolla.

Edessä ajava ajoneuvo tekee äkkinäisen 
ohjausliikkeen.

OADAS034

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Edessä oleva ajoneuvo

 Jos edessä ajava auto tekee äkillisen 
käännöksen, kuten käännöksen vasem-
malle tai oikealle U-käännöksen jne., 
liikkeellelähtöilmoitus ei ehkä toimi 
kunnolla.

Kun edessä ajava ajoneuvo lähtee äkkiä 
liikkeelle

OADAS024

 Jos ajoneuvo kiilaa eteesi kaistalle, 
liikkeellelähtöilmoitus ei ehkä toimi 
kunnolla.
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Kun sinun ja edessä ajavan ajoneuvon 
välissä on jalankulkija tai polkupyörä

OADAS025

 Kun sinun ja edellä ajavan ajoneuvon 
välillä on yksi tai useampi jalankulkija 
tai pyöräilijä, liikkeellelähtöilmoitus ei 
ehkä toimi kunnolla.

Pysäköintialueella

OADAS027

 Jos eteesi pysäköity ajoneuvo ajaa 
pois, liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa, 
että pysäköity ajoneuvo ajaa pois.

Kun ajat tulliporttia tai risteystä kohti 
jne.

OADAS026

 Kun ajat tulliportin tai vilkkaan risteyk-
sen läpi, tai alueella, jolla kaistat yhdis-
tyvät tai jakaantuvat usein, liikkeel-
lelähtöilmoitus ei ehkä toimi kunnolla.

 HUOMIO
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.
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OTM070111

(1) Vakionopeussäätimen merkkivalo
(2) Aseta nopeus
Vakionopeussäätimellä voi ajaa yli 30 
km/h (20 mph) nopeuksilla kaasupoljinta 
painamatta.

Ilmastointijärjestelmän käyttö 
Nopeuden asettaminen
1. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jonka 

tulee olla yli 30 km/h. 

OBC3070070

2. Paina Kuljettajan avustaja (
)- painiketta halutussa nopeudessa. 
Asetettu nopeus ja vakionopeussääti-
men ( )-merkkivalo syttyy koje-
lautaan.

3. Vapauta kaasupoljin.
 Ajoneuvo ylläpitää asetetun nopeuden, 

vaikka kaasupoljinta ei painettaisi.

 Lisätietoja

Jyrkässä rinteessä auto voi hidastua tai 
kiihtyä hieman, kun ajetaan ylämäkeen tai 
alamäkeen.
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Nopeuden lisääminen

OBC3070027

Paina ”+” -kytkintä ylös ja vapauta se 
heti. Vakionopeus lisääntyy 1 km/h aina, 
kun kytkintä käytetään tällä tavalla. 
Paina vaihtokytkintä + ylöspäin ja pidä 
sitä samalla seuraten asetusnopeut-
ta mittaristosta. Vakionopeus kasvaa 
lähimpään kymmeneen (viiden moni-
kerta mph:ina), ja sitten kasvaa 10 km/h 
(5 mph) kerrallaan aina, kun kytkintä 
käytetään tällä tavalla.

 Kun haluttu ajonopeus on saavutettu, 
vapauta kytkin, jolloin ajonopeus nou-
see asetettuun arvoon. 

Nopeuden vähentäminen

OBC3070028

Paina ”–” -kytkintä alas ja vapauta se 
heti. Vakionopeus laskee 1 km/h aina, 
kun kytkintä käytetään tällä tavalla. 
Paina ”–” -kytkintä alaspäin ja pidä 
sitä samalla seuraten asetusnopeut-
ta mittaristosta. Vakionopeus vähenee 
lähimpään kymmeneen (viiden moni-
kerta mph:ina), ja sitten vähenee 10 
km/h (5 mph) kerrallaan aina, kun kyt-
kintä käytetään tällä tavalla.

 Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus 
on saavutettu.
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Järjestelmän väliaikainen 
keskeyttäminen

OBC3070029

Vakionopeussäätimen toiminto keskey-
tyy, kun:

Jarrupoljinta painetaan.
-painiketta painetaan.

Vaihde siirretään N (vapaa) -asentoon.
Auton nopeutta vähennetään alle noin 
30 km/h (20 mph).
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
aktivoituu.
Vaihdetaan alaspäin 2. vaihteelle kun 
manuaalivalintatila on päällä.

Asetettu nopeus deaktivoituu, mutta 
vakionopeussäätimen ( ) -merk-
kivalo jää palamaan. 

Järjestelmän käytön jatkaminen

OBC3070030

Paina "+", "-" -kytkintä tai  -painiketta.
Jos painat "+" -kytkintä ylöspäin tai "-" 
-kytkintä alaspäin, ajoneuvon nopeus 
asettuu mittaristossa nykyiseen nopeu-
teen.
Jos painat  painiketta, ajoneuvon 
nopeus palaa esiasetettuun nopeuteen.
Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 30 
km/h (20 mph), jotta järjestelmä voisi 
jatkaa.
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Järjestelmän poistaminen käytöstä

OBC3070070

Paina Kuljettajan avustaja ( ) -pai-
niketta, kytkeäksesi vakionopeussääti-
men pois päältä. Vakionopeudensäätimen 
( ) merkkivalo sammuu.
Paina aina Kuljettajan avustaja -( ) 
painiketta, kytkeäksesi vakionopeussää-
timen pois päältä, kun et käytä sitä.

 Lisätietoja

Jos auto on varustettu anuaalisella 
nopeudenrajoittimella, paina ja pidä pai-
nettuna Kuljettajan avustaja-painiketta 
vakionopeussäätimen sammuttamiseksi. 

anuaalinen nopeudenrajoitin kuitenkin 
käynnistyy.

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi vakionopeussäädintä:
 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 

nopeusrajoitusten mukaiseksi.
 Pidä vakionopeussäädin pois päältä, 

kun järjestelmää ei käytetä, jotta et 
vahingossa aseta nopeutta. Tarkista, 
että vakionopeuden ( ) -merk-
kivalo sammuu.

 Vakionopeussäädin ei korvaa asian-
mukaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla ajaa aina turvalli-
sesti ja hänen tulisi aina olla tietoinen 
estääkseen odottamattomat ja äkilli-
set tapahtumat. 

 Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden mah-
dollisuus. Tarkkaile liikennetilannetta 
jatkuvasti.

 Älä käytä vakionopeussäädintä, kun 
auton ajaminen vakionopeudella voi 
olla vaarallista:
- Kun ajat vilkkaassa liikenteessä 

tai kun liikenneolosuhteet tekevät 
vaikeaksi ajaa tasaisella nopeudella

- Kun ajat sateisilla, jäisillä tai lumen 
peittämillä teillä

- Kun ajat mäkisillä tai tuulisilla teillä
- Kun ajat tuulisilla alueilla
- Kun ajat rajoitetussa näkyvyydessä 

(voi johtua huonosta säästä, kuten 
sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)

 Älä käytä vakionopeussäädintä kun 
hinaat perävaunua.
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Älykäs vakionopeussäädinjärjestelmä on 
suunniteltu havaitsemaan edessä olevan 
auton ja säilyttämään haluttu nopeus ja 
vähimmäisetäisyys edellä olevaan ajo-
neuvoon.

Ohituskiihdytyksen avustin
Kun älykäs vakionopeussäädin on toimin-
nassa ja jos järjestelmä päättelee, että 
kuljettaja on aikeissa ohittaa ajoneuvoa 
edessä, kiihdytystä avustetaan. 

Havaitsemisanturi

OTM070001

OBC3070006

[1]: Etukamera, 
[2]: Etututka

Etukameraa ja etututkaa käytetään 
havaitsemisanturina auttamaan edessä 
olevien ajoneuvojen havaitsemisen.
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Pidä etunäkymäkamera ja etututka aina 
hyvässä kunnossa, jotta vakionopeus-
säädin olisi optimaalisessa kunnossa.
Lisätietoja etukameran ja etutut-
kan varotoimenpiteistä löydät osassa 
”Etutörmäysvaroitin (FCA)”, luvussa 7.
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Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OBC3070022

Kytkeäksesi järjestelmän päälle
Paina Kuljettajan avustaja -painiket-
ta, kytkeäksesi järjestelmän päälle. 
Nopeus säätyy mittariston näyttämään 
nopeuteen. 
 Jos edessäsi ei ole ajoneuvoa, sää-
detty nopeus säilyy, mutta jos edes-
säsi on ajoneuvo, nopeus voi hidastua 
etäisyyden säilyttämiseksi siihen. Jos 
edellä oleva ajoneuvo kiihdyttää, autosi 
kulkee tasaista vakionopeutta kiihdy-
tettyään asetettuun nopeuteen.

 Lisätietoja

Jos ajoneuvosi nopeus on välillä 10-30 
km/h (5-20 mph), kun painat Kuljettajan 
avustaja-painiketta, älykkään vakionope-
ussäätimen nopeudeksi säätyy 30 km/h (20 
mph).

OBC3070031

Ajoneuvojen välisen etäisyyden
asettaminen
Aina kun painiketta painetaan, ajoneuvo-
jen välinen etäisyys muuttuu seuraavasti: 

Etäisyys 4

Etäisyys 1

Etäisyys 2Etäisyys 3

 Lisätietoja

 Jos ajat 0 km/h (5  mph) nopeudella, 
etäisyys säilytetään seuraavasti: 

 Etäisyys 4 –  
noin 53 m (1 2 jalkaa)

 Etäisyys 3 –  
noin 40 m (130 jalkaa)

 Etäisyys 2 –  
noin 30 m (10  jalkaa)

 Etäisyys 1 –  
noin 25 m (82 jalkaa)

 Etäisyys säätyy viimeksi säädettyyn 
etäisyyteen, kun moottori käynnistetään 
uudestaan tai kun järjestelmän toiminta 
keskeytetään väliaikaisesti.
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OBC3070071

Nopeuden lisääminen
Paina ”+” -kytkintä ylös ja vapauta se 
heti. Vakionopeus lisääntyy 1 km/h aina, 
kun kytkintä käytetään tällä tavalla. 
Paina vaihtokytkintä + ylöspäin ja pidä 
sitä samalla seuraten asetusnopeutta 
mittaristosta. Vakionopeus lisääntyy 10 
km/h (5 mph) aina, kun kytkintä käyte-
tään tällä tavalla. Kun haluttu ajonope-
us on saavutettu, vapauta kytkin, jolloin 
ajonopeus nousee asetettuun arvoon. 
Voit asettaa nopeudeksi 180 km/h (110 
mph).

 VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin 
käytät ”+” -kytkintä. Ajonopeus voi 
lisääntyä nopeasti, kun painat ylös ja 
pidät ”+” -kytkintä. 

OBC3070072

Nopeuden vähentäminen
Paina ”–” -kytkintä alas ja vapauta se 
heti. Vakionopeus laskee 1 km/h aina, 
kun kytkintä käytetään tällä tavalla. 
Paina ”–” -kytkintä alaspäin ja pidä 
sitä samalla seuraten asetusnopeutta 
mittaristosta. Vakionopeus laskee 
10 km/h (5 mph) aina, kun kytkintä 
käytetään tällä tavalla. 

 Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus 
on saavutettu. Voit asettaa nopeudeksi 
30 km/h.
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OBC3070073

Järjestelmän väliaikainen peruuttaminen
Paina  -kytkintä tai paina jarrupoljinta 
keskeyttääksesi älykkään vakionopeus-
säätimen toiminnan väliaikaisesti.

OBC3070074

Järjestelmän käytön jatkaminen
Vakionopeussäätimen toiminnan käytön 
jatkamiseksi keskeytyksen jälkeen on 
painettava ”+,”, ”-” tai  -kytkintä.
Jos painat "+" -kytkintä ylöspäin tai "-" 
-kytkintä alaspäin, ajoneuvon nopeus 
asettuu mittaristossa nykyiseen nopeu-
teen.
Jos painat  kytkintä, ajoneuvon nope-
us palaa esiasetettuun nopeuteen.

 VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin 
käytät  -kytkintä. Ajonopeus voi 
nousta tai laskea äkkiä, kun painat  
-kytkintä. 

OBC3070022

Järjestelmän poistaminen käytöstä
Paina Kuljettajan avustaja-painiketta 
sammuttaaksesi älykkään vakionopeus-
säätimen järjestelmän. 

 Lisätietoja

Jos auto on varustettu anuaalisella 
nopeudenrajoittimella, paina ja pidä pai-
nettuna Kuljettajan avustaja-painiketta 
älykkään vakionopeussäätimen sammut-
tamiseksi. anuaalinen nopeudenrajoitin 
kuitenkin käynnistyy.
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AJOTILAN mukaan 
Älykäs vakionopeussäädin muuttaa kiih-
dytystä integroidussa ajotilan ohjausjär-
jestelmässä valitun ajotilan perusteella. 
Katso alla olevaa taulukkoa. 

Ajotila Älykäs vakionopeus-
säädin (SCC)

COMFORT Normaali

ECO Hidas

SPORT Nopea

 Lisätietoja

Lisätietoja ajotilasta on luvun  kohdassa 
”Integroitu ajotilan ohjausjärjestelmä”. 

OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
älykkään vakionopeussäätimen varoi-
tuksen äänenvoimakkuus voidaan sää-
tää tasolle “Korkea”, “Keskitasoinen” tai 
“Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 

 Lisätietoja
Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
varoituksen äänenvoimakkuus säilyttää 
aiemman asetuksensa.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Toimintatilat
Älykäs vakionopeussäädin toimii, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät.

Perustoiminto
Vaihde on D (ajo) -asennossa
Kuljettajan ovi on suljettu
Seisontajarru ei ole päällä
Auton nopeus on toimintanopeusalueen 
sisällä:
10~180 km/h (5-110 mph)
ESC (Elektroninen ajovakausjärjestel-
mä), TCS (luistonestojärjestelmä) tai 
ABS on päällä
ESC (Elektroninen ajovakausjärjestel-
mä), TCS (luistonestojärjestelmä) tai 
ABS ei ohjaa ajoneuvoa
Moottorin kierrosluku ei ole punaisella 
alueella
Etutörmäysvaroittimen jarruohjaus ei 
toimi
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Ohituskiihdytyksen avustin
Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
suuntavilkku kytketään vasemmalle 
(ohjaus vasemmalla) tai oikealle (ohjaus 
oikealla), kun älykäs vakionopeussäädin 
on toiminnassa ja seuraavat nopeusehdot 
täyttyvät:

Auton nopeus on yli 60 km/h (40 mph)
Varoitusvilkut kytketty päältä
Auton edessä havaitaan toinen 
ajoneuvo
Hidastus ei tarpeen turvavälin säilyttä-
miseksi edessä ajavaan autoon

 VAROITUS
 Kun suuntavilkku kytketään vasem-

malle (ohjaus vasemmalla) tai oikealle 
(ohjaus oikealla) ja edessä on ajo-
neuvo, auto voi kiihdyttää lyhytai-
kaisesti: Tarkkaile liikennetilannetta 
jatkuvasti.

 Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
ehdot on täytetty riippumatta siitä, 
millä puolella kotimaassasi ajetaan. 
Kun käytät järjestelmää maissa, 
joissa ajosuunta on eri, tarkista aina 
maantieolosuhteet.

Järjestelmän näyttö ja kontrolli
Perustoiminto
Voit nähdä älykkään vakionopeussäätimen 
käyttötilan kojelaudan Ajon avustaja 
tilasta. Katso kohta ”LCD-näytön tilat” 
luvussa 4.
Älykäs vakionopeussäädin näkyy kuten 
alla järjestelmän tilasta riippuen.

 "Kuljettajan 
avustaja"-näyttö ei 
valittuna

 "Kuljettajan 
avustaja"-näyttö 
valittuna

OBC3070033 OBC3070034

Toiminnan aikana
(1)  Onko edessä ajoneuvo ja valittu etäi-

syystaso näkyy.
(2) Asetettu nopeus näkyy.
(3)  Onko edessä ajoneuvo ja ajoneuvon 

tavoitevälimatka näkyy.
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OTM070155

Kun väliaikaisesti peruttu

(1)  merkkivalo näkyy.
(2) Aiempi asetettu nopeus on varjostettu.

 Lisätietoja

 Edessä olevan ajoneuvon etäisyys näkyy 
mittaristossa ajoneuvosi ja edessä olevan 
ajoneuvon välisen todellisen etäisyyden 
mukaan.

 Tavoitevälimatka voi vaihdella auton 
nopeuden ja säädetyn etäisyyden 
mukaan. Jos ajoneuvon nopeus on mata-
la, vaikka ajoneuvon etäisyys on muuttu-
nut, muutos ajoneuvon tavoite-etäisyy-
dessä voi olla pieni.

Väliaikainen kiihdytys
 "Kuljettajan 
avustaja"-näyttö ei 
valittuna

 "Kuljettajan 
avustaja"-näyttö 
valittuna

OBC3070033 OBC3070035

Jos haluat lisätä nopeutta tilapäisesti, kun 
älykäs vakionopeussäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta. Kun nopeus kasvaa, 
säätönopeus, etäisyystaso ja tavoite-
etäisyys vilkkuvat mittaristossa. 

 VAROITUS
Ole varovainen kiihdyttäessäsi väliaikai-
sesti, koska nopeutta ja etäisyyttä ei 
säädetä automaattisesti, vaikka edessä-
si olisi ajoneuvo.
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Järjestelmä väliaikaisesti peruttu

OTM070113L

Älykäs vakionopeussäädin peruutetaan 
automaattisesti, kun:

Auton nopeus on yli 190 km/h (120 
mph)
Ajonopeus on alle 10 km/h (5 mph)
Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 
jonkin aikaa
Älykkään vakionopeussäätimen käyttö-
ehdot eivät ole täyttyneet

Jos järjestelmän toiminta on automaat-
tisesti peruttu väliaikaisesti, mittaris-
toon ilmestyy varoitusviesti SCC (älykäs 
vakionopeussäädin) peruutettu” ja ääni-
varoitus varoittaa kuljettajaa. 

 VAROITUS
Kun järjestelmä on peruttu väliaikaisesti, 
etäisyyttä edellä ajavaan autoon ei 
pidetä. Kiinnitä aina huomiota tiehen, 
ja tarvittaessa paina jarrupoljinta 
ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.

Järjestelmän ehtoja ei ole täytetty

OTM070112L

Jos Kuljettajan avustaja-painiketta, ”+” 
-kytkintä ”-” -kytkintä tai  -kytkintä 
painetaan, kun järjestelmän käyttöehdot 
eivät ole täyttyneet, mittaristoon ilmes-
tyy viesti “SCC (Älykkään vakionopeus-
säätimen ehdot eivät täyttyneet”) ja kuu-
luu varoitusääni. 



Kuljettajan avustajajärjestelmä

7-84

Hälytys edessä olevista 
tieolosuhteista

OBC3070036

Seuraavassa tilanteessa “Varo ympäröi-
vää liikennettä” -varoitusviesti ilmestyy 
mittaristoon ja äänivaroitus varoittaa kul-
jettajaa edessä olevasta liikenteestä. 
- Ajoneuvo edessä katoaa, kun älykäs 

vakionopeussäädin pitää yllä etäisyyttä 
edessä ajavaan ajoneuvoon ajettaessa 
tiettyä nopeutta hitaammin.

 VAROITUS
Kiinnitä aina huomiota ajoneuvoihin tai 
esteisiin, joita voi ilmetä edessä, ja tar-
vittaessa paina jarrupoljinta ajonopeu-
den vähentämiseksi, jotta turvallinen 
etäisyys säilyy. 

Törmäysvaroitus

OBC3070002

Kun älykäs vakionopeussäädin on toi-
minnassa ja edessä ajavan auton kans-
sa on törmäysvaara, mittaristoon tulee 
”Törmäysvaroitus”-varoitusviesti ja ääni-
merkki varoittaa kuljettajaa. Kiinnitä aina 
huomiota tiehen, ja tarvittaessa paina jar-
rupoljinta ajonopeuden vähentämiseksi, 
jotta turvallinen etäisyys säilyy.

 VAROITUS
Seuraavissa tilanteissa älykäs vakiono-
peussäädin ei varoita kuljettajaa tör-
mäyksestä. 
- Etäisyys edellä ajavasta ajoneuvosta 

pieni tai edessä olevan ajoneuvon 
nopeus on suurempi tai yhtä suuri 
kuin oman autosi nopeus 

- Edessä olevan ajoneuvon nopeus on 
matala tai se seisoo 

- Kaasupoljinta painetaan heti sen 
jälkeen, kun älykäs vakionopeussäädin 
on kytketty päälle
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 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi älykästä vakionopeussäädintä:
 Älykäs vakionopeussäädin ei korvaa 

varovaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja etäisyys edellä ajavaan ajo-
neuvoon.

 Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
tunnista yllättäviä ja äkillisiä tai moni-
mutkaisia ajotilanteita, joten kiinnitä 
aina huomiota ajo-olosuhteisiin ja hal-
litse autosi nopeutta. 

 Pidä Älykäs vakionopeussäädin pois 
päältä, kun järjestelmää ei käytetä, 
jotta et vahingossa aseta nopeutta. 

 Älä avaa ovea tai poistu autosta, kun 
älykäs vakionopeussäädin on käytös-
sä, vaikka auto on pysähtynyt.

 Ole aina tietoinen valitusta nopeudes-
ta ja ajoneuvojen välisistä etäisyyk-
sistä.

 Säilytä turvallinen etäisyys tieolosuh-
teiden ja auton nopeuden mukaisesti. 
Jos ajoneuvon etäisyys on liian pieni 
nopean ajon aikana, seurauksena voi 
olla vakava törmäys.

 Kun etäisyyttä edessä ajavaan ajo-
neuvoon pidetään yllä ja edessä ajava 
ajoneuvo katoaa, järjestelmä voi kiih-
dyttää äkkiä asetettuun nopeuteen. 
Ole aina valpas odottamattomien ja 
yllättävien tilanteiden varalta. 

 Auton nopeus voi vähentyä ylämäessä 
ja kasvaa alamäessä.

 Ole aina varuillasi sellaisissa tilanteis-
sa, joissa ajoneuvo kiilaa äkkiä eteen.

 Jos hinaat perävaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, että älykäs 
vakionopeussäädin sammutetaan tur-
vallisuussyistä. 

 Kytke älykäs vakionopeussäädin pois 
päältä, kun autoasi hinataan.

 Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
toimi normaalilla tavalla, jos siihen 
kohdistuu voimakkaita sähkömag-
neettisia aaltoja. 

 Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
havaitse estettä edessä ja voi aiheutua 
törmäys. Ennakoi aina varovaisesti 
estääksesi odottamattomat ja äkilliset 
tapahtumat.

 Ajoneuvot, jotka usein liikkuvat 
edessäsi ja vaihtavat kaistaa, voivat 
aiheuttaa järjestelmän reaktion vii-
västymisen tai järjestelmä voi rea-
goida viereisellä kaistalla olevaan 
ajoneuvoon. Aja aina varovasti ja ota 
huomioon odottamattomien tilantei-
den mahdollisuus.

 Ole aina valpas, seuraa ympäristöä ja 
aja varovasti, vaikka varoitusviestiä ei 
näy tai äänivaroitusta ei kuulu. 

 Jos muita järjestelmän viestejä 
näkyy tai hälytysääniä kuuluu, Älykäs 
vakionopeussäädin-varoitviesti ei 
ehkä voi nähdä eikä äänimerkkiä 
anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule etutörmäysvaroittimen 
varoitusääntä.

 Auton valmistaja ei ole vastuussa 
kuljettajan liikennerikkomuksista tai 
aiheuttamista onnettomuuksista. 

 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 
nopeusrajoitusten mukaiseksi. 

 Lisätietoja

 lykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
15 sekuntia auton käynnistyksen tai 
etukameran tai etututkan alustuksen 
jälkeen.

 Voit kuulla ääntä, kun älykäs vakiono-
peussäädin hallitsee jarruja.
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070116L

Kun älykäs vakionopeussäädin ei toimi 
kunnolla, varoitusviesti “Tarkista SCC 
(Älykäs vakionopeussäädinjärjestelmä)” 
ilmestyy näyttöön ja  -varoitusvalo 
syttyy mittaristoon. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

Järjestelmä pois käytöstä

OTM070115L

Kun etututkan suojus tai anturi on lumen, 
sadeveden tai vieraan aineen peitossa, 
se voi heikentää sen havaintokykyä 
ja rajoittaa tai keskeyttää älykkään 
vakionopeussäätimen toiminnan. 
Jos näin tapahtuu, ”SCC (Älykäs vakiono-
peussäädin) katkaistu. Tutka estetty” 
varoitusviesti ilmestyy kojelautaan tie-
tyksi ajaksi. 
Järjestelmä toimii normaalisti, kun lumi, 
vesi tai vieras aine poistetaan. 

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy mitta-

ristossa, Älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä toimi kunnolla.

 Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
toimi oikein alueella (esim. avoimessa 
maastossa), missä ei mitään havaitta-
vaa, kun moottori käynnistetään.
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Järjestelmän rajoitukset
Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
normaalilla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
olosuhteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympäristö on 
likaantunut tai vahingoittunut.
Pesunestettä ruiskutetaan jatkuvasti tai 
pyyhkijä on päällä
Kameran linssissä on häiriö sävytetyn, 
kalvotetun tai päällystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, ötökkä tms.) 
vuoksi.
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei poistettu 
tai se on jäätynyt tuulilasille
Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää. 
Katuvalo tai lähestyvästä ajoneuvos-
ta tuleva valo heijastuu märästä tien-
pinnasta, kuten tien pinnalla olevasta 
lätäköistä.
Etukameraa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala 
Jokin esine on sijoitettuna kojelaudalle
Ympäristö on erittäin valoisa
Ympäristö on hyvin pimeä, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus määrä muuttuu äkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisimet 
eivät ole päällä tai eivät ole kirkkaita 
Ajetaan kovassa sateessa tai 
lumisateessa tai paksussa sumussa 
Ajat läpi höyryn, savun tai varjoisan 
alueen

Vain osa autosta havaitaan
Edessä olevassa ajoneuvossa ei ole 
takavaloja, sen takavalojen sijainti on 
epätavallinen jne.
Ulkovaloa on vähän ja perävalot eivät 
pala tai ne ovat hyvin heikot 
Edellä ajavan auton takaosa on pieni 
tai se ei näytä normaalilta (se on 
kallistunut, kääntynyt jne.)
Edessä olevan ajoneuvon maavara on 
pieni tai suuri
Ajoneuvo leikkaa yhtäkkiä eteen
Ajoneuvoasi hinataan
Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
Ajetaan lähellä metallia sisältävillä 
alueilla, kuten rakennustyömaalla, 
rautatiellä jne.
Edessä on materiaalia, joka heijastaa 
erittäin hyvin etututkaa, kuten suoja-
kaide, lähellä oleva auto jne.
Etututkan lähellä oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla
Etututkaa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala
Ajetaan avarilla alueilla, joilla on 
vähän ajoneuvoja tai rakenteita (esim. 
autiomaa, niitty, esikaupunki jne.)
Edessä ajava auto on valmistettu mate-
riaalista, joka ei heijasta etututkassa
Ajat moottoritien rampin lähellä tai 
tiemaksualueella
Autoa ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jään takia,
Mutkaisella tiellä ajettaessa
Edellä oleva ajoneuvo havaitaan myö-
hään
Edessä olevan ajoneuvon eteen ilmes-
tyy yhtäkkiä este
Edessä oleva ajoneuvo muuttaa 
yhtäkkiä kaistaa tai vähentää yhtäkkiä 
nopeutta 
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Edessä oleva ajoneuvo on epämuo-
dostunut 
Edessä olevan ajoneuvon nopeus on 
korkea tai matala 
Ajoneuvon ollessa edessäsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhaisella 
nopeudella
Edessä oleva ajoneuvo on lumen 
peitossa 
Epävakaa ajo
Olet kiertoliittymässä ja edessä olevaa 
ajoneuvoa ei havaita 
Ajat jatkuvasti ympyrässä 
Ajetaan parkkipaikalla
Ajat rakennusalueella, päällystämättö-
mällä tiellä, osittain päällystetyllä tiellä, 
hidastusesteen yli jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiellä 
jne.
Ajetaan tiellä jonka varrella on puita tai 
katuvaloja
Auto tärisee voimakkaasti huonokun-
toisella tiellä. 
Ajoneuvosi korkeus on alhainen tai kor-
kea raskaiden kuormien, epänormaalin 
rengaspaineen jne. vuoksi. 
Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa. 
Ajetaan alueella, jossa on häiritse-
viä sähkömagneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai sähkökohinaa 

Kaarreajossa

OADAS014 

 Kaarteissa älykäs vakionopeussäädin 
ei ehkä havaitse ajoneuvoa samalla 
kaistalla ja voi kiihdyttää asetettuun 
nopeuteen. Lisäksi auton nopeus voi 
hidastua nopeasti, kun edessä oleva 
ajoneuvo tunnistetaan äkillisesti. 

 Valitse sopiva asetettu nopeus kaar-
teissa ja käytä jarru- tai kaasupoljinta 
maantien ja edessä olevien ajo-olosuh-
teiden mukaan.

OADAS015 

 Autosi nopeus voi hidastua viereisellä 
kaistalla olevan ajoneuvon takia. 

 Käytä kaasupoljinta ja valitse sopiva 
asetettu nopeus. Tarkista, että tieolo-
suhteet sallivat älykkään vakionopeus-
säätimen turvallisen toiminnan. 
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Mäessä ajettaessa

OADAS012

 Ajettaessa ylämäkeen tai alamäkeen 
älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
havaitse liikkuvaa ajoneuvoa kaistalla-
si, ja sen takia autosi voi kiihtyä asetet-
tuun nopeuteen. Lisäksi auton nopeus 
hidastua nopeasti, kun edessä oleva 
ajoneuvo tunnistetaan äkillisesti.

 Valitse sopiva asetettu nopeus rinteillä 
ja käytä jarru- tai kaasupoljinta maan-
tien ja edessä olevien ajo-olosuhteiden 
mukaan.

Kaistanvaihdot

OADAS030 

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo

 Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei-
seltä kaistalta, anturi ei havaitse sitä, 
ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä havaitse ajoneuvoa, kun se vaih-
taa kaistaa nopeasti. Näissä tilanteissa 
kuljettajan täytyy pitää riittävä turvaväli 
edellä ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta jarrut-
tamalla riittävän turvavälin säilyttämi-
seksi.
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Ajoneuvojen havaitseminen

OJX1079181

 Seuraavissa tapauksissa anturi ei pysty 
tunnistamaan joitakin ajoneuvoja 
kaistallasi: 
- Toisessa reunassa olevat ajoneuvot 
- Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 

äkillisesti hidastavat ajoneuvot 
- Vastaantulevat ajoneuvot
- Pysähtyneet ajoneuvot 
- Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 

kuten perävaunut 
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät ja polkupyörät 
- Erikoisajoneuvot
- Eläimet ja jalankulkijat

 Säädä autosi nopeutta käyttämällä 
jarrupoljinta maantien ja edessä olevien 
ajo-olosuhteiden mukaan.

OBC3070011

 Seuraavissa tapauksissa anturi ei pysty 
tunnistamaan edellä ajavaa ajoneuvoa:
- Ajoneuvoja joilla on suurempi maa-

vara tai ajoneuvoja, joiden kuljetta-
ma kuorma työntyy ulos ajoneuvon 
takaosasta

- Ajoneuvot, joiden etupää on noussut 
ylöspäin raskaan kuorma takia

- Ohjaat autoasi
- Ajo kapealla tai mutkaisella tiellä

 Säädä autosi nopeutta käyttämällä 
jarrupoljinta maantien ja edessä olevien 
ajo-olosuhteiden mukaan.

OTM058129

Kun auto katoaa risteyksessä, autosi 
voi kiihdyttää. 

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 
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OTM058119

Kun edessäsi oleva ajoneuvo siirtyy pois 
kaistalta, älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä havaitse heti ajoneuvoa, joka nyt 
on edessäsi.

 Tarkkaile aina ajaessasi tien kuntoa ja 
ajo-olosuhteita. 

OTM058119

Varo aina jalankulkijoita, kun autosi 
säilyttää etäisyyden edellä ajavaan 
ajoneuvoon. 
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Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin auttaa säätelemään auton 
nopeutta automaattisesti ajettaessa 
moottoriteillä navigointijärjestelmän tie-
tojen perusteella, kun älykäs vakionope-
ussäädin on toiminnassa. 

 Lisätietoja

 Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin on käytettävissä vain tietty-
jen moottoriteiden valvotuilla liittymä-
teillä.

 Valvottu liittymätie tarkoittaa teitä, 
joilla on rajoitetut sisäänkäynnit ja 
uloskäynnit, jotka mahdollistavat 
keskeytymättömän nopean liikenteen 
virtauksen. Vain henkilöautot ja 
moottoripyörät saavat ajaa valvotuilla 
liittymäteillä.

 Lisätietoja

Navigaatioon perustuva älykäs vakionope-
ussäädin toimii pääteillä tai moottoriteillä 
eikä se toimi liitännöissä tai risteyksissä.

Moottoritien kaarre-alueen automaatti-
nen hidastus
Jos ajonopeus on korkea, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus-
toiminto hidastaa ajoneuvoa väliaikaises-
ti tai rajoittaa kiihdytystä, jotta voit ajaa 
autoa turvallisesti kaarteessa navigoinnin 
kaarretietojen perusteella.

Moottoritien säätönopeuden automaat-
tinen vaihto
Moottoritien säätönopeuden automaatti-
nen vaihto muuttaa automaattisesti älyk-
kään vakionopeussäätimen säätönope-
utta navigoinnin nopeusrajoitustietojen 
perusteella.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen 

OBC3070037

Moottorin ollessa käynnistettynä, valitse 
”Kuljettajan avustaja  Ajomukavuus  
Moottoritienopeuden automaattinen hal-
linta” asetusvalikossa kytkeäksesi navi-
gaatioon perustuvan älykkään vakiono-
peussäätimen päälle ja peruaksesi valin-
nan järjestelmän sammuttamiseksi.

 Lisätietoja

Kun navigaatioon perustuvassa älykkääs-
sä vakionopeussäätimessä on ongelma, 
järjestelmää ei voi säätää asetusvalikosta.
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Toimintatilat
Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin on käyttövalmis, jos kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät

Älykäs vakionopeussäädin on toimin-
nassa
Ajetaan valta- tai moottoritiellä 

 Lisätietoja

Katso lisätietoja älykkään vakionopeussää-
timen käytöstä luvun  kohdassa lykäs 
vakionopeussäädin (SCC)”.

Järjestelmän näyttö ja kontrolli
Kun navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin toimii, se näkyy näy-
tössä seuraavalla tavalla:

Järjestelmän valmiustila

OBC3070038

Jos toimintaehdot täyttyvät, valkoinen 
 merkkivalo syttyy.

Järjestelmän käyttö

OBC3070039

Jos väliaikainen hidastus on tarpeen 
valmiustilassa ja navigaatioon perustuva 
älykäs vakionopeussäädin on toiminnassa 
vihreä  -symboli syttyy mittaristoon.
Jos säätönopeuden automaattinen vaih-
to toimii, vihreä  -symboli ja sää-
tönopeus syttyvät mittaristoon ja kuulet 
äänivaroituksen.

 VAROITUS

OTM070198L

”Aja varovasti” varoitusviesti tulee 
näyttöön seuraavissa olosuhteissa:
- Navigaatioon perustuva älykäs vaki-

onopeussäädin ei pysty hidastamaan 
auton nopeutta turvalliselle tasolle
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 Lisätietoja

oottoritien kaarre-alueen automaattinen 
hidastus ja oottoritien säätönopeuden 
automaattinen vaihto-toiminto käyttävät 
samaa  symbolia.

oottoritien kaarre-alueen automaat-
tinen hidastus

Ajoneuvo hidastuu moottoritiellä edes-
sä olevasta kaarteesta riippuen ja kaar-
teesta poistumisen jälkeen ajoneuvo 
kiihtyy Älykkään vakionopeussäätimen 
asetettuun nopeuteen. 
Ajoneuvon hidastusaika voi vaihdella 
ajoneuvon nopeudesta ja kaarteen 
suuruudesta riippuen. Mitä nopeammin 
ajetaan, sitä aiemmin hidastus alkaa.

oottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto

Moottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto toimii, kun älykäs 
vakionopeussäädin säätää nopeutta ja 
moottoritien nopeusrajoitus on säädet-
ty.
Kun Moottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto on käytössä ja moot-
toritien nopeusrajoitus muuttuu, älykäs 
vakionopeussäädin muuttaa sen auto-
maattisesti uudeksi nopeusrajoituksek-
si.
Jos älykkään vakionopeussäätimen 
säädetty nopeus on eri kuin nopeus-
rajoitus, Moottoritien säätönopeuden 
automaattinen vaihto on valmiustilas-
sa.
Jos Moottoritien säätönopeuden 
automaattinen vaihto on mennyt val-
miustilaan koska ajetaan pikkutiellä, 
Moottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto alkaa toimia uudes-
taan kun päätielle palataan ilman 
nopeuden asettamista.

Jos Moottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto on siirretty valmius-
tilaan painamalla jarrupoljinta tai pai-
namalla -kytkintä ohjauspyörällä, 
paina  -kytkintä toiminnon käynnis-
tämiseksi uudelleen.
Moottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto ei toimi moottoritei-
den liittymissä tai pääteiden risteyk-
sissä. 

 Lisätietoja

 oottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto toimii vain pääteiden 
(tai moottoriteiden) nopeusrajoitusten 
perusteella, se ei toimi nopeusvalvonta-
kameroiden perusteella.

 Kun oottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto toimii, auto kiihdyttää 
tai hidastaa automaattisesti, kun mootto-
ritien nopeusrajoitus muuttuu.

 oottoritien säätönopeuden automaat-
tisen vaihto -toiminnon maksimisää-
tönopeus on 140 km/h (8  mph).

 Jos uuden tien nopeusrajoitusta ei ole 
päivitetty navigaatiossa, oottoritien 
säätönopeuden automaattinen vaihto 
-toiminto ei ehkä toimi kunnolla.

 Jos nopeusyksikkö on säädetty muuhun 
kuin maassa käytettävään nopeusyksik-
köön, oottoritien säätönopeuden auto-
maattinen vaihto -toiminto ei ehkä toimi 
kunnolla.
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Järjestelmän rajoitukset
Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin ei ehkä toimi normaalisti seu-
raavissa olosuhteissa:

Navigaatio ei toimi kunnolla
Nopeusrajoituksia ja tietoja ei ole 
päivitetty navigaatiossa. 
Kartan tiedoissa ja tien todellisissa 
tiedoissa on eroa, koska reaaliaikaisissa 
GPS-tiedoissa tai karttatiedoissa on 
eroja 
Navigaatio etsi reittiä ajon aikana
GPS-signaalit ovat estyneet esim. 
tunnelin alueella
Navigaatiota päivitetään ajon aikana
Karttatietoja ei välitetä tieto- ja viihde-
järjestelmän epänormaalin toiminnan 
vuoksi
Tie, joka haarautuu kahdeksi tai use-
ammaksi tieksi ja liittyy yhteen takaisin.
Kuljettaja poikkeaa navigaatiossa sää-
detyltä reitiltä.
Reittiä kohteeseen muutetaan tai peru-
taan säätämällä navigaattoria uudel-
leen

Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle
Jollain osilla nopeusrajoitus muuttuu 
tieolosuhteiden mukaisesti.
Android Auto tai Car Play on toiminnassa
Navigaatio ei havaitse auton asemaa 
(esim: korotetut tiet, mm. ylikulkusillat 
yleisten teiden vierellä tai lähellä 
sijaitsevat rinnakkaiset tiet)
Navigaatiota päivitetään ajossa
Navigaatiota ollaan käynnistämässä 
uudestaan ajossa
Sää on huono, rankka sade, sakea 
lumisade jne.
Ajat rakenteilla olevalla tiellä
Ajat tiellä, jota valvotaan 
Ajat tiellä, jolla on jyrkkiä mutkia
Ajat teillä, joilla on risteyksiä, liiken-
neympyröitä, suoria liittymiä jne.
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OJX1070280L

[1]: Aseta reitti, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, 
[4]: Valtatie, [5]: Kaarteleva tie-osuus

Kun navigaatioon asennetun reitin 
(sivutie) ja ajoreitin (valtatie) välillä on 
ero, Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto ei ehkä 
toimi, ennen kuin ajoreitti tunnistetaan 
päätieksi.
Kun auton ajoreitti tunnistetaan pää-
tieksi, koska pääteillä pysytään navi-
gaatioreitin seuraamisen sijasta, 
Moottoritien kaarre-alueen automaat-
tinen hidastus on käytössä. Kaarteen 
etäisyydestä ja auton nopeudesta riip-
puen auton hidastus ei ehkä ole riittä-
vää ja hidastus voi tapahtua nopeasti.

OJX1070281L

[1]: Aseta reitti, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, 
[4]: Valtatie, [5]: Kaarteleva tie-osuus

Kun navigaatioon asennetun reitin (val-
tatie) ja ajoreitin (sivutie) välillä on ero, 
Moottoritien kaarre-alueen automaat-
tinen hidastustoiminto toimii päätien 
kaarretietojen perusteella.
Kun arvioidaan, että ajat pois reitiltä 
moottorin liittymän tai risteyksen kaut-
ta Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto ei toimi.
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OJX1070282L

[1]: Ajoreitti, [2]: Sivutie, 
[3]: Kaarteleva tie-osuus, [4]: Valtatie

Jos navigaatioon ei ole määritetty 
kohdetta, Moottoritien kaarre-alueen 
automaattinen hidastustoiminto toimii 
päätien kaarretietojen perusteella. 
Vaikka lähdet päätieltä, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus-
toiminto voi toimia väliaikaisesti moot-
toritien kaarteen navigointitietojen 
perusteella.

 VAROITUS
 Navigaatioon perustuva älykäs 

vakionopeussäädin ei korvaa turval-
lista ajotapaa, vaan se on mukavuus-
toiminto. Pidä katseesi aina tiessä ja 
kuljettaja on vastuussa liikennerikko-
musten välttämisestä. 

 Navigaatiossa nähtävä nopeusrajoi-
tus voi poiketa tien todellisesta nope-
usrajoituksesta. Kuljettaja on vastuus-
sa maantien nopeusrajoitusten seu-
rannasta ja noudattamisesta.

 Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin peruutetaan 
automaattisesti, kun poistut mootto-
ritieltä. Tarkkaile aina ajaessasi tien 
kuntoa ja ajo-olosuhteita.

 Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin ei ehkä toimi, 
edellä ajavien autojen, ja muiden 
ajo-olosuhteiden takia. Tarkkaile aina 
ajaessasi tien kuntoa ja ajo-olosuh-
teita.

 Jos hinaat perävaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, että navigaa-
tioon perustuva älykäs vakionopeus-
säädin sammutetaan turvallisuussyis-
tä.
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 Kun ajat moottoritiellä olevan tiemak-
supisteen läpi, navigaatioon perustu-
va älykäs vakionopeussäädin toimii 
ensimmäisen kaistan perusteella. Jos 
vaihdat kaistaa, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.

 Auto kiihdyttää, jos kuljettaja painaa 
kaasupoljinta, kun navigaatioon 
perustuva älykäs vakionopeussäädin 
on toiminnassa, eikä järjestelmä 
hidasta autoa. 

 Jos kuljettaja kiihdyttää ja vapauttaa 
kaasupolkimen, kun navigaatioon 
perustuva älykäs vakionopeussäädin 
on toiminnassa, auto ei ehkä hidastu 
riittävästi tai voi hidastua nopeasti 
turvalliseen nopeuteen.

 Jos kaarre on liian tiukka tai loiva, 
navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin ei ehkä toimi.

 Lisätietoja

 Navigaation ohjauksen ja navigaatioon 
perustuvan älykkään vakionopeussääti-
men toiminnan alkamisen ja loppumisen 
välillä voi esiintyä aikaväli.

 ittariston ja navigaation nopeustiedot 
voivat erota.

 Jos ajat alemmalla nopeudella, kun 
älykkään vakionopeussäätimen asetettu 
nopeus, kiihdytystä voi rajoittaa edessä 
oleva kaarreosuus.

 Jos navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin on toiminnassa, kun 
ajat pois päätieltä liittymässä, risteykses-
sä, lepoalueelle jne., järjestelmä ei ehkä 
toimi jonkin aikaa.

 Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin ei ehkä hidasta tarpeeksi 
tieolosuhteiden takia, kuten epätasainen 
tienpinta, kapeat kaistat jne.
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Kaistan seuraamisavustaja on suunniteltu 
tunnistamaan kaistamerkinnät ja/tai tiellä 
kulkevat ajoneuvot, ja auttaa kuljettajan 
ohjausta ajoneuvon pitämiseksi 
kaistamerkintöjen välissä.

Havaitsemisanturi

OBC3070001

[1]: Etukamera

Etukameraa käytetään havaintoanturina 
havaitsemaan kaistamerkintöjä ja edessä 
ajavia ajoneuvoja.
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä löydät osassa ”Etutörmäysvaroitin 
(FCA)”, luvussa 7.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OBC3070012

Järjestelmän kytkeminen päälle tai 
pois päältä
Moottorin ollessa käynnistettynä, paina 
lyhyesti Kaista-ajon avustaja -painiketta 
ohjauspyörässä aktivoidaksesi Kaistan 
seuraamisavustajan. Valkoinen tai vihreä 

 merkkivalo syttyy kojelautaan.
Paina painiketta uudestaan järjestelmän 
sammuttamiseksi.
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
Kädet poissa -varoituksen äänenvoimak-
kuus voidaan säätää tasolle “Korkea”, 
“Keskitasoinen” tai “Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Varoitus ja hallinta

 Tyyppi A  Tyyppi B

OBC3070040 OBC3070041

Lane Following Assist (Kaistan seu-
raamisavustaja-LFA)
Jos edessä oleva ajoneuvo ja/tai molem-
mat kaistamerkinnät havaitaan ja ajoneu-
vosi nopeus on alle 180 km/h (110 mph), 
vihreä  merkkivalo syttyy mittaristoon 
ja järjestelmä auttaa pitämään ajoneuvo 
kaistan keskellä auttamalla ohjausta. 

 HUOMIO
Kun ohjausta ei avusteta, vihreä  
merkkivalo alkaa vilkkua ja muuttuu 
valkoiseksi.
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OBC3070015

Kädet poissa -varoitus
Jos kuljettaja ottaa kätensä pois ohjaus-
pyörältä usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pidä kädet ohjauspyörällä" ilmes-
tyy ja kuuluu vaiheittainen varoitusääni.
Ensim-
mäinen 
vaihe:

Varoitusviesti

Toinen vaihe : Varoitusviesti (punainen 
ohjauspyörä) ja varoitu-
sääni

OTM070117L

Jos kuljettaja ei edelleenkään aseta 
käsiään ohjauspyörälle kädet pois-
sa -varoituksen jälkeen, näkyviin tulee 
varoitusviesti "LFA (Kaistan seuraamis-
avustaja) peruutetaan” ja Kaistan seu-
raamisavustajan toiminta peruutetaan 
automaattisesti.

 VAROITUS
 Kaistan seuraamisavustaja ei toimi 

kaiken aikaa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti ja pitää 
se kaistallaan. 

 Kädet poissa -varoitus voi ilmestyä 
myöhään tieolosuhteista riippuen. 
Pidä kätesi aina ohjauspyörällä ajon 
aikana.

 Jos ohjauspyörää pidellään hyvin 
kevyellä otteella, Kädet poissa -varoi-
tusviesti voi ilmestyä, koska LFA-
järjestelmä ei ehkä tunnista, että kul-
jettajan kädet ovat ohjauspyörällä.

 Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
kädet poissa -varoitus ei ehkä toimi 
oikein.

 Lisätietoja

 Voit muuttaa asetuksia mittaristossa 
(Käyttäjän asetukset) tai tieto- ja viih-
dejärjestelmässä (Ajoneuvon asetukset), 
ajoneuvon mukana toimitetun vaihto-
ehdon mukaan. Katso lisätietoja luvun 
4 kohdasta "Käyttäjän asetukset" tai 
mukana toimitetun tieto- ja viihdeop-
paan kohdasta "Ajoneuvon asetukset".

 Kun kaistamerkinnät havaitaan, mitta-
ristossa nähtävät kaistaviivat muuttuvat 
harmaasta valkoiseksi.
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 Kaistamerkintää ei 
havaita

 Kaistamerkintä 
havaitaan

OBC3070017 OBC3070016

Jos kaistamerkintöjä ei havaita, Kaistan 
seuraamisavustajan ohjauspyörän hal-
linta voidaan rajoittaa riippuen siitä, 
onko edessä ajoneuvo tai sen ajo-olo-
suhteista.
Vaikka Kaistan seuraamisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi hallita 
ohjauspyörää. 
Ohjauspyörä voi tuntua raskaammalta 
tai kevyemmältä, kun Kaistan seuraa-
misavustaja avustaa ohjauspyörää ver-
rattuna tilanteeseen, jossa järjestelmä 
ei avusta. 

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070118L

Kun Kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
asianmukaisesti, "Tarkista LFA (kaistan 
seuraamisavustaja) -järjestelmä" -varoi-
tusviesti ilmestyy mittaristoon. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että annat val-
tuutetun HYUNDAI-liikkeen tarkastaa jär-
jestelmän.

Järjestelmän rajoitukset
Katso lisätietoja järjestelmän rajoituk-
sista luvun 7 kohdassa "Kaistallapysy-
misavustaja (LKA)”.

 VAROITUS
Katso lisätietoja järjestelmän varotoi-
mista luvun 7 kohdassa "Kaistallapysy-
misavustaja (LKA)”.



07

7-103

OBC3070042

OBC3060002TU

Peruutuskamera näyttää auton takana 
olevan alueen auttaakseen pysäköinnissä 
ja peruuttamisessa.

Havaitsemisanturi

OBC3070043

[1]: Peruutuskamera

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.
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Järjestelmän asetukset
Kameran asetukset (jos varusteena)

OBC3070078

Voit muuttaa Peruutuskameran 
“Näytön sisältö” tai “Näytön asetukset” 
asetuksia koskettamalla säätökuvaketta 
( ) näytöllä, kun peruutuskamera on 
käytössä tai valitsemalla ”Kuljettajan 
avustaja  pysäköintiturvallisuus  
kameran asetukset” asetusvalikossa, 
moottorin ollessa käynnissä.
Kohdassa “Näytön sisältö”, voit muut-
taa “Takanäkymä”-asetuksia ja koh-
dassa “Näytön asetukset”, voit muut-
taa näytön “Kirkkaus” ja “Kontrasti” 
-ominaisuuksia.

Järjestelmän asetukset
Käyttöpainike

OBC3070044

Pysäköinti/näkymäpainike
Kytke peruutuskamera päälle painamalla 
Pysäköinti/näyttö-painiketta (1). 
Paina painiketta uudestaan järjestelmän 
sammuttamiseksi.

Takaosa 
Toimintatilat

Vaihda vaihde R (peruutus) -asentoon, 
kuva ilmestyy näyttöön.
Paina Pysäköinti/näyttö-painiketta 
(1) vaihteen ollessa P (pysäköinti) 
-asennossa, kuva ilmestyy näyttöön. 

Sammutusehdot
Takanäkymää ei voi kytkeä pois päältä, 
kun vaihde on R (peruutus) -asennossa.
Paina Pysäköinti/näyttö-painiketta (1) 
uudelleen vaihteen ollessa P (pysäköin-
ti) -asennossa ja takanäkymän ollessa 
näytöllä. Tällöin takanäkymä kytkeytyy 
pois päältä.
Vaihda vaihde R (peruutus) -asennosta 
P (pysäköinti) -asentoon ja takanäkymä 
kytkeytyy pois päältä.
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Takanäkymän säilyttäminen 
Takanäkymä jää näyttöön auttamaan 
pysäköinnissä. 

Toimintatilat
Vaihda vaihde R (peruutus) -asennosta N 
(vapaa) tai D (ajo) -asentoon. takanäkymä 
ilmestyy näyttöön. 

Sammutusehdot
Takanäkymä kytkeytyy pois päältä, kun 
auton nopeus ylittää 10 km/h (6 mph).
Vaihda vaihde P (pysäköinti) -asentoon; 
takanäkymä kytkeytyy pois päältä.

Takanäkymä ajon aikana  
(jos varusteena)

OBC3070045

Kuljettaja pystyy tarkistamaan takanä-
kymän näytöstä ajon aikana, jolloin se 
auttaa turvallisessa ajossa. 

Toimintatilat
Paina Pysäköinti/näyttö-painiketta (1) 
vaihteen ollessa D (ajo) tai N (vapaa) 
-asennossa ja ajon takanäkymä ilmestyy 
näyttöön.

Sammutusehdot
Ajon takanäkymä kytkeytyy pois päältä, 
kun Pysäköinti/näyttö-painiketta (1) 
painetaan uudelleen.
Ajon takanäkymä kytkeytyy pois päältä, 
kun jotain tieto- ja viihdejärjestelmän 
painikkeista (2) painetaan. 
Vaihda vaihde P (pysäköinti) -asentoon; 
ajon takanäkymä kytkeytyy pois päältä.

Toiminnan aikana
Jos vaihde siirretään R (peruutus) 
-asentoon, kun ajon takanäkymä näkyy 
näytöllä, näyttö vaihtaa takanäkymään 
pysäköintiavustus-toiminnolla. 
Kun ajon takanäkymä näkyy näytöllä, 
näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy 
kuvake ( ), joka osoittaa, että katso-
taan takanäkymää. 
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Takaylänäkymä (jos varusteena)

OBC3070079

Kun kosketat  kuvaketta, ylänäkymä 
tulee näyttöön ja näyttää etäisyyden 
auton takana, kun pysäköit.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö
Kun Peruutuskamera ei toimi kunnolla tai 
näyttö vilkkuu, tai kameran kuva ei näy 
normaalisti, suosittelemme, että annat 
valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tarkastaa 
järjestelmän.

Järjestelmän rajoitukset
Kun auto on pysäytetty pitkäksi aikaa 
talvella tai se on pysäköity sisälle, 
pakokaasut voivat sumentaa kuvan 
väliaikaisesti.

 VAROITUS
 Takanäkymäkamera ei kata auton 

taka-aluetta täysin. Kuljettajan on 
aina tarkistettava takaosan alue omin 
silmiin sisä- ja ulkopeilin avulla ennen 
pysäköintiä tai peruuttamista.

 Näytöllä näkyvä kuva voi poiketa 
kohteen todellisesta etäisyydestä. 
Muista aina tarkistaa ajoneuvon 
ympäristön silmämääräisesti turvalli-
suuden vuoksi.

 Pidä aina takanäkymäkameran objek-
tiivi puhtaana. Jos kameran lins-
si on vieraan aineksen peitossa, se 
voi heikentää kameran toimintaa ja 
Peruutuskamera ei ehkä toimi nor-
maalisti.
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Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroi-
tus on tarkoitettu havaitsemaan vasem-
malta ja oikealta puolelta tulevat ajoneu-
vot oman ajoneuvosi peruuttaessa, ja 
varoittamaan kuljettajaa varoitusviestin 
ja varoitusäänen avulla, että törmäys on 
välitön. 

OCN7070094L

[A]:  Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroituksen 
toiminta-alue

 HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella lähestyvän 
ajoneuvon nopeudesta riippuen.

 Lisätietoja

Seuraavassa tekstissä Poikittaisen liiken-
teen takatörmäysvaroitusta kutsutaan 
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuusjär-
jestelmäksi.

Havaitsemisanturi

OBC3070018

[1]: Takakulmatutka 

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Katso lisätietoja takakulmatutkan varo-
toimenpiteistä luvun 7 kohdasta 
“Sokean pisteen törmäysvaroitus 
(BCW)”.
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Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070194L

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suus
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
”Kuljettajan avustaja  pysäköintitur-
vallisuus  poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuus'’ asetusvalikosta kytkeäksesi 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmän päälle ja pois.

 VAROITUS
Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmä käynnistyy myös. Jos kui-
tenkin valitaan ”Off” -vaihtoehto moot-
torin käynnistyksen jälkeen, kuljettajan 
tulee aina olla tietoinen ympäristöstään 
ja ajaa turvallisesti.

OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen ajoi-
tus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, muuttaaksesi alun 
perin säädettyä Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjärjestelmän varoituksen 
aktivointiajastusta. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajas-
tus -toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, mui-
den Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua. 
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se ”Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmän varoituksen äänenvoimak-
kuus voidaan säätää tasolle 'Korkea', 
'Keskitasoinen', tai 'Matala’. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia Poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuus -toimintoja.

 Vaikka ”Normaali” on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos vasem-
malta ja oikealta tulevat ajoneuvot 
lähestyvät suurella nopeudella, alus-
tava varoitusaika voi tuntua myöhäi-
seltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
varoituksen ajastus- ja varoituksen äänen-
voimakkuus säilyttävät viimeisen asetuk-
sen.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmä varoittaa kuljettajaa kun tör-
mäys on välitön.

ORG3070025 OBC3070046TU

OBC3050125TU

Törmäysvaroitus
Varoittaakseen kuljettajaa vasemmalta/
oikealta lähestyvästä ajoneuvosta, 
ulkopuolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu ja kojelautaan ilmestyy varoitus. 
Samanaikaisesti kuuluu varoitusääni. 
Jos Peruutuskamera on toiminnassa, 
myös tieto- ja viihdejärjestelmän 
näyttöön tulee varoitus.
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Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät:
- Vaihde on siirretty R (peruutus) -asen-

toon.
- Ajonopeus on alle 8 km/h (5 mph)
- Lähestyvä ajoneuvo on noin 25 

metrin (82 jalan) päässä ajoneuvosi 
vasemmalla ja oikealla puolella 

- Vasemmalta ja oikealta lähestyvän 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

 Lisätietoja

Jos käyttöolosuhteet täyttyvät, varoitus 
aktivoituu aina, kun ajoneuvo lähestyy 
vasemmalta tai oikealta, vaikka oman 
ajoneuvosi nopeus olisi 0 km/h (0 mph).

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmää:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuusjärjestel-
män varoitusta ei ehkä voi nähdä eikä 
äänimerkkiä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjärjestelmän varoitu-
sääntä.

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä voi varoittaa kuljet-
tajaa myöhään tai olla varoittamatta 
ollenkaan, riippuen tie- ja ajo-olosuh-
teista. 

 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. Älä luota pelkästään poikittai-
sen liikenteen takaturvallisuusjärjes-
telmään. Pidä ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja paina tarvittaes-
sa jarrupoljinta ajonopeuden vähen-
tämiseksi tai auton pysäyttämiseksi.
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070125L

Kun poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei toimi kunnolla, mitta-
ristoon tulee varoitusviesti ”Check Blind-
Spot Safety system” (Tarkasta sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmä) ja järjestel-
mä kytkeytyy pois päältä automaattisesti, 
tai toimii rajoitetusti. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

OTM070100L

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitusvies-
ti ”Tarkista ulkopuolisen taustapeilin 
varoituskuvake” ilmestyy mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä pois käytöstä

OTM070124L

Jos takapuskuri takakulmatutkan lähellä 
tai anturi on vieraan aineen, kuten lumen 
tai sadeveden peitossa, tai perävaunu 
tai teline on kiinnitetty, se voi heikentää 
tai rajoittaa hetkellisesti poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuusjärjestelmän 
havainnointia.
Jos tämä tapahtuu, “Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjärjestelmä-toiminto 
katkaistu. Tutka estetty” varoitusviesti 
ilmestyy mittaristoon.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun vieras 
aine tai perävaunu jne. poistetaan.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeessä tarkastaa 
järjestelmän.



Kuljettajan avustajajärjestelmä

7-112

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy mitta-

ristossa, poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuusjärjestelmä ei ehkä toimi 
kunnolla. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi oikein 
alueella (esimerkiksi: avoimella maal-
la), missä ei havaita mitään, kun moot-
tori käynnistetään.

 HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuusjärjestelmä, jos asennat tai 
poistat perävaunun, telineen jne.

Järjestelmän rajoitukset
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmä ei ehkä toimi normaalilla 
tavalla tai se voi toimia arvaamattomalla 
tavalla seuraavissa olosuhteissa:

Lähdet liikkeelle paikasta, missä on 
isoja puita tai pitkä ruohikko 
Lähdet liikkeelle paikasta, missä tiet 
ovat märät
Lähestyvän ajoneuvon nopeus on suuri 
tai pieni

Katso lisätietoja takakulmatutkan rajoi-
tuksista luvun 7 kohdasta “Sokean pis-
teen törmäysvaroitus (BCW)”.

 VAROITUS
 Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 

lähellä

OJX1079111

[A]: Rakenne

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä voi olla rajoittunut 
ajettaessa ajoneuvon tai rakenteen 
lähellä eikä se ehkä havaitse vasem-
malta tai oikealta tulevaa ajoneuvoa. 
Jos näin tapahtuu, järjestelmä ei ehkä 
varoita kuljettajaa tarvittaessa. 

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.
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 Kun auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä

OJX1079112

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ovat pysäköimässä 
autosi viereen, tai lähtevät parkista 
(esimerkiksi: ajoneuvo lähtee autosi 
vierestä, pysäköi tai lähtee takapuolel-
ta, autoasi lähestyvä ajoneuvo tekee 
käännöksen jne.). Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on pysäköity vinopysä-
köintiin

OJX1079113

[A]: Ajoneuvo

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä voi olla rajoittunut 
peruutettaessa vinoittain eikä se 
ehkä havaitse vasemmalta tai oikeal-
ta tulevaa autoa. Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä ei ehkä varoita kuljettajaa 
tarvittaessa. 

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on rinteessä tai lähellä 
sitä

OBC3070047

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisu-
usjärjestelmä voi olla rajoittunut ajet-
taessa mäkeä ylös tai alas, peruutet-
taessa vinoittain eikä se ehkä havai-
tse vasemmalta tai oikealta tulevaa 
autoa. Jos näin tapahtuu, järjestelmä 
ei ehkä varoita kuljettajaa tarvittaes-
sa. 

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.
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 Siirryttäessä pysäköintitilaan kun vie-
ressä on rakenne 

OJX1079115

[A]: Rakenne, [B] :Seinä

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisu-
usjärjestelmä ei ehkä havaitse ajo-
neuvoja, jotka ajavat ohitse peruutus-
pysäköinnin aikana paikoitusruutuun, 
jossa on takaseinä tai muu rakenne 
takana tai sivulla. Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on pysäköity taakse-
päin 

OJX1079116

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat takaa ohi-
tse peruutuspysäköinnin aikana pai-
koitusruutuun. Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 VAROITUS
 Hinatessasi perävaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme, että kytket 
Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmän pois päältä turvalli-
suussyistä. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi normaa-
lilla tavalla, jos siihen kohdistuu voi-
makkaita sähkömagneettisia aaltoja. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi 3 sekun-
tia auton käynnistyksen tai takakul-
man tutkien alustuksen jälkeen.
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Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja on tarkoitettu havait-
semaan vasemmalta ja oikealta puolel-
ta tulevat ajoneuvot oman ajoneuvosi 
peruuttaessa, ja varoittamaan kuljettajaa 
varoitusviestin ja varoitusäänen avulla, 
että törmäys on välitön. Lisäksi, jarrutusta 
avustetaan estämään törmäys.

OJX1079108

[A]:  Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroituksen 
toiminta-alue,

[B]:  Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan toiminta-alue

 HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella lähestyvän 
ajoneuvon nopeudesta riippuen.

 Lisätietoja

Seuraavassa tekstissä Poikittaisen lii-
kenteen takatörmäysvaroituksen ja 
Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajaan viitataan termillä 
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus.

Havaitsemisanturi

OBC3070018

[1]: Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIO
Katso lisätietoja takakulmatutkan 
varotoimenpiteistä luvun 7 kohdasta 
“Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja (BCA)”.
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Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OTM070194L

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suus
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
”Kuljettajan avustaja  pysäköintitur-
vallisuus  poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuus'’ asetusvalikosta kytkeäksesi 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmän päälle ja pois.

 VAROITUS
Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmä käynnistyy myös. Jos kui-
tenkin valitaan ”Off” -vaihtoehto moot-
torin käynnistyksen jälkeen, kuljettajan 
tulee aina olla tietoinen ympäristöstään 
ja ajaa turvallisesti.

 Lisätietoja

Poikittaisen liikenteen takaturvallisuusjär-
jestelmä asetuksiin kuuluvat poikittaisen 
liikenteen takatörmäysvaroitus ja poikit-
taisen liikenteen takatörmäyksen välttä-
misavustaja

OTM070140L

Warning Timing (Varoituksen
ajoitus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, muuttaaksesi alun 
perin säädettyä Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjärjestelmän varoituksen 
aktivointiajastusta. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajastus 
-toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, 
muiden Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua. 
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OTM070141L

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se ”Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmän varoituksen äänenvoimak-
kuus voidaan säätää tasolle 'Korkea', 
'Keskitasoinen', tai 'Matala’. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 

 HUOMIO
 Varoituksen ajastuksen ja varoituksen 

äänenvoimakkuuden asetusvalinta 
koskee kaikkia takatörmäysvaroitti-
men toimintoja.

 Vaikka ”Normaali” on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos vasem-
malta ja oikealta tulevat ajoneuvot 
lähestyvät suurella nopeudella, alus-
tava varoitusaika voi tuntua myöhäi-
seltä.

 Valitse varoituksen ajastukseksi 
”Myöhemmin”, kun liikenne on rau-
hallista ja ajonopeus on hiljainen.

 Lisätietoja

Jos moottori käynnistetään uudelleen, 
varoituksen ajastus- ja varoituksen äänen-
voimakkuus säilyttävät viimeisen asetuk-
sen.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Järjestelmän varoitus ja hallinta
Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä varoittaa ja hallitsee 
ajoneuvoa törmäysasteesta riippuen: 
“Törmäysvaroitus”, “Hätäjarrutus” ja 
“Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrunhal-
linnan päättyminen”.

ORG3070025 OBC3070046TU

OBC3050125TU

Törmäysvaroitus
Varoittaakseen kuljettajaa vasemmalta/
oikealta lähestyvästä ajoneuvosta, 
ulkopuolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu ja kojelautaan ilmestyy varoitus. 
Samanaikaisesti kuuluu varoitusääni. 
Jos Peruutuskamera on toiminnassa, 
myös tieto- ja viihdejärjestelmän 
näyttöön tulee varoitus.
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Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät:
- Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon.
- Ajonopeus on alle 8 km/h (5 mph)
- Lähestyvä ajoneuvo on noin 25 

metrin (82 jalan) päässä ajoneuvosi 
vasemmalla ja oikealla puolella 

- Vasemmalta ja oikealta lähestyvän 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

 Lisätietoja

Jos käyttöolosuhteet täyttyvät, varoitus 
aktivoituu aina, kun ajoneuvo lähestyy 
vasemmalta tai oikealta, vaikka oman 
ajoneuvosi nopeus olisi 0 km/h (0 mph).

ORG3070025 OBC3070077

OBC3050125TU

Hätäjarrutus
Varoittaakseen kuljettajaa vasem-
malta / oikealta lähestyvästä ajo-
neuvosta, ulkopuolisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja mittaristoon 
ilmestyy varoitusviesti “Hätäjarrutus”. 
Samanaikaisesti kuuluu varoitusääni. 
Jos Peruutuskamera on toiminnassa, 
myös tieto- ja viihdejärjestelmän näyt-
töön tulee varoitus.
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Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät:
- Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon.
- Ajonopeus on alle 8 km/h (5 mph)
- Lähestyvä ajoneuvo on noin 1.5 

metrin (5 jalan) päässä ajoneuvosi 
vasemmalla ja oikealla puolella 

- Vasemmalta ja oikealta lähestyvän 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

Hätäjarrutusta avustetaan estämään 
törmäyksen vasemmalta ja oikealta 
lähestyvien ajoneuvojen kanssa.

 VAROITUS
Jarrunhallinta päättyy, kun:
- Lähestyvä ajoneuvo on havaitsemisal-

ueen ulkopuolella 
- Lähestyvä ajoneuvo ohittaa ajoneu-

vosi takaa
- Lähestyvä ajoneuvo ei aja ajoneuvoasi 

kohti
- Lähestyvän ajoneuvon nopeus hidas-

tuu
- Kuljettaja painaa jarrupoljinta riit-

tävällä voimalla

OBC3070004

Ajoneuvon pysäyttäminen ja jarrun-
hallinnan päättyminen 

Kun ajoneuvo pysäytetään hätäjarru-
tuksella, varoitusviesti ”Aja varovasti” 
ilmestyy mittaristoon.
Oman turvallisuutensa tähden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ympäristö.
Jarrujen hallinta päättyy noin 2 sekun-
nin kuluttua sen jälkeen, kun ajoneuvo 
on pysäytetty hätäjarrutuksella. 
Hätäjarrutuksen aikana järjestelmän 
jarrutuksen ohjaus peruuntuu auto-
maattisesti kuljettajan painaessa liikaa 
jarrupoljinta.
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 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmää:
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt ajo-
neuvon turvalliseen paikkaan.

 Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuusjärjestel-
män varoitusta ei ehkä voi nähdä eikä 
äänimerkkiä anneta.

 Jos ympäristö on meluisa, et välttä-
mättä kuule Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjärjestelmän varoitu-
sääntä.

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei välttämättä toimi, 
jos kuljettaja käyttää jarrupoljinta tör-
mäyksen välttämiseksi.

 Kun poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuusjärjestelmä on toiminnassa, 
auto voi pysähtyä äkkiä vahingoittaen 
matkustajia ja lennättäen irtonaisia 
esineitä. Pidä turvavyö aina kiinnitet-
tynä ja irtonaiset esineet turvallisesti 
tallessa. 

 Vaikka poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuusjärjestelmässä olisi ongelma, 
ajoneuvon perusjarrutusteho toimii 
normaalisti. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei toimi kaikissa tilan-
teissa eikä voi estää kaikkia törmäyk-
siä. 

 Hätäjarrutuksen aikana järjestelmän 
jarrutuksen ohjaus peruuntuu auto-
maattisesti kuljettajan painaessa lii-
kaa kaasupoljinta.

 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. Älä luota pelkästään poikittai-
sen liikenteen takaturvallisuusjärjes-
telmään. Pidä ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja paina tarvittaes-
sa jarrupoljinta ajonopeuden vähen-
tämiseksi tai auton pysäyttämiseksi.

 Älä käytä poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuusjärjestelmää tarkoituksel-
lisesti ihmisiin, eläimiin, esineisiin jne. 
Se voi johtaa vakavaan vammaan tai 
kuolemaan.

 HUOMIO
Riippuen ESC:n (Elektroninen ajova-
kausjärjestelmä) tilasta, jarrunhallinta 
ei välttämättä toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (Elektroninen ajovakausjärjest-

elmä) varoitusvalo on päällä
- ESC (Elektroninen ajovakausjärjest-

elmä) on kytketty eri toimintoon

 Lisätietoja

 Jos järjestelmä avustaa jarrutusta, kul-
jettajan on oltava varuillaan, sillä jarru-
tehostimen toiminta lakkaa 2 sekunnin 
kuluttua. Kuljettajan on välittömästi 
painettava jarrupoljinta ja tarkastettava 
ajoneuvon ympäristö.

 Jarrunhallinta päättyy, kun kuljettaja 
painaa jarrupoljinta riittävällä voimalla.

 Kun vaihde on siirretty  (peruutus) 
-asentoon, jarrujen hallinta toimii taas, 
kun ajoneuvo lähestyy oikealta tai 
vasemmalta.
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OTM070125L

Kun poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei toimi kunnolla, mitta-
ristoon tulee varoitusviesti ”Check Blind-
Spot Safety system” (Tarkasta sokean pis-
teen turvallisuusjärjestelmä) ja järjestel-
mä kytkeytyy pois päältä automaattisesti, 
tai toimii rajoitetusti. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

OTM070100L

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitusvies-
ti ”Tarkista ulkopuolisen taustapeilin 
varoituskuvake” ilmestyy mittaristoon. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä pois käytöstä

OTM070124L

Jos takapuskuri takakulmatutkan lähellä 
tai anturi on vieraan aineen, kuten lumen 
tai sadeveden peitossa, tai perävaunu tai 
teline on kiinnitetty, se voi heikentää tai 
rajoittaa hetkellisesti poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjärjestelmän havain-
nointia.
Jos tämä tapahtuu, “Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjärjestelmä-toiminto 
katkaistu. Tutka estetty” varoitusviesti 
ilmestyy mittaristoon.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun vieras 
aine tai perävaunu jne. poistetaan.
Jos järjestelmä ei toimi normaalisti esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-liikkeessä tarkastaa 
järjestelmän.
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 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy mitta-

ristossa, poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuusjärjestelmä ei ehkä toimi 
kunnolla. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi oikein 
alueella (esimerkiksi: avoimella maal-
la), missä ei havaita mitään, kun moot-
tori käynnistetään.

 HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuusjärjestelmä, jos asennat tai 
poistat perävaunun, telineen jne.

Järjestelmän rajoitukset
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus-
järjestelmä ei ehkä toimi normaalilla 
tavalla tai se voi toimia arvaamattomalla 
tavalla seuraavissa olosuhteissa:

Lähdet liikkeelle paikasta, missä on 
isoja puita tai pitkä ruohikko 
Lähdet liikkeelle paikasta, missä tiet 
ovat märät
Lähestyvän ajoneuvon nopeus on suuri 
tai pieni

Jarrunhallinta ei ehkä toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilanteis-
sa: 

Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa 
kuoppaisella tiellä, epätasaisella tiellä 
tai betonilaatoituksella
Autoa ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jään takia,
Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut
Jarruja on muokattu
Pysäköintiavustaja on toiminnassa  
(jos varusteena)

 HUOMIO
Katso lisätietoja takakulmatutkan rajoi-
tuksista luvun 7 kohdasta “Sokean pis-
teen törmäyksen välttämisavustaja 
(BCA)”.

 VAROITUS
 Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 

lähellä

OHY059017

[A]: Rakenne

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä voi olla rajoittunut 
ajettaessa ajoneuvon tai rakenteen 
lähellä eikä se ehkä havaitse vasem-
malta tai oikealta tulevaa ajoneuvoa. 
Jos näin tapahtuu, järjestelmä ei ehkä 
varoita kuljettajaa eikä ehkä käytä jar-
rua, kun se on tarpeen. 

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.
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 Kun auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä

OHY059018

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ovat pysäköimässä 
autosi viereen, tai lähtevät parkista 
(esimerkiksi: ajoneuvo lähtee autosi 
vierestä, pysäköi tai lähtee takapuolel-
ta, autoasi lähestyvä ajoneuvo tekee 
käännöksen jne.). Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti ja käyttää jarrua.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on pysäköity vinopysä-
köintiin

OHY059019

[A]: Ajoneuvo

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisu-
usjärjestelmä voi olla rajoittunut peruu-
tettaessa vinoittain eikä se ehkä havai-
tse vasemmalta tai oikealta tulevaa 
autoa. Jos näin tapahtuu, järjestelmä 
ei ehkä varoita kuljettajaa eikä ehkä 
käytä jarrua, kun se on tarpeen.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on rinteessä tai lähellä 
sitä

OBC3070047

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisu-
usjärjestelmä voi olla rajoittunut ajet-
taessa mäkeä ylös tai alas, peruutet-
taessa vinoittain eikä se ehkä havai-
tse vasemmalta tai oikealta tulevaa 
autoa. Jos näin tapahtuu, järjestelmä 
ei ehkä varoita kuljettajaa eikä ehkä 
käytä jarrua, kun se on tarpeen.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.



Kuljettajan avustajajärjestelmä
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 Siirryttäessä pysäköintitilaan kun vie-
ressä on rakenne 

OHY059022

[A]: Rakenne, [B] :Seinä

 Poikittaisen liikenteen takaturvallisu-
usjärjestelmä ei ehkä havaitse ajo-
neuvoja, jotka ajavat ohitse peruutus-
pysäköinnin aikana paikoitusruutuun, 
jossa on takaseinä tai muu rakenne 
takana tai sivulla. Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti ja käyttää jarrua.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 Kun ajoneuvo on pysäköity taakse-
päin 

OHY059020

 Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjärjestelmä ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat takaa ohi-
tse peruutuspysäköinnin aikana pai-
koitusruutuun. Jos näin tapahtuu, 
järjestelmä voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti ja käyttää jarrua.

 Tarkkaile aina ympäristöäsi peruut-
taessasi.

 VAROITUS
 Hinatessasi perävaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme, että kytket 
Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmän pois päältä turvalli-
suussyistä.

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi normaa-
lilla tavalla, jos siihen kohdistuu voi-
makkaita sähkömagneettisia aaltoja. 

 Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjärjestelmä ei ehkä toimi 3 sekun-
tia auton käynnistyksen tai takakul-
man tutkien alustuksen jälkeen.
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Peruutustutka varoittaa kuljettajaa, jos 
auton peruuttaessa hitaasti havaitaan 
este tietyllä etäisyydellä. 

Havaitsemisanturi 

OBC3070049

[1]: Takaosan ultraäänianturit 

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Järjestelmän asetukset 
Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus) 
Valitse ”Kuljettajan avustaja  varoitu-
säänen voimakkuus” mittariston tai tieto- 
ja viihdejärjestelmän Asetukset-valikossa 
muuttaaksesi Peruutustutkan äänen-
voimakkuudeksi ’korkea’, ’keskitaso’ tai 
’matala’. 

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Käyttöpainike

OBC3070126TU

Pysäköintitutkan päälle/pois-painike 
Paina Pysäköintitutka pois päältä ( ) 
painiketta kytkeäksesi peruutustutkan 
pois päältä. Paina painiketta, kytkeäk-
sesi järjestelmän päälle.
Kun Peruutustutka on pois päältä (pai-
nikkeen merkkivalo päällä), ja jos vaih-
dat R (peruutus) -asentoon, järjestelmä 
menee automaattisesti päälle.
Kun Peruutustutka kytkeytyy päälle, 
painikkeen merkkivalo sammuu. Jos 
ajoneuvon nopeus on yli 30 km/h (18 
mph), Peruutustutka kytkeytyy pois 
päältä (painikkeen merkkivalo palaa).
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Peruutustutka
Peruutustutka toimii, kun vaihde on R 
(peruutus) -asennossa. 
Peruutustutka havaitsee takana olevan 
henkilön, eläimen tai esineen, kun 
ajoneuvon nopeus taaksepäin kulkiessa 
on alle 10 km/h (6 mph).

Etäisyys 
esineestä

Varoitus-
valo

Varoitusääni
Ajettaessa 
taaksepäin

60~120 cm
(24~48 in.)

Summeri soi 
jaksottaisesti

30~60 cm
(12~24 in.)

Summeri soi 
useammin

30 cm:n (12 
tuumaa) 

sisällä

Summeri soi 
jatkuvasti

Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee henkilön, 
eläimen tai kohteen havaintoalueellaan. 
Lisäksi, kuuluu varoitusääni.
Kun kaksi tai useampia esineitä havai-
taan samaan aikaan, lähinnä olevasta 
annetaan äänivaroitus.
Ilmoituksen muoto voi erota todellisesta 
ajoneuvosta.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
varotoimet 
Järjestelmän toimintahäiriö
Kun moottori käynnistetään, kuulet ääni-
merkin, kun vaihde siirretään R (peruu-
tus) –asentoon, joka ilmoittaa, että järjes-
telmä toimii asianmukaisesti. 
Kuitenkin jos yksi tai useampi seuraavista 
seikoista ilmenee, tarkista, että ultraää-
nianturi ei ole vahingoittunut tai estetty 
vierailla materiaaleilla. Jos se ei vieläkään 
toimi normaalisti, suosittelemme auton 
tarkastuttamista valtuutetulla HYUNDAI-
jälleenmyyjällä. 

Varoitusääntä ei kuulu. 
Summeri soi jaksottaisesti. 
“Pysäköintianturin virhe tai tukos” 
-varoitusviesti tulee mittaristoon. 

OBC3070058
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 VAROITUS
 Peruutustutka on lisäjärjestelmä. 

Monet seikat voivat vaikuttaa järjes-
telmän toimintaan (mukaan lukien 
ympäristön olosuhteet). On kuljetta-
jan vastuulla aina tarkistaa takanäky-
mä ennen pysäköintiä ja sen aikana. 

 Uuden ajoneuvosi takuu ei kata ajo-
neuvon onnettomuuksia ja vahinkoja, 
tai matkustajille aiheutuvia vammoja, 
jotka aiheutuvat Peruutustutkan vir-
heellisen toiminnan takia. 

 Ole varuillasi, kun ajat erilaisten estei-
den, jalankulkijoiden ja erityisesti 
lasten lähettyvillä. Anturit eivät ehkä 
havaitse joitakin esineitä näiden etäi-
syyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki nämä voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta. 

Järjestelmän rajoitukset
Peruutustutka ei ehkä toimi normaalilla 
tavalla kun: 
- Anturin pinnalle on kertynyt huurretta 
- Anturin päällä on vieraita aineita, 

kuten lunta tai vettä (Järjestelmä 
toimii normaalisti, kun vieraat aineet 
poistetaan.) 

- Sää on erittäin kuuma tai kylmä 
- Anturi tai anturikokoonpano puretaan
- Anturin pintaa on painettu voimak-

kaasti tai siihen kohdistui isku kovalla 
esineellä

- Anturin pinta naarmutettiin terävällä 
esineellä

- Antureille tai niiden ympäristöön ruis-
kutetaan suoraan korkeapainevedellä

Peruutustutka ei ehkä toimi normaalisti, 
kun: 
- Sataa voimakkaasti tai antureihin 

kohdistuu suora vesisuihku 
- Anturien pinnalla juoksee vettä 
- Toisen ajoneuvon anturit vaikuttavat 

anturiin 
- Anturi on lumen peittämä 
- Ajetaan epätasaisella pinnalla, sora-

tiellä tai pensaikossa
- Ultraääniaaltoja tuottavia laitteita, on 

lähellä anturia 
- Rekisterikilpi ei ole tavanomaisella 

paikalla 
- Auton puskurin korkeutta tai ultraääni-

anturin asennusta on muutettu
- Laitteistojen tai lisävarusteiden liittä-

minen ultraääniantureiden ympärille
Anturi ei ehkä havaitse seuraavia esi-
neitä: 
- Terävät tai kapeat esteet, kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät 
- Esteet, jotka eivät heijasta hyvin 

anturien signaalia, kuten lumi, 
vaatteet ja huokoiset materiaalit 

- Esineet, jotka ovat lyhyempiä kuin 100 
cm (40 tuumaa) ja kapeampia kuin 14 
cm (6 tuumaa) läpimitaltaan.

- Jalankulkijat, eläimet tai kohteet, jotka 
ovat hyvin lähellä ultraääniantureita

Pysäköintitutkan merkkivalot voivat 
näyttää väärin esteen todelliseen 
sijaintiin verrattuna, kun este sijaitsee 
anturien välissä.
Pysäköintitutkan merkkivalo ei toimi 
auton nopeudesta tai esteen muodosta 
johtuen. 
Jos Peruutustutka on korjattava, suosit-
telemme järjestelmän tarkastuttamista 
valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
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Etu-/Peruutustutka varoittaa kuljettajaa, 
jos auton liikkuessa eteen- tai taaksepäin 
hitaasti havaitaan este tietyllä etäisyy-
dellä.

Havaitsemisanturi

OBC3070048

OBC3070049

[1]: Etuosan ultraäänianturit, 
[2]: Takaosan ultraäänianturit

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Järjestelmän asetukset
Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus) 
Valitse ”Kuljettajan avustaja  varoitu-
säänen voimakkuus” mittariston tai tieto- 
ja viihdejärjestelmän Asetukset-valikossa 
muuttaaksesi Etu-/peruutustutkan 
äänenvoimakkuudeksi ’korkea’, ’keskita-
so’ tai ’matala’. 

Pysäköintitutka Auto On
Jos haluat käyttää Pysäköintitutkan Auto 
On -toimintoa, valitse mittariston tai 
tieto- ja viihdejärjestelmän Asetukset-
valikosta "Kuljettajan avustaja  
Pysäköintiturvallisuus  Pysäköintitutka 
Auto On'".

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Käyttöpainike

OBC3070050

Pysäköintiturvallisuus -painiketta 
Paina Pysäköintiturvallisuus ( ) pai-
niketta kytkeäksesi etu-/peruutustutka 
-toiminnon pois päältä. Paina painiket-
ta uudestaan järjestelmän sammutta-
miseksi.
Kun Etu-/Peruutustutka on pois pääl-
tä (painikkeen merkkivalo pois), ja jos 
vaihdat R (peruutus) -asentoon, järjes-
telmä menee automaattisesti päälle.
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Kun Etu-/Peruutustutka kytkeytyy 
päälle, painikkeen merkkivalo syttyy. 
Jos ajoneuvon nopeus on yli 30 km/h 
(18 mph), Etu-/Peruutustutka kytkeytyy 
pois päältä (painikkeen merkkivalo ei 
pala).

Etututka
Etututka toimii kun jokin seuraavista 
ehdoista täyttyy. 
- Vaihde vaihdetaan R (peruu-

tus) -asennosta D (ajo) -asentoon, 
Peruutustutkan ollessa päällä

- Vaihde on D (ajo) -asennossa ja 
Pysäköintiturvallisuuspainikkeen 
merkkivalo on päällä

- “Pysäköintitutkan Auto On” on valit-
tuna Asetukset-valikossa ja vaihde on 
D (ajo) -asennossa 

Etututka havaitsee edessä olevan hen-
kilön, eläimen tai esineen, kun ajoneu-
von nopeus eteenpäin kulkiessa on alle 
10 km/h (6 mph).
Etututka ei toimi, kun auton nopeus 
ylittää 10 km/h (6 mph), vaikka pysä-
köintiturvallisuuspainikkeen merkkiva-
lo olisi päällä. Etututka toimii uudel-
leen, kun auton nopeus laskee alle 10 
km/h (6 mph), kun pysäköintiturvalli-
suuspainikkeen merkkivalo on päällä.

Kun “Pysäköintitutkan Auto On” on valit-
tuna, Pysäköintiturvallisuuspainikkeen 
merkkivalo pysyy päällä.
Kun “Pysäköintitutkan Auto On” pois-
tetaan käytöstä ja auton nopeus ylittää 
30 km/h (18 mph), pysäköintiturvalli-
suuspainikkeen merkkivalo kytkeytyy 
pois päältä. Vaikka ajaisit alle 10 km/h 
(6 mph) nopeudella, järjestelmä ei kyt-
keydy päälle.

Etäisyys 
esineestä

Varoitus-
valo

Varoitusääni
Ajettaessa 
eteenpäin

60~100 cm
(24~40 in.)

Summeri soi 
jaksottaisesti

30~60 cm
(12~24 in.)

Summeri soi 
useammin

30 cm:n (12 
tuumaa) 

sisällä

Summeri soi 
jatkuvasti

Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee henkilön, 
eläimen tai kohteen havaintoalueellaan. 
Lisäksi, kuuluu varoitusääni.
Kun kaksi tai useampia esineitä havai-
taan samaan aikaan, lähinnä olevasta 
annetaan äänivaroitus.
Ilmoituksen muoto voi erota todellisesta 
ajoneuvosta.
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Peruutustutka
Peruutustutka toimii, kun vaihde on R 
(peruutus) -asennossa.
Peruutustutka havaitsee takana olevan 
henkilön, eläimen tai esineen, kun 
ajoneuvon nopeus taaksepäin kulkiessa 
on alle 10 km/h (6 mph).
Kun ajoneuvon nopeus taaksepäin kul-
kiessa on alle 10 km/h (6 mph), sekä 
edessä että takana olevat ultraäänian-
turit tunnistavat esineitä. Edessä olevat 
ultraäänianturit voivat kuitenkin havai-
ta vain 60 cm (24 tuuman) sisällä olevat 
ihmiset ja eläimet.

Etäisyys 
esineestä

Varoitus-
valo

Varoitusääni
Ajettaessa 
taaksepäin

60~120 cm
(24~48 in.)

Summeri soi 
jaksottaisesti

30~60 cm
(12~24 in.)

Summeri soi 
useammin

30 cm:n (12 
tuumaa) 

sisällä

Summeri soi 
jatkuvasti

Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee henkilön, 
eläimen tai kohteen havaintoalueellaan. 
Lisäksi, kuuluu varoitusääni.
Kun kaksi tai useampia esineitä havai-
taan samaan aikaan, lähinnä olevasta 
annetaan äänivaroitus.
Ilmoituksen muoto voi erota todellisesta 
ajoneuvosta.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
varotoimet
Järjestelmän toimintahäiriö
Kun moottori käynnistetään, kuulet ääni-
merkin, kun vaihde siirretään R (peruu-
tus) –asentoon, joka ilmoittaa, että järjes-
telmä toimii asianmukaisesti. 
Kuitenkin jos yksi tai useampi seuraavista 
seikoista ilmenee, tarkista, että ultraää-
nianturi ei ole vahingoittunut tai estetty 
vierailla materiaaleilla. Jos se ei vieläkään 
toimi normaalisti, suosittelemme auton 
tarkastuttamista valtuutetulla HYUNDAI-
jälleenmyyjällä. 

Varoitusääntä ei kuulu.
Summeri soi jaksottaisesti.
“Pysäköintianturin virhe tai tukos” 
-varoitusviesti tulee mittaristoon.

OBC3070058
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 VAROITUS
 Etu-/Peruutustutka on lisäjärjestel-

mä. Monet seikat voivat vaikuttaa jär-
jestelmän toimintaan (mukaan lukien 
ympäristön olosuhteet). On kuljet-
tajan vastuulla aina tarkistaa etu- ja 
takanäkymä ennen pysäköintiä ja sen 
aikana. 

 Uuden ajoneuvosi takuu ei kata ajo-
neuvon onnettomuuksia ja vahinkoja, 
tai matkustajille aiheutuvia vammoja, 
jotka aiheutuvat etu-/peruutustutkan 
virheellisen toiminnan takia. 

 Ole varuillasi, kun ajat erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja erityisesti 
lasten lähettyvillä. Anturit eivät ehkä 
havaitse joitakin esineitä näiden 
etäisyyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki nämä voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta. 

Järjestelmän rajoitukset
Etu-/peruutustutka ei ehkä toimi 
normaalilla tavalla kun: 
- Anturin pinnalle on kertynyt huurretta 
- Anturin päällä on vieraita aineita, 

kuten lunta tai vettä (Järjestelmä 
toimii normaalisti, kun vieraat aineet 
poistetaan.) 

- Sää on erittäin kuuma tai kylmä 
- Anturi tai anturikokoonpano puretaan
- Anturin pintaa on painettu voimak-

kaasti tai siihen kohdistui isku kovalla 
esineellä

- Anturin pinta naarmutettiin terävällä 
esineellä

- Antureille tai niiden ympäristöön ruis-
kutetaan suoraan korkeapainevedellä

Etu-/Peruutustutka voi toimia virheel-
lisesti, kun: 
- Sataa voimakkaasti tai antureihin 

kohdistuu suora vesisuihku 
- Anturien pinnalla juoksee vettä 
- Toisen ajoneuvon anturit vaikuttavat 

anturiin 
- Anturi on lumen peittämä 
- Ajetaan epätasaisella pinnalla, sora-

tiellä tai pensaikossa
- Ultraääniaaltoja tuottavia laitteita, on 

lähellä anturia 
- Rekisterikilpi ei ole tavanomaisella 

paikalla 
- Auton puskurin korkeutta tai ultraääni-

anturin asennusta on muutettu
- Laitteistojen tai lisävarusteiden liittä-

minen ultraääniantureiden ympärille
Anturi ei ehkä havaitse seuraavia 
esineitä: 
- Terävät tai kapeat esteet, kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät 
- Esteet, jotka eivät heijasta hyvin antu-

rien signaalia, kuten lumi, vaatteet ja 
huokoiset materiaalit 

- Esineet, jotka ovat lyhyempiä kuin 100 
cm (40 tuumaa) ja kapeampia kuin 14 
cm (6 tuumaa) läpimitaltaan.

- Jalankulkijat, eläimet tai kohteet, jotka 
ovat hyvin lähellä ultraääniantureita

Pysäköintitutkan merkkivalot voivat 
näyttää väärin esteen todelliseen 
sijaintiin verrattuna, kun este sijaitsee 
anturien välissä.
Pysäköintitutkan merkkivalo ei toimi 
auton nopeudesta tai esteen muodosta 
johtuen. 
Jos Etu-/Peruutustutka on korjattava, 
suosittelemme järjestelmän tarkas-
tuttamista valtuutetulla HYUNDAI-
jälleenmyyjällä.



Kuljettajan avustajajärjestelmä

7-132

Takatörmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa 
tai avustaa jarrutuksessa, jotta ihmisiin 
ja esteisiin törmäysvaaraa voidaan 
vähentää peruutettaessa.

Havaitsemisanturi

OBC3070043

OBC3070049

[1]: Peruutuskamera, 
[2]: Takaosan ultraäänianturit

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OBC3070116TU

Pysäköintiturvallisuus
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se tai peruuta “Kuljettajan avustaja  
Pysäköintiturvallisuus” asetusvalikossa 
kunkin toiminnon käyttämisen valitsemi-
seksi tai perumiseksi.
- Jos ‘Aktiivinen avustaja’ tai ”Vain varoi-

tus” on valittu, järjestelmä varoittaa 
kuljettajaa ja tehostaa jarrutusta, kun 
törmäys jalankulkijaan tai esteeseen on 
välitön.

- Jos ”Vain varoitus” on valittu, järjestel-
mä varoittaa kuljettajaa, kun törmäys 
jalankulkijaan tai esteeseen on välitön. 
Jarrutusavustaja ei aktivoidu. 

- Jos valitaan “Off”, järjestelmä sammuu. 



07

7-133

OBC3070117TU

Warning Timing (Varoituksen
ajoitus)
Moottorin ollessa käynnissä, valitse 
“Kuljettajan avustaja  Varoituksen ajas-
tus” asetusvalikossa, jotta alun perin sää-
dettyä Takatörmäysvaroittimen varoituk-
sen aktivointiajastusta voi muuttaa. 
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajastus 
-toiminnon asetuksena on ”Normaali”. 
Jos “Normaali” tuntuu herkältä, vaihda 
asetukseksi “Myöhään”.
Jos vaihdat varoituksen ajastusta, mui-
den Kuljettajan avustajajärjestelmien 
varoitusaika voi myös muuttua. 

OBC3070115TU

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, jotta 
Takatörmäysvaroittimen (PCA) varoi-
tuksen äänenvoimakkuus voidaan sää-
tää tasolle “Korkea”, “Keskitasoinen” tai 
“Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua. 
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Toimintatilat
Jos ”Aktiivinen avustaja” tai ”Vain varoi-
tus” on valittu asetusvalikossa, takatör-
mäysvaroitin on valmiustilassa, kun seu-
raavat ehdot täyttyvät: 
- Takaluukku on suljettu
- Vaihde on siirretty R (peruutus) -asen-

toon.
- Ajonopeus on alle 10 km/h (6 mph)
- Järjestelmän komponentit, kuten 

peruutuskamera ja takaosan ultraää-
nianturit, ovat normaalissa kunnossa.

Kun Takatörmäysvaroitin aktivoituu, 
mittaristoon ilmestyy viiva ajoneuvon 
kuvan taakse. 
Takatörmäysvaroitin toimii vain kun vaih-
de vaihdetaan R (peruutus) -asentoon. 
Takatörmäysvaroittimen uudelleen akti-
voimiseksi, vaihda toiselta vaihteelta R 
(peruutus) -vaihteelle.

OBC3070113TU

Aktiivinen avustaja
Jos järjestelmä havaitsee törmäys-
vaaran jalankulkijan tai esineen kans-
sa, järjestelmä varoittaa kuljettajaa 
äänimerkillä, ohjauspyörän tärinäl-
lä ja mittariston varoitusviestillä. Kun 
Peruutuskamera on toiminnassa, tieto- 
ja viihdejärjestelmän näyttöön tulee 
varoitus.
Jos järjestelmä havaitsee välittömän 
törmäysvaaran jalankulkijan tai esineen 
kanssa auton takana, järjestelmä 
avustaa jarrutuksessa. Kuljettajan on 
oltava varuillaan, sillä jarrutehostimen 
toiminta lakkaa 2 sekunnin kuluttua. 
Kuljettajan on välittömästi painettava 
jarrupoljinta ja tarkastettava ajoneuvon 
ympäristö.
Jarrunhallinta päättyy, kun:
- Vaihde on siirretty P (pysäköinti) tai D 

(ajo) -asentoon.
- Kuljettaja painaa jarrupoljinta riittä-

vällä voimalla
- Jarruavustus on toiminut noin 2 

sekuntia
Varoitus sammuu, kun:
- Kuljettaja vaihtaa vaihteen P (pysä-

köinti), N (vapaa), tai D (ajo) -asen-
toon.

Riippuen ESC:n (Elektroninen ajova-
kausjärjestelmä) tilasta, jarrunhallinta 
ei välttämättä toimi kunnolla.

 Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (Elektroninen ajovakausjärjes-

telmä) varoitusvalo on päällä
- ESC (Elektroninen ajovakausjärjestel-

mä) on kytketty eri toimintoon
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Warning Only (Vain varoitus)
Jos järjestelmä havaitsee törmäys-
vaaran jalankulkijan tai esineen kans-
sa, järjestelmä varoittaa kuljettajaa 
äänimerkillä, ohjauspyörän tärinäl-
lä ja mittariston varoitusviestillä. Kun 
Peruutuskamera on toiminnassa, tieto- 
ja viihdejärjestelmän näyttöön tulee 
varoitus.
Jos ''Vain takavaroitus”’ on valittu, jar-
rutusta ei avusteta.
Varoitus sammuu, kun vaihde siirretään 
P (pysäköinti), N (vapaa), tai D (ajo) 
-asentoon.

Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö

OBC3070058

Kun Takatörmäysvaroitin tai muut siihen 
liittyvät järjestelmät eivät toimi kunnolla, 
varoitusviesti ”Tarkista pysäköintiturval-
lisuusjärjestelmä” ilmestyy mittaristoon 
ja järjestelmä sammuu automaattisesti. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä pois käytöstä

OBC3070042

Peruutuskameraa käytetään havain-
toanturina havaitsemaan jalankulkijat. 
Jos kameran linssi on vieraan aineen, 
kuten lumen tai sadeveden peitossa, 
se voi heikentää kameran toimintaa ja 
Takatörmäysvaroitin ei ehkä toimi nor-
maalisti. Pidä peruutuskameran linssi 
aina puhtaana.

OBC3070060

Takaosan ultraäänianturit sijaitsevat 
takapuskurin sisällä ja havaitsevat esteitä 
taka-alueella. Jos anturit ovat vieraan 
aineen, kuten lumen tai sadeveden 
peitossa, se voi heikentää anturin 
toimintaa ja Takatörmäysvaroitin ei ehkä 
toimi normaalisti. Pidä aina takapuskuri 
puhtaana.
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 Peruutuskamera  Takaosan 
ultraäänianturi

OBC3070061 OBC3070058

"Takakameran virhe tai tukos" tai 
"Pysäköintianturin virhe tai tukos" -varoi-
tusviesti ilmestyy mittaristoon seuraavis-
sa tilanteissa:
- Peruutuskamera on vieraan aineen, 

kuten lumen tai sadeveden jne. peitos-
sa.

- Sää on huono, rankka sade, sakea 
lumisade jne. 

Jos näin tapahtuu Takatörmäysvaroitin 
voi sammua tai toimia virheellisesti. 
Tarkista, että peruutuskamera ja takaosan 
ultraäänianturi ovat puhtaita.

Järjestelmän rajoitukset
Takatörmäysvaroitin ei ehkä avusta 
jarrutuksessa tai varoita kuljettajaa, 
vaikka jalankulkijoita tai esineitä on 
alueella, seuraavissa olosuhteissa: 

Autoon on asennettu jälkimarkkinoilta 
hankittuja laitteita tai lisävarusteita
Auto on epävakaa onnettomuuden tai 
muun syyn takia
Puskurin korkeutta tai takaosan ultra-
äänianturin asennusta on muutettu
Peruutuskamera tai takaosan ultraää-
nianturi(t) ovat vahingoittuneet
Peruutuskamera tai takaosan ultraää-
nianturi(t) ovat vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden jne. peitossa.
Peruutuskamera on valonlähteen häi-
käisemä tai sää on huono, runsas sade, 
tiheä sumu tai lumisade jne.
Ympäristö on erittäin valoisa tai pimeä
Ulkolämpötila on hyvin korkea tai hyvin 
matala
Tuuli on liian kovaa (yli 20 km/h (12 
mph)) tai se puhaltaa takapuskuriin 
kohtisuoraan.
Kohteita, jotka aiheuttavat voimakasta 
melua, kuten ajoneuvojen äänimerkit, 
äänekkäät moottoripyörät tai kuorma-
autojen ilmajarrut, on autosi lähellä
Autosi lähellä on taajuudeltaan hyvin 
samankaltainen ultraäänianturi.
Maakorkeuden ero auton ja 
jalankulkijan välillä
Jalankulkijan kuvaa Peruutuskamerassa 
ei voi erottaa taustasta
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Jalankulkija on lähellä auton takareunaa
Jalankulkija ei seiso suorassa
Jalankulkija on joko liian lyhyt tai pitkä 
jotta järjestelmä voisi havaita hänet
Jalankulkija tai pyöräilijä käyttää 
vaatteita, jotka sulautuvat helposti 
taustaan, tämä tekee tunnistamisen 
vaikeaksi
Jalankulkija käyttää vaatteita, jotka 
eivät heijasta ultraääniaaltoja kovin 
hyvin.
Esineen koko, paksuus, korkeus tai 
muoto ei heijasta ultraääniaaltoja kovin 
hyvin (esim. salko, pensas, reunakivi, 
vaunut, seinän reuna jne.)
Jalankulkija tai esine liikkuu
Jalankulkija tai esine on hyvin lähellä 
auton takapäätä
Jalankulkijan tai esineen takana on 
seinä
Esine ei ole autosi takaosan keskellä
Esine ei ole samassa linjassa takapus-
kurin kanssa
Tie on liukas tai kalteva
Kuljettaja peruuttaa autoa heti 
siirrettyään vaihteen R (peruutus) 
-asentoon
Kuljettaja kiihdyttää autoa tai kiertää 
ympyrässä

Takatörmäysvaroitin voi varoittaa 
kuljettajaa tarpeettomasti tai avustaa 
jarrutuksessa, vaikka jalankulkijoita 
tai esineitä ei ole alueella, seuraavissa 
olosuhteissa:

Autoon on asennettu jälkimarkkinoilta 
hankittuja laitteita tai lisävarusteita
Auto on epävakaa onnettomuuden tai 
muun syyn takia
Puskurin korkeutta tai takaosan ultra-
äänianturin asennusta on muutettu
Ajoneuvosi korkeus on alhainen tai kor-
kea raskaiden kuormien, epänormaalin 
rengaspaineen jne. vuoksi.
Peruutuskamera tai takaosan ultraää-
nianturi(t) ovat vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden jne. peitossa.
Kuviota tiellä pidetään virheellisesti 
jalankulkijana
Varjo tai valo heijastuu maasta
Jalankulkijat tai esineet ovat auton 
ajoreitin ympärillä
Kohteita, jotka aiheuttavat voimakasta 
melua, kuten ajoneuvojen äänimerkit, 
äänekkäät moottoripyörät tai kuorma-
autojen ilmajarrut, on autosi lähellä
Auto peruuttaa kohti kapeaa reittiä tai 
pysäköintiruutua.
Auto peruuttaa kohti epätasaista tien-
pintaa, kuten päällystämätön tie, sora, 
kumpu, nyppylä jne.
Auton perään on asennettu perävaunu 
tai teline
Autosi lähellä on taajuudeltaan hyvin 
samankaltainen ultraäänianturi.
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 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun 
käytät Takatörmäysvaroitinta:
 Ole aina äärimmäisen tarkkaavainen, 

kun ajat. Kuljettaja on vastuussa jarru-
jen hallinnasta ja ajoturvallisuudesta. 

 Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja liikenteeseen riippumatta 
siitä, onko varoituksia päällä tai ei.

 Törmäyksen estämiseksi katso 
aina autosi ympärille ennen sen 
liikuttamista varmistaaksesi, että 
jalankulkijoita tai esteitä ei ole.

 Takatörmäysvaroittimen toiminta voi 
vaihdella määrätyissä olosuhteissa. 
Jos auton nopeus ylittää 4 km/h (2 
mph), järjestelmä antaa törmäysavus-
tusta vain, jos jalankulkijoita havai-
taan. Katsele aina ympärillesi ja ole 
tarkkaavainen, kun peruutat.

 Anturit eivät ehkä havaitse joitakin 
esineitä näiden etäisyyden, koon tai 
materiaalin takia. Kaikki nämä voivat 
rajoittaa anturien tehokkuutta.

 Takatörmäysvaroitin ei ehkä toimi 
tai toimii aiheetta tieolosuhteista ja 
ympäristöstä riippuen.

 Älä luota ainoastaan järjestelmään. Se 
voi aiheuttaa ajoneuvon vaurioitumi-
sen tai henkilövahinkoja.

 HUOMIO
 Törmäyksen välttämiseksi tapahtu-

van äkillisen jarrutuksen aikana voi 
kuulua melua. 

 Jos muita varoitusääniä kuuluu, 
kuten turvavyön varoitusääni, 
Takatörmäysvaroittimen varoitusääni 
ei ehkä kuulu. 

 Järjestelmä ei välttämättä toimi 
oikein, kun puskuri on vaurioitunut, 
vaihdettu tai sitä on korjattu.

 Takatörmäysvaroitin ei ehkä toimi 
normaalisti, jos sitä häiritsevät voi-
makkaat sähkömagneettiset aallot.

 Jos kuuntelet auton äänentoistojär-
jestelmää suurella äänenvoimakkuu-
della, Takatörmäysvaroittimen varoi-
tusääni ei ehkä kuulu.

 Kytke Takatörmäysvaroitin pois päältä 
hinatessasi perävaunua. Jos hinauk-
sen aikana ajoneuvolla liikutaan taak-
sepäin, Takatörmäysvaroitin aktivoi-
tuu, koska se havaitsee perävaunun.
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 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 Pidä peruutuskamera ja ultraäänian-

turit aina puhtaina.
 Älä käytä happamia tai emäksisiä puh-

distusaineita peruutuskameran lins-
sin puhdistamiseen. Käytä vain mie-
toa saippuaa tai neutraalia puhdis-
tusainetta ja huuhtele vanteet pesun 
jälkeen huolellisesti vedellä.

 Älä suihkuta peruutuskameraa tai 
ultraääniantureita tai niiden ympä-
ristöä suoraan korkeapainepesurilla. 
Se voi aiheuttaa peruutuskameran tai 
takaosan ultraäänianturin toiminta-
häiriön.

 Älä laita tavaroita, kuten puskuritar-
roja tai puskurin suojia peruutuska-
meran, takaosan ultraäänianturien 
lähelle tai maalaa puskuria. Näin teke-
minen voi vaikuttaa haitallisesti jär-
jestelmän suorituskykyyn.

 Älä koskaan irrota tai kolhi peruutus-
kameraa tai takaosan ultraääniantu-
rien komponentit.

 Älä kohdista liikaa voimaa peruutus-
kameraan tai takaosan ultraääniantu-
reihin. Järjestelmä ei toimi kunnolla, 
jos peruutuskamera tai takaosan ult-
raäänianturi(t) on väännetty väkisin 
väärään asentoon. Suosittelemme, 
että tarkastutat ajoneuvon valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

 Lisätietoja

Takatörmäysvaroitin voi havaita jalankul-
kijan tai esineen, kun:
 Jalankulkija seisoo auton takana
 Suurikokoinen este, kuten ajoneuvo, on 

pysäköity autosi taakse keskelle
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 Rinnakkainen peruutuspysäköinti

ORG3070083

 Kohtisuora peruutuspysäköinti

ORG3070082

 Rinnakkainen poistuminen eteenpäin

ORG3070084

Pysäköintiavustaja auttaa kuljettajaa 
kohtisuorassa ja rinnakkaisessa peruu-
tuspysäköinnissä, ja lähtiessään pysä-
köintiruudusta, avustaja auttaa rinnak-
kaisen poistumisen yhteydessä.
Myös pysäköintitutka toimii pysäköinti-
avustajan toimiessa. Lisätietoja on koh-
dassa ”Pysäköintitutka (PDW)” luvussa 
7.

Havaitsemisanturi

OBC3070080TU

OBC3070081TU

[1]: Etuosan ultraäänianturit, 
[2]: Etuosan ultraäänianturit,
[3]: Takaosan ultraäänianturit, 
[4]: Takaosan ultraäänianturit

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.
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 HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet havait-
semisanturien optimaalisen toiminnan 
ylläpitämiseksi:
 ÄLÄ KOSKAAN pura havaitsemisan-

turia tai anturikokoonpanoa ja vältä 
siihen kohdistuvia iskuja.

 Jos havaitsemisanturi on vaihdetta-
va tai korjattava, suosittelemme tar-
kastuttamaan auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

 Pysäköintiavustaja voi toimia virheel-
lisesti, jos auton puskurin korkeutta 
tai ultraäänianturin paikkaa on muu-
tettu tai se on vahingoittunut. Kaikki 
auton jälkiasennusvarusteet tai lisä-
laitteet voivat myös vaikuttaa antu-
rien suorituskykyyn. 

 Kun anturi on jäätynyt tai lian tai 
veden tukkima, anturi ei ehkä toimi, 
ennen kuin tahrat poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

 Älä työnnä, naarmuta tai iske ultraää-
nianturia. Anturi saattaa vaurioitua. 

 Älä suihkuta ultraääniantureita tai nii-
den ympäristöä suoraan korkeapaine-
pesurilla.

Järjestelmän asetukset
Järjestelmän toimintojen 
asettaminen

OBC3070115TU

Warning Volume (Varoituksen 
äänenvoimakkuus)
Moottorin ollessa käynnissä, valit-
se “Kuljettajan avustaja  Varoituksen 
äänenvoimakkuus” asetusvalikossa, 
jotta Pysäköintiavustajaa -varoituksen 
äänenvoimakkuus voidaan säätää tasolle 
“Korkea”, “Keskitasoinen” tai “Matala”. 
Jos vaihdat varoituksen äänenvoimak-
kuuden, muiden Kuljettajan avustajajär-
jestelmien varoituksen äänenvoimakkuus 
voi myös muuttua.
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Käyttöpainike

Pysäköinti/näkymäpainike

OBC3070044

Nimi Kuvaus

Pysäköinti/
näyttö-
painike  
(  )

Paina Pysäköinti/näyttö-
painiketta asettaaksesi 
pysäköintiavustajan 
päälle. Lisäksi, Etu-/
Peruutustutka asettuu 
automaattisesti päälle. 

Pysäköinti-
turvallisuus 
-painiketta  

(  )

Paina Pysäköintiturvalli-
suuspainiketta, Pysäköin-
tiavustajan ollessa päällä, 
lopettaaksesi järjestelmän 
toiminnan.

Pysäköinti-toimintatila
 Kohtisuora peruutuspysäköinti 

OTM048444L

 Rinnakkainen peruutuspysäköinti 

OTM048443L

Käytä pysäköinti-toimintatilaa, kun seu-
raavat ehdot täyttyvät.

Pysäköintipaikka on suorassa
Kohtisuoran tai rinnakkaisen peruutus-
pysäköinnin yhteydessä
Pysäköintipaikan lähelle on pysäköity 
ajoneuvo
Ajoneuvon liikuttamiseen on tarpeeksi 
tilaa
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Toimintajärjestys
Pysäköinti-toimintatila toimii seuraavassa 
järjestyksessä:
1. Valmistautuminen pysäköimiseen
2. Pysäköinti-toimintatilan ja -tyypin 

valitseminen 
3. Pysäköintipaikan etsiminen 
4. Pysäköintipaikan tunnistaminen
5. Etsintä valmis 
6. Ohjauspyörän hallinta 
7. Pysäköinti valmis

Pysäköintiavustaja auttaa sinua kohti-
suoran tai rinnakkaisen peruutuspysä-
köinnin yhteydessä.

OBC3070044

1. Valmistautuminen pysäköimiseen
(1)  Kun moottori on käynnissä, paina jar-

rupoljinta ja vaihda D (ajo) -vaihteelle. 
 -  Jos ajoneuvoa ajetaan yli 5 km/h 

(3 mph) nopeudella moottorin käyn-
nistämisen jälkeen, Pysäköinti-
toimintatila on valittavissa vaihteen 
ollessa N (vapaa) -asennossa.

(2)  Paina Pysäköinti/näyttöpainiketta  
( ) ja pidä painettuna asettaak-
sesi pysäköintiavustajan pääl-
le. Mittaristoon ilmestyy viesti ja 
Pysäköintiturvallisuus ( )-painik-
keen merkkivalo syttyy.

Jos moottori käynnistetään vaih-
teen ollessa N (vapaa) -asennossa, 
Poistuminen-toimintatila aktivoituu. 
Pysäköinti-toimintatila valitaan auto-
maattisesti, kun ajoneuvoa on ajettu.
Pysäköintiavustaja kytkeytyy pois 
päältä aina kun moottori käynnistetään. 
Kytke Pysäköintiavustaja uudelleen 
päälle painamalla Pysäköinti/näyttö (

)- painiketta. 

2. Pysäköinti-toimintatilan ja -tyypin 
valitseminen
(1)  Valitse pysäköinti-toimintatila paina-

malla Pysäköinti/näkymä ( ) -pai-
niketta lyhyesti. Pysäköintityyppi 
muuttuu aina, kun painiketta pai-
netaan. Rinnakkainen peruutuspy-
säköinti oikealle  Rinnakkainen 
peruutuspysäköinti vasemmalle  
Kohtisuora peruutuspysäköinti oikeal-

vasemmalle
Jos jäät johonkin pysäköintityyppiin 
yli 15 sekunniksi ajoneuvon ollessa 
pysähdyksissä, "Aja eteenpäin, kunnes 
etsintä päättyy" -viesti ilmestyy 
mittaristoon.
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 Rinnakkainen peruutuspysäköinti

OBC3070096TU

 Kohtisuora peruutuspysäköinti

OBC3070095TU

3. Pysäköintipaikan etsiminen 
(1)  Aja hitaasti eteenpäin ja pidä suunnil-

leen 100 cm: n (40 tuuman) etäisyys 
pysäköidyistä ajoneuvoista.

Pysäköintiavustaja etsii pysäköityjen 
ajoneuvojen vieressä tai edessä tai 
takana olevia pysäköintipaikkoja.
Jos etsit pysäköintipaikkaa, kulkiessasi 
yli 20 km/h (12 mph) nopeudella, mit-
taristoon ilmestyy viesti, joka kehottaa 
hidastamaan. Pysäköintiavustaja kyt-
keytyy pois päältä, kun auton nopeus 
ylittää 30 km/h (18 mph). 
Pysäköintipaikan etsiminen päättyy, 
kun pysäköintipaikan ympäristössä on 
riittävästi tilaa ajoneuvon liikkumiselle. 

 Rinnakkainen peruutuspysäköinti

OBC3070129TU

 Kohtisuora peruutuspysäköinti

OBC3070128TU

4. Pysäköintipaikan tunnistaminen
(1)  Kun pysäköintipaikka löytyy, mittaris-

toon ilmestyy yllä olevan kuvan mukai-
nen tyhjä tila.

Aja hitaasti eteenpäin, pysäköintiavus-
taja siirtyy seuraavaan vaiheeseen 
(etsintä valmis). 
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 Rinnakkainen peruutuspysäköinti

OBC3070098TU

 Kohtisuora peruutuspysäköinti

OBC3070097TU

5. Etsintä valmis
(1)  Ajettaessa hitaasti eteenpäin etsien 

pysäköintipaikkaa, "Pysäköintipaikka 
löydetty" -viesti ilmestyy mittaristoon 
ja kuuluu äänimerkki, kun etsintä on 
päättynyt.

 Lisätietoja

Vaikka kuljettaja ei käytä pysäköintiavus-
tajaa, se etsii pysäköintipaikkaa jatkuvas-
ti. Näin ollen, kun pysäköinti-toimintatila 
valitaan, etsinnän tulos (etsitään / havaittu 
/ päättynyt) ilmestyy mittaristoon. 

 Lisätietoja

ORG3070089

[A]: Pysäköintipaikan etsiminen

 Jos etäisyys on alle 50 m (20 tuumaa) tai 
yli 150 m (5  tuumaa), pysäköintiavus-
taja ei ehkä pysty löytämään pysäköinti-
paikkaa.

 Jos pysäköidystä ajoneuvosta ei pidetä 
tiettyä etäisyyttä, pysäköintipaikan etsi-
misen suorituskyky voi heikentyä.

 Jos pysäköintiin etsitään vinottaista 
pysäköintipaikkaa, pysäköintiä ei avus-
teta asianmukaisesti.

 Kun etsitään pysäköintipaikkaa, pysä-
köintiavustaja ei ehkä löydä sitä, jos sen 
lähellä ei ole ajoneuvoa pysäköitynä, jos 
pysäköintipaikka vapautuu sen ohiajon 
jälkeen tai jos pysäköintipaikka vapau-
tuu juuri ennen sen ohi ajamista.

 Pysäköintiavustaja ei ehkä pysty havait-
semaan vapaana olevaa pysäköintipaik-
kaa, ja järjestelmä saattaa etsiä paikkaa, 
joka ei sovellu pysäköintiin seuraavissa 
olosuhteissa:

 - Pysäköintipaikka on kapea
 -  Ultraäänianturi on jäässä tai likainen
 -  Alueella on korkealla tai matalalla ole-

via esineitä
 -  Pysäköintipaikan ympärillä on pylväitä
 -  Pysäköidyn ajoneuvon puskuriin on 

esineitä kiinnitettynä, kuten puskurin-
suojus, vetokoukku tms.
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OBC3070099TU

6. Ohjauspyörän hallinta 
(1) Vaihda R (Peruutus) -vaihteelle.
(2)  Pysäköintiavustaja antaa ohjeita 

mittaristossa ja ohjaa ohjauspyörää.
 -  Jos ohjauspyörästä pidetään tukevasti 

kiinni, pysäköintiavustajan toiminta 
peruutetaan.

(3)  Ota jalka pois jarrupolkimelta ja aja 
peruuttaen. 

Älä aja yli 7 km/h (4 mph) nopeudella. 
Pysäköintiavustajan toiminta peruute-
taan, jos ajoneuvon nopeus ylittää 7 
km/h (4 mph). 

OBC3070100TU/OBC3070101TU

OBC3070102TU

6-1.  Vaihteenvaihtokehotus ohjauspyö-
rän ohjauksen aikana

(1)  Pysäköintiympäristöstä riippuen, 
vaihtoa kehottavat viestit (Vaihda 
1. vaihteelle, Vaihda R (peruutus) 
-vaihteelle, Vaihda D (ajo) -vaihteelle) 
ilmestyvät mittaristoon ja kuuluu 
äänimerkki.

(2)  Vaihda vaihde kehotuksen mukaan 
ja pysäköi ajoneuvo painamalla 
jarrupoljinta.

 Jos et noudata mittariston ohjeita, 
pysäköinti voi jäädä puolitiehen tai 
ajoneuvo ei ehkä tule pysäköityä 
suoraan.
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OBC3070103TU

7. Pysäköinti valmis
(1)  Suorita ajoneuvon pysäköinti loppuun 

mittariston ohjeiden mukaan. Ohjaa 
ohjauspyörää käsin tarvittaessa ja 
suorita pysäköinti loppuun. 

(2)  Kun käytetään kohtisuoraa peruutus-
pysäköintiä, pysäköintiavustaja päät-
tää pysäköinnin niin että ajoneuvo ei 
ole kokonaan pysäköintipaikan sisällä, 
ottamalla huomioon pysäköintipaikan 
pysäyttimet jne. Suorita ajoneuvon 
pysäköinti loppuun manuaalisesti, jos 
tarpeen.

Aktivoituneen pysäköinti-toimintati-
lan poistaminen käytöstä 

Paina ja pidä painettuna Pysäköinti/
näyttöpainiketta ( ) seuraavassa 
vaiheessa: 
- Pysäköintipaikkaa etsiessä 
- Pysäköinti-toimintatilan ja tyypin 

valinnan aikana 
Paina Pysäköinti/näyttöpainiketta 
( ) tai pysäköintiturvallisuus-pai-
niketta ( ) ohjauspyörän hallinnan 
aikana.

Pysäköinti-toimintatila peruutetaan 
seuraavissa tilanteissa:

Pysäköintipaikan etsimisen aikana
 -Vaihdetaan R (Peruutus) -vaihteelle.
 -  Ajoneuvon nopeus ylittää 30 km/h (18 

mph)
 - Pysäköintipaikka on kapea
 -  Ohjauspyörä, vaihteenvalitsin, jarru-

tus ja ajon-ohjaimet eivät toimi nor-
maalilla tavalla

 -  ABS-, TCS- tai ESC-järjestelmä akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen vuoksi

Ohjauspyörän hallinnan aikana
 -  Ohjauspyörää käännetään
 -  Suunnilleen 6 minuuttia ohjauspyörän 

hallinnan jälkeen
 -  Ohjauspyörä, vaihteenvalitsin, jarru-

tus ja ajon-ohjaimet eivät toimi nor-
maalilla tavalla

 -  ABS-, TCS- tai ESC-järjestelmä akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen vuoksi
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OBC3070104TU/OBC3070105TU

Lisäohjeita (viestejä)
Kun pysäköintiavustaja on toiminnassa, 
viesti saattaa ilmestyä näkyviin toiminta-
järjestyksestä huolimatta. Viestit ilmes-
tyvät olosuhteiden mukaisesti. Noudata 
pysäköintiavustajan käytön aikana anta-
mia ohjeita.

 VAROITUS
Jos ajoneuvo ei liiku, vaikka jarrupoljin 
ei ole painettuna, tarkista ympäristö 
ennen kaasupolkimen painamista. 

Poistuminen-toimintatila
 Rinnakkainen poistuminen 

OTM048445L

Käytä Poistuminen-toimintatilaa, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät.

Ajoneuvon liikuttamiseen on tarpeeksi 
tilaa

Toimintajärjestys
Poistuminen-toimintatila toimii seuraa-
vassa järjestyksessä:
1. Valmistautuminen poistumiseen
2. Poistumistavan ja tyypin valitseminen
3. Tilan tarkastaminen
4. Ohjauspyörän hallinta 
5. Poistumisen loppuun suorittaminen

Pysäköintiavustaja auttaa rinnakkaisen 
poistumisen suorittamisessa.
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OBC3070044

1. Valmistautuminen poistumiseen
(1)  Kun moottori on käynnissä, paina 

jarrupoljinta ja vaihda P (pysäköinti) 
tai N (vapaa) -vaihteelle. 

(2)  Paina Pysäköinti/näyttöpainiketta  
( ) ja pidä painettuna asettaak-
sesi pysäköintiavustajan pääl-
le. Mittaristoon ilmestyy viesti ja 
Pysäköintiturvallisuus ( ) -painik-
keen merkkivalo syttyy.

Jos moottori käynnistetään vaih-
teen ollessa N (vapaa) -asennossa, 
Poistuminen-toimintatila aktivoituu. 
Pysäköinti-toimintatila valitaan auto-
maattisesti, kun ajoneuvoa on ajettu.
Pysäköintiavustaja kytkeytyy pois pääl-
tä aina kun moottori käynnistetään. 
Kytke Pysäköintiavustaja uudelleen 
päälle painamalla Pysäköinti/näyttö 
( )- painiketta. 

.

OBC3070106TU

2. Poistumistavan ja tyypin valitseminen
(1)  Valitse poistuminen-toimintatila paina-

malla Pysäköinti/näkymä ( )-paini-
ketta lyhyesti. Pysäköintityyppi muut-
tuu aina, kun painiketta painetaan.  
Rinnakkainen poistuminen vasem-
malle  Rinnakkainen poistuminen 
oikealle

Jos moottori käynnistetään vaih-
teen ollessa N (vapaa) -asennossa, 
Poistuminen-toimintatila aktivoituu. 
Pysäköinti-toimintatila valitaan auto-
maattisesti, kun ajoneuvoa on ajettu.
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OBC3070118TU

3. Tilan tarkastaminen 
(1)  Rinnakkaissuuntaisesti pysäköidyn 

ajoneuvon anturit tunnistavat etäisyy-
den lähellä oleviin esineisiin ja tarkista-
vat, onko tarpeeksi tilaa poistumiseen.

Jos edessä tai takana oleva ajoneuvo 
(tai esine) on liian lähellä, järjestelmä ei 
pysty etsimään tilaa ja poistuu käytöstä.
Pysäköintiavustaja ei ehkä pysty 
havaitsemaan paikkaa, vaikka poistu-
miseen olisi tarpeeksi tilaa, ja järjestel-
mä saattaa löytää paikan, joka ei sovel-
lu ajoneuvon poistumiseen seuraavissa 
olosuhteissa: 

 -  Ultraäänianturi on jäässä tai likainen 
 -  Alueella on korkealla tai matalalla 

olevia esineitä 
 -  Pysäköintipaikan ympärillä on pylväitä 
 -  Pysäköidyn ajoneuvon puskuriin 

on esineitä kiinnitettynä, kuten 
puskurinsuojus, vetokoukku tms. 

OBC3070100TU/OBC3070102TU

OBC3070101TU/OBC3070099TU

4. Ohjauspyörän hallinta 
(1)  Siirrä vaihde D (ajo) tai R (peruutus) 

-asentoon mittariston viestejä nou-
dattamalla.

(2)  Pysäköintiavustaja alkaa hallita 
ohjauspyörää.

 -  Jos ohjauspyörästä pidetään tukevasti 
kiinni, pysäköintiavustajan toiminta 
peruutetaan.

(3)  Nosta jalka jarrupolkimelta ja aja 
eteenpäin tai taaksepäin mittariston 
viestejä noudattaen. 
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Tarkista aina ympäristö jalankulkijoiden, 
eläinten tai esineiden varalta, ennen 
kuin nostat jalkasi jarrupolkimelta.
Jos ajoneuvo ei liiku, vaikka jarrupoljin 
ei ole painettuna, tarkista ympäristö 
ennen kaasupolkimen painamista. 
Älä aja yli 7 km/h (4 mph) nopeudella. 
Pysäköintiavustajan toiminta peruute-
taan, jos ajoneuvon nopeus ylittää 7 
km/h (4 mph).

4-1.  Vaihteenvaihtokehotus ohjauspyö-
rän ohjauksen aikana

(1)  Pysäköintiympäristöstä riippuen, vaih-
toa kehottavat viestit (Vaihda 1. vaih-
teelle, Vaihda R (peruutus) -vaihteelle, 
Vaihda D (ajo) -vaihteelle) ilmestyvät 
mittaristoon ja kuuluu äänimerkki.

(2)  Vaihda vaihde viestin mukaisesti ja 
poistu ajoneuvolla jarrupoljinta käyt-
tämällä.

Jos et noudata mittariston ohjeita, 
pysäköinti voi jäädä puolitiehen tai ajo-
neuvo ei ehkä poistu suoraan.

 

OBC3070127TU

5. Poistumisen loppuun suorittaminen
(1)  Kun poistuminen on päättynyt, viesti 

"Poistuminen suoritettu" ilmestyy 
mittaristoon ja kuuluu äänimerkki.

(2)  Käännä ohjauspyörä mahdollisimman 
paljon poistumissuuntaan, ja tarkista 
ympäristö ennen liikkeelle lähtöä. 



Kuljettajan avustajajärjestelmä

7-152

Aktivoituneen Poistuminen-
toimintatila-toimintatilan poistaminen 
käytöstä 

Paina Pysäköinti/näyttö -painiketta (
) tai Pysäköintiturvallisuus -paini-

ketta ( ).

Poistuminen-toimintatila peruutetaan 
seuraavissa tilanteissa:
  Poistumistilaa etsiessä

 -Vaihdetaan R (Peruutus) -vaihteelle.
 - Ajoneuvo liikkuu
 - Liian vähän tilaa poistumiseen
 -  Esine havaitaan 2 m: n (79 tuuman) 

sisällä poistumissuunnassa
 -  Ohjauspyörä, vaihteenvalitsin, jarru-

tus ja ajon-ohjaimet eivät toimi nor-
maalilla tavalla

 -  ABS-, TCS- tai ESC-järjestelmä akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen vuoksi

Ohjauspyörän hallinnan aikana
 -  Ohjauspyörää käännetään
 -  Suunnilleen 6 minuuttia ohjauspyörän 

hallinnan jälkeen
 -  Ohjauspyörä, vaihteenvalitsin, jarru-

tus ja ajon-ohjaimet eivät toimi nor-
maalilla tavalla

 -  ABS-, TCS- tai ESC-järjestelmä akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen vuoksi

OBC3070104TU/OBC3070120TU

Lisäohjeita (viestejä)
Kun pysäköintiavustaja on toiminnassa, 
viesti saattaa ilmestyä näkyviin toiminta-
järjestyksestä huolimatta. Viestit ilmes-
tyvät olosuhteiden mukaisesti. Noudata 
pysäköintiavustajan käytön aikana anta-
mia ohjeita.

 VAROITUS
 Tarkista aina ympäristö jalankulkijoi-

den, eläinten tai esineiden varalta, 
ennen kuin nostat jalkasi jarrupolki-
melta.

 Jos ajoneuvo ei liiku, vaikka jarrupol-
jin ei ole painettuna, tarkista ympäris-
tö ennen kaasupolkimen painamista. 

 Jos tila arvioidaan liian pieneksi ajo-
neuvon poistumiseen, Poistuminen-
toimintatila peruutetaan.
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Järjestelmän toimintahäiriöt ja 
rajoitukset
Järjestelmän toimintahäiriö
Kun Pysäköintiavustaja ei toimi asianmu-
kaisesti, "Tarkista PA (Pysäköintiavustaja) 
-järjestelmä" -varoitusviesti ilmestyy 
mittaristoon. Jos viesti ilmestyy, lope-
ta järjestelmän käyttö ja suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa tapauksissa järjestelmän 
suorituskyky ajoneuvon pysäköinnissä tai 
sieltä poistumisessa saattaa olla rajallinen 
tai voi aiheutua törmäysvaara. Pysäköi 
ajoneuvo tai poista se pysäköinnistä 
manuaalisesti tarpeen mukaan.

Esine on kiinnitetty ohjauspyörään
Ajoneuvoon on asennettu lumiketjut, 
vararengas tai eroavan kokoinen pyörä 
Rengaspaine on vakiopainetta pienem-
pi tai suurempi 
Ajoneuvoosi on lastattu ajoneuvoa 
pidempi tai leveämpi kuorma tai ajo-
neuvossasi on perävaunu kytkettynä 
Pyörien suuntauksessa on ongelma 
Ajoneuvosi on pahasti kallellaan 
Ajoneuvossasi on varusteena veto-
koukku 
Rekisterikilven asennuspaikka ei ole 
tavanomainen
Joku henkilö, eläin tai este on ultraää-
nianturin ylä- tai alapuolella, kun pysä-
köintiavustaja aktivoidaan
Pysäköintipaikka on kaareva tai kalteva 
Pysäköintipaikan lähellä on este, kuten 
henkilö, eläin tai esine (roskakori, 
polkupyörä, moottoripyörä, ostoskori, 
kapea tolppa jne.) 

Pysäköintipaikan lähellä on pyöreä tai 
kapea pylväs tai pilari, jonka ympärillä 
on esineitä, kuten palosammutin tms. 
Tien pinta on epätasainen (reunakivi, 
hidastustöyssy jne.)
Tie on liukas 
Pysäköintipaikka on lähellä ajoneuvoa, 
jolla on korkeampi maavara tai on iso, 
esimerkiksi kuorma-auto jne. 
Pysäköintipaikka on kalteva 
Tuulee voimakkaasti 
Järjestelmää käytetään epätasaisilla 
teillä, sorateillä, pensaikossa jne.
Ultraäänianturin suorituskykyyn vaikut-
taa äärimmäisen kuuma tai kylmä sää
Ultraäänianturi on lumen tai veden pei-
tossa
Lähistöllä on esine, joka tuottaa ultra-
ääniaaltoja
Anturien lähellä on radiolähetin tai 
matkapuhelin.
Toisen ajoneuvon pysäköintitutka vai-
kuttaa ajoneuvoosi 
Anturin asento tai sijainti on virheellinen 
puskuriin osuneen iskun takia 
Kun ultraäänianturi ei voi havaita 
seuraavia kohteita:
- Terävät tai kapeat esteet kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät
- Esineet, jotka ovat lyhyempiä kuin 100 

cm (40 tuumaa) ja kapeampia kuin 14 
cm (6 tuumaa) läpimitaltaan.

- Esteet, jotka eivät heijasta hyvin antu-
rien signaalia kuten lumi, vaatteet ja 
huokoiset materiaalit
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Pysäköintiavustaja ei ehkä toimi normaa-
lilla tavalla seuraavissa olosuhteissa. 

Pysäköinti kaltevalle alustalle

OBC3070082TU

 Pysäköi kalteville pinnoille manuaali-
sesti.

Pysäköinti lumeen

OBC3070083TU

 Lumi saattaa häiritä anturin toimintaa 
tai pysäköintiavustaja saattaa poistua 
käytöstä jos tie on liukas pysäköitäessä.

Pysäköinti epätasaiselle tielle

OBC3070084TU

 Pysäköintiavustaja voi poistua käytös-
tä, kun ajoneuvo luiskahtaa tai ajo-
neuvo ei voi liikkua tieolosuhteiden, 
kuten mukulakivien tai pirstoutuneiden 
kivien, takia. 

Pysäköinti kuorma-auton taakse

OBC3070085TU

 Älä käytä Pysäköintiavustajaa ajoneu-
vojen lähellä, joilla on korkeampi maa-
vara, kuten esimerkiksi linja-autot, 
kuorma-autot jne. Se voi johtaa tapa-
turmaan.
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Pysäköinti tolpan lähelle

OBC3070086TU

 Pysäköintiavustajan suorituskyky voi 
olla huonompi, kun pysäköintipaikan 
lähellä on pylväs tai pilari, jonka ympä-
rillä on esineitä, kuten palosammutin.

Pysäköinti vinottain

OBC3070087TU

 Pysäköintiavustaja ei pysty pysäköimään 
vinottain. Vaikka ajoneuvosi pystyisikin 
pysäköimään pysäköintipaikalle, älä 
käytä järjestelmää, koska se ei toimi 
normaalisti.

Seinän lähellä olevalta pysäköinti-
paikalta poistuminen tai pysäköinti 
kapeaan tilaan

OBC3070088TU

- Oman turvallisuutesi vuoksi pysäköin-
tiavustaja ei etsi pysäköintipaikkoja 
alueilta, joissa on pysäköintiin vaadit-
tua vähimmäistilaa kapeampia pysä-
köintipaikkoja,.

- Pysäköintiavustaja ei ehkä toimi 
oikein, kun poistutaan kapeasta ja 
seinän lähellä olevasta pysäköintipai-
kasta. Tarkista aina onko lähistöllä 
jalankulkijoita, eläimiä ja esteitä.

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Pysäköintiavustajaa:
 Kuljettaja on vastuussa sitä, että 

pysäköinti ja liikkeelle lähtö tapah-
tuu turvallisesti, käyttäessään 
Pysäköintiavustajaa. 

 Kuljettajan tulisi käyttää pysäköinti-
avustajaa ja painaa jarrupoljinta tar-
vittaessa. 

 Tarkista aina ympäristö käyttäessä-
si Pysäköintiavustajaa. Varmista jopa 
pysäköintiavustajan löytämissä pysä-
köintipaikoissa, ettei lähellä ole ihmi-
siä, eläimiä tai esteitä. 

 Voi tapahtua törmäys, joku jalan-
kulkija, eläin tai esine ilmestyy 
yllättäen Pysäköintiavustajan toimin-
nan aikana. 
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 Älä käytä Pysäköintiavustajaa alkoho-
lin vaikutuksen alaisena. 

 Älä työnnä käsiäsi ohjauspyörän auk-
koon, kun ajoneuvoa hallitaan auto-
maattisesti. Se voi johtaa onnetto-
muuteen. 

 Pysäköintiavustaja ei ehkä toimi 
normaalisti, jos ajoneuvo tarvit-
see pyörien suuntauksen säätöä, 
esimerkiksi kun ajoneuvo kallistuu 
sivulle. Suosittelemme auton tarkas-
tuttamista valtuutetulla HYUNDAI-
jälleenmyyjällä. 

 Käytä järjestelmää vain pysäköinti-
alueella, joka on riittävän suuri, jotta 
ajoneuvo voi liikkua turvallisesti. 

 Pysäköintiavustaja voi aktivoitua, jos 
Pysäköinti/näyttö ( ) -painiketta 
painetaan ajoneuvon ollessa pysäh-
dyksissä. Varo ettet paina painiketta 
tahattomasti.

 Älä koskaan aja liian suurella nopeu-
della kun pysäköintiavustaja on käy-
tössä. Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus.

 Aja eteen- tai taaksepäin hitaasti ja 
paina jarrupoljinta, kun pysäköinti-
avustaja on kääntänyt ohjauspyörän 
kokonaan.

 HUOMIO
Jos kuuluu Etu-/peruutustutkan 3. 
vaiheen varoitus (jatkuva piippaus), kun 
Pysäköintiavustaja on toiminnassa, se 
tarkoittaa, että havaittu este on lähellä 
ajoneuvoasi. Varmista, että ajoneuvosi 
ympärillä ei ole jalankulkijoita, eläimiä 
tai esineitä. 
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS JOS VARUSTEENA

- Ukrainassa 

OANATEL118

- Ghanassa 

OANATEL119

- Etelä-Afrikan tasavallassa 

OANATEL120

- Serbiassa 

OANATEL121

- Paraguayssa 

OANATEL122
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- Malesiassa 

OANATEL057 

- Singaporessa 

OANATEL058

- Euroopassa ja CE-sertifioiduissa maissa

OANATEL116
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Hätävilkkujen käyttö viestittää muiden 
ajoneuvojen kuljettajille, että heidän 
tulee olla erityisen varovaisia lähestyes-
sään autoasi tai ohittaessaan sen. 
Käytä hätävilkkuja, kun joudut suorit-
tamaan korjaustöitä tai pysähdyt tien 
sivuun.
Voit sytyttää hätävilkut painikkeel-
la missä tahansa virtalukon asennossa. 
Hätävilkkupainike on kojelaudan kes-
kiosassa. Kaikki suuntavilkut vilkkuvat 
samanaikaisesti.
 Hätävilkut toimivat, vaikka moottori on 

sammutettu.
 Et voi käyttää hätä- ja suuntavilkkuja 

samanaikaisesti.

HÄTÄVILKUT 
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Hätätilanteet

HÄTÄTILANNE AJON AIKANA
Jos moottori sammuu ajon 
aikana
 Säilytä ajolinja ja hidasta ajonopeutta 

vähitellen. Pysäytä auto varoen turval-
liseen paikkaan.

 Kytke hätävilkut.
 Yritä käynnistää moottori uudelleen. 

Jos moottori ei edelleenkään käynnisty, 
suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Jos moottori sammuu 
risteyksessä 
Jos moottori sammuu tienhaarassa tai 
risteyksessä, siirrä vaihteenvalitsin N 
(vapaa) -asentoon ja työnnä auto turvalli-
seen paikkaan liikennetilanteen salliessa.

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 
ajoneuvon hallinnan, ja seurauksena 
voi olla liikenneonnettomuus. Kun 
ajonopeus on hidastunut riittävästi, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa auto 
tien sivuun. Aja mahdollisimman kauas 
tiestä ja pysäköi tasaiselle, kantavalle 
alustalle. Jos ajat moottoritiellä, älä 
pysäköi keskikaistalle.

 Kun auto on pysähtynyt, kytke hätä-
vilkut painikkeella, siirrä vaihteenva-
litsin P (pysäköinti) -asentoon (auto-
maatti-/kaksoiskytkinvaihteisto) tai 
vapaa-asentoon (manuaalivaihteis-
to), kytke seisontajarru ja käännä vir-
ta-avain LOCK/OFF-asentoon.

 Ohjaa matkustajat pois autosta. 
Varmista, että he eivät poistu ajokais-
tan puoleisista ovista.

 Vaihda tyhjentynyt rengas tässä luvus-
sa annettujen ohjeiden mukaan.
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Jos moottori ei pyöri tai pyörii 
hitaasti 
 Varmista, että jos autossa on auto-

maatti-/kaksoiskytkinvaihteisto, se on 
N (vapaa) -asennossa tai P (pysäköin-
ti) -asennossa. Moottori käynnistyy 
ainoastaan, kun vaihteenvalitsin on N 
(vapaa) -asennossa tai P (pysäköinti) 
-asennossa.

 Tarkista akun kaapeliliitännät ja var-
mista, että ne ovat puhtaat ja tiukasti 
kiinni.

 Sytytä sisävalot. Jos valo himmenee 
tai sammuu käynnistintä käytettäessä, 
akkuvaraus on purkautunut.

Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä tai hinaamalla autoa. Auton laitteis-
to voi vaurioitua. Lisätietoja on tämän 
luvun kohdassa "Käynnistys apukäyn-
nistyskaapeleilla".

 HUOMIO
Moottorin käynnistäminen työntämällä 
tai vetämällä autoa voi ylikuormittaa 
katalysaattoria ja vaurioittaa pakojär-
jestelmää.

Jos moottori pyörii normaalisti, 
mutta ei käynnisty 
 Tarkista polttoainemäärä ja lisää polt-

toainetta tarvittaessa.
Jos moottori ei edelleenkään käynnisty, 
suosittelemme, että kysyt neuvoja 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

JOS MOOTTORI EL KÄYNNISTY
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Moottorin käynnistäminen apukäynnis-
tyskaapelien avulla saattaa olla väärin 
toteutettuna vaarallista. Noudata tarkasti 
näitä apukäynnistyskaapelien käyttöön 
liittyviä ohjeita, jotta et altista itseäsi 
vaaralle eikä autoon tule vaurioita. Anna 
mekaanikon tai hinauspalvelun käynnis-
tää moottori, ellet ole täysin varma käyn-
nistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 VAROITUS

Noudata aina seuraavia ohjeita akkuun 
liittyvien töiden ja akun käsittelyn 
yhteydessä, jotta estät VAKAVIEN ja 
HENGENVAARALLISTEN VAMMOJEN 
vaaran: 

Lue tarkasti akun käsittelyyn 
liittyvät ohjeet ja noudata niitä, 
kun käsittelet akkua.

Suojaa silmät happo-roiskeilta 
silmänsuojaimilla.

Älä vie akkua avotulen, kipinä-
lähteiden tai kytevien aineiden 
lähelle.

 Akun kennoissa on aina helposti 
syttyvää vetykaasua, joka saat-
taa aiheuttaa räjähdyksen syt-
tyessään. 

Pidä akut poissa lasten ulottu-
vilta.

 Akut sisältävät erittäin voimak-
kaasti syövyttävää rikkihappoa. 
Varo akkuhapon joutumista 
iholle, silmiin tai vaatteisiin.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuh-
tele niitä puhtaalla vedellä vähintään 
15 minuutin ajan ja mene viipymättä 
lääkäriin. Pese iholle joutunut akkuhap-
po välittömästi pois. Mene viipymättä 
lääkäriin, jos tunnet kipua tai poltetta.
 Jos muovista akkukoteloa painetaan 

liian voimakkaasti sitä nostettaessa, 
se saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa vammo-
ja. Käytä apuna akkutelinettä tai nosta 
akkua käsin vastakkaisista kulmista.

 Älä yritä käynnistää moottoria apu-
käynnistyskaapelien avulla, jos akku 
on jäätynyt.

 Älä KOSKAAN lataa akkua, kun siihen 
on liitetty akkukaapelit.

 Sytytysjärjestelmä toimii suurjännit-
teellä. Älä KOSKAAN koske järjestel-
män komponentteihin, kun moot-
tori on käynnissä 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 purkautunut, akku voi 
haljeta tai räjähtää. 

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita estääksesi 
auton vaurioitumisen:
 Käytä apukäynnistyksessä ainoastaan 

12 V:n virtalähdettä (akkua tai 
akkulaturia).

 Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä autoa.

KÄYNNISTYS APUKAYNNISTYSKAAPELEILLA
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i  Lisätietoja

Pb

  Akun hävittäminen virheelli-
sesti voi olla haitallista ympä-
ristölle ja terveydelle. Hävitä 
akku paikallisten ongelmajä-
temääräysten mukaisesti.

Käynnistäminen 
apukäynnistyskaapeleilla 
1. Siirrä autot riittävän lähelle, jotta apu-

käynnistyskaapelit yltävät paikoilleen. 
Autot eivät saa kuitenkaan koskettaa 
toisiaan.

2. Älä vie käsiä tai mitään esineitä jääh-
dytyspuhaltimen tai muiden moottori-
tilassa olevien esineiden lähelle, vaik-
ka moottori ei ole käynnissä.

3. Sammuta kaikki virtaa kuluttavat lait-
teet, kuten radiot, valot, ilmastointi-
laite jne. Vaihda ajoneuvojen vaihde P 
(pysäköinti) -asentoon, (Automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto) tai vapaalle 
(Manuaalivaihteisto) ja kytke seison-
tajarrut päälle. Sammuta molempien 
autojen moottorit.

1VQA4001

4. Liitä käynnistyskaapelit tarkassa jär-
jestyksessä kuvan mukaisesti. Kytke 
ensimmäinen apukäynnistyskaapeli 
ensin autosi tyhjentyneen akun punai-
seen plusnapaan (1).

5. Kytke ensimmäisen apukäynnistys-
kaapelin toinen pää avustavan auton 
punaiseen plusnapaan (2).

6. Kytke toisen apukäynnistyskaapelin 
pää avustavan auton mustaan miinus-
napaan (3).

7. Kytke toisen apukäynnistyskaapelin 
toinen pää autossasi olevaan korin 
maadoituspisteeseen (4).

 Apukäynnistyskaapelit eivät saa 
olla kontaktissa mihinkään muuhun 
akkunapoihin ja maadoituspisteeseen. 
Älä nojaudu akun yli kiinnittäessäsi 
kaapeleita.

8. Käytä autoa ajamalla vähintään 30 
minuuttia tai pitämällä moottoria 
joutokäynnillä vähintään 60 minuuttia 
ennen moottorin sammuttamista. 
Jos akkua ei ladata tarpeeksi pitkään, 
auton käynnistäminen ei taaskaan 
onnistu. Voit myös käydä lähimmässä 
HYUNDAI- liikkeessä pyytämässä, että 
akku ladataan ja testataan.

Jos autosi ei käynnisty muutaman yri-
tyksen jälkeen, se pitää todennäköisesti 
viedä huoltoon. Ota yhteyttä valtuutet-
tuun huoltoon. Jos akkuvarauksen pur-
kautumisen syy on epäselvä, suositte-
lemme, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä. 
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Irrota apukäynnistyskaapelit päinvastai-
sessa järjestyksessä kuin missä ne kyt-
kettiin:
1. Irrota apukäynnistyskaapelin pää 

autossasi olevasta korin maadoitus-
pisteestä (4).

2. Irrota apukäynnistyskaapelin toinen 
pää avustavan auton mustasta mii-
nusnavasta (3).

3. Irrota toisen apukäynnistyskaapelin 
pää avustavan auton punaisesta plus-
navasta (2).

4. Irrota apukäynnistyskaapelin toinen 
pää autosi akun punaisesta plusnavas-
ta (1).
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Moottorin lämpötila on todennäköisesti 
liian korkea, jos jäähdytysnesteen läm-
pötila osoittaa moottorin ylikuumenneen, 
huomaat moottorin tehon laskeneen tai 
kuulet moottorista nakutusääntä. Toimi 
seuraavasti: 
1. Siirry tien sivuun heti, kun se on turval-

lista.
2. Siirrä vaihteenvalitsin P (pysäköin-

ti)-asentoon, (Automaatti-/kaksoiskyt-
kinvaihteisto) tai vapaalle (Manuaali-
vaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto) ja 
kytke seisontajarrut päälle. Jos ilmas-
tointilaite on päällä, sammuta se.

3. Jos jäähdytysnestettä vuotaa auton 
alle tai konepellin alta nousee höyryä, 
pysäytä moottori. Älä avaa konepeltiä, 
ennen kuin jäähdytysnesteen vuota-
minen on lakannut tai höyryä ei enää 
näy. Jätä moottori käyntiin ja tarkista, 
että jäähdyttimen puhallin toimii, jos 
autossa ei ole näkyvää jäähdytysnes-
tevuotoa eikä konepellin alta nouse 
höyryä. Sammuta moottori, jos puhal-
lin ei toimi.

 VAROITUS
Älä pidä kättä, vaatekappa-
leita tai työkaluja liikkuvien 
osien kuten puhaltimen ja 
jakopään hihnan lähellä, kun 
moottori on käynnissä, 
koska ne voivat tarttues-
saan aiheuttaa vakavia vam-
moja.

4. Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai auton alta 
jäähdytysnestettä. (Jos ilmastointilaite 
on ollut käytössä, on normaalia, että 
kondenssivettä tippuu auton alle, kun 
auto pysäköidään.)

5. Jos havaitset jäähdytysnestevuodon, 
sammuta moottori välittömästi ja ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.

 VAROITUS
Jos moottori tai jäähdytin 
on kuuma, älä KOSKAAN 
irrota jäähdytysnesteen pai-
suntasäiliön korkkia tai tyh-
jennystulppaa, vaikka moot-

tori ei ole käynnissä. Kuuma jäähdytys-
neste ja höyry voivat purkautua paineel-
la aiheuttaen vakavia vammoja.
Sammuta moottori ja odota, että se 
jäähtyy. Avaa jäähdytysnesteen paisun-
tasäiliön korkki erittäin varovasti. Kiedo 
paksu pyyhe sen ympärille ja kierrä sitä 
vastapäivään ensimmäiseen rajoitti-
meen asti. Siirry kauemmaksi, kun paine 
purkautuu jäähdytysjärjestelmästä. Kun 
olet varma, että kaikki paine on purkau-
tunut, irrota korkki tarttumalla siihen 
tukevasti paksun pyyhkeen läpi, paina-
malla ja kiertämällä vastapäivään.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE
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6. Odota, että moottorin lämpötila laskee 
normaaliksi, jos et löydä mitään syytä 
sen ylikuumenemiseen. Jos jäähdy-
tysnestesäiliön nestetaso on laskenut, 
nosta nestetaso puolivälimerkintään 
asti lisäämällä säiliöön jäähdytysnes-
tettä.

7. Kiinnitä ajaessasi erityistä huomiota 
ylikuumenemiseen liittyviin vikaoirei-
siin. Jos ylikuumeneminen uusiutuu, 
suosittelemme, että otat yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

HUOMAUTUS
 Jäähdytysjärjestelmässä on vuoto, 

jos jäähdytysnesteen paisuntasäiliön 
nestetaso laskee huomattavasti, jol-
loin auto on suositeltavaa tarkastuttaa 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 Jos moottori ylikuumenee liian mata-
lan jäähdytysnestetason vuoksi, jääh-
dytysnesteen lisääminen liian nopeas-
ti voi aiheuttaa halkeamia moottoriin. 
Lisää jäähdytysnestettä hitaasti ja 
pieni määrä kerrallaan, jotta moottori 
ei vaurioidu.



8-11

08

OBC3080003

OBC3040013

(1) Matalan rengaspaineen osoitus / 
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
(TPMS) vian merkkivalo

(2) Matalan rengaspaineen osoitus (näkyy 
LCD-näytöllä)

(3) TPMS SET -painike

Tämän auton rengaspaineen valvontajär-
jestelmä valvoo ja vertailee kunkin pyö-
rän ja renkaan sädettä ja pyörimisomi-
naisuuksia ajon aikana. Se tarkistaa myös 
onko jonkin renkaan paine merkittävästi 
liian alhainen.
Nollaa järjestelmä painamalla TPMS 
SET -painiketta ohjeiden mukaisesti ja 
tallentamalla nykyisen rengaspaineen.
Jos yhden tai useamman renkaan paine 
on tämän jälkeen merkittävästi liian alhai-
nen, alhaisen rengaspaineen merkkivalo 
syttyy ja mittaristossa näytetään viesti 
(jos varusteena). 
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo syttyy, jos järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän 
nollaaminen
Rengaspaineen valvontajärjestelmä tulee 
nollata seuraavissa tapauksissa:
 Renkaiden (tai pyörien) korjaamisen tai 

vaihtamisen jälkeen
 Pyörien paikanvaihdon jälkeen
 Rengaspaineen säätämisen jälkeen
 Kun alhaisen rengaspaineen merkkivalo 

syttyy
 Jousituksen tai ABS-järjestelmän vaih-

don jälkeen

REN ASPAINEEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS
JOS VARUSTEENA
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OBC3080004

1. Pysäköi auto tasaiselle ja kovalle 
alustalle.

2. Lisää renkaisiin ilmaa, kunnes rengas-
paine vastaa auton tunnuslevyyn tai 
kuljettajan oven sisäkarmin alaosaan 
kiinnitettyyn tarraan merkittyä rengas-
painesuositusta.

3. Käynnistä moottori ja pidä TPMS 
SET -painiketta painettuna noin kol-
men sekunnin ajan rengaspaineen 
valvontajärjestelmän nollaamiseksi. 
Nollausprosessi suoritetaan loppuun 
automaattisesti.

4. Tarkista tämän jälkeen, että alhaisen 
rengaspaineen merkkivalo sammuu 
vilkuttuaan neljän sekunnin ajan. Jos 
autossa on supervision-mittaristo, 
tarkista, että mittaristossa näkyy viesti 
"Tire pressures stored" (Rengaspaineet 
tallennettu).

5. Kun rengaspaineiden valvontajärjes-
telmä on nollattu, aja autolla noin 20 
minuuttia tallentaaksesi uudet rengas-
paineet järjestelmään.

 Jos alhaisen rengaspaineen merkkivalo 
syttyy, toista vaihe 3.

 Kun rengaspaineiden valvontajärjest-
elmä nollataan, sen hetkiset renga-
spaineet tallennetaan vakiopaineiksi.

 HUOMIO
 Jos renkaita ei täytetä ja nollaat ren-

gaspaineiden valvontajärjestelmän, 
järjestelmä ei välttämättä ilmoita 
asianmukaisesti, vaikka renkaiden 
paine olisi merkittävästi liian alhai-
nen. Ennen rengaspaineiden valvon-
tajärjestelmän nollaamista sinun on 
tarkistettava, että rengaspaineet ovat 
asianmukaiset.

 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä 
ei ehkä toimi asianmukaisesti, ellet 
nollaa sitä, vaikka järjestelmä pitäisi 
nollata.

 Rengaspaineiden valvontajärjestel-
män nollaus ei aktivoidu, jos painat 
rengaspaineiden valvontajärjestel-
män nollauspainiketta ajon aikana. 
Rengaspaineiden valvontajärjestel-
män nollauspainiketta 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 tuntia ja sillä 
on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin 
aikana.
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Rengaspaineen 
valvontajärjestelmä

 VAROITUS
Liian korkea ja liian matala rengaspai-
ne lyhentää renkaan käyttöikää ja hei-
kentää ajettavuutta. Yli- tai alipainei-
nen rengas voi myös yllättäen puhjeta, 
jolloin vaarana on ajoneuvon hallinnan 
menettäminen ja liikenneonnettomuus.

Tarkista kaikkien renkaiden (myös vara-
renkaan) rengaspaine kerran kuukaudes-
sa, renkaan ollessa kylmä ja lisää ilmaa 
tarvittaessa, kunnes rengaspaine on tun-
nuslevyyn tai erilliseen tarraan merkityn 
suosituksen mukainen. (Tarkista rengas-
painesuositus erikseen, jos käyttämäsi 
renkaiden koko poikkeaa tunnuslevyyn 
tai tarraan merkitystä rengaskoosta.)
Autosi on varustettu rengaspaineen 
valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa LCD-
näytöllä, jos jonkin renkaan rengaspaine 
laskee liian alhaiseksi. Pysäytä auto, 
tarkista rengaspaineet ja lisää renkaaseen 
ilmaa tarvittaessa. Rengas ylikuumenee 
ja saattaa vaurioitua, jos rengaspaine on 
liian alhainen. 
Rengas myös kuluu nopeammin ja auton 
polttoaineenkulutus kasvaa. Lisäksi alhai-
nen rengaspaine saattaa huonontaa 
ohjattavuutta ja pidentää pysähtymis-
matkaa.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
TPMS ei korvaa renkaiden säännöllistä 
huoltoa, ja kuljettajan pitää varmistaa 
säännöllisesti, että rengaspaine on riit-
tävä, vaikka järjestelmä ei ole ilmoittanut 
liian alhaisesta rengaspaineesta.
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo syttyy, kun järjestelmäs-
sä on toimintahäiriö. Vikavalo toimii myös 
matalan rengaspaineen varoitusvalona. 
Valo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää 
palamaan, kun järjestelmässä on toimin-
tahäiriö. Tämä toistuu aina, kun mootto-
ri käynnistetään, kunnes toimintahäiriö 
korjataan. 
Jos vian merkkivalo palaa, järjestelmä ei 
mahdollisesti havaitse liian matalaa ren-
gaspainetta. Toimintahäiriö saattaa joh-
tua esimerkiksi epäyhteensopivan ren-
kaan tai vanteen asentamisesta. 
Tarkista, syttyykö vikavalo pyörään teh-
tyjen muutosten tai uuden pyörän asen-
tamisen jälkeen, jotta tiedät, onko pyörä 
yhteensopiva rengaspaineen valvontajär-
jestelmän kanssa.
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HUOMAUTUS
Jos mikään alla mainituista tapahtuu, 
niin suosittelemme järjestelmän tar-
kastuttamista valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
1. Matalan rengaspaineen osoitus / 

rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo ei syty 3 sekunnin 
ajaksi, kun virtalukko asetetaan 
ON-asentoon tai kun moottori käy.

2. Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vian merkkivalo vilkkuu noin 1 minuu-
tin ajan ja jää sitten palamaan. 

3. Vajaapaineisen renkaan sijainti-il-
moitus jää näkyviin.

Matalan 
rengaspaineen  
osoitus

Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus ja rengaspaineen 
osoitus

OBC3040013

Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian 
merkkivalot syttyvät ja LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai useam-
man pyörän rengaspaine on liian matala. 
Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus 
osoittaa matalapaineisen renkaan sijain-
nin.
Vähennä ajonopeutta ja varaudu pysäh-
tymismatkan pitenemiseen, kun merk-
kivalo syttyy tai varoitus tulee näkyviin 
LCD-näytölle. Pysäytä auto viipymättä 
ja tarkista rengaspaineet. Lisää renkai-
siin ilmaa, kunnes rengaspaine vastaa 
auton tunnuslevyyn tai kuljettajan oven 
sisäkarmin alaosaan kiinnitettyyn tarraan 
merkittyä rengaspainesuositusta. Nollaa 
tämän jälkeen rengaspaineen valvonta-
järjestelmän järjestelmän nollausohjei-
den mukaisesti.
Vaihda vaurioituneen pyörän tilalle vara-
pyörä, ellet kykene ajamaan läheiselle 
huoltoasemalle tai jos rengaspaine ei 
nouse suositellulle tasolle. 
Matalan rengaspaineen osoitus palaa ja 
rengaspaineen valvontajärjestelmän vian 
merkkivalo saattaa vilkkua yhden minuu-
tin ajan, minkä jälkeen se jää palamaan, 
kunnes rengas on korjattu ja asennettu 
autoon.
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 HUOMIO
Matalan rengaspaineen osoitus saattaa 
syttyä talvella tai ulkolämpötilan las-
kiessa, jos rengaspaineet on säädetty 
ohjearvon mukaisiksi lämpimällä ilmal-
la. Tämä ei ole toimintahäiriö, vaan joh-
tuu ulkolämpötilan laskemisen aiheut-
tamasta rengaspaineen 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 rengaspaineen 
valvontajärjestelmän järjestelmän nol-
lausohjeiden mukaisesti.
Rengaspaineen valvontajärjestelmä ei 
välttämättä kalibroidu asianmukaisesi 
seuraavissa tapauksissa:
- Et nollaa rengaspaineen valvontajär-

jestelmää 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 suu-

rempi tai epätasainen kuormitus.
- Käytössä on varapyörä tai lumiketjut.

 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 vau-
rioitua, jos niillä ajetaan liian matalasta 
rengaspaineesta huolimatta.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän 
(TPMS) vikavalo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian 
merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja 
jää sitten palamaan, jos järjestelmässä on 
toimintahäiriö.
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS
Jos rengaspaineen valvontajärjestel-
mässä on toimintahäiriö, vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoitus ei tule näky-
viin, vaikka autossa on rengas, jonka 
paine on liian matala.
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Rengaspaineanturilla varustetun 
pyörän vaihtaminen
Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian 
merkkivalo syttyy ja vajaapaineisen ren-
kaan sijainti-ilmoitus näkyy näytöllä, kun 
jokin renkaista tyhjenee. Suosittelemme, 
että vaihdatat renkaan viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä tai vaihdat 
sen tilalle varapyörän.

 HUOMIO
Älä koskaan käytä vajaan renkaan kor-
jaukseen ja/tai täyttöön sellaista paik-
kausainetta, jota autollesi määritetty 
HYUNDAI-liikkeessä tai valtuutettu kor-
jaamo ei ole hyväksynyt. 

Alipaineisen renkaan tunnistaminen 
silmämääräisesti voi olla mahdotonta. 
Käytä mittaamiseen aina laadukasta 
rengaspainemittaria. Ajossa lämmenneen 
renkaan rengaspaine on aina kylmän 
renkaan rengaspainetta 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 renkaaseen 
ilmaa, kunnes rengaspaine on suosituk-
sen mukainen, vasta sen jäähdyttyä.

 VAROITUS
 Rengaspaineen valvontajärjestelmä 

ei kykene varoittamaan sinua ulkoisen 
tekijän (kuten tiellä ollut naula, terävä 
esine) aiheuttamasta äkillisestä ren-
gas rikosta.

 Jos auto tuntuu epävakaalta, vapau-
ta kaasupoljin, hidasta ajonopeut-
ta jarruttamalla kevyesti ja aja auto 
alhaisella nopeudella pysäköitäväksi 
lähimpään turvalliseen paikkaan.

 VAROITUS
Rengaspaineen valvontajärjestelmä ei 
kykene varoittamaan kuljettajaa mata-
lasta rengaspaineesta tai järjestelmän 
toimintahäiriöstä, jos sen osiin tehdään 
muutoksia omavaltaisesti tai jos niitä 
yritetään poistaa käytöstä tai irrottaa. 
Myös rengaspaineen valvontajärjestel-
män takuu saattaa raueta.

 VAROITUS
Euroopassa
 Älä muuta autoa, se voi haitata TPMS:n 

toimintaa.
 Markkinoilla olevissa renkaissa ei ole 

TPMS-anturia. Oman turvallisuutesi 
takia suosittelemme, että käytät 
vaihdossa valtuutetusta HYUNDAI-
liikkeestä saatavia osia.

 Jos käytät markkinoilla olevia ren-
kaita, käytä HYUNDAI-liikkeessä tai 
vastaavan autollesi määritetyn tahon 
hyväksymiä TPMS-antureita.

 Jos autoasi ei ole varustettu TPMS-
antureilla tai TPMS ei toimi oikein, 
autosi saattaa tulla hylätyksi maassasi 
suoritettavassa vuosikatsastuksessa.
  Kaikissa EUROOPAN markkinoilla 
seuraavien ajankohtien jälkeen 
myytävissä autoissa on oltava TPMS.
- Uudet automallit: 

Marraskuun 1, 2012 ~
- Myynnissä olevat automallit : 

Marraskuun 1, 2014~ (Perustuu 
auton rekisteröintiin)
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 VAROITUS
Renkaanvaihtoon liittyy vaaratekijöi-
tä. Jotta vältyt vakavilta vammoilta ja 
hengenvaaralta, noudata tarkasti tämän 
osan ohjeita, kun vaihdat autoosi ren-
kaita.

 HUOMIO
Ole varovainen käyttäessäsi tunkin 
kampea, äläkä koske sen litteää n pää-
hän. Litteässä päässä on terävät reunat, 
jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja.

Tunkki ja työkalut 

OGB064012

(1) Tunkin kampi
(2) Tunkki
(3) Mutteriavain

Tunkki, tunkin kahva ja pyörän kiinni-
tysmutterien ruuviavain ovat matkata-
varatilassa matkatavarakannen alla. (jos 
varusteena)

OLF064031N

Käytä tunkkia ainoastaan renkaanvaihtoon 
hätätilanteessa.
Käännä varapyörän kiinnitysruuvia 
vastapäivään ja irrota vararengas.
Voit kiinnittää renkaan paikalleen kiertä-
mällä kiinnitysruuvia myötäpäivään. 
Aseta vararengas ja työkalut huolellisesti 
niille varatuille paikoille, jotta ne eivät 
aiheuta melua.

OLF064005

Jos varapyörän kiinnityspultin avaaminen 
käsin on hankalaa, voit käyttää tunkin 
kampea apuna.
1. Aseta tunkin kampi (1) varapyörän 

kiinnityspultin sisälle.
2. Käännä varapyörän kiinnityspulttia 

vastapäivään tunkin kammella.

JOS REN AS TYHJENEE AUTOSSA ON VARUSTEENA 
VARAREN AS  JOS VARUSTEENA
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Renkaiden vaihtaminen

 VAROITUS
Auto voi luiskahtaa tai vieriä pois 
tunkin päältä ja aiheuttaa vakavia ja 
hengenvaarallisia vammoja. Noudata 
seuraavia turvallisuusohjeita:
 Älä mene tunkin varassa olevan auton 

alle.
 Älä KOSKAAN tee korjaustöitä 

ajoradalla. Aja auto aina kokonaan 
pois ajoradalta, syrjään liikenteestä, 
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 kiinnitys-

kohtia auton etu- ja takaosassa. Älä 
koskaan kiinnitä tunkkia puskuriin tai 
muihin alustan kohtiin.

 Älä käynnistä tai käytä moottoria, kun 
auto on nostettu tunkin varaan.

 Älä anna kenenkään oleskella autossa, 
kun se on nostettu tunkin varaan.

 Varmista, että lapset eivät mene 
ajoradalle eivätkä auton lähelle.

Vaihda auton pyörä seuraavasti:
1. Pysäköi tasaiselle ja kovalle alustalle. 
2. Siirrä vaihteenvalitsin P (pysäköin-

ti)-asentoon (automaatti-/kaksois-
kytkinvaihteisto) tai vapaa-asentoon 
(manuaalivaihteisto), kiristä seisonta-
jarru ja aseta virta-avain LOCK/OFF-
asentoon.

3. Kytke hätävilkut painamalla painiketta. 
4. Poista pyöränmutteriavain, tunkki, 

tunkin varsi ja varapyörä autosta.

OBC3080005

[A]: Kiilata

5. Kiilaa vaihdettavaan pyörään nähden 
ristikkäin vastapäätä oleva pyörä liik-
kumattomaksi renkaan eteen ja taakse 
asennettavilla kiiloilla.

OBC3080006

6. Kierrä jokaista mutteria yksi kierros 
vastapäivään oheisessa järjestyksessä, 
mutta älä irrota niitä ennen pyörän 
nostamista.
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OBC3080007

7. Aseta tunkki vaihdettavaa rengasta 
lähimpänä olevaan kiinnityskohtaan 
korin alaosassa. Kiinnityskohdat koos-
tuvat kahdesta runkoon hitsatusta 
levystä, joissa on kaksi syvennystä. Älä 
koskaan nosta autoa mistään muusta 
paikasta. Se saattaa vaurioittaa helma-
peltiä tai auton muita osia.

OBC3080008

8. Aseta tunkin kampi paikalleen ja kään-
nä sitä myötäpäivään, niin että pyörä 
nousee irti maasta. Varmista, että auto 
on tukevasti tunkin varassa.

9. Löysää pyöränmuttereita mutteriavai-
mella ja irrota ne käsin. Irrota pyörä 
pulteista ja aseta se lappeelleen maa-
han. Puhdista pultit, kiinnityspinnat ja 
pyörä. 

10. Asenna vararengas kiinni navan 
pyöränpultteihin.

11. Aseta pyöränmutterit siten, että kapea 
pää on vanteen puolella, ja kiinnitä ne 
pultteihin käsin kiristämällä sormitiuk-
kuuteen.

12. Laske auto alas kääntämällä tunkin 
vipua vastapäivään.

OBC3080009

13. Kiristä pyöränmutterit avaimel-
la kuvan mukaisessa järjestyksessä. 
Kiristä mutterit vaiheittain, kunnes ne 
ovat tiukasti kiinni. Suosittelemme, 
että annat valtuutetun HYUNDAI-
liikkeen kiristää pyöränmutterit ohje-
tiukkuuteen mahdollisimman pian. 
Pyöränmutterit pitää kiristää n. 107-
127 Nm:n tiukkuuteen.
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Tarkista rengaspaine, jos käytössäsi on 
rengaspainemittari (rengaspainesuosi-
tukset ovat luvun 2 kohdasta Renkaat 
ja vanteet). Jos rengaspaine on liian 
alhainen, aja hitaasti lähimmälle huol-
toasemalle täyttämään rengas ohjeen 
mukaiseen paineeseen. Aseta venttiilin-
hattu aina takaisin paikalleen rengaspai-
neen tarkistamisen ja renkaan täyttämi-
sen jälkeen. Renkaasta saattaa muuten 
vuotaa ilmaa. Korvaa hävinnyt venttii-
linhattu uudella mahdollisimman pian. 
Pyöränvaihdon jälkeen aseta tyhjentynyt 
rengas varapyörän paikalle ja työkalut 
niille varatuille paikoille.

HUOMAUTUS
 Mittaa rengaspaine mahdollisimman 

pian varapyörän käyttöönoton jäl-
keen. Täytä rengas ohjeen mukaiseen 
paineeseen.

 Tarkista pyöränmutterien tiukkuus 
ja kiristä tarvittaessa 50 km:n ajon 
jälkeen, jos vaihdat renkaat. Tarkista 
pyöränmutterien tiukkuus uudelleen 
1000 km:n ajon jälkeen.

 HUOMIO
Autosi pyöränpulteissa ja -muttereis-
sa on metriset kierteet. Asenna pyöriin 
samat mutterit, jotka irrotit. Jos joudut 
vaihtamaan pyöränmuttereita, varmis-
ta, että uusissa muttereissa on metriset 
kierteet. Muuten pultit voivat vaurioitua 
eikä pyörän kiinnitys napaan ole tur-
vallinen. Lisätietoja saat valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä.

Jos huomaat vaurioita tunkissa, pyörän-
muttereissa, -pulteissa tai muissa varus-
teissa, 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 asennettu eri-
koiskapea varapyörä, ja noudata annet-
tuja ohjeita.

 VAROITUS
Noudata seuraavia erikoiskapean vara-
pyörän käyttöön liittyviä ohjeita, jotta 
vältät auton hallinnan menettämisen ja 
onnettomuusvaaran:
 Käytä vararengasta ainoastaan hätäti-

lanteissa.
 Ajonopeus ei saa ylittää 0 km/h).
 Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun 

varapyörään merkittyä enimmäis-
kuormarajaa ja auton enimmäismas-
sarajaa.

 Tilapäiskäyttöön tarkoitettua vara-
pyörää ei saa jättää jatkuvaan käyt-
töön. Korjauta tai vaihdata alkupe-
räisen pyörän rengas ja asenna se 
takaisin viipymättä, jotta vararengas 
ei kulu ja rikkoudu.
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Kun erikoiskapea varapyörä on asennet-
tuna:
 Tarkista varapyörän rengaspaine asen-

nuksen jälkeen. Tilapäisajoon tarkoite-
tun varapyörän rengaspaineen pitää 
olla 4,2 bar.

 Älä pese autoa automaattipesussa, kun 
siihen on asennettu tilapäiskäyttöön 
tarkoitettu varapyörä.

 Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä 
on autokohtainen. Älä käytä sitä muissa 
autoissa.

 Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapy-
örän renkaan kulutuspinta kuluu tav-
allista nopeammin. Tarkista renkaan 
kunto säännöllisesti ja tarvittaessa 
asennuta pyörään uusi alkuperäisen 
kokoinen rengas.

 Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön tar-
koitettua varapyörää kerrallaan.

 Älä vedä perävaunua, kun autoon on 
asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu 
varapyörä.

HUOMAUTUS
Kun normaalikokoinen rengas ja pyörä 
asennetaan autoon, pyöränmutte-
rit täytyy kiristää ohjetiukkuuteen. 
Pyoranmutterien oikea kiristysmoment-
ti on 107-127 Nm.

 HUOMIO
Estä varapyörän ja auton vauriot 
seuraavasti:
 Valitse ajonopeus tieolosuhteiden 

mukaan niin, että pystyt väistämään 
kaikki mahdolliset vaaratekijät, esi-
merkiksi kuopat ja tiellä olevat irtoesi-
neet.

 Vältä esteiden yli ajamista. Auton 
maavara on noin 2,5 cm tavallista 
pienempi, koska tilapäiskäyttöön 
tarkoitettu varapyörä on läpimitaltaan 
tavallista pyörää pienempi.

 Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyttöön 
tarkoitettuun varapyörään. Lumiketju 
ei sovi pyörään kunnolla, koska pyörä 
on tavallista pienempi.

 Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyö-
rän rengasta ei saa asentaa muulle 
vanteelle, eikä sen vanteelle saa asen-
taa tavallista rengasta, talvirengasta 
tai koristekapselia.
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Tunkin tarra

OHYK065011/OAC3N070038TU

 Tyyppi A

 Tyyppi B  

Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa 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 tunkkia.
5. Älä mene tunkin varassa olevan auton alle.
6. Tunkin paikat kynnyskotelon alaosassa
7. Tunkin nostolevyn pitää olla vaakasuorassa nostokohdan alapuolella, kun auto nos-

tetaan tunkin varaan.
8. Vaihda peruutusvaihteelle (manuaalivaihteisto) tai siirrä vaihtovipu P-asentoon 

(automaatti-/kaksoiskytkinvaihteisto).
9. Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, tasaisella maa-alustalla.
10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12. Valmistajan edustaja ja osoite
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Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tyyppi A

OBC3080031TU
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OBC3080032TU
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Tyyppi B

OBC3080029
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OBC3080030
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JOS REN AS TYHJENEE JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA 
RENKAANPAIKKAUSSARJA  JOS VARUSTEENA

OGB064005

Lue turvallisuuden vuoksi tämän oppaan 
ohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä.
(1) Kompressori
(2) Paikkausainepullo
Renkaanpaikkaussarja korjaa renkaan 
vain väliaikaisesti, on suositeltavaa, että 
tarkastutat renkaan viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS 
- Yksi tiivistysaine rengasta kohti
Jos kaksi tai useampia renkaita on tyh-
jentynyt, älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa, sillä sen sisältämä paikkausainepul-
lo riittää vain yhden renkaan paikkaa-
miseen.

 VAROITUS
Renkaan sivuseinä
Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa ren-
kaiden kyljissä olevien reikien korjaa-
miseen. Seurauksena voisi olla renkaan 
tyhjenemisestä johtuva onnettomuus.

 VAROITUS
Väliaikainen korjaus
Korjauta rengas viipymättä. Renkaan-
paikkaussarjalla paikattu rengas saattaa 
tyhjentyä milloin tahansa.

Johdanto

OBC3080010

Voit korjata puhjenneen renkaanpaik-
kaussarjan avulla niin, että pääset jatka-
maan matkaa.
Voit korjata yleisimmät, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat vauriot helposti 
kompressorin ja paikkausaineen avulla.
Varmistettuasi, että rengas on kunnolla 
paikattu, voit jatkaa ajamista (enintään 
200 km matkan ja 80 km/h ajonopeudella) 
korjaamolle renkaan vaihtamista varten.
Erittäin suurikokoisten repeämien tai 
renkaan sivun vaurioiden korjaaminen ei 
mahdollisesti onnistu paikkaussarjalla.
Kun rengaspaine laskee, renkaan suori-
tuskyky saattaa huonontua.
Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, erityisesti 
kun auto on kuormattu täyteen tai kun 
vedät perävaunua.
Renkaanpaikkaussarja korjaa renkaan 
vain väliaikaisesti ja sitä saa käyttää vain 
yhden renkaan korjaamiseen kerrallaan.
Renkaan paikkaaminen onnistuu helposti 
ja luotettavasti, kun noudatat seuraavia 
ohjeita:
Lisätietoja on kohdassa "Ohjeita renkaan-
paikkaussarjan turvalliseen käyttöön".
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Ohjeita renkaanpaikkaussarjan 
turvalliseen käyttöön
 Pysäköi tien sivuun kauas muusta lii-

kenteestä, jotta voit käyttää renkaan-
paikkaussarjaa turvallisesti. 

 Kytke seisontajarru myös pysäköitäessä 
tasaiselle alustalle, jotta auto ei pääse 
liikkumaan äkillisesti.

 Käytä renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilöauton renkai-
den paikkaamiseen ja täyttöön. 
Renkaanpaikkaussarjan avulla voidaan 
paikata ainoastaan renkaan kulutuspin-
nan vaurioita.

 Älä käytä sarjaa moottori- tai polku-
pyörän renkaiden tai muun tyyppisten 
renkaiden paikkaamiseen.

 Oman turvallisuutesi vuoksi älä käytä 
renkaanpaikkaussarjaa, kun sekä ren-
gas että vanne ovat vaurioituneet.

 Yli 0.24 mm:n pituisten repeämien kor-
jaaminen renkaanpaikkaussarjalla saat-
taa olla mahdotonta. 

 Suosittelemme yhteyden ottamista 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeessä.

 Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, jos 
renkaassa on useita, liian matalan ren-
gaspaineen aiheuttamia vaurioita.

 Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia tai 
muuta puhkeamisen aiheuttanutta 
esinettä.

 Älä sammuta moottoria, kun auto on 
ulkotilassa. Kompressorin käyttö saat-
taa tyhjentää auton akun.

 Valvo renkaanpaikkaussarjan toimintaa 
jatkuvasti.

 Älä käytä kompressoria kerrallaan yli 10 
minuuttia, jottei se ylikuumene.

 Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
ulkolämpötila on alle -30°C.
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Renkaanpaikkaussarjan osat

OIA0630007/Q

1. Nopeusrajoitustarra
2. Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusrajoitustarra
3. Täyttöletku renkaan venttiiliin
4. Virtajohto ja pistoke
5. Paikkausainepullon teline
6. Kompressori
7. ON/OFF-kytkin
8. Painemittari, joka näyttää renkaan täyttöpaineen.
9. Rengaspaineen vähentämispainike 
10. Letku kompressorin ja tiivistysainepullon yhdistämiseen kompressoriin ja renkaaseen

Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitsevat kompressorin kotelossa.



8-30

Hätätilanteet

 VAROITUS
Vanhentunut paikkausaine
Älä käytä paikkausainetta sen jälkeen, 
kun paikkausainepulloon merkitty vii-
meinen käyttöpäivä on kulunut umpeen. 
Se voi lisätä renkaan tyhjenemisen ris-
kiä.

 VAROITUS
Paikkausaine
 Pidä pois lasten ulottuvilta.
 Varo, ettei ainetta pääse silmiin.
 Ei saa niellä.

Paikkausaine saattaa purkautua pullosta 
suurella paineella, ellet noudata seuraavia 
ohjeita oikeassa järjestyksessä.

 VAROITUS
Vain rengaspaineen lisäämiseksi (ei tyh-
jiin renkaisiin),
Noudata luvun "Renkaan täyttöpaineen 
tarkistus” annettuja ohjeita.

Renkaanpaikkaussarjan käyttö

 HUOMIO
Irrota nopeusrajoitustarra (1) paikkaus-
ainepullosta (2) ja kiinnitä se näkyvään 
paikkaan auton sisälle, kuten ohjaus-
pyörään, muistuttamaan kuljettajaa 
siitä, että autolla ei saa ajaa liian suurel-
la nopeudella.

OLMF064103

1. Ravista paikkausainepulloa.

ODN8079019 

2. Kierrä liitosletku (10) tiivisteainepullon 
liittimeen.

3. Varmista, ettei kompressorin painiket-
ta (9) paineta. 

4. Irrota vioittuneen pyörän venttii-
lin-hattu ja kiinnitä paikkausainepullon 
täyttöletku (3) venttiiliin kiertämällä.
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ODN8079020

5. Aseta tiivisteainepullo kompressorin 
koteloon (5) pullo pystyasennossa.

6. Varmista, että kompressori on kytketty 
pois päältä, asento 0.

OBC3080011

HUOMAUTUS 
Kiinnitä paikkausaineen täyttöletku 
tiukasti venttiiliin. Muussa tapauksessa 
paikkausaine voi virrata takaisinpäin 
mahdollisesti tukkien täyttöletkun.

OBC3080025

7. Kytke kompressorin virtajohdon liitin 
auton pistorasiaan kaapelilla ja liitti-
millä (4). 

8. Kun moottorin Start/Stop-painike tai 
virtalukko on ON-asennossa, kytke 
kompressori päälle ja anna sen käydä 
5–7 minuuttia tiivistysaineen täyttämi-
seksi oikeaan paineeseen. (katso välit-
tömästi luvusta 2). Täytönjälkeisellä 
rengaspaineella ei ole merkitystä, sillä 
paine tarkistetaan/korjataan myöhem-
min.

 Varo renkaan ylitäyttöä ja pysy etäällä 
renkaasta täyttäessäsi sitä.

HUOMAUTUS 
- Rengaspaine
Älä aja autolla, jos rengaspaine on alle 
2,0 bar. Seurauksena voi olla renkaan 
äkillisestä tyhjenemisestä johtuva 
onnettomuus.

9. Sammuta kompressori.
10. Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja 

pyörän venttiilistä.
Laita renkaanpaikkaussarja takaisin pai-
kalleen.
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 VAROITUS
Häkä
Älä käytä auton moottoria pitkään yhtä-
jaksoisesti tilassa, jossa on huono ilman-
vaihto.
Tämän saattaa aiheuttaa häkämyrkytyk-
sen ja tukehtumisen.

Paikkausaineen tasaaminen 
renkaaseen
11. Aja autolla välittömästi noin 7~10 km 

(tai noin 10 minuuttia), jotta paikkaus-
aine leviää renkaaseen mahdollisim-
man tasaisesti.

Älä ylitä ajonopeutta 80 km/h. Jos mah-
dollista, säilytä yli 20 km/h ajonopeus.
Jos havaitset ajon aikana tavallises-
ta poikkeavaa ajokäytöstä, tärinää tai 
melua, pienennä ajonopeutta ja kiinnitä 
erityistä huomiota ohjaukseen, kunnes 
voit pysähtyä turvalliseen paikkaan.
Ota yhteyttä tie- tai hinauspalveluun.
Käyttäessäsi renkaanpaikkaussarjaa, tii-
vistysaine voi vahingoittaa renkaan vent-
tiiliä ja vannetta. Poista tiivisteaineen 
aiheuttamat tahrat. Suosittelemme ren-
kaan venttiilin ja vanteen tarkastuttamis-
ta valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
 

Rengaspaineen tarkistaminen
1. Pysäköi sopivaan paikkaan ajettuasi 

noin 7-10 km (tai noin 10 minuuttia).
2. Yhdistä kompressorin liitäntäletku (10) 

suoraan renkaan venttiiliin.
3. Kytke kompressorin virtajohto auton 

pistorasiaan.
4. Säädä rengaspaine suositeltuun 

arvoon.
 Suorita seuraavat toimenpiteet virta-

avaimen ollessa ON-asennossa.
- Rengaspaineen lisääminen: Kytke 

kompressori päälle, asento I. Kytke 
kompressori hetkeksi pois päältä ja 
tarkista rengaspaine.

i  Lisätietoja
Painemittari saattaa näyttää todellista 
suurempaa lukemaa, kun kompressori on 
käynnissä. Jotta saat tarkan rengaspaineen 
mittausarvon, kompressori täytyy kytkeä 
pois päältä.

HUOMAUTUS 
- Renkaan venttiili
Suosittelemme, että käytät valtuute-
tusta HYUNDAI-liikkeestä saatavaa 
renkaanpaikkaussarjan tiivistysainet-
ta. Tiivistysaine on poistettava renkaan 
venttiilistä ja vanteesta kun vaihdat ren-
kaan uuteen ja suosittelemme renkaan 
venttiilin tarkastuttamista valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.
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Hinauspalvelu

OBC3080014

[A]: Dolly-hinauslaite

Tilaa hinauspalvelu mieluiten valtuute-
tulta HYUNDAI-liikkeeltä tai kaupalliselta 
hinauspalveluyritykseltä. 
Auto saattaa vaurioitua, jos se nos-
tetaan tai sitä hinataan väärin. Dolly-
hinauslaitteen tai siirtolavetin käyttö on 
suositeltavaa.
Autoa voi hinata niin, että sen takapyörät 
ovat kiinni tien pinnassa (ilman hinauslai-
tetta) ja etupyörät ylhäällä.
Aseta Dolly-hinauslaite auton etupyörien 
alle, jos autoa joudutaan hinaamaan 
siten, että sen etupyörät ovat kiinni 
tien pinnassa, tai jos kuorman kantavat 
pyörät tai jousituskomponentit ovat 
vaurioituneet.
Ainoastaan auton takapyörät saavat olla 
hinattaessa kiinni tien pinnassa, jos Dolly-
hinauslaitetta ei käytetä.

 HUOMIO
 Älä hinaa autoa niin, että etupyörät 

ovat kiinni tiessä. Auto saattaa vau-
rioitua.

OBC3080015

 Älä hinaa autoa hihnatyyppisellä 
hinausjärjestelmällä. Auton hinaami-
seen pitää käyttää kuljetusalustaa tai 
eturenkaat täytyy nostaa irti tienpin-
nasta.

OBC3080016

HINAAMINEN 
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Jos autoa joudutaan hinaamaan hätäta-
pauksessa ilman Dolly-hinauslaitetta: 
1. Käännä virtalukko ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihteenvalitsin N (vapaa)-asen-

toon.
3. Vapauta seisontajarru. 

 HUOMIO
Vaihteisto saattaa vaurioitua, jos vaih-
teenvalitsinta ei siirretä N (vapaa) 
-asentoon. 

Irrotettava hinaussilmukka 

OBC3080017

1. Avaa takaluukku ja ota hinaus-koukku 
työkalurasiasta.

OBC3080018

2. Poista puskurin reiän kansi painamalla 
kannen alaosasta.

3. Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä 
koukkua myötäpäivään reiässä, kun-
nes se on kunnolla kiinnittynyt. 

4. Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä suoja-
kansi paikalleen käytön jälkeen.
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Hinausköydellä hinaaminen 

OBC3080019

 Edessä

 Takana

OBC3080020

Suosittelemme, että tilaat hinauspalvelun 
valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä tai 
hinauspalveluyritykseltä.
Jos hinauspalvelua ei ole saatavana, voit 
kuitenkin hinata autoa hätätilanteessa 
auton etu- tai takaosassa sijaitsevaan 
hinaussilmukkaan kiinnitetyllä hinausvai-
jerilla tai -köydellä.
Kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen 
ja muuhun liikenteeseen hinatessasi 
autoa vaijerilla tai köydellä. Hinattavassa 
autossa pitää olla kuljettaja, joka ohjaa 
autoa ja käyttää jarruja.
Autoa saa hinata näin vain hitaasti ja 
lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. 
Hinattavan auton pyörien, akselien, voi-
mansiirron, 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 turvallisuusoh-
jeita:
 Käännä virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
 Siirrä vaihteenvalitsin N (vapaa)-asen-

toon.
 Vapauta seisontajarru.
 Koska jarrujen teho on tavallista hei-

kompi, paina jarrupoljinta voimak-
kaammin.

 Ohjaus on tavanomaista raskaampi, 
koska ohjaustehostin ei ole käytössä.

 Hinaavan auton pitää painaa enemmän 
kuin hinattava auto.

 Hinaavan ja hinattavan auton kuljetta-
jien pitää pystyä viestimään keskenään 
säännöllisesti.

 Tarkista ennen hinaamista, ettei 
hinaussilmukka ole murtunut.

 Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi sil-
mukkaan.

 Vältä nykiviä liikkeitä. Vedä autoa tasai-
sesti.
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OBC3080021

 Käytä hinausköyttä, joka on alle 5 m 
pitkä. Kiinnitä valkoinen tai punainen 
kangas (noin 30 cm leveä) hinausköy-
den keskiosaan, jotta se on helpompi 
havaita.

 Aja siten, että hinausköysi pysyy kireä-
nä ajon aikana.

 Ennen hinausta tarkista automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto nestevuotojen 
varalta auton alta.

 Jos havaitset automaattivaihteis-
ton öljyvuodon, auto on hinattava 
siirtolavettia tai Dolly-hinauslaitetta 
käyttäen.

HUOMAUTUS
Kiihdytä ja jarruta hitaasti ja asteittain, 
pitäen hinausköyden tai -liinan kireällä 
auton lähtiessä liikkeelle tai liikkuessa. 
Muutoin auton hinaussilmukat saattavat 
vaurioitua.

HUOMAUTUS
Noudata seuraavia ohjeita, jotta autoon 
ei tule vaurioita hinaamisen 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 matkaa tai 
yli 15 km/h nopeudella, koska tämä 
voi vaurioittaa robottivaihteistoa 
vakavasti, (jos autossa on Automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteisto).

 Autoa tulee hinata enintään nopeudella 
25 km/h ja enintään 20 km:n matka, 
(jos autossa on manuaalivaihteisto/
älykäs manuaalivaihteisto).
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Autossa on hätävarusteita yleisempien 
hätätilanteiden varalle.

Palosammutin 
Toimi seuraavasti, jos havaitset pienen 
tulipalon ja osaat käyttää palosammutinta.
1. Irrota varmistinsokka, joka estää lau-

kaisukahvan tahattoman painamisen.
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 liik-
keellä. Tarkkaile palokohdetta sam-
muttamisen jälkeen, sillä se saattaa 
syttyä uudelleen.

Ensiapulaukku 
Ensiapulaukku sisältää ensiapua annet-
taessa tarvittavia välineitä, kuten sakset, 
laastaria ja teippiä. 

Varoituskolmio
Sijoita varoituskolmio riittävän välimat-
kan päähän tien laitaan auton taakse 
varoittamaan paikalle tulevia ajoneuvo-
ja hätätilanteessa tai kun auto joudu-
taan pysäyttämään tien sivuun teknisen 
ongelman takia.

Rengaspainemittari 
Rengaspaine laskee hieman päivittäi-
sessä ajossa, joten se, että renkaaseen 
joudutaan lisäämään ilmaa ajoittain, ei 
viittaa renkaan vioittumiseen. Koska ren-
gaspaine nousee renkaan lämmetessä, 
tarkista rengaspaine kylmistä renkaista.

Tarkista rengaspaine seuraavasti:
1. Avaa täyttöventtiilin korkki, joka sijait-

see vanteessa.
2. Paina rengaspainemittarin suutin 

venttiiliä vasten. Renkaasta poistuu 
jonkin verran ilmaa, kun asetat mitta-
rin 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 rengaspaine 
liian matala tai korkea.

5. Säädä rengaspaine niin, että se vastaa 
ohjearvoa. Tarkista rengaspainesuosi-
tus luvun 2 kohdasta Renkaat ja van-
teet.

6. Aseta venttiilinhattu takaisin paikal-
leen.

HATAVARUSTEET JOS VARUSTEENA  
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Autossa on laite, joka on yhteydessä yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelujärjestelmään 
hätäpuhelujen soittamiseksi valmiusryhmille. Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä 
soittaa hätäpuhelun automattisesti liikenneonnettomuuden tai muun** onnettomuuden 
sattuessa tien päällä. (Vain maissa, joissa järjestelmä on käytössä.)
Järjestelmän avulla saadaan yhteys päivystäjiin ja avunpyyntöihin vastaaviin Euroopan 
teillä tapahtuvissa onnettomuuksissa. (Vain maissa, joissa järjestelmä on käytössä.)
Tietyissä omistajan käsikirjassa ja takuu- ja huoltokirjassa mainituissa olosuhteissa ylei-
seurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä välittää tietoja PSAP-keskukseen (hälyt-
yskeskus). Tietoihin kuuluvat mm. auton sijainti, auton tyyppi ja auton valmistenumero.

OBC3080022

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 käsikirjan kuvassa, luvussa 
"Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (jos varusteena)"). Kun puhelu soitetaan, järjestelmä 
kerää tietoja autosta (josta puhelu soitetaan), jonka jälkeen se yhdistää auton PSAP-keskuksen 
(hälytyskeskus) päivystäjään hätäpuhelun syyn selvittämiseksi.

YLEISEUROOPPALAINEN E ALL HÄTÄPUHELUJÄRJESTEL
MÄ JOS VARUSTEENA
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Yleiseurooppalaiseen eCall-hätäpuhelujärjestelmään tallennetut tiedot välitetään 
hälytyskeskukselle kuljettajan ja matkustajien avuntarpeen selvittämiseksi ja tiedot 
poistetaan, kun pelastustoimet on suoritettu.

Auton sisäisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän kuvaus

OAC3079020TU

112-perusteisen auton sisäisen hätäpuhelujärjestelmän käytön ja toimintojen yleiskatsa-
us: katso tämä osio. 112-perusteinen hätäpuhelujärjestelmä on yleinen julkinen palvelu 
ja sen käyttö on maksutonta.
112-perusteinen auton sisäinen hätäpuhelujärjestelmä on oletusarvoisesti aktivoituna. 
Se aktivoidaan automaattisesti auton antureiden toimesta voimakkaassa törmäyksessä.

Antenni

MICSOS-näppäin

Törmäyssignaali
Hätäpuhelujär-

jestelmä Kaiutin

LED-valot



8-40

Hätätilanteet

Se aktivoituu automaattisesti myös, jos 
autossa on TPS-järjestelmä, joka ei ole 
toiminnassa voimakkaassa törmäyksessä. 
112-perusteinen auton sisäinen hätä-pu-
helujärjestelmä voidaan aktivoida tarvit-
taessa myös manuaalisesti. Katso ohjeet 
järjestelmän manuaalisesta aktivoinnista 
tästä osiosta.
Jos järjestelmässä on vakava vika, joka 
estää 112-perusteisen auton sisäisen 
hätäpuhelujärjestelmän käytön, matkus-
tajille annetaan seuraava varoitus: katso 
lisätietoja tästä osiosta.

Tiedot ja niiden käsittely
Kaikkien 112-perusteisen auton sisäisen 
hätäpuhelujärjestelmän kautta tulevien 
henkilötietojen käsittelyn on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 95/46/EY (1) ja 2002/58/EY (2) 
mukaista ja ehdottomasti perustuttava 
direktiivin 95/46/ EY (3) artiklassa 7(d) 
mainittuun henkilöiden elintärkeiden 
etujen suojaamiseen. 
Näiden tietojen käsittely on tiukasti rajoi-
tettu eurooppalaiseen 112-hätänumeroon 
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 (ben-

siini/diesel/maakaasu/nestekaasu/
sähkö/vety)

- Auton viimeaikaiset sijainnit ja suunta 
- Järjestelmän automaattisen aktivoitu-

misen lokitiedosto ja sen aikaleima 
- Lisätiedot (jos sovellettavissa): Ei sovel-

leta
112-perusteisen auton sisäisen hätäpuhe-
lujärjestelmän käsittelemien tietojen vas-
taanottajat valtion viranomaisten mää-
rittämiä hälytyskeskuksia, jotka vastaan-
ottavat ja käsittelevät eurooppalaiseen 
112-hätänumeroon tulevat hätäpuhelut. 
Lisätietoja (jos saatavissa): Ei sovelleta
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(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
24.10.1995 antama direktiivi 95/46/EY 
luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näi-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31). 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
12.7.2002 antama direktiivi 2002/58/
EY koskien henkilötietojen ja yksityi-
syyden suojaa elektronisessa tiedon-
siirrossa (Sähköisen viestinnän tieto-
suojadirektiivi) (EUVL L 201, 31.7.2002, 
s. 37). 

(3) Direktiivi 95/46/EY kumotaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
27.4.2016 antamalla asetuksella (EU) 
2016/679 luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta (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 olevat tiedot 
eivät ole käytettävissä järjestelmän ulko-
puolelta ennen hätäpuhelun soittamista. 
Lisähuomautuksia (jos on): Ei sovelleta
112-perusteinen auton sisäinen hätäpu-
helujärjestelmä on suunniteltu siten, ettei 
se ole jäljitettävissä, eikä normaalissa toi-
mintatilassa suoriteta mitään jäljitystä. 
Lisähuomautuksia (jos on): Ei sovelleta
112-perusteinen auton sisäinen hätäpu-
helujärjestelmä on suunniteltu siten, että 
järjestelmän sisäisessä muistissa olevia 
tietoja poistetaan automaattisesti ja jat-
kuvasti. 
Auton sisäisessä muistissa olevia sijainti-
tietoja korvataan jatkuvasti uusilla, jotta 
vain järjestelmän normaalin toiminnan 
edellyttämät enintään kolme uusinta 
sijaintitietoa säilytetään. 
112-perusteisen auton sisäisen hätä-pu-
helujärjestelmän tietolokin tietoja ei säi-
lytetä pidempään, kuin mikä on tarpeen 
hätäpuhelun käsittelemiseksi eikä mis-
sään tapauksessa yli 13 tuntia hätäpuhe-
lun soittamisesta. Lisähuomautuksia (jos 
on): Ei sovelleta
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Rekisteröidyn oikeudet ja niiden 
käyttö
Rekisteröidyllä (ajoneuvon omistajalla) 
on oikeus tutustua tietoihinsa ja tarvit-
taessa oikeus pyytää niiden korjaamista, 
poistamista tai suojaamista, jos niiden 
käsittely ei vastaa direktiivin 95/46/EY 
vaatimuksia. Kaikille kolmansille osapuo-
lille, joille tietoja on ilmaistu, on ilmoitet-
tava näistä direktiivin mukaisista korjauk-
sista, poistoista tai suojaamisista, ellei se 
ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta 
vaivaa. 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa toimi-
valtaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos 
hän katsoo oikeuksiaan loukatun henkilö-
tietojensa käsittelyn vuoksi. 
Ota yhteyttä käsittelyyn pääsypyynnöstä 
vastaavaan tahoon (jos on): Ei sovelleta

Yleiseurooppalainen eCall-
hätäpuhelujärjestelmä

OBC3080023

Matkustamoon asennetun yleiseuroop-
palaisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän 
osat:
(1) SOS-painike
(2) LED

SOS-painike: kuljettaja/matkustaja voi 
soittaa hätäpuhelun päivystäjille ja avun-
pyyntöihin vastaaville tätä painiketta pai-
namalla.

LED-valo: Punainen ja vihreä LED-valo 
syttyvät 3 sekunniksi virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa. Tämän jälkeen ne sam-
muvat, kun järjestelmän normaali toimin-
ta alkaa. 
Jos järjestelmässä on vikaa, punainen 
LED-valo jää palamaan.
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Onnettomuudesta ilmoittaminen automaattisesti

OBC3080024

Järjestelmän toiminta 
 onnettomuustilanteessa

Yhteys  
PSAP-keskukseen 

 (hälytyskeskus)

Pelastustoimet

Yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelulaite soittaa automaattisesti PSAP-keskukseen 
(hälytyskeskus) jotta onnettomuustilanteessa ryhdytään asianmukaisiin pelastustoimiin.
Asianmukaisia pelastustoimia ja tukea varten yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelu-
järjestelmä 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 hätäkeskukseen, 
kunnes puhelun vastaanottava hätäkeskuspäivystäjä katkaisee hätäpuhelun.
Pienissä liikenneonnettomuuksissa yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä 
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.
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Hätätilanteet

Onnettomuudesta ilmoittaminen manuaalisesti

OBC3080026

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa hätäpuhelun PSAP-keskukseen (hälytyskeskus) 
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 (asianmukaisen 
pelastuspalvelun ja avun saamiseksi), yleiseurooppalainen eCall-hätäpuhelujärjestelmä 
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. (Venäjällä)
Se voidaan peruuttaa painamalla painiketta uudelleen 3 sekunnin kuluessa. Sen jälkeen, 
sitä ei voi keskeyttää. (Venäjän ulkopuolella)
Kolarin tai muun onnettomuuden sattuessa hätäpuhelun soittaminen manuaalitilassa 
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 langattomaan 

puhelinverkkoon ja vähimmäistiedot autosta ja sen sijainnista kerätään laitteen 
teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämän jälkeen laite ottaa yhteyttä 
yleiseurooppalaisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän päivystäjään hätäpuhelun syiden 
selvittämiseksi.

3. Kun hätäpuhelun syyt on selvitetty, PSAP-keskuksen (hälytyskeskus) päivystäjä 
lähettää paikalle ammattiapua ja lopettaa puhelun.

Jos hätäpuhelua ei soiteta yllä olevien ohjeiden mukaisesti, soittoa pidetään virheellisenä.
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 VAROITUS
Yleiseurooppalaisen eCall-hätäpuhelu-
järjestelmän hätävirtalähteenä toimii 
paristo
 Yleiseurooppalaisen eCall-hätäpuhe-

lujärjestelmän paristo tuottaa virtaa 
1 tunnin ajan, jos auton päävirtalähde 
ei onnettomuuden vuoksi ole käytet-
tävissä.

 Yleiseurooppalaisen eCall-hätä-puhe-
lujärjestelmän paristo tulisi vaihtaa 3 
vuoden välein. Lisätietoja on luvun 9 
kohdassa ”Huolto-ohjelma”.

Punainen LED-valo palaa (järjestelmän 
toimintahäiriö)
JOS LED-valo syttyy normaaleissa 
ajo-olosuhteissa, se saattaa olla merk-
ki yleiseurooppalaisen eCall-hätä-
puhelujäjestelän toimintahäiriöstä. 
Suosittelemme, että tarkistat yleiseu-
rooppalainen eCall-hätäpuhelujär-
jestelmä välittömästi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. Muussa tapauk-
sessa autoosi asennetun yleiseuroop-
palaisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän 
asianmukaista toimintaa ei voida taata. 
Auton omistaja on vastuussa seurauk-
sista, jos yllä mainittuja ohjeita ei nou-
dateta. 

Järjestelmän omavaltainen poistaminen 
tai muutokset
Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä 
soittaa hälytyskeskukseen avun saami-
seksi paikalle. Siksi yleiseurooppalaisen 
eCall-hätäpuhelujärjestelmän oma-
valtainen poistaminen tai siihen teh-
dyt muutokset voivat vaikuttaa ajotur-
vallisuuteesi. Järjestelmä saattaa jopa 
soittaa virheellisiä hätäpuheluita PSAP-
keskukseen (hälytyskeskus). Älä siis tee 
autoosi asennettuun yleiseurooppalai-
seen eCall-hätäpuhelujärjestelmään 
muutoksia, äläkä anna kolmansien osa-
puolienkaan tehdä niitä.
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MOOTTORITILA

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvasse.

OBC3090001/OBC3090001R

 ˚ Smartstream G 1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV 
- Vasemmanpuoleinen ohjaus

  - Oikeanpuoleinen ohjaus

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
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Huolto

Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvasse.

OBC3090003/OBC3090003R

 Smartstream G1.2 
- Vasemmanpuoleinen ohjaus

  - Oikeanpuoleinen ohjaus

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
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Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvasse.

OBC3090004/OBC3090004R

 Bensiini 1.4 
- Vasemmanpuoleinen ohjaus

  - Oikeanpuoleinen ohjaus

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
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Huolto

Vammojen ja auton vaurioittamisen vält-
tämiseksi noudata ohjeita ja äärimmäis-
tä varovaisuutta, kun teet tarkastus- tai 
huoltotoimenpiteitä itse. 
Suosittelemme, että teetät huolto- ja 
korjaustyöt valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Valtuutettu liike täyttää 
HYUNDAIn korkeat laatuvaatimukset 
ja kykenee valmistajan suoran teknisen 
tuen ansiosta tarjoamaan parasta huolto- 
ja asiakaspalvelua.

Omistajan vastuu
Auton omistaja vastaa huollosta ja töihin 
liittyvien tietojen säilyttämisestä. 
Auton omistajan pitää säilyttää tositteet, 
jotka osoittavat että autoa on huollettu 
seuraavilla sivuilla esitetyn huolto-
ohjelman mukaisesti. Tositteita tarvitaan 
takuuvaatimusten tekemiseen. 
Huoltovihko sisältää yksityiskohtaiset 
takuuehdot.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutu-
vat virheellisesti suoritetuista, huolto-oh-
jelman vastaisesti suoritetuista tai laimin-
lyödyistä huoltotöistä.

Omatoimisiin huoltotöihin 
liittyvät varotoimenpiteet
Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastaisesti 
suoritettu huolto saattaa aiheuttaa vian, 
joka vaurioittaa autoa, tuottaa vammoja 
tai aiheuttaa onnettomuuden. Tämän 
kappaleen ohjeet liittyvät vain helposti 
suoritettaviin huoltotoimenpiteisiin. 
Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. 
Muutokset saattavat vaikuttaa auton suo-
rituskykyyn, turvallisuuteen tai kestävyy-
teen ja lisäksi rikkoa auton takuuehtoja.

HUOMAUTUS
Takuuaikana väärin omatoimisesti 
suoritetut huoltotoimenpiteet saat-
tavat vaikuttaa takuun kattavuuteen. 
Huoltovihko sisältää tarkat takuuehdot. 
Suosittelemme, että teetät huolto- tai 
korjaustyön valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos olet epävarma sen suorit-
tamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

HUOLTOTOIMENPITEET
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 VAROITUS
Huoltotöiden tekeminen saattaa olla 
vaarallista. Suosittelemme, että teetät 
työn valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos et hallitse siihen liittyviä työvaiheita 
tai sinulla ei ole tarvittavia työkaluja. 
Noudata AINA seuraavia ohjeita, kun 
teet huoltotöitä:
 ysäköi auto tasaiselle alustalle, siir-

rä vaihdevipu  pysäköinti  -asen-
toon,  automaatti- kaksoiskytkin-
vaihteisto , kytke seisontajarru ja 
käännä virtalukko O O -
asentoon.

 stä auton liikkuminen kiilaamalla 
sekä etu- että takapyörät.

 Riisu väljät vaatteet ja korut, jotka 
voivat jäädä kiinni auton liikkuviin 
osiin.

 os moottoria on pakko käyttää huol-
lon aikana, tämä pitää tehdä ulkotilas-
sa tai hyvin tuuletetussa sisätilassa.

 lä vie tulen- tai kipinälähteitä eikä 
kyteviä aineita akun ja polttoainejär-
jestelmän osien lähelle.

Auton omistajan tulee suorittaa seuraavat 
määräajoin suoritettavat tarkastus- ja 
huoltotoimenpiteet omatoimisesti tai 
teettää ne valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jotta auton luotettava toiminta 
ja turvallisuus varmistetaan.
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos havaitset huoltokohteissa 
puutteita tai vikoja.
Näitä omatoimisen huollon tarkastuksia 
ei yleensä korvata takuun puitteissa, vaan 
omistajan pitää maksaa niistä aiheutuvat 
työ-, varaosa- ja voiteluainekustannukset.

Huolto-ohjelma 
omatoimiset tarkastus- ja 

huoltotoimenpiteet
Polttoaineen täytön yhteydessä:
 Tarkista moottorin öljytaso.
 Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäi-

liön nestetaso.
 Tarkista lasinpesunesteen taso.
 Tarkista, näyttävätkö renkaat liian 

tyhjiltä.
 Tarkasta jäähdytin ja lauhdutin.

 Tarkista, että jäähdyttimen ja lauhdutti-
men 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 HYUNDAI-
liikkeeseen.

 VAROITUS
Toimi erityisen varovaisesti, kun tar-
kistat jäähdytysnestetason moottorin 
ollessa lämmin. äähdytysneste saat-
taa purkautua ulos suurella paineella ja 
aiheuttaa palo- ja muita vammoja.

OMATOIMINEN HUOLTO



9-8

Huolto

Ajon aikana:
 Kiinnitä huomiota pakosarjan äänen 

muutoksiin ja mahdolliseen pakokaasun 
hajuun matkustamossa.

 Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Huomioi myös 
ohjauksen muuttuminen raskaammaksi, 
ohjauspyörän löystyminen ja muutokset 
ohjauspyörän asennossa, kun pyörät 
ovat suorassa.

 Kiinnitä huomiota auton suuntavakau-
teen.

 Pysähtyessäsi: Kuuluuko ohjaamossa 
tavallisesta poikkeavia ääniä, puoltaa-
ko ohjaus jarrutettaessa, täytyykö jar-
rupoljin painaa tavallista syvempään 
tai onko sen painaminen tavallista vai-
keampaa.

 Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos havait-
set että vaihteet eivät kytkeydy kun-
nolla tai jos vaihteiston toiminnassa on 
tapahtuu muita muutoksia.

 Tarkista seisontajarru.
 Tarkista, näkyykö auton alla nestevuo-

toja (ilmastointijärjestelmästä tippuu 
normaalisti kondenssivettä käytön 
aikana ja sen jälkeen).

Vähintään kerran kuukaudessa:
 Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäi-

liön nestetaso.
 Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaanlukien jarruvalot, suuntavilkut 
ja hätävilkut.

 Tarkista kaikkien pyörien (myös vara-
pyörän) rengaspaineet, ja tarkista ovat-
ko ne liian kuluneet, epätasaisesti kulu-
neet tai vaurioituneet.

 Tarkista pyöränmutterien tiukkuus. 

Vähintään kaksi kertaa vuodessa:  
(esim. keväällä ja syksyllä)
 Tarkista, onko jäähdyttimen, lämmön-

vaihtimen ja ilmastointilaitteen letkuis-
sa vuotoja.

 Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyhki-
mien toiminta. Puhdista pyyhkimien 
sulat pesuaineeseen kastetulla puh-
taalla liinalla.

 Tarkista ajovalojen suuntaus.
 Tarkista äänenvaimentimen, pakoput-

kiston, lämpösuojalevyjen kunto ja nii-
den kiinnittimet.

 Tarkista, että turvavyöt eivät ole liian 
kuluneet ja että ne toimivat normaalisti.

Vähintään kerran vuodessa: 
 Pese kori ja puhdista ovien vedenpois-

toaukot.
 Voitele ovien ja konepellin saranat.
 Voitele ovien ja konepellin lukkokielet 

ja salvat.
 Voitele ovien kumitiivisteet.
 Voitele ovien saranat
 Tarkista, että ilmastointijärjestelmä toi-

mii normaalisti.
 Tarkista ja voitele automaattivaihteiston 

vaihteensiirtovivusto ja siihen liitetyt 
osat.

 Puhdista akun kotelo ja navat.
 Tarkista jarrunestetaso.
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Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos autoa käytetään 
seuraavissa olosuhteissa: 
 Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulkolämpötila) tai alle 16 km 

matkoja (ulkolämpötila alle 0°C)
 Ajetaan hitaasti pitkiä matkoja.
 Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sora pää llysteisellä tienpin-

nalla 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.
 Muun kuin suositellun moottoriöljyn käyttö (mineraali, puolisynteettinen, viskositeet-

tiaste jne.)

Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, huolto-osien 
uusimiset ja nesteiden lisäykset täytyy tehdä useammin kuin normaalin määräaikais-
huolto-ohjelman mukaan. Noudata edelleen huolto-ohjelmaa, kun taulukossa luetellut 
aika- tai ajokilometrirajat ylittyvät.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO
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Moottoriöljy ja öljynsuodatin
Moottoriöljy ja öljynsuodatin täytyy vaih-
taa huolto-ohjelman mukaisesti. Ne täy-
tyy vaihtaa useammin, jos autoa käyte-
tään vaativissa käyttöolosuhteissa.

Käyttöhihnat
Tarkista, ettei hihnoissa näy halkeamia 
tai murtumia ja että ne eivät ole liian 
kuluneet. Tarkista hihnojen kireys sään-
nöllisesti ja säädä se sopivaksi tarpeen 
mukaan.

 HUOMIO
Käännä virta-avain lo k o - tai A -
asentoon ennen hihnojen tarkastamista.

olttoaineensuodatin ei koske 
urooppaa

Tukkeutunut polttoaineensuodatin saat-
taa rajoittaa auton suorituskykyä, vahin-
goittaa päästöjenhallintajärjestelmää tai 
aiheuttaa esimerkiksi käynnistysvaikeuk-
sia.
Suodatin tulee vaihtaa tavallista useam-
min, jos polttoainesäiliöön kertyy huo-
mattavan paljon vierasaineita.
Käynnistä moottori usean minuutin ajak-
si, kun olet asentanut uuden suodatti-
men, ja tarkista, ettei liitoskohdissa näy 
vuotoja. Suosittelemme, että vaihdatat 
polttoaineensuodattimen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

olttoaineensuodatin 
urooppa

Tässä bensiiniautoissa on elinikäinen 
polttoainesuodatin, joka on integroitu 
polttoainesäiliöön. Säännöllistä huoltoa 
tai vaihtoja ei tarvita, mutta käytetyn 
polttoaineen laatu saattaa vaikuttaa 
huoltotarpeeseen. Tarkista tai vaihda 
polttoainesuodatin, jos polttoaineen vir-
taus heikentyy, moottorin käyntinopeus 
vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heik-
kenee, käynnistäminen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen 
vaikuttavan vian. Suosittelemme, että 
polttoaineensuodattimen tarkistus tai 
vaihto tehdään valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

olttoaineputket ja -letkut sekä 
liitokset
Tarkista ettei polttoaineputkissa ja -let-
kuissa ja niiden liitoksissa näy vuotoja 
tai vaurioita. Suosittelemme, että vaih-
datat polttoaineputket ja -letkut sekä 
niiden liitokset valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

olttoainehöyryputki ja 
polttoaineen täyttöä ukon 
korkki
Tarkista polttoainehöyryputki ja polttoai-
neen täyttöaukon korkki huolto-ohjelman 
mukaisesti. Varmista, että osat asenne-
taan vaihdettaessa oikein.

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTEIDEN KUVAUS
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Kampikammion tuuletusputket 
jos varusteena

Tarkista, ettei putkissa ole lämpövaurioita, 
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 erityistä huomiota putken osiin, 
jotka sijaitsevat lämmönlähteiden (kuten 
pakosarjan) läheisyydessä.
Tarkista, että putket ovat paikallaan ja 
kulkevat niin, että niiden pinta ei ole 
kosketuksissa lämmönlähteeseen, terä-
vään reunaan tai liikkuviin osiin, jotka 
saattaisivat aiheuttaa niihin ennenaikai-
sia kulumia tai lämpövaurioita. Tarkista, 
että kaikki liitokset (kuten kiristimet ja 
liittimet) on kiristetty asianmukaisesti ja 
etteivät ne vuoda. Kulunut tai vaurioitu-
nut putki tulee uusia viipymättä.

Ilmanpuhdistimen suodatin
Suosittelemme, että vaihdatat ilman-
puhdistimen suodattimen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Sytytystulpat  
ensiinimoottorin

Varmista vaihdon yhteydessä, että uusien 
sytytystulppien lämpöarvo on sopiva.

 VAROITUS
lä tarkasta sytytystulppia äläkä irrota 

niitä moottorin ollessa kuuma. Ne voivat 
aiheuttaa palovammoja. 

äähdytysjärjestelmä
Tarkista näkyykö jäähdyttimessä, jääh-
dytysnesteen paisuntasäiliössä, putkissa 
tai niiden liitoksissa vuotoja tai vaurioita. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

äähdytysneste
Jäähdytysneste tulee vaihtaa huolto-
ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteistoöljy IMT-
järjestelmän käyttöneste  
jos varusteena

Tarkista Manuaalivaihteistoöljy/IMT-jär-
jestelmän käyttöneste huolto-ohjelman 
mukaisesti.

Automaattivaihteistoöljy  
jos varusteena

Automaattivaihteistoöljy ei tarvitse tar-
kastaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suosittelemme, että automaattivaih-
teiston nesteen vaihtaa valtuutettu 
HYUNDAI-liikkeestä huoltoaikataulun 
mukaisesti.

i  Lisätietoja
Automaattivaihteistoöljy on uutena 
punaista. 
Kun autolla ajetaan, automaattivaihteiston 
neste tummuu. 
Tämä on normaalia. Sitä ei tarvitse vaihtaa 
värimuutoksen perusteella.

Kaksoiskytkinvaihteistoöljy  
jos varusteena

Tarkista kaksoiskytkinvaihteistoöljy huol-
to-ohjelman mukaisesti.
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arruletkut ja -putket
Tarkista silmämääräisesti, että letkut ja 
putket ovat paikallaan eikä niissä ole han-
kaumia, murtumia tai vuotoja. Vaihda 
kuluneet ja vaurioituneet osat välittö-
mästi.

arru- kytkinneste jos 
varusteena
Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön neste-
taso. Nestetason tulisi olla säiliön sivussa 
sijaitsevien "MIN"- ja "MAX"-merkintöjen 
välillä. Käytä ainoastaan DOT 4 -standar-
din mukaista jarru-/kytkinnestettä.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien seisontajarruvipu ja vai-
jerit.

 
Takajarrurummut ja kitkapinnat 
jos varusteena

Tarkista takajarrurumpujen ja kitkapinto-
jen naarmuuntuminen, palaminen, nes-
tevuodot, rikkoutuneet osat ja liiallinen 
kuluminen.

arrupalat, -satulat ja -levyt
Tarkista etteivät jarrupalat ole kuluneet 
liikaa, etteivät jarrulevyt ole vääntyneet 
ja että jarrusatuloissa ei ole nestevuotoja.
Saat lisätietoja jarrupalojen ja jarruhih-
nojen kuluneisuuden tarkistamisesta 
HYUNDAIn verkkosivustolta alla olevasta 
osoitteesta.
http: servi e.hyundai-motor. om

ousituksen kiinnityspultit
Tarkista etteivät jousituksen ripustukset 
ole löystyneet tai vaurioituneet. Kiristä 
ne tarvittaessa suosituksen mukaiseen 
kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihteen kotelo, 
ohjausnivelet ja suojakumit
alapallonivel
Tarkista, onko ohjauspyörän vapaalii-
ke liian laaja, kun auto on pysäytetty ja 
moottori on sammutettu.
Tarkista, ovatko ripustukset vääntyneet 
tai vaurioituneet. Tarkista, onko pöly-
suojuksissa tai pallonivelissä vaurioita tai 
halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Vetoakselit ja kumisuojukset
Tarkista, onko vetoakseleissa, pöly-
suojuksissa tai kiristimissä vaurioita tai 
halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihda vaurioituneet osat uusiin ja voitele 
tarvittaessa uudelleen.

Ilmastointilaitteen kylmäaine
kompressori
Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän 
putkissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja 
tai vaurioita.
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MOOTTORIÖLJY
Moottorin öljytason 
tarkistaminen

 Smartstream G 1.0 T-GDi/ 
Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

OBC3090008

 Smartstream G1.2

OBC3090009

 Bensiini 1.4

OBC3090010

1. Noudata kaikkia öljyn valmistajan 
varotoimia. 

2. Varmista, että auto on tasaisella alus-
talla P (pysäköinti) -vaihteella seison-
tajarru kytkettynä ja pyörät kiilattuna. 

3. Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintalämpötila. 

4. Sammuta moottori ja odota noin 
kymmenen minuuttia, jotta öljy valuu 
takaisin öljypohjaan. 

5. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puh-
taaksi ja työnnä se takaisin paikalleen, 
pohjaan asti. 

6. Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljy-
taso. Öljytason tulisi olla F (Full)- ja L 
(Low)-merkintöjen välillä.
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 Smartstream G 1.0 T-GDi/ 
Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

OBC3090011

 Smartstream G1.2

OBC3090013

 Bensiini 1.4

OBC3090013R

7. Jos öljytaso on liian matala, lisää 
moottoriöljyä niin että sen pinta 
nousee F-merkinnän tasolle. 

Käytä vain suosituksen mukaista mootto-
riöljyä. (Katso luvun 2 kohtaa Voiteluai-
nesuositukset ja täyttömäärät.) 

HUOMAUTUS
Moottorin vaurioitumisen estämiseksi: 
 lä lisää liikaa moottoriöljyä. Lisää 

öljyä pieninä määrinä ja tarkista taso 
uudelleen, jotta varmistetaan, ettei 
moottoriin täytetä liikaa öljyä. 

 Varo ettei öljyä läiky moottoritilaan, 
kun vaihdat tai lisäät moottoriöljyä. 
Käytä suppiloa öljyn lisäämiseen, jotta 
sitä ei roisku moottoritilaan. yyhi 
roiskunut öljy pois välittömästi. 

Moottoriöljyn ja 
öljynsuodattimen tarkistaminen

Suosittelemme, että vaihdatat polt-
toaineensuodattimen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

 VAROITUS
Ihon pitkäkestoinen altistuminen käy-
tetylle moottoriöljylle saattaa aiheuttaa 
ärsytystä ja ihosyöpää. äteöljyn sisältä-
mien kemikaalien on la oratoriokokeis-
sa todettu aiheuttavan syöpää koe-eläi-
mille. ese kädet viipymättä lämpimällä 
vedellä ja saippualla, kun olet käsitellyt 
jäteöljyä.
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Auton paineistettu jäähdytysjärjestel-
mä on täytetty jäähdytysnesteellä, joka 
soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. 
Järjestelmä on täytetty tehtaalla.
Tarkista jäähdytysnesteen pakkaskestä-
vyys ja seossuhde vähintään kerran vuo-
dessa, ennen talvikauden alkua ja ennen 
kuin ajat alueelle, jossa on kylmä ilmasto. 

HUOMAUTUS
 os moottori ylikuumenee liian mata-

lan jäähdytysnestetason vuoksi, jääh-
dytysnesteen lisääminen liian nopeas-
ti voi aiheuttaa halkeamia moottoriin. 
Lisää jäähdytysnestettä hitaasti ja 
pieni määrä kerrallaan, jotta moottori 
ei vaurioidu.

 os jäähdytysnestettä ei ole tarpeeksi, 
autolla ei saa ajaa. Seurauksena voi 
olla mm. vesipumpun vaurioituminen, 
tai moottori voi leikata kiinni. 

äähdytysnestetason 
tarkistaminen

OBC3090014

 Tyyppi A

 Tyyppi B

OBC3090061

Tarkista, että kaikki jäähdytysjärjestelmän 
ja lämmönvaihtimen letkut ja niiden 
liitokset ovat hyvässä kunnossa. Vaihda 
paisuneet ja vahingoittuneet letkut uusiin.
Jäähdytysnestetason tulisi olla säiliön 
sivussa olevien "MIN" ja "MAX" -merkin-
töjen välillä, kun moottori on jäähtynyt.
Lisää tarvittava määrä tislattua (ionitonta) 
vettä.
Nestetason tulee nousta [F(Full)]-
merkinnän tasolle, muttei ylittää sitä. Jos 
joudut lisäämään nestettä usein, suosit-
telemme, että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

JÄÄHDYTYSNESTE
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OBC3090006

 Tyyppi A

 Tyyppi B

OBC3090007

 VAROITUS
lä poista jäähdyttimen moot-

torin jäähdytysnestesäiliön 
korkin.

 lä koskaan yritä irrottaa jäähdytti-
men korkkia tai moottorin jäähdytys-
nestesäiliön korkkia, kun moottori on 
käynnissä tai kuuma.

 Tämä voi johtaa jäähdytysjärjestelmän 
ja moottorin vaurioitumiseen sekä 
kuuman jäähdytysnesteen tai höyryn 
ulosvirtauksen aiheuttamiin vakaviin 
henkilövahinkoihin.

 Sammuta moottori ja odota, että se 
jäähtyy. Avaa jäähdytysnesteen pai-
suntasäiliön korkki erittäin va rovasti. 
Kiedo paksu pyyhe sen ympärille ja 
kierrä sitä vastapäivään ensimmäi-
seen rajoittimeen asti. Siirry kauem-
maksi, kun paine purkautuu jäähdy-
tysjärjestelmästä.

 Kun olet varma, että kaikki paine on 
purkautunut, irrota korkki tarttumal-
la siihen tukevasti paksun pyyhkeen 
läpi, painamalla ja kiertämällä vasta-
päivään.

 Vaikka moottori ei olisi käynnissä, älä 
irrota jäähdyttimen moottorin jääh-
dytysnestesäiliön korkkia tai tyhjen-
nystulppaa kun moottori ja jäähdytin 
ovat kuumia. Kuuma jäähdytysneste 
ja höyry voivat tällöinkin syöksyä ulos 
paineella ja aiheuttaa vakavia vam-
moja.

 VAROITUS
Sähkömoottorin 
jäähdytyspuhaltimen  

toiminta riippuu moottorin 
jäähdytysnesteen 
lämpötilasta, kylmäaineen 
paineesta ja ajoneuvon 
nopeudesta.

Se voi joskus toimia vaikka moottori ei 
olisi käynnissä. Ole erittäin varovainen 
työskennellessäsi jäähdytyspuhaltimen 
lapojen lähellä, jotteivät tuulettimen 
lavat vahingoita sinua pyöriessään. Kun 
moottorin jäähdytysnesteen lämpötila 
laskee, sähkömoottori sammuu auto-
maattisesti. Tämä on normaalia.
Sähkömoottori jäähdytyspuhallin  voi 
toimia, kunnes irrotat kaapelin akun 
negatiiviselta navalta.
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 VAROITUS

OBC3090015

1. Tarkista, onko jäähdyttimen korkin 
merkintä suoraan eteenpäin.

2. Varmista, että jäähdyttimen korkin 
pienet ulkonemat lukittuvat tiukasti.

Suositeltu moottorin 
jäähdytysneste
 Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan 

tislattua (deionisoitua) vettä, äläkä 
koskaan sekoita kovaa vettä tehtaal-
la lisättyyn jäähdytysnesteeseen. 
Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen 
käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan 
moottorivaurion tai muun toimintahäi-
riön.

 Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää 
fosfaattipohjaista etyleenliglykoli-jääh-
dytysnestettä, joka suojaa moottorin 
alumiiniosia korroosiolta ja jäätymisel-
tä.

 Älä käytä jäähdytysnestettä, joka sisäl-
tää etanolia tai metanolia, äläkä sekoita 
sitä suosituksen mukaiseen jäähdytys-
nesteeseen.

 Älä käytä jäähdytysnesteseosta, joka 
sisältää yli 60% tai alle 35% jäähdytys-
nestettä, koska sen lämmönsiirtokyky 
on normaalia heikompi.

Tarkista seossuhteet seuraavasta taulu-
kosta.

Ulkoilman

Seossuhde tilavuus   
lämpötila

akkas-
neste

Vesi

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

i  Lisätietoja
Jos et ole varma sekoitussuhteesta, suosit-
telemme sekoitusta, jossa on 50 prosenttia 
vettä ja 50 prosenttia pakkasnestettä.  Se 
sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin, joissa 
lämpötila laskee enintään -35°C:een.



9-29

9

äähdytysnesteen vaihtaminen
Suosittelemme, että jäähdytysnes-
teen vaihtaa valtuutettu HYUNDAI-
jälleenmyyjä, tämän luvun alussa esitetyn 
huoltoaikataulun mukaisesti. 

HUOMAUTUS
Aseta paksu liina tai kangaspala jääh-
dyttimen täyttöaukon ympärille ennen 
jäähdytysnesteen lisäämistä, jotta sitä 
ei läiky moottorin komponenttien esim. 
laturin  päälle.

 VAROITUS
lä lisää jäähdytysnestettä tai pakkas-

nestettä lasinpesuneste-säiliöön. 
äähdytysnesteen suihkuttaminen tuu-

lilasiin saattaa heikentää näkyvyyttä 
huomattavasti. Kuljettaja voi sen seu-
rauksena menettää auton hallinnan tai 
se saattaa vahingoittaa maalipintaa. 
Moottorin jäähdytysneste voi myös 
aiheuttaa vaurioita maalille ja korin pin-
nalle. 
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arru- kytkinnestetason 
tarkistaminen

OBC3090016

 Vasemmanpuoleinen ohjaus 

 Oikeanpuoleinen ohjaus

OBC3090016R

Tarkista paisuntasäiliön nestetaso sään-
nöllisesti. Nestetason tulisi olla säiliön 
vasemmalla tai oikealla puolella olevien 
MIN- ja MAX-merkintöjen välillä.
Puhdista säiliön kannen ympäristö huo-
lellisesti ennen kannen avaamista, 
jotta jarru-/kytkinnesteeseen ei sekoitu 
mitään.
Jos nestetaso on matala, lisää nestettä 
MAX-tasoon asti. Nestetaso laskee nor-
maalissa käytössä. Tämä johtuu jarrujen 
kitkapintojen kulumisesta. 
Jos nestetaso on erittäin alhainen, suo-
sittelemme, että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja
Käytä ainoastaan suosituksen mukaista 
jarru-/kytkinnestettä. Katso luvun 2 koh-
taa Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät. 

i  Lisätietoja
Ennen, jarru-/kytkinnestesäiliön kannen 
irrottamista lue siinä oleva varoitus.

i  Lisätietoja
Puhdista täyttöaukon korkki ennen pois-
tamista. Käytä ainoastaan DOT4 jarru-/
kytkinnestettä suljetusta astiasta.

 VAROITUS
arru -kytkinjärjestelmässä voi 

olla vuoto, jos järjestelmään täytyy 
lisätä usein jarru- kytkinnestettä. 
Suosittelemme, että tarkastutat ajoneu-
von valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

JARRU KYTKINNESTE JOS VARUSTEENA
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 VAROITUS
lä anna jarru- kytkinnesteen joutua 

silmiin. os jarru- kytkinnestettä joutuu 
silmiin, huuhtele niitä puhtaalla vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja mene 
viipymättä lääkäriin.

HUOMAUTUS
 Varo, ettei jarru- kytkinnestettä läiky 

auton maalipinnoille, sillä se vaurioit-
taa niitä. 

 lä koskaan käytä avonaisessa astiassa 
säilytettyä jarru- kytkinnestettä, sillä 
nesteen ominaisuudet muuttuvat sen 
altistuessa ilmalle. Se on hävitettävä 
asianmukaisesti. 

 lä lisää säiliöön vääräntyyppistä nes-
tettä. arrujärjestelmän tai kytkimen 
osat saattavat vaurioitua, jos järjestel-
mässä on esimerkiksi muutama pisara 
mineraaliöljyä kuten moottoriöljyä .



9-32

Huolto

IMT  ÄLYKKÄÄN MANUAALIVAIHTEISTOJÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÖNESTE

IMT  -järjestelmän 
käyttönesteen tason tarkastus
Normaaleissa ajo-olosuhteissa, käyttö-
nesteen taso ei laske nopeasti.
Öljynkulutus voi kuitenkin nousta ajoneu-
von pitkästä käytöstä johtuen, ja käyttö-
laitteeseen liittyvien osien vuodot voivat 
lisätä IMT-järjestelmän käyttönesteen 
kulutusta. Tarkista säännöllisesti ja var-
mista, että IMT-järjestelmän käyttönes-
teen taso on MIN- ja MAX-merkintöjen 
välissä.
Jos öljytaso on MIN-merkin alapuolella, 
vie ajoneuvosi tarkastettavaksi ammat-
tikorjaamoon. Suosittelemme yhtey-
den ottamista valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen/huoltokumppaniin.
Käytä vain määritettyä IMT-järjestelmän 
käyttönestettä. (Katso kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät.) 
Älä koskaan sekoita erityyppisiä nesteitä.

HUOMAUTUS
os IMT-järjestelmän käyttölaitteeseen 

on lisättävä öljyä usein, vie järjestelmä 
tarkastettavaksi ammattikorjaamoon.
Suosittelemme yhteyden ottamista 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS
IMT -järjestelmän käyttöneste 
Kun vaihdat tai lisäät käyttönestettä 
IMT-järjestelmään, käsittele sitä varo-
vasti.

lä anna sen joutua silmiin.
os IMT-järjestelmän käyttönestettä 

joutuu vahingossa silmiisi, huuhtele ne 
välittömästi runsaalla määrällä vesijoh-
tovettä.
Anna lääkärin tarkastaa silmäsi mahdol-
lisimman pian. 

 HUOMIO
lä anna IMT-järjestelmän käyttönesteen 

joutua kosketuksiin auton maalipinnan 
kanssa, koska se vaurioittaa maalia.

lä koskaan käytä avonaisessa astiassa 
säilytettyä jarru- käyttönestettä, sillä 
nesteen ominaisuudet muuttuvat sen 
altistuessa ilmalle. Hävitä neste asian-
mukaisesti. Se on hävitettävä asianmu-
kaisesti.

lä lisää säiliöön vääräntyyppistä nes-
tettä. Muutama pisara mineraaliöljyä, 
kuten moottoriöljyä, IMT käyttöjärjes-
telmässä, voi vahingoittaa sen osia.
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Lasi n pesu nestetason 
tarkistaminen 

OBC3090017

Tarkista lasinpesunestesäiliön nestetaso 
ja lisää lasinpesunestettä tarvittaessa. 
Voit lisätä järjestelmään puhdasta vettä, 
jos lasinpesunestettä ei ole saatavilla. 
Käytä kuitenkin kylmässä ilmastossa aina 
jäätymisenestoainetta sisältävää lasipe-
sunestettä. 

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita lasinpesu-
nestettä käsiteltäessä, estääksesi vaka-
vien tai kuolemaan johtavien vammojen 
riskiä:
 lä lisää jäähdytysnestettä tai pak-

kasnestettä lasinpesuneste-säiliöön. 
äähdytysnesteen suihkuttaminen 

tuulilasiin saattaa heikentää näky-
vyyttä huomattavasti. Kuljettaja voi 
sen seurauksena menettää auton 
hallinnan tai se saattaa vahingoittaa 
maalipintaa.

 lä altista lasinpesunestettä tai lasin-
pesunestesäiliötä avotulelle tai kipi-
nöille. Lasinpesuneste voi sisältää 
alkoholia ja olla herkästi syttyvää.

 lä juo lasinpesunestettä äläkä päästä 
sitä ihokosketukseen. Lasinpesuneste 
on myrkyllistä ihmisille ja eläimille.

 Säilytä lasinpesunestettä poissa las-
ten ja eläinten ulottuvilta.

Seisontajarrun tarkastaminen

OAC3069002TU

Tarkasta seisontajarruvivun liike laske-
malla "napsahdusten" määrä, kun kytket 
jarrun ääriasentoon vapautetusta asen-
nosta. 
Pelkän seisontajarrun pitäisi pystyä 
pitämään auto paikallaan melko jyrkäs-
sä mäessä. Jos vivun liike on ohjearvoa 
pitempi tai lyhyempi, auto on suositel-
tavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen tarkastusta varten.

Liike:  5-7 naksahdusta, kun vipua vede-
tään 20 kg:n 44 I s, 196 N  voi-
malla.

LASINPESUNESTE SEISONTAJARRU 
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Suodattimen vaihtaminen

OBC3090018

Voit puhdistaa suodattimen paineilmalla 
ilmanpuhdistimen tarkastuksen yhtey-
dessä.
Älä pese äläkä huuhtele suodatinta, koska 
vesi vaurioittaa sitä.
Likainen ilmanpuhdistimen suodatin 
pitää vaihtaa.

OBC3090019

OBC3090020

1. Irrota ilmansuodattimen kantta kiinni 
pitävät klipsit, ja avaa kansi.

2. Pyyhi ilmansuodattimen kotelon sisä-
puoli.

3. Vaihda ilmansuodatin.
4. Lukitse kansi sen kiinnitysklipseillä.
5. Tarkista, että kansi on tiukasti kiinni.

ILMANPUHDISTIN
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i  Lisätietoja
Vaihda suodatin huolto-ohjelmassa suo-
siteltua vaihtoväliä useammin, jos autolla 
ajetaan hiekkatiellä tai muilla pölyävillä 
tienpinnoilla. (Saat lisätietoja tämän luvun 
kohdasta Huolto-ohjelma vaativissa käyt-
töolosuhteissa.)

HUOMAUTUS
 lä aja autoa, kun ilmansuodatin on 

irrotettu. Moottori rasittuu tällöin 
tavanomaista enemmän.

 Varmista ettei ilmanottoon pääse 
pölyä tai likaa, jossa se saattaa aiheut-
taa vaurioita.

 Käytä alkuperäisiä HYUNDAI-osia tai 
niitä vastaavia ajoneuvokohtaisia 
osia. Muiden kuin alkuperäisten osien 
käyttäminen voi vaurioittaa ilmavir-
tausanturia.
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Suodattimen tarkastaminen
Raitisilmansuodatin pitää tarkastaa huol-
to-ohjelman mukaisesti. Suodatin pitää 
tarkastaa ja puhdistaa tavallista useam-
min, jos autolla ajetaan huonolaatuises-
sa kaupunki-ilmassa tai pölyävällä hiek-
katiellä. Noudata seuraavia ohjeita, jos 
haluat vaihtaa raitisilmasuodattimen itse. 
Toimi varoen, jotta et vaurioita auton 
muita osia. 
Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukai-
sesti.

Suodattimen vaihtaminen

OBC3090021

1. Avaa hansikaslokero.

OBC3090022

2. Paina hansikaslokeron molempia sivu-
ja kuvassa osoitetulla tavalla. Näin var-
mistetaan, että hansikaslokeron tapit 
irtoavat kiinnikkeistään ja hansikaslo-
kero vapautuu.

OBC3090023

3. Paina ja pidä lukkoa kannen vasem-
malla puolella.

4. Vedä kansi ulos.
5. Vaihda raitisilmasuodatin.
6. Asenna osat takaisin paikalleen päin-

vastaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

ODH073012

Asenna uusi ilmastointilaitteen ilman-
suodatin oikeaan suuntaan, että nuo-
lisym oli  on alaspäin, muuten se voi 
olla äänekäs ja suodattimen teho voi 
olla heikko.

RAITISILMASUODATIN
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Sulkien kunnon tarkistaminen
Tuulilasinpyyhkimien teho heikkenee, jos 
sulkiin tai tuulilasiin on tarttunut likaa. 
Likaantumisen ovat voineet aiheuttaa 
hyönteiset, puiden mahla ja joissakin 
automaattipesukoneissa käytetty kuu-
mavahaus. Jos pyyhkimien sulat eivät 
pyyhi kunnolla, puhdista sekä tuulilasi 
että sulat hyvällä pesuaineella tai miedol-
la puhdistusaineella ja huuhtele perus-
teellisesti puhtaalla vedellä.

HUOMAUTUS
otta pyyhkimien varret tai muut osat 

eivät vaurioidu:
 lä käsittele pyyhkimen sulkia en-

siinillä, petrolilla, tinnerillä tai muilla 
liuottimilla äläkä altista niitä liuotti-
mille.

 lä liikuta pyyhkimiä käsin.
 lä käytä muita kuin suosituksen 

mukaisia pyyhkimensulkia.

i  Lisätietoja
Automaattipesussa käytettävä kuumava-
haus saattaa vaikeuttaa tuulilasin puhdis-
tamista. 

i  Lisätietoja
Pyyhkijänsulat ovat kulutusosia. Pyyhki-
jöiden normaali kuluminen ei ehkä kuulu 
autosi takuuseen. 

Sulan vaihtaminen 
Kun pyyhkimet eivät enää puhdista tuu-
lilasia riittävän hyvin, sulat voivat olla 
kuluneet tai murtuneet ja ne on vaihdet-
tava uusiin. 

 HUOMIO
 otta estetään konepellin ja pyyhki-

jöiden varsien vauriot, pyyhkijöiden 
varret saa nostaa vain, kun ne ovat 
pyyhintäliikkeen yläasennossa.

 alauta aina pyyhkijöiden varret tuuli-
lasille ennen kuin lähdet ajamaan. 

LASINPYYHKIMIEN SULAT



9-38

Huolto

Tuulilasinpyyhkimen sulka

OBR2089019BR

OBR2089020BR

1. Nosta pyyhkijän varsi.
2. Pidä pyyhkijäsulan molemmat klipsit 

(1) painettuna ja irrota sulka pyyhkijän 
varresta.

3. Asenna uusi pyyhkijäsulka.
4. Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi takai-

sin alkuperäiseen asentoonsa.

Takalasinpyyhin (jos varusteena)

OLMB073023

1. Nosta pyyhkimen varsi irti takalasista 
ja kierrä sulkaa (1).

2. Vedä sulka ulos.

OLMB073024

3. Asenna uusi pyyhkimen sulka työntä-
mällä sen keskiosa pyyhkimen varren 
kiinnityskohtaan niin, että se napsah-
taa paikalleen.

4. Varmista, että sulka on kunnolla pai-
kallaan, yrittämällä vetää sitä kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän osien 
vaurioitumisen välttämiseksi pyyhkimien 
sulat on suositeltavaa vaihdattaa valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.
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 VAROITUS
Noudata aina seuraavia ohjeita akkuun 
liittyvien töiden ja akun käsittelyn 
yhteydessä, jotta estät VAKAVI N ja 
H N NVAARALLIST N VAMMO N 
vaaran: 

Lue tarkasti akun käsittelyyn 
liittyvät ohjeet ja noudata niitä, 
kun käsittelet akkua.

Suojaa silmät happo-roiskeilta 
silmänsuojaimilla.

lä vie akkua avotulen, kipinä-
lähteiden tai kytevien aineiden 
lähelle.

 Akun kennoissa on aina helposti 
syttyvää vetykaasua, joka saat-
taa aiheuttaa räjähdyksen syt-
tyessään.

 Akut sisältävät erittäin voimak-
kaasti syövyttävää rikkihappoa. 
Varo akkuhapon joutumista 
iholle, silmiin tai vaatteisiin.

os akkuhappoa joutuu silmiin, huuh-
tele niitä puhtaalla vedellä vähintään 
15 minuutin ajan ja mene viipymättä 
lääkäriin. ese iholle joutunut akkuhap-
po välittömästi pois. Mene viipymättä 
lääkäriin, jos tunnet kipua tai poltetta.

 os muovista akkukoteloa painetaan 
liian voimakkaasti sitä nostettaessa, 
se saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa vammo-
ja. Käytä apuna akkutelinettä tai nosta 
akkua käsin vastakkaisista kulmista.

 lä yritä käynnistää moottoria apu-
käynnistyskaapelien avulla, jos akku 
on jäätynyt.

 lä KOSKAAN lataa akkua, kun siihen 
on liitetty akkukaapelit.

 Sytytysjärjestelmä toimii suurjännit-
teellä. lä KOSKAAN koske järjestel-
män komponentteihin, kun moottori 
on käynnissä tai käynnistyspainike on 
ON-asennossa.

 Akun - ja - -kaapelit eivät saa kos-
kettaa toisiaan. Tämä voi aiheuttaa 
kipinöintiä.

 os käynnistät apukaapeleiden avul-
la akkua, joka on jäätynyt tai jonka 
varaus on lähes purkautunut, akku voi 
haljeta tai räjähtää. 

 Toistuvan jyrkissä kaarteissa ajamisen 
esim. kilparadalla  aiheuttama akku-

nestevuo voi aiheuttaa turvallisuus-
riskin. Vältä toistuvaa jyrkissä kaar-
teissa ajamista.

HUOMAUTUS
Akku saattaa tyhjentyä, jos sähköjär-
jestelmään on liitetty ulkoisia laitteita. 

lä liitä sähköjärjestelmään ulkoisia 
laitteita.

AKKU



9-40

Huolto

Akun parhaan mahdollisen 
toiminnan varmistamiseksi

OBC3090024

 Varmista, että akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

 Pidä akun kansi kuivana ja puhtaana.
 Pidä akun navat ja liitokset puhtaina, 

asianmukaisesti kiristettyinä ja voidel-
tuna vaseliinilla tai akku-naparasvalla.

 Huuhtele akusta vuotanut akkuneste 
pois kotelon pinnalta, veden ja ruoka-
soodan seoksella.

 Irrota akkukaapelit, jos autolla ei ajeta 
lähiaikoina.

i   Lisätietoja  
 -  Akut, joihin on merkitty ylä- 

ja alarajat U R, LO R

OHYK077011 

Jos akun sivuun on merkitty ala- ja ylära-
jat (MIN, MAX), voi tarkastaa akkunes-
tetason. 
Nestetason tulisi olla ala- ja ylärajan 
(MIN, MAX) välissä. Jos akku nestettä 
on liian vähän, lisää akkuun tislattua 
(mineraalitonta) vettä. (Älä koskaan lisää 
rikkihappoa tai muuta elektrolyyttiä.) 
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.
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Akun tietotarra 

OBC3090062

  Esimerkki

  Auton todellinen akkutarra voi poiketa 
kuvassa näkyvästä.

1. AGM50L-DIN: Akun HYUNDAI-malli-
nimi

2. 12V: Nimellisjännite
3. 50Ah (20HR): Nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina)
4. RC 80: Nimellinen varakapasiteetti 

(minuuttia)
5. CCA 560A: Kylmätestivirta ampeereina 

SAE/EN:n mukaan

Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa kalsiumpohjai-
nen akku.
 Lataa akkua pienellä virralla (ylläpito-

lataus) 10 tunnin ajan, jos se on tyhjen-
tynyt nopeasti esimerkiksi ajovalojen 
jäätyä päälle.

 Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen takia, 
käytä 20-30 A latausvirtaa kahden tun-
nin ajan.

 VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita ladatessasi 
akkua:
 Sammuta moottori ja käännä virta-

avain O -asentoon ennen akun 
huoltamista tai lataamista.

 lä tupakoi, äläkä käsittele avotulta 
tai kipinälähteitä samassa tilassa.

 Käytä suojalaseja tarkkaillessa-si 
akkua latauksen aikana.

 Irrota akku autosta ja sijoita se hyvin 
tuuletettuun tilaan.

 Tarkkaile akkua latauksen aikana ja 
lopeta lataus tai vähennä latausvirtaa, 
jos akkuneste alkaa kaasuuntua 
kiehua  voimakkaasti tai jos yhdenkin 

kennon akkunesteen lämpötila ylittää 
49°C.

 Kun irrotat akun, irrota aina ensim-
mäiseksi akun miinuskaapeli ja kyt-
kiessäsi kaapelit takaisin paikalleen, 
kytke miinuskaapeli vasta pluskaape-
lin jälkeen. 

 Irrota akkulaturi seuraavassa järjes-
tyksessä.
1. Kytke akkulaturi pois päältä.
2. Irrota miinusjohtimen hauen-leuka 

akun miinusnavasta.
3. Irrota plusjohtimen hauenleuka 

akun plusnavasta.
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HUOMAUTUS
Suljettu lyijyakku jos varusteena  
 Suljetut lyijyakut eli A M-akut 

A sor ent lass Matt  ovat huolto-
vapaita ja niihin liittyvät työt tulisi 
teettää valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Käytä A M-akun lataami-
seen ainoastaan A M-akkujen lataa-
miseen tarkoitettua automaattista 
akkulaturia.

 Kun vaihdat A M-akun, käytä alkupe-
räisiä HYUNDAI-osia.

 lä avaa akun yläosan kantta äläkä 
irrota sitä. Akkuneste saattaa vuotaa 
ja aiheuttaa vakavia vammoja.

Apukäynnistyskaapeleilla 
Kun moottori on käynnistetty apua-kulia, 
aja autolla vähintään 30 minuuttia tai käytä 
sitä joutokäynnillä vähintään 60 minuutin 
ajan ennen moottorin sammuttamista. 
Jos moottori sammutetaan ennen kuin 
akku on latautunut riittävästi, moottori ei 
mahdollisesti käynnisty uudelleen. Katso 
lisätietoja moottorin käynnistämisestä 
apukäynnistyskaapeleilla luvun 8 kohdasta 
"Käynnistys apukäynnistyskaapeleilla".

i   Lisätietoja
 Akun hävittäminen virheelli-
sesti voi olla haitallista ympä-
ristölle ja terveydelle. Hävitä 
akkupaikallisten ongelmajäte-
määräysten mukaisesti.

ärjestelmien toiminnan 
alustaminen
Seuraavien järjestelmien toiminta joudu-
taan alustamaan, kun akku on tyhjentynyt 
tai akkukaapelit on irrotettu:
 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 hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa liikenneon-
nettomuuden. Noudattamalla seuraa-
via ohjeita voit vähentää VAKAVI N ja 
H N NVAARALLIST N vammojen ris-
kiä:
 Tarkista renkaiden kunto ja rengas-

paineet kuukausittain.
 Rengaspaineiden ohjearvot löytyvät 

tästä käsikirjasta ja kuljettajan puo-
leisen keskipilarin alaosaan kiinnite-
tystä tarrasta. Käytä aina laadukasta 
rengaspainemittaria rengaspaineen 
mittaamiseen. Liian matalasta tai kor-
keasta rengaspaineesta johtuva ren-
gasrikko saattaa johtaa auton hallin-
nan vaikeutumiseen.

 Tarkista varapyörän rengaspaine mui-
den pyörien rengaspainetarkistuksen 
yhteydessä.

 Vaihda liian kuluneet, epätasai-
sesti kuluneet ja vaurioituneet ren-
kaat uusiin. Kuluneet renkaat voivat 
aiheuttaa jarrutustehon, ohjauksen ja 
pidon heikkenemistä.

 Asennuta pyörään ainoastaan uusi 
alkuperäisen kokoinen rengas. 
Muiden kuin suositeltujen rengas- ja 
pyöräkokojen käyttäminen saattaa 
vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin ja huo-
nontaa auton hallintaa tai haitata luk-
kiutumattoman jarrujärjestelmän toi-
mintaa, mikä saattaa johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

Renkaiden huoltaminen
Varmista auton suorituskyky, matala 
polttoaineenkulutus ja ajoturvallisuus 
pitämällä rengaspaineet aina suositusten 
mukaisina ja noudattamalla enimmäis-
massa rajoja.

OBC3010021

Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja ren-
gaspaineet) on merkitty autoon kuljetta-
jan puolelle B-pylvääseen kiinnitettyyn 
tarraan.

RENKAAT JA VANTEET 
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Suositeltavat rengaspaineet 
kylmissä renkaissa 
Kaikkien renkaiden paineet (myös vara-
pyörän) pitää tarkastaa silloin, kun ren-
kaat ovat kylmät. Rengas on kylmä, kun 
autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeisten 
3 tunnin aikana tai sillä on ajettu korkein-
taan 1,6 km.
Lämpimien renkaiden rengaspaine on 
yleensä 0,28-0,41 bar korkeampi kuin 
kylmien renkaiden ohjearvo. Kun renkaat 
ovat lämpimät, älä laske rengaspainet-
ta poistamalla niistä ilmaa, koska paine 
jää liian alhaiseksi. Tarkista rengaspaine-
suositukset luvun 2 kohdasta Renkaat ja 
vanteet.

 VAROITUS
Renkaat kuluvat hitaammin ja ajomuka-
vuus sekä ohjattavuus paranevat, kun 
pidät rengaspaineet suositusten mukai-
sina.
Liian korkea ja liian matala rengaspai-
ne lyhentää renkaan käyttöikää ja hei-
kentää ajettavuutta. Yli- tai alipainei-
nen rengas voi myös yllättäen puhjeta, 
jolloin vaarana on ajoneuvon hallinnan 
menettäminen ja liikenneonnettomuus.
Renkaat saattavat ylikuumentua ja hajo-
ta, jos rengaspaine on huomattavan 
matala. Rengasrikko tai kulutuspinnan 
repeäminen voi johtaa auton hallinnan 
menettämiseen ja aiheuttaa vaaratilan-
teen, josta seurauksena voi olla vakavia 
ja hengenvaarallisia vammoja. Tämä on 
todennäköisempää kuumana päivänä 
tai suurella ajonopeudella ajettaessa.

HUOMAUTUS
 Renkaat saattavat kulua ennenai-

kaisesti, auton ohjattavuus saattaa 
heikentyä ja polttoaineenkulutus 
kasvaa, jos rengaspaineet ovat liian 
matalat. Myös vanteet saattavat 
vääntyä. Varmista että rengaspai-
neet ovat aina ohjearvojen mukai-
set. Tarkastuta rengas valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos siihen täytyy 
lisätä usein ilmaa.

 Liian korkea rengaspaine huonon-
taa ajomukavuutta, kuluttaa renkaan 
kulutuspinnan keskiosaa ennenaikai-
sesti ja aiheuttaa todennäköisemmin 
vaurioita esim. kuopan yli ajettaessa.

Rengaspaineiden mittaaminen
Tarkista renkaiden kunto vähintään ker-
ran kuussa.

Rengaspaineen mittaaminen
Mittaa rengaspaine hyvälaatuisella ren-
gaspainemittarilla. Oikeaa rengaspai-
netta ei voi päätellä silmämääräisesti. 
Vyörenkaat saattavat näyttää täysiltä, 
vaikka niiden rengaspaine olisi matala.
Irrota venttiilinhattu renkaan venttii-
lin varresta. Paina rengaspainemittari 
tukevasti venttiiliä vasten paineen mit-
taamiseksi. Kylmän renkaan rengaspai-
ne on riittävä, kun se vastaa rengas- ja 
kuormaustietotarraan merkittyä ohjear-
voa. Jos paine on liian pieni, lisää ilmaa, 
kunnes paine on oikea. Muista aset-
taa venttiilinhatut takaisin paikoilleen. 
Venttiilirunkoon saattaa muuten päästä 
likaa tai kosteutta, joka aiheuttaa vuodon. 
Korvaa kadonnut venttiilinhattu uudella 
mahdollisimman pian. 
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Jos lisäät ilmaa liikaa, päästä ylimää-
räinen ilma pois painamalla renkaan 
venttiilin varren keskellä olevaa metal-
linastaa. Tarkasta paine uudestaan ren-
gaspainemittarin avulla. Muista aset-
taa venttiilinhatut takaisin paikoilleen. 
Venttiilirunkoon saattaa muuten päästä 
likaa tai kosteutta, joka aiheuttaa vuodon. 
Korvaa kadonnut venttiilinhattu uudella 
mahdollisimman pian.

Renkaiden paikkojen 
vaihtaminen 
Renkaiden kulutuspinta kuluu tasaisem-
min, jos pyörien paikkaa vaihdetaan 
15.000 km välein (tai useammin, jos ren-
kaat kuluvat epätasaisesti).
Tarkista pyörien tasapainotus paikan-
vaihdon yhteydessä.
Tarkista paikanvaihdon yhteydessä, 
onko renkaan kulutuspinta kulunut epä-
tasaisesti tai onko rengas vaurioitunut. 
Epätasainen kuluminen johtuu yleensä 
väärästä rengaspaineesta, virheellisestä 
pyörien suuntauksesta, pyörien epäta-
sapainosta, äkkijarrutuksista ja kaarrea-
josta suurella nopeudella. Tarkista, onko 
renkaan kulutuspinnassa tai sivussa pul-
listumia tai kohoumia. Vaihda rengas, 
jos havaitset niitä. Vaihda rengas, jos 
sen kudosta tai sidelankoja on näkyvis-
sä. Muista säätää rengaspaineet oikeiksi 
paikanvaihdon jälkeen ja tarkista pyörän-
mutterien tiukkuus (oikea kiristystiukkuus 
on n. 107-127).

 Ilman varapyörää

CBGQ0707

 Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuunta 
(jos varusteena)

CBGQ0707A

Tarkista jarrupalojen kunto, kun vaihdat 
pyörien paikkaa.
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i  Lisätietoja
Epäsymmetrisiin renkaisiin on merkitty 
sisä- ja ulkopuoli. Varmista epäsymmet-
risen renkaan asennuksen yhteydessä, 
että ulkopuoli-merkinnällä merkitty puoli 
asennetaan ulkopuolelle. Jos kuvioltaan 
epäsymmetrisen renkaan sisäpuoli-mer-
kintä asennetaan ulkopuolelle, renkaan 
suorituskyky laskee. 

 VAROITUS
 lä asenna autoon tilapäiskäyttöön 

tarkoitettua varapyörää vaihtaessasi 
renkaiden paikkaa.

 lä käytä autossa samanaikaisesti 
ristikudos- ja vyörenkaita. Tämä voi 
heikentää auton hallittavuutta ja 
johtaa vakavaan onnettomuuteen.

yörien suuntaus ja 
tasapainotus
Auton renkaat on suunnattu ja tasapaino-
tettu tehtaalla niin, että auton suoritusky-
ky ja kestävyys on paras mahdollinen.
Pyöriä ei tarvitse normaalisti suunna-
ta uudelleen. Suuntaus tulee kuitenkin 
tarkistaa ja säätää tarpeen mukaan, jos 
renkaat kuluvat epätasaisesti tai ohjaus 
puoltaa.
Renkaat täytyy mahdollisesti tasapainot-
taa uudelleen, jos tunnet tärinää ajaessasi 
tasaisella tiellä.

HUOMAUTUS
Vääränlaisten tasapainotuspaino-
jen käyttäminen saattaa vahingoittaa 
kevytmetallivanteita. Käytä ainoastaan 
oikeanlaisia painoja.

Renkaan vaihtaminen

OLMB073027

Kulutuksenkestävyys 
merkkivalo

Kun rengas kuluu tasaisesti, renkaan 
kulumisilmaisin tulee näkyviin kulutus-
pinnan poikki menevänä tasaisena nau-
hana. Tällöin renkaan kulutuspinnasta on 
jäljellä alle 1,6 mm. Vaihda rengas viipy-
mättä.
Älä odota, että kulumisilmaisin tulee 
näkyviin koko kulutuspinnan alueella, 
vaan vaihda rengas heti.
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 VAROITUS
VAKAVI N tai H N NVAARALLIST N 
vammojen vaaran vähentämiseksi:
 Vaihda liian kuluneet, epätasaisesti 

kuluneet ja vaurioituneet renkaat 
uusiin. Kuluneet renkaat voivat 
aiheuttaa jarrutustehon, ohjauksen ja 
pidon heikkenemistä.

 Asennuta pyörään ainoastaan uusi 
alkuperäisen kokoinen rengas. 
Muiden kuin suositeltujen rengas- ja 
pyöräkokojen käyttäminen saattaa 
vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin ja huo-
nontaa auton hallintaa tai haitata luk-
kiutumattoman jarrujärjestelmän toi-
mintaa, mikä saattaa johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

 Molempien etu- tai takapyörien-ren-
kaiden vaihto suositellaan tehtäväksi 
samanaikaisesti. Yksittäisen renkaan 
vaihtaminen saattaa vaikuttaa ajetta-
vuuteen huomattavasti. 

 Renkaat vanhenevat, vaikka niitä ei 
käytettäisi. HYUNDAI suosittelee 
renkaiden vaihtamista kulutuspinnan 
kunnosta riippumatta, kun ne ovat 
olleet normaalissa käytössä 6 vuoden 
ajan. 

 Kuumasta ilmastosta tai jatkuvasta 
raskaasta kuormituksesta aiheutu-
va renkaiden korkea käyttölämpötila 
saattaa lyhentää niiden käyttöikää. 
Vanhentunut rengas saattaa hajo-
ta äkillisesti, jolloin saatat menettää 
auton hallinnan ja joutua onnetto-
muuteen.

Tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän renkaan vaihtaminen  
(jos varusteena)
Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyö-
rän renkaan kulutuspinta kuluu tavallista 
nopeammin. Vaihda rengas, kun kulu-
misilmaisin tulee näkyviin. Uuden vara-
renkaan täytyy olla kooltaan ja malliltaan 
samanlainen kuin uuden auton mukana 
toimitettu vararengas, ja se pitää asen-
taa samalle tilapäisvarapyörän vanteelle. 
Tavallinen rengas ei sovi tilapäiskäyttöön 
tarkoitetun varapyörän vanteelle ja tila-
päiskäyttöön tarkoitetun varapyörän ren-
gas ei sovi tavalliselle vanteelle.

 VAROITUS
Korjauta tai vaihdata alkuperäisen pyö-
rän rengas ja asenna se takaisin vii-
pymättä, sillä vararenkaan hajoami-
nen saattaa johtaa onnettomuuteen. 
Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyö-
rää 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 halkai-
sijaltaan, leveydeltään ja sivupoikkeamal-
taan 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 tulevat 
näkyviin. Hallinnan menetyksen riskin 
vähentämiseksi hidasta ajonopeutta aja-
essasi sateessa, lumisateessa tai jäisellä 
tienpinnalla.

Renkaiden huoltaminen 
Suositusten mukainen rengaspaine ja 
asianmukainen pyörien suuntaus vähen-
tävät renkaiden kulumista. Jos toteat, 
että rengas on kulunut epätasaisesti, tar-
kastuta pyörien suuntaus huollossa.
Varmista, että uudet renkaat tasa-
painotetaan asennuksen yhteydessä. 
Ajomukavuus paranee ja renkaiden käyt-
töikä pitenee. Vanteelta irrotettu rengas 
tulee aina tasapainottaa uudelleen.

Renkaan sivupinnan merkinnät
Renkaan sivupinnan merkinnät osoit-
tavat renkaan ominaisuudet ja sisältä-
vät renkaan tunnistenumeron (TIN). 
Sarjanumeroa voidaan käyttää renkaan 
tunnistamiseen takaisinkutsukampanjan 
yhteydessä.

OLMB073028

2

1

7
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1. Valmistaja tai tuotemerkki
Renkaan valmistaja tai tuotemerkki.

2. Rengaskokomerkintä 
Renkaan sivupinnassa on rengaskoko-
merkintä. Sen sisältämiä tietoja tarvitaan 
uusia renkaita hankittaessa. Merkinnän 
kirjainten ja numeroiden merkitys esite-
tään seuraavassa esimerkissä. 
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Oman autosi renkaiden kokomerkinnän 
tiedot saattavat poiketa esimerkistä.)
185 65R15 88 H

185 - Renkaan leveys millimetreinä.
65 -  Profiilisuhde. Renkaan korkeuden 

prosentuaalinen osuus sen levey-
destä

R - Renkaan rakenteen koodi (vyörengas).
15 - Vanteen halkaisija (tuumaa).
88 -  Kantavuustunnus; numerokoodi, 

joka osoittaa suurimman sallitun 
kuorman, jonka rengas kantaa.

H -  Nopeusluokitus Lisätietoja nopeus-
luokista annetaan tämän luvun nope-
usluokitustaulukossa.
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Vanteen kokomerkintä 
Myös vanteeseen on merkitty tärkeitä tie-
toja, joita tarvitaan, jos vanne joudutaan 
vaihtamaan. Seuraavassa esimerkissä 
selitetään, mitä vanteen kokomerkinnän 
sisältämät kirjaimet ja numerot merkit-
sevät.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
6.0   15
6.0 - Vanteen leveys (tuumaa). 
J - Vanteen reunan muodon tunnus.
15 - Vanteen halkaisija (tuumaa).

Renkaiden nopeusluokitukset 
Alla olevassa taulukossa on lueteltu tyy-
pilliset henkilöautojen renkaiden nopeus-
luokitukset. Nopeusluokitus on osa ren-
kaan sivussa olevaa kokomerkintää. Se 
ilmaisee renkaan suurimman turvallisen 
käyttönopeuden.

Nopeusluokitus nimmäisnopeus

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: 
Auton valmistenumero) 

Kaikki valmistuspäivältään yli 6 vuotta 
vanhat renkaat tulee vaihtaa uusiin (myös 
varapyörän). Renkaan valmistusajankoh-
ta ilmenee renkaan sivussa (mahdolli-
sesti vanteen sisäpuolella) olevasta DOT-
koodista. DOT-koodi koostuu numerois-
ta ja kirjaimista. Koodin neljä viimeistä 
merkkiä ilmaisevat renkaan valmistus-
ajankohdan. 

DOT:   OOOO
DOT-koodin alkuosa osoittaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja pintakuvion 
tyypin ja koodin neljä viimeistä merkkiä 
ilmaisevat valmistusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi:
DOT XXXX XXXX 1520 osoittaa, että 
rengas on valmistettu viikolla 15 vuonna 
2020.

4.  Renkaan rakenne- ja 
materiaalitunnus

Osoittaa, kuinka monesta kudoskerrok-
sesta rengas koostuu. Renkaan valmista-
jan täytyy myös ilmoittaa renkaan mate-
riaalit, kuten teräs, nailon, polyesteri ja 
muut. "R" tarkoittaa vyökudosrakennetta, 
"D" tarkoittaa diagonaalista eli ristikudos-
rakennetta ja "B" ristikudosvyörengasta.
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5.  Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku osoittaa suurimman sallitun 
ilmanpaineen, jolla renkaan saa täyttää. 
Älä ylitä suurinta sallittua rengaspainetta. 
Tarkista rengaspaineen ohjearvo rengas- 
ja kuormaustieto-tarrasta.

6. Suurin sallittu kuormitus
Suurin sallittu kuorma, jonka rengas pys-
tyy kantamaan, kiloina ja paunoina. Käytä 
autossa ainoastaan sellaisia renkaita, joi-
den kantavuus vastaa alkuperäisten ren-
kaiden kantavuutta.

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 perustuu 
valvotuissa olosuhteissa suoritettuihin 
kulutuskokeisiin. Esimerkiksi rengas, 
jonka kulutuksenkestävyysarvo on 150, 
kestää testiolosuhteissa kulutusta 1,5 niin 
hyvin kuin rengas, jonka arvo on 100. 

Arvo on suuntaa-antava, koska ajotapa, 
huolto, tienpintojen kunto ja ilmasto 
vaikuttavat huomattavasti renkaan 
käyttöikään.
Arvot on merkitty henkilöauton renkai-
den sivuun. Auton alkuperäisten ja valin-
naisvarusteena saatavien renkaiden arvot 
saattavat vaihdella.

Pitokyky - AA, A, B & C 
Pitokykyluokitukset parhaasta heikoim-
paan ovat AA, A, B ja C. Luokitus kuvaa 
testattavilla renkailla varustetun auton 
pysähtymiskykyä valvotuissa olosuhteis-
sa asfaltti- ja betonipäällysteisellä tiellä. 
C-luokituksen saaneen renkaan pitokyky 
saattaa olla huono.

 VAROITUS
Renkaan pitoluokitus on määritetty tes-
tissä, jossa ajoneuvo pysäytetään suo-
raan ajettaessa, eikä koske voimakasta 
kiihdytystä, kaarreajoa, vesiliirtoa tai 
muita tilanteita, joissa pito on normaa-
lia 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 testattu valvotuissa 
olosuhteissa sisätiloissa.
Jatkuva korkea käyttölämpötila saattaa 
heikentää rengasmateriaalia ja lyhentää 
sen käyttöikää, ja liian suuri lämpökuorma 
saattaa aiheuttaa äkillisen rengasrikon. A- 
ja B-luokituksen saaneet renkaat ylittävät 
määräysten vähimmäisvaatimukset.

 VAROITUS
Renkaan lämpötilaluokitus koskee ren-
gasta, jonka rengaspaine on ohjearvon 
mukainen ja jonka enimmäiskanta-
vuutta ei ole ylitetty. Rengas saattaa 
ylikuumentua ja hajota, jos sen nope-
usluokitus ylitetään, rengaspaine on 
liian matala tai korkea ja tai sen enim-
mäiskantavuus ylitetään. Voit menettää 
auton hallinnan ja aiheuttaa liikenneon-
nettomuuden.

Matalapro iiliset renkaat
Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden 
profiilisuhde on alle 50, on tarkoitettu 
antamaan autolle urheilullinen ulkonäkö.
Koska matalaprofiiliset renkaat on opti-
moitu auton käsittelyä ja jarrutusta var-
ten, niiden sivupinta on hieman tavallista 
jäykempi. Matalaprofiiliset renkaat ovat 
yleensä myös tavallista leveämmät, joten 
niillä on suurempi kosketuspinta tiehen. 
Joissain tilanteissa ne saattavat aiheut-
taa enemmän rengasmelua kuin tavalli-
set renkaat.

 HUOMIO
Koska matalapro iilisen renkaan sivu-
pinta on lyhyempi kuin tavallisessa ren-
kaassa, vanteet ja itse rengas vaurioitu-
vat tavallista herkemmin. Aja varovasti 
ja noudata alla olevia ohjeita, jotta van-
teet ja renkaat eivät vaurioituisi:
 Kun ajat hiekkatiellä tai maastossa, 

aja varovasti, sillä renkaat 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.

 os renkaaseen kohdistuu voimakas 
isku, suosittelemme renkaan ja 
vanteen tarkistamista valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 stä renkaiden vaurioituminen tar-
kastamalla niiden kunto ja rengaspai-
neet 3.000 km:n välein.

 Rengasvauriota ei ole helppo huo-
mata silmämääräisesti. os vähänkin 
epäilet, että rengas on vaurioitunut, 
tarkastuta tai vaihdata rengas, sillä se 
saattaa vuotaa.

 os rengas on vaurioitunut ajettaessa 
epätasaisella tiellä tai maastossa, 
taikka kuopan, viemäriaukon tai 
katukivetyksen yli ajettaessa, takuu ei 
kata vahinkoa.
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OTA070039

  Lattasulake

Normaali Palanut

  Kasettityyppi

  Maksisulake

Normaali Palanut

Normaali Palanut

Sulakkeet suojaavat auton sähköjärjestel-
mää ylikuormitukselta.
Tässä autossa on 2 (tai 3) sulakerasiaa, 
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 toimintahäi-
riö, tarkista ensin kojelaudan sulakerasian 
sulakkeet. Sammuta moottori, sytytysvir-
ta ja kaikki virtaa käyttävät laitteet ja irro-
ta akun miinuskaapeli ennen palaneen 
sulakkeen vaihtamista. Vaihda palanut 
sulake sulakkeeseen, jonka ampeeriluku 
on yhtä suuri.
Sähköjärjestelmässä on vika, jos uusi 
sulake palaa. Vältä kyseisen järjestelmän 
käyttöä ja on suositeltavaa antaa se val-
tuutetun HYUNDAI-liikkeeseen tarkastet-
tavaksi.

i  Lisätietoja
Käytössä on kolmentyyppisiä sulakkeita: 
lattasulakkeita, joilla on pieni ampeeriluku, 
putkisulakkeita ja maksisulakkeita 
suuremmille ampeerilu-vuille.

 VAROITUS
Vaihda sulake AINOASTAAN sulakkee-
seen, jonka ampeeriluku on sama.
 Suuremman virran kestävä sulake voi 

aiheuttaa laitevaurion ja mahdollisesti 
tulipalon.

 lä koskaan laita johdinta tai alumiini-
olion palaa sulakkeen tilalle, ei edes 

tilapäisesti. Se voi vaurioittaa johto-
sarjaa vakavasti ja aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS
lä käytä ruuvitalttaa tai muuta metal-

liesinettä sulakkeiden irrottamiseen, 
koska se saattaa aiheuttaa oikosulun ja 
vaurioittaa järjestelmää.

SULAKKEET



9-53

9

Mittariston sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen

OBC3090025

1. Sammuta moottori.
2. Käännä kaikki kytkimet OFF-asentoon.
3. Avaa sulakerasian kansi.
4. Tarkasta oikean sulakkeen paikka 

sulakerasian tarrasta.

OBC3090026

5. Vedä vialliseksi epäilty sulake suoraan 
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 mootto-
ritilan) sulakerasiassa.

7. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sulake 
ja varmista, että se asettuu tiukasti 
pidikkeisiinsä. Jos se asettuu löysästi, 
suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Jos varasulaketta ei ole, voit hätätilan-
teessa käyttää toista saman ampeeri-
luvun omaavaa sulaketta (esimerkiksi 
savukkeensytyttimen sulaketta), joka ei 
ole aktiivisessa käytössä.
Jos ajovalot tai muut sähkölaitteet eivät 
toimi ja sulakkeet ovat ehjiä, tarkasta 
moottoritilan sulakerasia. Jos sulake 
on palanut, vaihda se samankokoiseen 
sulakkeeseen.
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Sulakkeen vaihtaminen 
moottoritilan sulakerasiaan

OBC3090028

1. Sammuta moottori.
2. Käännä kaikki kytkimet OFF-asentoon.
3. Irrota sulakerasian kansi painamalla 

lukituskielekettä ja vetämällä kansi 
ylös.

4. Tarkasta irrotettu sulake ja vaihda se 
uuteen, jos se on palanut. Käytä sulak-
keen irrottamiseen ja asentamiseen 
irrotustyökalua, joka on moottoritilan 
sulakerasian kannessa.

5. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sulake 
ja varmista, että se asettuu tiukasti 
pidikkeisiinsä. Jos se asettuu löysästi, 
suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

HUOMAUTUS
Moottoritilan sulakerasian tarkistuksen 
jälkeen asenna sulakerasian kansi 
kunnolla paikalleen. Kun kansi lukkiutuu 
paikalleen, kuuluu napsahtava ääni. 

os kansi ei ole tiukasti paikallaan, 
sulakkeisiin pääsevä vesi voi aiheuttaa 
sähkövian.

Maksisulake (pääsulake)

OBC3090029

Jos maksisulake on palanut, se pitää 
vaihtaa seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun miinuskaapeli.
3. Irrota sulakerasian kansi painamalla 

lukituskielekettä ja vetämällä kansi 
ylös.

4. Irrota yllä olevassa kuvassa näkyvät 
mutterit.

5. Asenna sulakkeen tilalle samanarvoi-
nen uusi sulake.

6. Asenna osat päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

On suositeltavaa, että otat yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos 
maksisulake on palanut.
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Sulake- relerasian kuvaus
Sulakerasia kuljettajan puolella

OBC3090030

Sulake-/relerasioiden kansien sisäpuolella 
on sulake-/reletarra, johon on merkitty 
sulakkeiden/releiden nimitys ja arvo. 

i  Lisätietoja
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttämättä 
ole käytössä autossasi. Tiedot perustuvat 
painohetken tilanteeseen. Tarkasta oikea 
sulakkeen paikka sulakerasian kannen 
tarrasta.

OBC3090031
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Sulakerasia kuljettajan puolella

SULAKK N 
NIMI Sym oli [A]: SUO ATTU VIRTA IIRI

HEATED MIRROR 10A Ilmastoinnin ohjausmoduuli
Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen taustapeili

SAFETY  
P/WINDOW 25A Kuljettajan sähköikkunan turvamoduuli

FRONT
SEAT WARMER 25A Etuistuimen lämmittimen ohjausmoduuli

P/WINDOW RH 25A
[RHD] Sähköikkunan pääkytkin,
[LHD] Matkustajan oven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin

TCU2 10A

[G3LE] Sport-tilan kytkin, TCM, Vaihteisto-alueen 
kytkin, Sähkötoiminen kytkinmoduuli,
[M/T & RHD] Kytkinanturi,
[G4LC] Vaihteisto-alueen kytkin

BATTERY 
MANAGEMENT3 10A [MILD HEV - G3LE] BMS-ohjausmoduuli

MODULE 8 10A Dataliitin, Ovien lukituksen vaarakytkin

MEMORY 10A
Sadeanturi, Automaattinen valoanturi.
Ilmastoinnin ohjausmoduuli, Mittaristo,
Sivutaustapeilin taitto-/avaamisrele

AMP 25A AMP, DC-DC-pienjännitemuunnin (Äänentoisto)

SUNROOF 15A Kattoluukun moottori

P/WINDOW LH 25A
[LHD] Sähköikkunan pääkytkin,
[RHD] Matkustajan oven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin

MODULE 2 10A Sport-tilan kytkin, Jarruvalon kytkin

REAR  
SEAT WARMER 25A Takaistuimien lämmittimen ohjausmoduuli

MULTI MEDIA 20A
Äänentoisto 4.0, Äänentoistolaitteen näyttö, A/V- ja 
navigointipääyksikkö, DC-DC-pienjännitemuunnin 
(äänentoisto/AMP)

AIR BAG 10A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

SENSOR4 10A [G3LE] CVVD käyttölaite,
[G4LC] Sähkökäyttöinen öljypumppu

A/C 3 7.5A Puhaltimen moottori, Ilmastoinnin ohjausmoduuli

DOOR LOCK 20A Lukitusrele, Takaluukun avauksen rele,
Oven lukitus-/lukituksen avausrele

E-CALL 7.5A E-Call -yksikkö



9-57

9

Sulakerasia kuljettajan puolella

SULAKK N 
NIMI Sym oli [A]: SUO ATTU VIRTA IIRI

MODULE 5 10A

E-Call -yksikkö, A/T vaihdevivun merkkivalo, 
Äänentoisto 4.0, Äänentoistolaitteen näyttö, A/V- ja 
navigointipääyksikkö, Langaton laturi, Sähkökromaattinen 
peili, Etuistuimen lämmittimen ohjausmoduuli, 
Takaistuimien lämmittimen ohjausmoduuli, DC-DC-
pienjännitemuunnin (AMP/äänentoisto), AMP, Ilmastoinnin 
ohjausmoduuli, Dataliitin, Ajovalojen korkeudensäätölaite

ABS 3 10A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

BRAKE SWITCH 7.5A IBU, jarruvalon kytkin

START 7.5A

[Ei ole älyavainta] IBU, [avaintyyppi] Virtalukko
[G4LF] ECM
[G3LE/G4LC] Vaihteisto-alueen kytkin, ECM, 1.4 MT*SMK
[G4LC] E/R-kytkentärasia (RELE. 6) 1.4 MT*NON SMK

CLUSTER 10A Mittaristo

MODULE 4 10A

Pysäköintitörmäyksen välttämisavustaja-yksikkö, IBU,
Monitoiminen kamerayksikkö, Törmäystyynyn kykin,
Sokean pisteen törmäysvaroitusyksikkö V/O, Etuosan
Äänentoisto 4.0, Äänentoistolaitteen näyttö

IBU 2 15A IBU

ACC 1 10A

Äänentoisto 4.0, Äänentoistolaitteen näyttö, 
A/V- ja navigointipääyksikkö, E-Call -yksikkö, IBU, 
Pysäköintitörmäyksen välttämisavustaja-yksikkö, 
AMP, Etupistorasia nro. 1, USB -laturi, DC-DC-
pienjännitemuunnin (AMP/äänentoisto), Sähköinen 
taustapeilin kytkin, Virtalähdön rele

MODULE 7 10A
Etuistuimen lämmittimen ohjausmoduuli,
Takaistuimien lämmittimen ohjausmoduuli,
Pysäköintitörmäyksen välttämisavustaja-yksikkö

WASHER 15A Monitoimikytkin

MODULE 6 7.5A IBU

POWER OUTLET 20A Pistorasia edessä

IBU 1 10A IBU

AIR BAG IND 10A Ilmastoinnin ohjausmoduuli, Mittaristo

A/C 2 7.5A Ilmastoinnin ohjausmoduuli, E/R-kytkentärasia (RELE. 
13/14)

WIPER RR 15A E/R-kytkentärasia (RELE. 7)

ECU 4 10A ECM/PCM

MDPS 2 10A MDPS-yksikkö
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Moottoritilan su lakonisia

OBC3090026

Sulake-/relerasioiden kansien sisäpuolella 
on sulake-/reletarra, johon on merkitty 
sulakkeiden/releiden nimitys ja arvo.

i  Lisätietoja
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttämättä 
ole käytössä autossasi. Tiedot perustuvat 
painohetken tilanteeseen. Tarkasta oikea 
sulakkeen paikka sulakerasian kannen 
tarrasta.

OBC3090035OBC3090034

 Smartstream G 1.0 T-GDi  Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV
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OBC3090033OBC3090032

 Smartstream G1.2  Bensiini 1.4
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Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi (48 HEV)

Sulakkeen nimi Sym oli Relen nimi Tyyppi

RLY.1 E30 Päärele MINI

RLY.2 E31 Jäähdytyspuhaltimen rele MINI

RLY.3 E32 Pyyhkimen rele (nopea) MICRO

RLY.4 E33 Pyyhkimen rele (hidas) MICRO

RLY.5 E34 Polttoainepumpun rele MICRO

RLY.6 E36 Käynnistysrele MICRO

RLY.7 E36 RR WIPER Relay MICRO

RLY.10 E39 ILMAST. rele MICRO

RLY.11 E40 Äänitorven rele MICRO

RLY.12 E41 B/Varashälyttimen äänitorven rele MICRO

RLY.13 E42 Puhaltimen rele MICRO

RLY.14 E43 PTC-lämmitinrele MICRO
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Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi (48 HEV)

Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

ALT (180A) 
[150A]

Laturi, Maksisulake - F2, Sulakerasia - F31/F32/F33/
F34/F35/F36

MDPS 80A MDPS-yksikkö

DCT1
40A

TCM

E-CLUTCH1 Sähkötoiminen kytkinmoduuli

DCT2 40A TCM

ECU1 30A E/R-kytkentärasia (RELE.1)

IG1 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG1, ACC-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

FUEL PUMP 20A E/R-kytkentärasia (RELE.5)

BATTERY
MANAGEMENT1 15A E/R-kytkentärasia (sulake – F40 F43)

ECU3 15A ECM, Kytkimen kytkin

ECU2 15A ECM

A/CON 1 10A E/R-kytkentärasia (RELE.10)

DCT4 40A Älykäs vaihteiston käyttölaite

CVVD 40A CVVD käyttölaite

IG2 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG2-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

BATT1 50A ICU kytkentärasia (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

BATT3 50A
ICU-kytkentärasia (sulake – F8/F14/F15/F21/
F25/F29,
Pitkäkestoisen kuormituksen salparele)

DCT3
15A

TCM

E-CLUTCH2 Sähkötoiminen kytkinmoduuli

HORN 15A E/R-kytkentärasia (RELE.11, RELE.12)

AMS 10A Akkuanturi

BATT2 50A ICU kytkentärasia (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4 50A ICU-kytkentärasia (Sähköikkunan rele,
Sulakerasia - F3/F4/F5/F10/F11/F12)
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Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

C/FAN 15A E/R-kytkentärasia (RELE.2)

IGN COIL 20A Sytytyspuola #1/#2/#3

ECU5 20A ECM

ECU6 15A ECM

SENSOR 1 10A

E/R-kytkentärasia (RELE.2/10),
Öljyn ohjausventtiili nro.1/Nro.2 (Imu/tyhjennys),
Huuhteluohjauksen magneettiventtiili, RCV-
hallinta, V_Öljypumppu
Solenoidiventtiili

SENSOR 2 10A Happianturi (ylös/alas)

RR DEFOG 40A ICU-kytkentärasia (Takaikkunan huurteenpoiston 
rele)

ABS 1 40A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

BLOWER 40A E/R-kytkentärasia (RELE.13)

PTC
HEATER 50A E/R-kytkentärasia (RELE.14)

ABS 2 30A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

POWER
OUTLET 40A ICU-kytkentärasia (Virtalähdön rele)

WIPER 2 10A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän
moottori, IBU

SENSOR3 15A E/R-kytkentärasia (RELE. 5.)

MHSG 10A Mild Hybrid käynnistinmoottori ja generaattori

BATTERY
C/FAN 10A BMS Jäähdytyspuhallin, E/R-kytkentärasia

(sulake - F8)

WIPER 1 25A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän moottori,
Virtalukko

BATTERY
MANAGEMENT2 10A BMS-ohjausmoduuli, E/R-kytkentärasia

(sulake - F8)

Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi (48 HEV)
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Smartstream G1.2

Sulakkeen nimi Sym oli Relen nimi Tyyppi

RLY.1 E30 Päärele MINI

RLY.3 E32 Pyyhkimen rele (nopea) MICRO

RLY.4 E33 Pyyhkimen rele (hidas) MICRO

RLY.5 E34 Polttoainepumpun rele MICRO

RLY.6 E36 Käynnistysrele MICRO

RLY.7 E36 RR PYYHKIMEN rele MICRO

RELE.8 E37 ILMAST. rele MICRO

RLY.9 E38 Jäähdytyspuhaltimen rele (Nopea) MICRO

RLY.10 E39 Jäähdytyspuhaltimen rele (Hidas) MICRO

RLY.11 E40 Äänitorven rele MICRO

RLY.12 E41 B/Varashälyttimen äänitorven rele MICRO

RLY.13 E42 Puhaltimen rele MICRO

RLY.14 E43 PTC-lämmitinrele MICRO
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Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

ALT (125A) 
[150A]

Laturi, Maksisulake - F2, Sulakerasia - F31/F32/F33/
F34/F35/F36

MDPS 80A MDPS-yksikkö

ECU1 30A E/R-kytkentärasia (RELE.1)

IG1 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG1, ACC-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

FUEL PUMP 20A E/R-kytkentärasia (RELE.5)

ECU3 15A ECM, Kytkimen kytkin

ECU2 15A ECM

A/CON 1 10A E/R-kytkentärasia (RELE.8)

IG2 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG2-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

BATT1 50A ICU kytkentärasia (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

BATT3 50A
ICU-kytkentärasia (sulake – F8/F14/F15/F21/F25/
F29,
Pitkäkestoisen kuormituksen salparele)

HORN 15A E/R-kytkentärasia (RELE.11, RELE.12)

AMS 10A Akkuanturi

BATT2 50A ICU kytkentärasia (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4 50A ICU-kytkentärasia (Sähköikkunan rele,
Sulakerasia - F3/F4/F5/F10/F11/F12)

C/FAN 40A E/R-kytkentärasia (RELE.9/10)

IGN COIL 20A Sytytyspuola #1/#2/#3/#4

ECU5 20A ECM

ECU6 15A ECM

SENSOR 1 10A
E/R-kytkentärasia (RELE.8/9/10),
Öljyn ohjausventtiili nro.1/Nro.2 (Imu/tyhjennys),
PCS V-solenoidiventtiili

SENSOR 2 10A Happianturi (ylös/alas)

RR DEFOG 40A ICU-kytkentärasia (Takaikkunan
huurteenpoiston rele)

ABS 1 40A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

Smartstream G1.2
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Smartstream G1.2

Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

BLOWER 40A E/R-kytkentärasia (RELE.13)

PTC
HEATER 50A E/R-kytkentärasia (RELE.14)

ABS 2 30A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

POWER
OUTLET 40A ICU-kytkentärasia (Virtalähdön rele)

WIPER 2 10A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän moottori, 
IBU

INJECTOR1 15A E/R-kytkentärasia (RELE. 5), injectori #1-1/#2-1/#3-
1/#4-1

INJECTOR2 15A Injectori #1-2/#2-2/#3-2/#4-2

WIPER 1 25A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän moottori,
Virtalukko
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Huolto

Bensiini 1.4

Sulakkeen nimi Sym oli Relen nimi Tyyppi

RLY.1 E30 Päärele MINI

RLY.3 E32 Pyyhkimen rele (nopea) MICRO

RLY.4 E33 Pyyhkimen rele (hidas) MICRO

RLY.5 E34 Polttoainepumpun rele MICRO

RLY.6 E36 Käynnistysrele MICRO

RLY.7 E36 RR PYYHKIMEN rele MICRO

RLY.9 E38 Jäähdytyspuhaltimen rele (Nopea) MICRO

RLY.10 E39 Jäähdytyspuhaltimen rele (Hidas) MICRO

RLY.11 E40 Äänitorven rele MICRO

RLY.12 E41 B/Varashälyttimen äänitorven rele MICRO

RLY.13 E42 Puhaltimen rele MICRO

RLY.14 E43 PTC-lämmitinrele MICRO
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Bensiini 1.4

Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

ALT (125A) 
[150A]

Laturi, Maksisulake - F2, Sulakerasia - F31/F32/F33/
F34/F35/F36

MDPS 80A MDPS-yksikkö

ECU1 30A E/R-kytkentärasia (RELE.1)

IG1 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG1, ACC-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

FUEL PUMP 20A E/R-kytkentärasia (RELE.5)

TCU1 15A PCM, Kytkimen kytkin

ECU2 15A ECM/PCM

EOP 40A Sähkötoiminen öljypumppu

IG2 30A [Älyavaimella] PDM relekotelo (IG2-rele)
[Ei ole älyavainta] Virtalukko

BATT1 50A ICU kytkentärasia (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

BATT3 50A
ICU-kytkentärasia (sulake – F8/F14/F15/F21/
F25/F29,
Pitkäkestoisen kuormituksen salparele)

HORN 15A E/R-kytkentärasia (RELE.11, RELE.12)

AMS 10A Akkuanturi

BATT2 50A ICU kytkentärasia (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4 50A ICU-kytkentärasia (Sähköikkunan rele,
Sulakerasia - F3/F4/F5/F10/F11/F12)

C/FAN 40A E/R-kytkentärasia (RELE.9/10)

IGN COIL 20A Sytytyspuola 1/2/3/4, lauhdutin

ECU5 20A ECM/PCM

ECU6 15A ECM/PCM

SENSOR 1 10A

E/R-kytkentärasia (RELE.9/10),
Öljyn ohjausventtiili nro.1/Nro.2 (Imu/tyhjennys),
PCS V-solenoidiventtiili, Säädettävä sisääntulon 
solenoidiventtiili

SENSOR 2 10A Happianturi (ylös/alas)

RR DEFOG 40A ICU-kytkentärasia (Takaikkunan huurteenpoiston 
rele)
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Huolto

Bensiini 1.4

Sulakkeen nimi Sym oli [A]: Suojattu Virtapiiri

ABS 1 40A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

BLOWER 40A E/R-kytkentärasia (RELE.13)

PTC
HEATER 50A E/R-kytkentärasia (RELE.14)

ABS 2 30A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

POWER
OUTLET 40A ICU-kytkentärasia (Virtalähdön rele)

WIPER 2 10A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän moottori, 
IBU

INJECTOR 15A E/R-kytkentärasia (RELE. 5), injectori #1/#2/#3/#4

WIPER 1 25A E/R-kytkentärasia (RELE. 4), Etupyyhkijän moottori,
Virtalukko
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Suosittelemme ottamaan yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen useim-
pien ajoneuvojen lamppujen vaihtami-
seksi. Polttimoiden vaihtaminen on vai-
keaa, koska autosta täytyy ensin irrottaa 
muita osia. Tämä koskee erityisesti ajova-
loumpioita, jotka täytyy irrottaa autosta 
ennen polttimoiden vaihtamista.
Ajovaloumpion irrottaminen/asentami-
nen väärin saattaa vahingoittaa autoa.

 VAROITUS
nnen lampun irrottamista paina jar-

rupoljinta, kytke vaihteenvalitsin N 
vapaa  -asentoon manuaalivaihteistol-

la varustettu auto  tai vapaalle manuaa-
livaihteisto , kytke seisontajarru, aseta 
virtalukko LOCK  O -asentoon ja ota 
avain mukaasi 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 poltti-
mon tilalle samantehoisen polttimon. 
Muutoin virtapiirin sulake saattaa palaa 
tai sähköjärjestelmä saattaa vaurioitua.

i  Lisätietoja
Ajovalo- ja takavaloumpioiden lasit voivat 
näyttää huurtuneen, kun auto pestään ajon 
jälkeen, tai kun sillä on ajettu sateessa. 
Ilmiö johtuu valoumpioiden 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, valon 
sijainnista ja olosuhteista. Jos kosteus ei 
poistu, suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i  Lisätietoja urooppa
Toispuolisen liikenteen toiminto
Lähivalojen valokuvio on epäsymmetrinen. 
Jos ajat maassa, jossa on eripuolinen liikenne 
kuin kotimaassasi, tämä epäsymmetrinen 
osa häikäisee vastaantulevien autojen 
kuljettajia. ECE-määräykset edellyttävät 
erinäisiä teknisiä ratkaisuja (esim. 
automaattista vaihtojärjestelmää, teipin 
käyttöä, ajovalojen suuntaamista alas) 
tämän häikäisemisen välttämiseksi. Tämän 
auton ajovalot on suunniteltu siten, että 
ne eivät häikäise vastaantulevien autojen 
kuljettajia. Siten ajovaloja ei ole tarpeen 
muunnella ajettaessa maassa, jossa on 
eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi.

POLTTIMOT
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Huolto

Ajovalojen, seisontavalojen,  
suuntavilkkujen polttimoiden 
vaihtaminen
Tyyppi A

OBC3090036

(1) Ajovalo (lähi/kaukovalo)
(2) Suuntavilkku
(3) Seisontavalo (jos varusteena)
(4)  Päiväajovalot/ 

ja seisontavalot 

*1:  MFR-ajovalot (Multi Focus Reflector)

OLMB073042L

 VAROITUS
 Käsittele halogeenipolttimoita varo-

vasti. Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka takia 
polttimon lasikuoresta saattaa lentää 
lasinsirpaleita sen hajotessa.

 Käytä suojalaseja, kun vaihdat poltti-
moita. Anna polttimon jäähtyä ennen 
työn aloittamista.

 Käsittele polttimoita varoen ja vältä 
niiden naarmuttamista. Vältä nesteen 
joutumista polttimon pinnalle, kun se 
siihen on kytketty virta.

 Älä koske polttimoon paljain käsin. 
Polttimon kuori saattaa ylikuumentua 
ja rikkoutua siihen jääneen rasvan takia. 

 Kytke polttimoon virta vasta, kun se on 
asennettu valoumpioon.

 Vaihda haljennut tai vaurioitunut polt-
timo välittömästi ja hävitä se asianmu-
kaisesti.

i  Lisätietoja
On suositeltavaa, säätää ajovalojen suun-
taus onnettomuuden tai ajovalon uudel-
leenasennuksen jälkeen.

Liikenteen muutokset (Euroopassa)
Lähivalojen valokuvio on epäsymmetri-
nen. Jos ajat maassa, jossa on eripuolinen 
liikenne kuin kotimaassasi, tämä epä-
symmetrinen osa häikäisee vastaantule-
vien autojen kuljettajia. ECE-määräykset 
edellyttävät erinäisiä teknisiä ratkaisuja 
(esim. automaattista vaihtojärjestelmää, 
teipin käyttöä, ajovalojen suuntaamista 
alas) tämän häikäisemisen välttämisek-
si. Tämän auton ajovalot on suunniteltu 
siten, että ne eivät häikäise vastaantule-
vien autojen kuljettajia.
Siten ajovaloja ei ole tarpeen muunnella 
ajettaessa maassa, jossa on eripuolinen 
liikenne kuin kotimaassasi.
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Ajovalo (lähi/kaukovalo)
1. Käännä eturenkaat oikeaan kulmaan.

OAC3089042TU

OAC3089043TU

OBC3090055

2. Poista lokasuojan kiinnittimet (B), pus-
kurin suojan pultti (A) ja puskurin ylä-
suojan pultti (C).

3. Paina lokasuoja sivuun ja irrota ajo-
valopolttimon suojus kiertämällä sitä 
vastapäivään.

OBC3090038

4. Irrota polttimon kannan liitos-johto.
5. Vapauta ajovalon polttimon pidikelan-

ka painamalla sen päätä ja työntämällä 
sitä ylöspäin.

6. Irrota polttimo ajovaloasennelmasta.
7. Asenna uusi ajovalopolttimo ja paina 

ajovalopolttimon pidikelanka paikal-
leen kohdistamalla lanka polttimossa 
olevaan uraan.

8. Kiinnitä polttimon kannan liitos-johto.
9. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä 

sitä myötäpäivään.
10. Kiinnitä lokasuoja noudattamalla 

ohjeita käänteisessä järjestyksessä.
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Huolto

OBC3090057

Suuntavilkku
1. Avaa konepelti.
2. Irrota suuntavilkun tai staattisen kaar-

revalon polttimon suojus kiertämällä 
sitä vastapäivään.

3. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 
kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

4. Asenna uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen.

5. Asenna kanta valoumpioon kohdista-
malla sen kiinnitystapit umpiossa ole-
viin uriin.

 Paina kanta kiinni umpioon ja kierrä 
sitä myötäpäivään.

6. Asenna suuntavilkun tai staattisen 
kaarrevalon polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

OBC3090039

Päiväajovalot ja seisontavalot (DRL) 
(jos varusteena)
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 vastapäi-
vään kunnes kannan kiinnitystapit ovat 
linjassa valoumpion rungon kiinnitysu-
rien kanssa..

5. Asenna uusi polttimon kanta valoum-
pion runkoon kohdistamalla kannan 
kiinnitystapit umpion rungon kiinni-
tysuriin. Paina kanta kiinni runkoon ja 
kierrä sitä myötäpäivään. Paina kanta 
kiinni umpioon ja kierrä sitä myötäpäi-
vään.

6. Kiinnitä virtaliitin polttimon kantaan.
7. Asenna etupuskurin alasuoja takaisin 

paikalleen.

Päiväajovalot ja seisontavalot  
(jos varusteena) 
Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme jär-
jestelmän tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-liikkeestä. LED-lamppuja ei voi 
vaihtaa yksittäisenä osana, koska kysees-
sä on integroitu yksikkö. LED-lamput on 
vaihdettava yhdessä yksikön kanssa.
Pätevän asentajan on tarkistettava tai 
korjattava LED-lamppu, koska se voi vau-
rioittaa auton siihen liittyviä osia.
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Tyyppi B

OBC3090037

(1) Ajovalo (lähivalo)
(2) Ajovalo (kaukovalo)
(3) Staattinen kaarrevalo
(4) Suuntavilkku
(5) Päiväajovalot ja seisontavalot
(6) Etusumuvalo

Ajovalojen, seisontavalojen, suun-
tavilkkujen, päiväajovalojen, staat-
tisten kaarrevalojen polttimoiden 
vaihtaminen 
Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme jär-
jestelmän tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-liikkeestä. LED-lamppuja ei voi 
vaihtaa yksittäisenä osana, koska kysees-
sä on integroitu yksikkö. LED-lamput on 
vaihdettava yhdessä yksikön kanssa.
Pätevän asentajan on tarkistettava tai 
korjattava LED-lamppu, koska se voi vau-
rioittaa auton siihen liittyviä osia.

 Etusumuvalo

OBC3090040

Sumuvalo
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 vastapäi-
vään kunnes kannan kiinnitystapit ovat 
linjassa valoumpion rungon kiinnitysu-
rien kanssa..

5. Asenna uusi polttimon kanta valoum-
pion runkoon kohdistamalla kannan 
kiinnitystapit umpion rungon kiinni-
tysuriin. Paina kanta kiinni runkoon ja 
kierrä sitä myötäpäivään. Paina kanta 
kiinni umpioon ja kierrä sitä myötäpäi-
vään.

6. Kiinnitä virtaliitin polttimon kantaan.
7. Asenna etupuskurin alasuoja takaisin 

paikalleen.
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Huolto

Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen säätäminen 

urooppa, jos varusteena
Ajovalojen suuntauksen säätäminen

 Tyyppi A

OBC3090041

 Tyyppi B

OBC3090056

1. Varmista, että rengaspaineet ovat 
ohjearvojen mukaiset ja että autossa 
ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljettaja, 
varapyörä ja työkalut saavat jäädä 
autoon).

2. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3. Piirrä kankaaseen pystyviivat (jotka 

kulkevat pystysuuntaisesti valojen 
keskiosan kohdalta) ja vaakaviivat 
(jotka kulkevat vaakasuuntaisesi valo-
jen keskiosan kohdalta).

4. Kun ajovalot toimivat normaalisti ja 
akun varaustila on riittävä, säädä ajo-
valojen suuntaus niin, että valokiilan 
kirkkain piste on viivojen leikkauspis-
teen kohdalla.

5. Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäivään, 
kun haluat suunnata lähivaloa vasem-
malle, ja vastapäivään, kun haluat 
suunnata sitä vasemmalle. Kierrä ruu-
vimeisseliä myötäpäivään, kun haluat 
suunnata lähivaloa ylöspäin, ja vas-
tapäivään, kun haluat suunnata sitä 
alaspäin.

  Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäivään, kun 
haluat suunnata kaukovaloa ylöspäin, ja 
vastapäivään, kun haluat suunnata sitä 
alaspäin.

Etusumuvalon suuntaaminen
(jos varusteena)

OBC3090042

Etusumuvalot suunnataan samoin kuin 
ajovalot.
Säädä etusumuvalojen suuntaus, kun 
sumuvalojen polttimot toimivat normaa-
listi ja akun varaustila on riittävä. Kierrä 
ruuvimeisseliä myötäpäivään, kun haluat 
suunnata etusumuvaloa ylöspäin, ja vas-
tapäivään, kun haluat suunnata sitä alas-
päin.
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Kohdistuspiste

OBC3090043

<Korkeus maantasosta> <Valojen välinen etäisyys>

H1 : Valon keskikohdan korkeus maasta (lähi- ja kaukovalot)
H3 : Valon keskikohdan korkeus maasta (etusumuvalot)
W1 : Valon keskikohdan etäisyys (lähi- ja kaukovalot)
W3 : Valon keskikohdan etäisyys (etusumuvalot)

1. Ajovalo (LOW - H1, W1 / HIGH BEAM - H2, W2)

Auton tila “H1” “H2” “ 1” “ 2”

Ilman kuljettajaa (HAL 2 MFR) 654.9 (25.8) 654.9 (25.8) 1320 (52.0) 1320 (52.0)

Ilman kuljettajaa (LED 4 MFR) 670.4 (26.4) 622.3 (24.5) 1396.8 (55.0) 1233.6 (48.57)
Kuljettajan kanssa (HAL 2 

MFR) 646.9 (25.5) 646.9 (25.5) 1320 (52.0) 1320 (52.0)

Kuljettajan kanssa (LED 4 
MFR) 662.4 (26.1) 614.3 (24.2) 1396.8 (55.0) 1233.6 (48.57)

2. Sumuvalo (H3, W3)

Auton tila “H3” “ 3”

Ilman kuljettajaa 352 (13.9) 1434.4 (56.5)

Kuljettajan kanssa 344 (13.6) 1434.4 (56.5)

Näyttö

mm (in.)
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Huolto

Lähivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus)

OBC3090058

  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 jälkeen.
4. Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

Vasemman A OVALON 
O TIS N K SKIKOHDAN 
läpi kulkeva pystyviiva

Oikean A OVALON O TIS N 
K SKIKOHDAN läpi kulkeva 
pystyviiva

A OVALON O TIS N 
K SKIKOHDAN läpi kulkeva 
vaakaviiva

L IKKAUSLIN A 
SUUNNITT LUKRIT RI

AUTON K SKIKOHTA 
L V YSSUUNNASSA 

O L

MAAN INTA

1
L L HIVALOT

H1
L L HIVALOT



9-77

9

Lähivalot (oikeanpuoleinen ohjaus)

OBC3090059

  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 jälkeen.
4. Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

Vasemman A OVALON 
O TIS N K SKIKOHDAN 
läpi kulkeva pystyviiva

Oikean A OVALON O TIS N 
K SKIKOHDAN läpi kulkeva 
pystyviiva

A OVALON O TIS N 
K SKIKOHDAN läpi 
kulkeva vaakaviiva

L IKKAUSLIN A 
SUUNNITT LUKRIT RI

AUTON K SKIKOHTA 
L V YSSUUNNASSA 

O L

MAAN INTA

1
L L HIVALOT

H1
L L HIVALOT
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Huolto

Etusumuvalo

OBC3090060

  Perustuu 10 m:n kankaaseen

1. Sytytä etusumuvalot niin, että kuljettaja (75 kg) on autossa.
2. Leikkauslinjan pitää kohdistua merkitylle alueelle (varjostettu alue)

VAS N 
TUSUMUVALO OLTT 

K SK YSTYVIIVA

TUSUMUVALO OLTT 
K SK VAAKAVIIVA

L IKKAUSLIN A
KRIT RI

OIK A 
TUSUMUVALO OLTT 

K SK YSTYVIIVAYL RA A
200 mm

AUTON K SKIKOHTA 
L V YSSUUNNASSA 

O L

3 TUSUMUVALO

I  “6”
erustuu 10 m H I ASTIM LL

KUVA “6” Mitat on annettu mm:inä
H

3 
TU

SU
M

U
V

A
LO
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Sivusuuntavilkkujen 
polttimoiden vaihtaminen
Tyyppi A

OBC3090044

Tarkastuta valot valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä jos LED-polttimo ei toimi.

Tyyppi B

OAC3089047TU

1. Irrota valoyksikkö auton korista vään-
tämällä koteloa ja vetämällä yksikkö 
ulos.

2. Irrota polttimon liitin.
3. Erota polttimon kanta ja lampun lasi 

kiertämällä kantaa vastapäivään, kun-
nes sen kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

4. Irrota polttimo vetämällä se suoraan 
ulos.

5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Yhdistä kanta ja lampun lasi.
7. Kiinnitä polttimon liitin.
8. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.
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Huolto

Takavalojen polttimoiden 
vaihtaminen
Tyyppi A

OBC3090045

(1)  Suuntavilkku
(2) Taka-/jarruvalo
(3) Takavalo
(4) Takasumuvalo/Takaheijastusvalo
(5) Takavalo/Takaheijastusvalo

OIB074037

OIB074038A

1. Avaa takaluukku.
2. Irrota valoumpion kiinnitysruuvit risti-

pää ruuvimeisselillä. 
3. Irrota takavaloumpio auton korista.
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OBC3090047

[1]: Suuntavilkku, [2]: Taka-/jarruvalo,  
[3]: Takavalo

Suuntavilkku, taka-/jarruvalo
4. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

5. Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla 
vastapäivään, kunnes polttimon 
kiinnitystapit ovat linjassa kannan 
kiinnitysurien kanssa. Vedä polttimo 
irti kannasta.

6. Asenna uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen. 

7. Asenna kanta valoumpioon kohdista-
malla sen kiinnitystapit umpiossa ole-
viin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja 
kierrä sitä myötäpäivään.

8. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.

Takavalo
1. Avaa takaluukku ja poista takaluukun 

verhoilu.
2. Löysää takaluukun kannen kiinnitys-

ruuvi ja poista kansi.
3. Irrota liitin ja poista mutterit kiertämäl-

lä vastapäivään
4. Ota lamppuyksikkö pois.

OBC3090049

[1]: Takasumuvalo, [2]: Peruutusvalo

Takasumuvalo, peruutusvalo
1. Irrota takarengas ja pölykapseli.
2. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

3. Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla 
vastapäivään, kunnes polttimon kiin-
nitystapit ovat linjassa kannan kiin-
nitysurien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.
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Tyyppi B

OBC3090046

(1) Takavalo
(2) Jarruvalo
(3) Suuntavilkku
(4) Takavalo
(5) Takasumuvalo/Takaheijastusvalo
(6) Peruutusvalo

OIB074037

OIB074038A

1. Avaa takaluukku.
2. Irrota valoumpion kiinnitysruuvit risti-

pää ruuvimeisselillä. 
3. Irrota takavaloumpio auton korista.
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OBC3090048

[1]: Suuntavilkku, 

Suuntavilkku 
4. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

5. Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla 
vastapäivään, kunnes polttimon kiin-
nitystapit ovat linjassa kannan kiin-
nitysurien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

6. Asenna uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen. 

7. Asenna kanta valoumpioon kohdista-
malla sen kiinnitystapit umpiossa ole-
viin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja 
kierrä sitä myötäpäivään.

8. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.

Takavalo, Jarruvalo
Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme jär-
jestelmän tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-liikkeestä. LED-lamppuja ei voi 
vaihtaa yksittäisenä osana, koska kysees-
sä on integroitu yksikkö. LED-lamput on 
vaihdettava yhdessä yksikön kanssa.
Pätevän asentajan on tarkistettava tai 
korjattava LED-lamppu, koska se voi vau-
rioittaa auton siihen liittyviä osia.

OBC3090050

[1]: Takasumuvalo, [2]: Peruutusvalo

Takasumuvalo
1. Irrota takarengas ja pölykapseli.
2.  Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

3. Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla 
vastapäivään, kunnes polttimon kiin-
nitystapit ovat linjassa kannan kiin-
nitysurien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.

Peruutusvalo
1. Avaa takaluukku ja poista takaluukun 

verhoilu.
2. Löysää takaluukun kannen kiinnitys-

ruuvi ja poista kansi.
3. Irrota liitin ja poista mutterit kiertämällä 

vastapäivään
4. Ota lamppuyksikkö pois.
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Lisäjarruvalon polttimon 
vaihtaminen

OBC3090051

1. Avaa takaluukku.
2. Irrota kanta kiertämällä sitä vastapäi-

vään, kunnes kannan kielekkeet koh-
distuvat aukkoihin.

3. Irrota polttimo kannasta painamalla 
sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla 
vastapäivään, kunnes polttimon kiin-
nitystapit ovat linjassa kannan kiin-
nitysurien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

4. Asenna uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen.

5. Asenna kanta valoumpioon kohdista-
malla sen kiinnitystapit umpiossa ole-
viin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja 
kierrä sitä myötäpäivään.

Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen

OAI3089029

1. Irrota sisävalokotelon lasi varovasti 
talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 
kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes 
kannan kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

3. Irrota polttimo vetämällä se suoraan 
ulos.

4. Asenna uusi polttimo.
5. Asenna osat päinvastaisessa järjestyk-

sessä.
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Sisävalojen polttimoiden 
vaihtaminen

OBC3090052

 Sisävalo 

 Tavaratilan valo

OBC3090053

 Hansikaslokeron lamppu

OGB074019

OIB074041

 Takavalo

1. Irrota sisävalokotelon lasi varovasti 
talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2. Irrota polttimo vetämällä se suoraan 
ulos.

3. Laita uusi polttimo pitimeen.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit sisävalo-

kotelon loviin ja paina lasi paikalleen.

HUOMAUTUS
Varo ettet vaurioita lampun koteloa, 
kiinnitystappejatai lampun koteloa.
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Ulkopintojen hoitaminen
Yleiset ulkopintoja koskevat 
varoitukset 
Noudata aina pakkaukseen merkittyjä 
ohjeita, kun käytät kemiallisia puhdistus- 
tai kiillotusaineita. Lue kaikki varoitukset 
ja huomautukset huolellisesti. 

Maalipintojen hoitaminen
Peseminen
Pese auto huolellisesti vähintään kerran 
kuukaudessa haalealla tai kylmällä vedel-
lä; 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 huolellises-
ti. Varmista, että kaikki vedenpoistoreiät 
ovien ja helmapeltien alareunoissa ovat 
auki ja puhtaat.
Kuolleet hyönteiset, piki, puiden mesi-
kaste, lintujen jätökset, ilmansaasteet 
yms. saattavat vahingoittaa auton maa-
lipintaa, jos niitä ei poisteta välittömästi. 
Ne eivät mahdollisesti irtoa pelkällä 
vedellä. 
Voit käyttää maalipinnoille tarkoitettua 
mietoa pesuainetta.
Huuhtele auto pesun jälkeen huolellisesti 
haalealla tai kylmällä vedellä. Älä anna 
pesuaineen kuivua maalipinnalle.

HUOMAUTUS
 lä pese autoa väkevällä saip-

pualiuoksella, kemiallisella puhdistus-
aineella, kuumalla vedellä, suorassa 
auringonvalossa tai kun auton kori on 
lämmin. 

 Kiinnitä erityistä huomiota auton 
sivuikkunoiden pesemiseen. 

 Vettä saattaa päästä matkustamoon, 
erityisesti painepesuria käytettäessä.

 lä puhdista muoviosia tai valaisimia 
voimakkailla puhdistusaineilla tai 
kemiallisilla liuottimilla, jotta ne eivät 
vaurioidu.

 VAROITUS
arrujen kastuminen
estyäsi auton, aja hitaasti eteenpäin 

ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. 
Kuivaa jarrut ajamalla hitaasti eteenpäin 
ja painamalla samalla kevyesti jarrupol-
jinta, jos ne eivät toimi normaalisti.

Painepesurin käyttö
 Pidä painepesuri riittävän kaukana 

autosta.
 Liian läheltä tai liian kovalla paineella 

suihkutettu vesi voi vaurioittaa osia ja 
niihin voi päästä vettä.

 Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niitä 
ympäröivälle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen toim-
intahäiriöitä.

 Älä vie vesisuutinta liian lähelle (kumisia 
tai muovisia) luukkuja ja liittimiä, koska 
korkeapainesuihku voi vaurioittaa niitä.

AUTON HOITAMINEN
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OBC3090054

HUOMAUTUS
 Moottorithan vesipesu erityisesti pai-

nepesurilla  saattaa vaurioittaa moot-
toritilassa sijaitsevia sähköjärjestel-
män osia.

 Varmista, että auton sähköjärjestel-
män osat eivät altistu vedelle tai muil-
le nesteille, sillä ne saattavat vaurioi-
tua.

HUOMAUTUS
Mattapintainen auto  
jos varusteena
lä käytä autopesuloita, joissa on pyöri-

vät harjat, sillä ne saattavat vaurioittaa 
autosi maalipintaa. Höyrypesuri, joka 
pesee auton pinnan korkeassa lämpö-
tilassa, saattaa aiheuttaa öljyn kiinnit-
tymistä ja jättää tahroja, joita on vaikea 
poistaa.
Käytä auton pesemiseen pehmeää liinaa 
esim. mikrokuituliinaa tai sientä  ja kui-

vaa mikrokuituliinalla. Kun peset autoa 
käsin, älä käytä pesuainetta, joka sisäl-
tää viimeistely vahaa. os auton pinta 
on erittäin likainen hiekkaa, kuraa, 
pölyä, vierasaineita tms. , puhdista 
pinta vedellä ennen auton pesemistä.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroidu 
maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaamista. 
Käytä hyvälaatuista nestemäistä tai 
kiinteää vahaa ja noudata valmistajan 
ohjeita. Metalliosat säilyttävät kiiltonsa, 
kun vahaat ne säännöllisesti. Öljyn, pien 
ja vastaavien materiaalien poistamiseen 
tarkoitetut aineet poistavat yleensä myös 
vahan. Vahaa nämä alueet erikseen, 
vaikka muita pintoja ei tarvitsisi vahata.

HUOMAUTUS
 Auton maalipinta naarmuuntuu, jos 

pyyhit siihen tarttunutta pölyä tai 
likaa pois kuivalla liinalla.

 lä käytä kromattujen osien tai ano-
disoitujen alumiiniosien puhdistami-
seen teräsvillaa, hankaavia puhdistus-
aineita tai voimakkaita pesuaineita, 
jotka sisältävät runsaasti emäksisiä tai 
syövyttäviä aineita. Niiden pinta saat-
taa vaurioitua ja pinnan väri saattaa 
muuttua. 

HUOMAUTUS
Mattapintainen auto  
jos varusteena
lä käytä kiihokkeen suoja-aineita, 

kuten liuottimia, hankaavia puhdistus-
aineita tai kiillotusainetta. os vahaa 
levitetään, poista se välittömästi siliko-
nipesuaineella ja jos pinnalla on tervaa 
tai tervailkaa, käytä sen poistamiseen 
tervanpoistoainetta. Muista kuitenkin, 
ettet paina liikaa maalattuja pintoja.
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Ulkopintojen vaurioiden 
korjaaminen 
Syvät naarmut ja kiveniskemät maalipin-
nassa tulee korjata pikaisesti. Suojaa-
maton metallipinta ruostuu nopeasti ja 
sen korjaaminen myöhemmin saattaa 
olla hyvin kallista.

HUOMAUTUS
Korikorjaamon tulee suojata korjaa-
mansa alueet korroosionestoaineella, 
jos autosi metallipintoja tai koria täytyy 
korjata. 

HUOMAUTUS
Mattapintainen auto  
jos varusteena
os autossa on mattapinta, pelkästään 

vaurioituneen alueen korjaaminen ei 
onnistu, vaan koko osa on vaihdettava. 

os autosi vaurioituu, ja se on maalatta-
va, suosittelemme, että huollatat ja kor-
jautat autosi valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Ole varovainen, sillä korjaa-
minen alkuperäistä vastaavaksi on erit-
täin vaikeaa.

Metalliosien hoitaminen
 Poista hyönteisten ja bitumin jäänteet 

metallipinnoista tervanpoistoaineella, 
äläkä irrota niitä hankaamalla pintaa 
raapalla tai muulla terävällä esineellä.

 Suojaa metalliosat, levittämällä niille 
vahaa tai krominsuojaainetta ja kiillot-
tamalla ne kiiltäväksi.

 Suojaa metallipinnat paksummalla 
vaha- tai suojaainekerroksella, kun 
autoa käytetään rannikkoalueilla tai 
talvella. Levitä pinnoille tarvittaessa 
vaseliinia tai muuta korroosiolta suo-
jaavaa ainetta. 

Alustan hoitaminen
Tiepöly ja tiesuola (sekä muut teiden 
jään ja lumen sulattamiseen käytetyt 
aineet) saattavat tarttua auton alustaan. 
Polttoaineputkien, rungon, pohjapellin ja 
pakoputkiston korroosio saattaa kiihtyä, 
vaikka osat onkin ruostesuojattu, jos niitä 
ei poisteta välittömästi.
Huuhtele auton alusta ja pyöräkote-
lot huolellisesti haalealla tai kylmällä 
vedellä kerran kuukaudessa, maastos-
sa ajon jälkeen ja talvikauden loppues-
sa. Koska alustaan kertynyttä mutaa ja 
muuta likaa on vaikea havaita ulkoisesti, 
käsittele nämä alueet erityisen huolel-
lisesti. Pelkästä alustan kastelemisesta 
on pelkkää haittaa. Varmista, että kaikki 
vedenpoistoreiät rungossa, sekä ovien 
ja helmapeltien alareunoissa ovat auki ja 
puhtaat, jotta osiin kertyvä vesi ei aiheuta 
korroosiota. 
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 VAROITUS
estyäsi auton, aja hitaasti eteenpäin 

ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. 
Kuivaa jarrut ajamalla hitaasti eteenpäin 
ja painamalla samalla kevyesti jarrupol-
jinta, jos ne eivät toimi normaalisti.

Kevytmetallivanteiden hoitaminen 
Kevytmetallivanteet on lakattu kirkasla-
kalla.

HUOMAUTUS
 lä käytä niiden puhdistamiseen han-

kaavaa puhdistus- tai kiillotusainetta, 
liuotinta tai metalli-harjaa.

 uhdista vanteet, kun ne ovat jäähty-
neet.

 Käytä vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuhtele 
vanteet pesun jälkeen huolellisesti 
vedellä. uhdista vanteet aina, kun 
olet ajanut suolatulla tiellä. 

 Vältä vanteiden pesemistä harjape-
sussa. 

 lä käytä emäksisiä tai happamia 
puhdistusaineita.

Ruostesuojaus
Auton suojaaminen korroosiolta
Käyttämämme kehittyneet suunnittelu- ja 
valmistustekniikat mahdollistavat erittäin 
korkealaatuisten ja korroosionkestävien 
ajoneuvojen valmistamisen. Tämä ei 
kuitenkaan yksinään riitä. Jotta auton 
korroosiosuojaus säilyy mahdollisimman 
pitkään, auton omistajan tulee huolehtia 
osaltaan auton suojaamisesta.

Yleisimmät korroosion aiheuttajat
Yleisimmät korroosiota aiheuttavat teki-
jät ovat:
 Auton alustaan kertynyt tiesuola, lika ja 

kosteus, jota ei ole poistettu.
 Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joiden 
takia metallin pinta jää suojaamatto-
maksi.

Korroosiolle erityisen alttiit alueet
Auto tulee ruostesuojakäsitellä, jos asut 
alueella, jossa auto altistuu korroosiota 
aiheuttaville aineille. Näitä ovat tiesuola, 
pölynsidonta-aineet, meri-ilma ja ilman-
saasteet.
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Kosteus ruokkii korroosiota
Korroosiota ilmenee todennäköisim-
min kosteissa ympäristö-olosuhteissa. 
Esimerkiksi korkea ilmankosteus ulko-
lämpötilan ollessa hieman yli 0 °C kiih-
dyttää korroosiota. Hitaasti haihtuva kos-
teus sitoo tällöin korroosiota aiheuttavia 
aineita auton pinnoille.
Muta kiihdyttää korroosiota, koska sen 
sitoma kosteus haihtuu hitaasti ja on 
jatkuvassa kosketuksessa auton runkoon. 
Kuivaltakin näyttävä muta sitoo kosteutta 
ja kiihdyttää korroosiota. 
Korkea ulkolämpötila saattaa kiihdyttää 
korroosiota sellaisissa osissa, joista kos-
teus ei pääse haihtumaan, tuuletusrei-
kien tukkeutumisen vuoksi. Näistä syistä 
on erityisen tärkeää pitää auto puhtaana 
ja varmistaa ettei mutaa tai muita korroo-
siota aiheuttavia aineita pääse kertymään 
sen pinnoille. Näkyvien pintojen lisäksi on 
erittäin tärkeää huolehtia myös pohjan 
puhtaudesta.

Korroosion ehkäiseminen
Voit ehkäistä korroosiota noudattamalla 
seuraavia ohjeita:

Pidä auto puhtaana
Paras tapa ehkäistä korroosiota on pitää 
auto puhtaana ja poistaa kaikki korroo-
siota aiheuttavat aineet. Kiinnitä erityistä 
huomiota auton pohjan puhtauteen.

 Kiinnitä erityistä huolta korroosiosuo-
jaukseen, jos asut alueella, jossa on 
korroosiolle altistava ilmasto, kuten 
alueella, jossa käytetään tiesuolaa, ran-
nikkoalueella tai alueella, jonka ilman-
laatu on huono ilmansaasteiden takia. 
Huuhtele auton alusta talvella vähin-
tään kerran kuukaudessa ja puhdista se 
huolellisesti kevään alkaessa.

 Puhdista alusta erityisen huolellisesti 
puskurien alta ja alueilta, joilta likaa on 
vaikea havaita. Poista lika kokonaan, 
sillä pelkkä mudan kasteleminen vain 
kiihdyttää korroosiota. Lian irrottami-
nen onnistuu helpoiten paine- tai höy-
rypesurilla.

 Varmista että rungossa sekä ovien ja 
helmapeltien alareunoissa sijaitsevat 
vedenpoistoreiät eivät ole tukkeutu-
neet, jotta osiin kertyvä vesi ei aiheuta 
korroosiota.
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Pidä autotalli puhtaana
Älä säilytä autoa kosteassa, huonosti tuu-
letetussa autotallissa. Se on ihanteelli-
nen ympäristö korroosiolle. Erityisesti, jos 
auto pestään autotallissa tai se ajetaan 
autotalliin, kun pinnoilla on kosteutta tai 
niille on kertynyt jäätä, lunta tai mutaa. 
Auton säilyttäminen lämmitetyssä auto-
tallissa saattaa aiheuttaa korroosiota, jos 
autotallia ei ole tuuletettu asianmukai-
sesti niin että autosta haihtunut kosteus 
poistuu tilasta.

Pidä maalipinnat ja metalliosat hyvässä 
kunnossa
Korjaa kiveniskemät ja muut maalipinnan 
vauriot korjausmaalilla viipymättä. Työ 
kannattaa teettää asiantuntevassa kori-
korjaamossa tai automaalaamossa, jos 
suojaamaton metallipinta on näkyvissä 
vauriokohdassa.

Lintujen jätökset: Lintujen jätökset ovat 
erittäin syövyttäviä ja saattavat vaurioittaa 
maalipintaa pysyvästi jo muutamassa 
tunnissa. Poista ne viipymättä.

Huolehdi myös sisätilojen puhtaudesta
Kumimattojen ja lattian verhoilun alle 
saattaa kertyä kosteutta, joka aiheuttaa 
korroosiota. Tarkista säännöllisesti, että 
ne ovat kuivat. Kiinnitä tähän erityistä 
huomiota, jos kuljetat autossa lannoit-
teita, puhdistusaineita tai muita kemi-
kaaleja.
Kuljeta aineita vain asianmukaisissa 
astioissa ja puhdista mahdolliset rois-
keet matoista huuhtomalla ne puhtaalla 
vedellä ja kuivaamalla alue huolellisesti.

Sisätilojen hoitaminen
Verhoiluun liittyvät huomautukset 
Vältä kemikaalien, kuten hajuveden, iho- 
tai aurinkovoiteen, käsienpuhdistusai-
neen tai ilmanraikastusaineen joutumista 
kosketuksiin auton sisäosien kanssa, sillä 
ne voivat aiheuttaa vaurioita tai värjään-
tymistä. Pyyhi mahdolliset roiskeet vii-
pymättä. 
Noudata alla annettuja vinyylinpuhdis-
tusohjeita. 

HUOMAUTUS
Varmista, että auton sähköjärjestelmän 
osat eivät altistu vedelle tai muille 
nesteille, sillä ne saattavat vaurioitua.

HUOMAUTUS
Kun puhdistat verhoilun nahkaosia 
ohjauspyörä, istuimet jne. , käytä neut-

raaleja puhdistusaineita tai puhdis-
tusaineita joiden alkoholipitoisuus on 
matala. Nahan pinta saattaa haalistua 
ja halkeilla, jos käytät puhdistusainei-
ta, joiden alkoholipitoisuus on suuri, tai 
happamia emäksisiä puhdistusaineita. 
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Verhoilun puhdistaminen 
Vinyyli (jos varusteena)
Poista pöly ja irtolika harjalla tai pölyni-
murilla. Puhdista pinnat vinyylipinnoille 
sopivalla puhdistusaineella. 

Kangas (jos varusteena)
Poista pöly ja irtolika kankaasta harjalla 
tai pölynimurilla. Puhdista ne miedolla, 
verhoilun tai mattojen puhdistamiseen 
tarkoitetulla puhdistusaineella. Poista 
tuoreet tahrat viipymättä tekstiilipesuai-
neella. Kangas saattaa värjäytyä pysy-
västi, jos tahroja ei poisteta välittömästi. 
Kankaan palosuojaominaisuudet saatta-
vat heikentyä, jos materiaalia ei käsitellä 
asianmukaisesti. 

HUOMAUTUS
Kangasverhoiluun saattaa tulla kos-
meettisia vaurioita ja kankaan palosuo-
jaominaisuudet saattavat heikentyä, jos 
se puhdistetaan ohjeiden vastaisesti tai 
sen puhdistamiseen käytetään muita 
kuin ohjeissa määritettyjä puhdistusai-
neita.

Nahka (jos varusteena)
 Nahkaistuinten ominaisuudet

- Nahka on valmistettu pintaker-
roksesta, joka käy läpi erikoisproses-
sin soveltuakseen käyttöön. Koska 
kyseessä on luonnontuote, sen eri 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat.

 Venyminen ja kutistuminen saatta-
vat aiheuttaa ryppyjä lämpötilasta ja 
kosteudesta riippuen.

- Istuimen on valmistettu venyvästä 
materiaalista mukavuuden 
lisäämiseksi.

- Kehon kanssa kosketuksissa olevat 
osat ovat kaarevat ja reunojen tukeva 
alue on korkeampi, jolloin ajoasento 
on mukava ja vakaa.

- Ryppyjä voi esiintyä luonnollisesti 
käytöstä. Kyse ei ole tuotteen viasta.

 HUOMIO
 Käytöstä luonnollisesti aiheutuvat 

rypyt tai kulumat eivät kuulu takuun 
piiriin.

 Metalliosilla varustetut vyöt, veto-
ketjut tai takataskussa olevat avai-
met saattavat vahingoittaa istuimen 
materiaalia.

 lä kastele istuimia. Se voi aiheuttaa 
muutoksia aitoon nahkaan.

 Valkaistut arkut tai vaatteet voivat 
vaurioittaa istuinten pintamateriaalia.
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 Nahkapenkeistä huolehtiminen
- Imuroi istuimet säännöllisesti pölystä 

ja hiekasta. Se estää nahan hankautu-
misen tai vaurioitumisen ja pitää sen 
paremmassa kunnossa. 

- Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
päälliset usein kuivalla tai pehmeällä 
liinalla.

- Käytä asianmukaista nahansuo-ja-
ainetta. Se voi estää pinnan kulu-
mista ja auttaa säilyttämään värin. 
Lue käyttöohjeet ja pyydä asiantunti-
jalta neuvoa, jos käytät päällyste- tai 
suoja-ainetta.

- Vaaleat värit, kuten beige tai ker-
man beige nahka likaantuu helposti 
ja tahrat näkyvät selvästi. Puhdista 
istuimet usein.

- Vältä niiden pyyhkimistä märällä 
liinalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan 
halkeilua.

 Nahkaistuinten puhdistaminen
- Irrota kaikki lika välittömästi. Katso 

alta ohjeet erilaisten likatyyppien 
poistamisesta.

- Kosmetiikkavalmisteet (aurinko-
voide, meikkivoide jne.)

 Tee puhdistusainetta kankaalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaalla ja 
poista vesi kuivalla liinalla.

- Juomat (kahvi, virvoitusjuomien jne.)
 Levitä pieni määrä neutraalia puh-

distusainetta ja pyyhi kunnes lika ei 
levitä.

- Öljy
 Poista öljy välittömästi imevällä 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle tar-
koitetulla tahranpoistoaineella. 

- Purukumi
 Koveta purukumi jäällä ja poista se 

osa kerrallaan. 

Turvavyöhihnan puhdistaminen
Puhdista turvavyöhihna verhoilun tai 
mattojen puhdistamiseen tarkoitetulla 
puhdistusaineella. Noudata puhdistusai-
neen käyttöohjeita. Älä käsittele hihnaa 
valkaisuaineella tai värjää sitä uudelleen, 
sillä sen rakenne saattaa heikentyä. 

Ikkunoiden sisäpintojen 
puhdistaminen 
Puhdista ikkunoiden sisäpinnat ikkunan-
pesuaineella, jos ne huurtuvat (peittyvät 
öljyisellä, rasvaisella tai vahamaisella kal-
volla). Noudata ikkunanpesuaineen käyt-
töohjeita. 

HUOMAUTUS
lä raappaa tai naarmuta takalasin 

sisäpuolta. Takalasin lämmitysvastukset 
saattavat vaurioitua.
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Päästöjenhallintajärjestelmällä on 
rajoitettu takuu. Huoltovihko sisältää 
täydelliset takuuehdot.
Päästöjenhallintajärjestelmällä varmiste-
taan, että auton päästöarvot täyttävät 
kaikki voimassa olevat päästönormit.
Autossa on kolme päästöjenhallintajär-
jestelmää:

(1) Kampikammion tuuletusjärjestelmä
(2) EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen 

talteenotto)
(3) Pakokaasupäästöjen hallintajärjestel-

mä

Varmista järjestelmien virheetön toimin-
ta, huollattamalla autosi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, tästä käsikirjasta 
löytyvän huolto-ohjelman mukaisesti.

HUOMAUTUS
Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin liit-
tyvää testausta koskevat huomautukset 
autossa SC-ajonvakautusjärjestelmä
 oista ajonvakautusjärjestelmä käy-

töstä painamalla ajonvakautusjärjes-
telmän O -painiketta, jotta dynamo-
metriajon aikana ei esiintyisi käynti-
häiriöitä.

 Ota järjestelmä käyttöön dynamo-
metriajon jälkeen painamalla paini-
ketta uudelleen.

1.  Kampikammion 
tuuletusjärjestelmä

Järjestelmä estää ohipuhalluskaasujen 
kulkeutumisen ulkoilmaan. Järjestelmä 
syöttää kampikammioon suodatettua 
ilmaa, kampikammion tuuletusputken 
kautta. Kampikammiossa suodatettu ilma 
sekoittuu ohipuhalluskaasuihin, jotka joh-
detaan kampikammion tuuletusventtiilin 
kautta imujärjestelmään.

2.  VA -järjestelmä 
polttoainehöyryjen 

talteenotto
EVAP-järjestelmä estää polttoainehöyry-
jen kulkeutumisen ulkoilmaan.

Aktiivihiilisäiliö
Polttoainesäiliössä kehittyvät polttoai-
nehöyryt imetään ja varastoidaan autossa 
olevaan aktiivihiilisäiliöön. Kun moottori 
on käynnissä, aktiivihiilisäiliöön imeyte-
tyt polttoainehöyryt imetään imusarjan 
tasauskammioon aktiivihiilisäiliön PCSV-
solenoidiventtiilin kautta.

PCS V-solenoidiventtiili
Moottorinohjausyksikkö (ECM) ohjaa 
PCSV-solenoidiventtiiliä; venttiili sul-
keutuu kun jäähdytysnesteen lämpötila 
on matala (tyhjäkäynnin aikana), jolloin 
polttoainehöyryjä ei sekoiteta imuilmaan. 
Venttiili aukeaa, kun moottorin lämpö-
tila nousee ajon aikana, jolloin polttoai-
nehöyryt sekoittuvat imuilmaan.

PAASTOJENHALLINTAJARJESTELMA
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3.  akokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä 
pitää päästöarvot mahdollisimman pie-
nenä ja varmistaa samalla auton parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn.

Pakokaasuihin liittyvät 
varotoimenpiteet (häkä) 
 Pakokaasu sisältää häkää (hiilimonok-

sidia). Tarkastuta ja korjauta auto välit-
tömästi, kun havaitset matkustamossa 
pakokaasun hajua. Jos epäilet, että 
matkustamoon vuotaa pakokaasua, aja 
autolla ainoastaan kaikkien ikkunoiden 
ollessa auki. Tarkastuta ja korjauta auto 
välittömästi.

 VAROITUS
akokaasu sisältää häkää hiilimonoksidi, 

CO . Se on myrkyllinen, väritön ja 
hajuton kaasu, jonka hengittäminen on 
hengenvaarallista. Noudata seuraavia 
ohjeita häkämyrkytyksen välttämiseksi.

 Käynnistä moottori auton ollessa ahta-
assa tai suljetussa tilassa (kuten auto-
talli), vasta kun olet valmis siirtämään 
sen ulos.

 Poista sisäilmankierto käytöstä ja 
varmista että matkustamoon tulee riit-
tävästi ulkoilmaa, kun pysäköit auton ja 
jätät moottorin käyntiin (ulkotiloissa).

 Älä oleskele pysäköidyssä autossa pit-
kään, kun moottori on käynnissä. 

 Päästöjenrajoitusjärjestelmä saattaa 
vaurioitua, jos moottori ei käynnisty ja 
yrität käynnistää sen liian monta ker-
taa.

Katalysaattorin (jos varusteena) 
käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

 VAROITUS
 akoputkiston kuumat osat saattavat 

sytyttää auton alla olevat palavat 
materiaalit ja aiheuttaa tulipalon. 

lä aja, pysäköi tai käytä moottoria 
joutokäynnillä tiellä alustalla, jolla on 
kuivia lehtiä, paperia, ruohoa tms.

 akoputkisto ja katalysaattori ovat 
erittäin kuumia, kun moottori on 
käynnissä ja heti moottorin sammut-
tamisen jälkeen. lä koske pakoput-
kistoon tai katalysaattoriin, sillä ne 
saattavat aiheuttaa palovammoja.

 lä irrota pakoputkiston jäähdytys 
levyä äläkä tiivistä auton pohjaa tai 
käsittele sitä ruosteensuoja-aineella. 
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tietyis-
sä olosuhteissa.

Katalysaattori on osa auton päästöjenra-
joitusjärjestelmää.
Noudata seuraavia ohjeita:
 Käytä bensiinimoottorilla varustetus-

sa autossa ainoastaan LYIJYTÖNTÄ 
BENSIINIÄ.

 Älä aja autolla, jos havaitset moot-
torivikaan liittyviä vikaoireita, kuten 
käyntihäiriön tai jos auton suorituskyky 
heikkenee huomattavasti.

 Älä käytä moottoria väärinkäytä moot-
toria. Älä esimerkiksi aja alamäkeen 
moottori sammutettuna tai vaihteen 
ollessa kytkettynä ja virta-avaimen 
OFF-asennossa.

 Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
minuuttia) korkealla joutokäyntino-
peudella).

 Älä muokkaa moottorinohjaus- tai 
päästöjenhallintajärjestelmää. On 
suositeltavaa antaa kaikki tarkastuk-
set ja säädöt valtuutetun HYUNDAI-
liikkeeseen tehtäväksi.
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 Vältä ajamasta polttoainesäiliön ollessa 
lähes tyhjä. Polttoaineen loppuminen 
ajon aikana saattaa aiheuttaa sytytys-
katkoksia ja vaurioittaa katalysaattoria.

Katalysaattori ja auton muut osat saatta-
vat vaurioitua, ellet noudata edellä mai-
nittuja ohjeita. Myös auton takuu saattaa 
raueta.

Bensiinihiukkassuodatin (GPF) 
(jos varusteena) 
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) poistaa 
pienhiukkaset pakokaasusta.
Bensiinihiukkassuodatin ei varastoi 
pienhiukkasia tavallisen suodattimen 
tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja poistaa 
ne ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Järjestelmän aktiivinen regenerointi ja 
auton normaalissa/raskaassa käytössä 
syntyvät kuumat pakokaasut polttavat 
ja poistavat suodattimeen kertyneet 
pienhiukkaset.
Automaattinen regenerointi ei mahdolli-
sesti toimi, jos autolla ajetaan toistuvasti 
lyhyitä matkoja tai pitkään hitaalla ajono-
peudella, koska pakokaasun lämpötila ei 
nouse riittävästi. Tässä tapauksessa ker-
tyneiden pienhiukkasten määrä saattaa 
saavuttaa tietyn märän automaattisesta 
regeneroinnista riippumatta, jolloin ben-
siinihiukkassuodattimen merkkivalo syt-
tyy.
Bensiinihiukkassuodattimen merkkivalo 
sammuu, kun ajonopeus ylittää 80 km/h 
tai kun moottoria pidetään käyntinope-
udella 1500-4000 r/min 3. vaihteella tai 
suuremmalla vaihteella noin 30 minuutin 
ajan.

Jos bensiinihiukkassuodattimen merkki-
valo vilkkuu ja näytössä on viesti "Check 
exhaust system" (tarkista pakojärjestel-
mä), vaikka autolla ajettaisiin yllä mai-
nittujen ohjeiden mukaisesti, suositte-
lemme, että tarkastutat bensiinihiuk-
kassuodatinjärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
Jos bensiinihiukkassuodattimen merkki-
valo vilkkuu pitkään, se voi vaurioittaa 
hiukkassuodatinjärjestelmää ja huonon-
taa auton polttoainetaloutta.

 VAROITUS
Bensiini 
jos varusteena on 
ensiinihiukkassuodatin

Bensiinihiukkassuodattimella  
varustetussa autossa pitää käyttää vain 
auton polttoaineeksi luokiteltua en-
siiniä.
Kun käytät muita ensiinejä, jotka sisäl-
tävät määrittelemättömiä lisäaineita, 
ne saattavat vaurioittaa ensiinihiuk-
kassuodatinjärjestelmää ja aiheuttaa 
päästöongelmia.
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