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Haluamme, että opit hyödyntämään 
uuden autosi ominaisuuksia mahdolli-
simman monipuolisesti. Omistajan käsi-
kirjaan tutustuminen auttaa siinä suu-
resti. Suosittelemme että luet tämän 
käsikirjan kokonaan. Tutustu erityisen 
huolellisesti tämän käsikirjan sisältämät 
VAROITUKSET ja HUOMAUTUKSET, 
sillä ne sisältävät ohjeita, joiden huomi-
oimatta jättämisestä saattaa aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
Käsikirjan tekstiä täydentävän kuvituk-
sen avulla opit hyödyntämään ajoneu-
vosi ominaisuuksia. Käsikirja sisältää 
tietoja autosi ominaisuuksista, tärkeistä 
turvallisuuteen liittyvistä asioista ja ohjei-
ta auton käsittelyyn erilaisissa ajo-olo-
suhteissa.
Käsikirjan sisältö on esitetty sisällysluet-
telossa. Aakkosellinen hakemisto sisäl-
tää kaikki tässä käsikirjassa käsitellyt 
aihealueet, käytä sitä etsiessäsi tietoja 
jostain tietystä aiheesta.
Luvut: Tässä käsikirjassa on kahdek-
san lukua ja aakkosellinen hakemisto. 
Jokaisen luvun alussa on lyhyt sisäl-
lysluettelo, josta näet heti sisältääkö se 
etsimäsi tiedot.

Tässä käsikirjassa on lukuisia 
VAROITUKSIA, HUOMAUTUKSIA ja 
MUISTUTUKSIA. Ne sisältävät tärkeää 
tuvallisuuteen liittyvää tietoa. Lue nämä 
VAROITUKSET, HUOMAUTUKSET ja 
MUISTUTUKSET ja noudata KAIKKIA 
annettuja ohjeita ja suosituksia.

✽ MUISTUTUS
MUISTUTUS sisältää mielenkiintoista 
tai hyödyllistä tietoa.

Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton suorituskyky on mahdollisimman 
hyvä, kun käytät lyijytöntä bensiiniä, joka 
täyttää EN 228 -standardin vaatimukset 
ja jonka oktaaniluku on RON (Reseach 
Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock 
Index) 91 tai korkeampi. Autossa voi-
daan käyttää lyijytöntä bensiiniä, jonka 
oktaaniluku on RON 91–94 / AKI 87–90, 
mutta sen suorituskyky saattaa laskea 
hieman.

Muualla kuin Euroopassa
Uusi autosi on suunniteltu toimimaan 
vain lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaa-
niluku on 91 (RON) / AKI 87 (nakutukse-
nesto) tai korkeampi.

Autosi sytytystulpat eivät karstoitu ja se 
toimii mahdollisimman suorituskykyises-
ti ja ympäristöystävällisesti, kun käytät 
LYIJYT NTÄ BENSIINIÄ.

TÄMÄN KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ

VAROITUS
VAROITUS sisältää ohjeita, joiden 
noudattamatta jättämisestä saattaa 
seurata vaurioita ja vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS sisältää ohjeita, joiden 
noudattamatta jättäminen saattaa 
johtaa autosi vaurioitumiseen.

POLTTOAINEEN
LAATUVAATIMUKSET
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Lyijyllinen bensiini (jos varusteena)
Tiettyihin maihin myytävät autot on suun-
niteltu käyttämään lyijyllistä bensiiniä.
Ota yhyeyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, ennen polttoaineen lisää-
mistä.
Lyijyllisen bensiinin vähimmäisoktaani-
luku on sama kuin lyijyttömän bensiinin.

Etanolia ja metanolia sisältävä 
bensiini
Joissakin maissa on myynnissä lyijyllisen 
tai lyijyttömän bensiinin lisäksi tai niiden 
sijaan bensiinin ja alkoholin seosta, joka 
on bensiinin ja etanolin (kutsutaan myös 
vilja-alkoholiksi) seos tai bensiinin ja
alkoholin seosta, joka sisältää metanolia 
(kutsutaan myös puualkoholiksi).
Älä käytä bensiinin ja alkoholin seosta, 
joka sisältää yli 10% etanolia, äläkä 
käytä bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin 
seosta, joka sisältää metanolia. Tällaiset 
polttoaineet voivat aiheuttaa käyntihäiri-
öitä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää.
Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen 
käyttäminen viipymättä, jos käyntihäiri-
öitä esiintyy.

Autonvalmistajan takuu mahdollisesti 
kata vaurioita tai käyntihäiriöihin liittyviä 
korjaustöitä, jos ne aiheutuvat seuraavi-
en polttoaineiden käytöstä:
1. Bensiinin ja alkoholin seos, joka sisäl-

tää yli 10% etanolia
2. Bensiini tai bensiinin ja alkoholin seos, 

joka sisältää metanolia
3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllisen bensii-

nin ja alkoholin seos

HUOMAUTUS
ÄLÄ KÄYTÄ LYIJYLLISTÄ POLTTO-
AINETTA. Lyijyllisen polttoaineen 
käyttö vaurioittaa katalysaattoria ja 
moottorinohjausjärjestelmän hap-
pianturia ja vaikuttaa auton pääs-
töarvoihin.
Älä koskaan lisää polttoainesäiliöön 
mitään muuta kuin suosituksen 
mukaista polttoainejärjestelmän 
puhdistusainetta. (Kysy lisätietoja 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä)

VAROITUS
• Älä jatka polttoaineen täyttöä 

sen jälkeen, kun täyttöpistooli on 
automaattisesti katkaissut poltto-
aineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen täyt-
töaukon kansi on suljettu huolel-
lisesti, jotta polttoainetta ei pääse 
vuotamaan onnettomuustilan-
teessa.

HUOMAUTUS
Älä koskaan käytä bensiinin ja alko-
holin seosta, joka sisältää metano-
lia. Lopeta bensiinin ja alkoholin 
seoksen käyttö, jos sen käyttämi-
sestä aiheutuu käyntiongelmia.
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MTBE:n käyttäminen
HYUNDAI suosittelee, ettet käytä poltto-
ainetta, joka sisältää yli 15 til-% MTBE:ä 
(metyylitertiääributyylieetteri, jonka hap-
pipitoisuus on 2,7 paino-%) 
Polttoaine, jossa on MTBE:ä yli 15,0 til-% 
(happipitoisuus 2,7 paino-%) saattaa hei-
kentää moottorin suorituskykyä, aiheut-
taa höyrylukon tai käynnistysongelmia. 

Älä käytä metanolia polttoaineena
Älä käytä metanolia (puualkoholia) 
tämän auton polttoaineena. Se saattaa 
heikentää suorituskykyä ja vahingoittaa 
polttoainejärjestelmän komponentteja.

Polttoaineen lisäaineet
HYUNDAI suosittelee, että käytät 
hyvälaatuisia polttoaineita, jotka täyt-
tävät Euroopan polttoainestandardien
(EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaa-
timukset.
Jos et käytä hyvälaatuista, lisäaineita 
sisältävää polttoainetta säännöllisesti ja 
moottorin käynnistämisessä tai toiminnas-
sa esiintyy ongelmia, lisää polttoainesäi-
liöön pullollinen polttoaineen lisäainetta 
15 000 kilometrin välein (Euroopassa) / 
5000 kilometerin välein (Euroopan ulko-
puolella). 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 vakuuttamiseen 

ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä.
• Varmista että ajoneuvoosi sopivaa polt-

toainetta on saatavilla kohdemaassa.

Dieselmoottori
Dieselpolttoaine
Dieselmoottorissa tulee käyttää ainoas-
taan EN 590 tai vastaavan standardin 
vaatimukset täyttävää dieselpolttoainet-
ta. Älä käytä merimoottoreihin tarkoitet-
tua dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä tai 
sellaisia dieselpolttoaineen lisäaineita,
joita Hyundai ei ole hyväksynyt, sillä 
niiden käyttäminen vaurioittaa mootto-
ria ja polttoainejärjestelmää. Edellä mai-
nittujen polttoaineiden tai polttoaineen 
lisäaineiden käyttö rajoittaa takuun kat-
tavuutta.
Käytä ainoastaan dieselpolttoainetta, 
jonka setaaniluku on yli 51. Jos sekä 
kesä- että talvilaatuista dieselpolttoai-
netta on saatavilla, valitse olosuhteisiin 
sopiva laatu ulkolämpötilan mukaan seu-
raavasti:
• Yli -5°C (23°F) ... Kesälaatu.
• Alle -5°C (23°F) ... Talvilaatu.

Kiinnitä erityistä huomiota jäljellä olevan 
polttoaineen määrään: Jos moottori sam-
muu polttoaineen loppumisen takia, poltto-
ainejärjestelmä on ilmattava, ennen kuin 
moottori voidaan käynnistää uudelleen.

HUOMAUTUS
Uuden autosi takuu ei mahdollisesti 
kata polttoainejärjestelmän vaurioi-
den tai auton suorituskykyyn liitty-
vien vikojen korjausta, jos ne ovat 
aiheutuneet sellaisen polttoaineen 
käytöstä, joka sisältää metanolia tai 
MTBE:ä (metyylitertiääributyylieet-
teriä) yli 15 til-% (happipitoisuus 2,7 
paino-%).
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Biodiesel
Kaupallisesti saatavilla olevaa dieselin 
ja biodieselin sekoitusta, joka sisältää 
korkeintaan 7% biodiseliä (kutsutaan
usein nimellä ”B7 diesel”) voidaan käyt-
tää autosi polttoaineena, jos se täyttää 
EN 14214 tai vastaavan standardin vaa-
timukset. Sellaisen polttoaineen käyttö, 
joka sisältää yli 7% biodieseliä, joka on 
valmistettu rapsimetyyliesteristä (RME), 
rasvahappometyyliesteristä (FAME), 
kasviöljymetyyliesteristä (VME) tms. tai 
sekoittamalla dieseliä ja biodieseliä niin, 
että biodieselin osuus seoksesta on yli 
7% vaurioittaa moottoria ja polttoaine-
järjestelmää tai aiheuttaa ennenaikais-
ta kulumista. Valmistajan takuu ei kata 
edellä mainittujen polttoaineiden käytön 
seurauksena kuluneiden tai vaurioitunei-
den osien korjausta tai vaihtoa.

Erityistä totutusajoa ei tarvitse suorittaa. 
Voit kuitenkin parantaa autosi suoritusky-
kyä, pienentää sen polttoaineenkulutusta 
ja pidentää sen käyttöikää noudattamal-
la seuraavia suosituksia ensimmäisen 
1000 ajokilometrin aikana.
• Älä käytä moottoria liian suurella käyn-

tinopeudella.
• Pidä moottorin käyntinopeus 2000–

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

suurella) käyntinopeudella. Moottorin 
käyntinopeuden tulee vaihdella totu-
tusajon aikana.

• Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita 
lukuun ottamatta, jotta jarrupalat aset-
tuvat mahdollisimman hyvin.

• Älä käytä moottoria joutokäynnillä 
yhtäjaksoisesti yli 3 minuutin ajan.

• Älä vedä perävaunua, ennen kuin 
autolla on ajettu 2000 km.

HUOMAUTUS
Älä lisää polttoainesäiliöön ben-
siiniä, äläkä päästä sinne vettä. 
Järjestelmä täytyy tyhjentää ja ilma-
ta, jotta ruiskutuspumppu ja moot-
tori eivät vaurioidu.

HUOMAUTUS
– Dieselpolttoaine

(jos varustettu 
hiukkassuodattimella)

Hiukkassuodattimella (DPF) varus-
tetussa dieselautossa tulee käyttää 
vain auton polttoaineeksi luokitel-
tua dieselpolttoainetta.
Suuria määriä rikkiä (enemmän kuin 
50 ppm) tai määrittelemättömiä lisä-
aineita sisältävän dieselpolttoaineen 
käyttö saattaa vahingoittaa hiuk-
kassuodatinjärjestelmää, tai pako-
kaasussa saattaa esiintyä valkoista 
savua polttoainetta käytettäessä.

HUOMAUTUS
• Älä koskaan käytä dieseliä, B7 

biodieseliä tai muuta polttoainetta, 
joka ei täytä öljyalan voimassaole-
vien standardien vaatimuksia.

• Älä koskaan käytä polttoaineen 
lisäineita, joita Hyundai ei ole 
suositellut tai hyväksynyt.

UUDEN HYUNDAIN 
TOTUTUSAJO
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MITTARISTON SYMBOLIT

Turvavyön varoitusvalo

Kaukovalojen merkkivalo

Valojen merkkivalo

Suuntavilkun merkkivalot

Lukkiutumattoman jarrujärjestel-
män (ABS) varoitusvalo

Turvatyynyjärjestelmän
varoitusvalo

Polttoainemäärän varoitusvalo

Ajonvakautusjärjestelmän (ESP) 
merkkivalo

Ajonvakautusjärjestelmän ESP 
OFF -merkkivaloAjonestojärjestelmän merkkivalo

Lähivalojen merkkivalo*

Takaluukku auki -varioitusvalo

Ovi auki -varoitusvalo

Sähköisen ohjaustehostimen 
(EPS) varoitusvalo

Kaarrevalojärjestelmän
(AFLS) vikavalo*AFLS

Etusumuvalojen merkkivalo*

Takasumuvalon merkkivalo*

Matalan lasinpesunestetason 
varoitusvalo

Jäinen tienpinta -varoitusvalo

Vaihteenvalitsimen asennon 
ilmaisin

Manuaalivaihteiston vaihteenil-
maisin (jos varusteena)

Seisontajarrun ja 
jarrunestetason varoitusvalo

AUTO HOLD -merkkivalo*AUTO
HOLD

Sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) vikavaloEPB

Urheilullisen ajotilan merkkivalo*SPORT

Automaattinen moottorin sammu-
tus- ja käynnistysjärjestelmä on 
sammuttanut moottorin -merkkivalo*

Vakionopeudensäätimen 
merkkivalo* 

Vakionopeudensäätimen 
SET-merkkivalo*

Nopeudenrajoittimen
merkkivalo*

Kaista-avustimen (LAKS) 
merkkivalo*

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

Moottorin öljymäärän 
varoitusvalo*

Matalan rengaspaineen varoi-
tusvalo*/Rengaspaineen valvon-
tajärjestelmän (TPMS) vikavalo*
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* : jos varusteena
 ❈  Katso yksityiskohtainen kuvaus luvusta 4, ”Mittaristo”.

Ylinopeusvaroittimen varoitus-
valo*

120
km/h

Latausjärjestelmän merkkivalo

Hehkutuksen merkkivalo 
(vain diesel)

Dieselsuodattimen varoitusvalo 
(vain diesel)

Jäähdytysnesteen lämpötilan 
varoitusvalo

Moottorin vikavalo (MIL)



2
Kojelauta ja mittaristo / 2-2
Sisätilat / 2-4
Moottoritila / 2-5

Katsaus auton hallintalaitteisiin



22

Katsaus auton hallintalaitteisiin

KOJELAUTA JA MITTARISTO

   ■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

❈ Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä. OVF021002
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Katsaus auton hallintalaitteisiin

1. Istuinlämmitys/ilmastoitu istuin* ..................................... 3-10/3-11

2. Etumatkustajan turvavyön varoitusvalo* ...................................3-19*

3.  Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -merkkivalo* ............ 3-44

4. Kuljettajan etuturvatyyny ....................................................... 3-48

5. Kuljettajan polviturvatyyny* ................................................... 3-48

6. Etumatkustajan etuturvatyyny* .............................................. 3-48

7. Keskuslukituksen lukitus-/avauspainike ................................ 4-16

8. Sähkötoimisen takaluukun avauspainike* ............................. 4-21

9. Äänimerkki ............................................................................. 4-49

10. Mittaristo .............................................................................. 4-54

11. LCD-näytön painike ............................................................. 4-59

12. Trip-painike .......................................................................... 4-59

13. Pysäköintiavustinjärjestelmän painike* ............................... 4-91

14. Pysäköintiavustinjärjestelmän painike* ............................. 4-100

15. Hätävilkut ........................................................................... 4-107

16. Ilmastointilaitteen hallintapaneeli ............................. 4-127/4-136

17. Keskikonsolin säilytyslokero .............................................. 4-151

18. Hansikaslokero .................................................................. 4-151

19. Mukinpidike/tuhkakuppi* .......................................... 4-156/4-155

20. Virtapistoke/savukkeensytytin* ................................ 4-157/4-155

21. Audiojärjestelmän ohjauspyöränäppäimet* ....................... 4-169

22. Lisälaite (AUX), USB ja iPod -liitäntä ................................ 4-158

23. Audio/AVN -järjestelmä ..........4-168, 4-170/Erillinen käyttöopas

24. Matkapuhelimen Bluetooth-ohjaus* ................................... 4-171

25. Virtalukko tai käynnistyspainike 
(ENGINE START/STOP) ................................................. 5-4/5-8

26. Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) painike ...................... 5-35

27. Auto Hold -painike * ............................................................ 5-40

28. Ajonvakautusjärjestelmän (ESP) painike ................................. 5-45

29. Vakionopeudensäätimen painike* / 
nopeusrajoittimen painike* .......................................... 5-52/5-57

30. Urheilullisen ajotilan painike* .............................................. 5-31

* : jos varusteena
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SISÄTILAT

1. Istuin ........................................................3-2

2. Oven sisäkahva .....................................4-16

3. Sähkötoimisten lasinnostimien 
käyttökytkimet ........................................4-32

4. Sähkötoimisen lasinnostimen 
lukituskytkin ...........................................4-35

5. Konepellin avausvipu ............................4-36

6. Kuljettajan istuin asentomuistilla* ..........4-45

7. Ohjauspyörä ..........................................4-47

8. Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön 
lukitusvipu ..............................................4-48  

9. Ohjauspyörän lämmitin* ........................4-48

10. Sivutaustapeilien ohjauskytkin ............4-52

11. Sivutaustapeilien paikoitusasennon 
kytkin ...................................................4-53

12. Valokytkin ..........................................4-109

13. Pyyhin / pesin ....................................4-119

14. Ajovalojen korkeudensäätö* ..............4-117

15. Mittariston valaistuksen säätö .............4-55

16. Automaattisen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän ISG 
OFF-painike* .......................................5-14

17. Vaihteenvalitsin (manuaalivaihteisto) /
vaihteenvalitsin
(automaattivaihteisto) ..................5-19/5-22

18. Sulakerasia ..........................................7-52

* : jos varusteena OVF021001

   ■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

❈ Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.
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MOOTTORITILA

OVF071002/OVF071001

1. Moottoriöljyn mittatikku ....................7-24

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi .......7-24

3. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö .....7-26

4. Jäähdyttimen kansi ..........................7-27

5. Jarru-/kytkinnestesäiliö* ..................7-28

6. Lasinpesunestesäiliö .......................7-29

7. Ilmansuodatin ..................................7-31

8. Akun plusnapa .................................7-38

9. Akun miinusnapa .............................7-38

10. Sulakerasia ....................................7-52

* : jos varusteena

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvasta näkyvästä

  ■ Bensiini (1.6L)

  ■ Bensiini (2.0L)
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OVF071003

1. Moottoriöljyn mittatikku ....................7-24

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi .......7-24

3. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö .....7-26

4. Jäähdyttimen kansi ..........................7-27

5. Jarru-/kytkinnestesäiliö* ..................7-28

6. Lasinpesunestesäiliö .......................7-29

7. Polttoaineensuodatin ....................... 7-30

8. Ilmansuodatin .................................. 7-31

9. Akun plusnapa ................................. 7-38

10. Akun miinusnapa ........................... 7-38

11. Sulakekotelo .................................. 7-52

* : jos varusteena

 ■ Dieselmoottori (1.7L)

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvasta näkyvästä
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Istuin / 3-2
Turvavyöt / 3-18
Lasten turvaistuimet / 3-29
Turvatyynyjärjestelmä / 3-40

Autosi turvajärjestelmät
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Autosi turvajärjestelmät

Etuistuin
(1) Etäisyydensäätö
(2) Selkänojan kallistaminen
(3) Istuinosan korkeudensäätö*
(4) Ristiseläntuki
(5) Istuinlämmitys*/ Ilmastoitu istuin*
(6) Niskatuki

Takaistuin
(7) Istuimen selkänojan taittaminen
(8) Niskatuki
(9) Kyynärnoja
(10) Istuinlämmitys*

* : jos varusteena

ISTUIN

OVF031001
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Autosi turvajärjestelmät

VAROITUS – 
Kuljettajan istuin

• Älä koskaan yritä säätää istuinta 
ajon aikana. Se saattaa johtaa 
ajoneuvon hallinnan menettämi-
seen ja aiheuttaa onnettomuu-
den, josta saattaa seurata omai-
suusvahinkoja ja vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.

• Varmista ettei mikään esine estä 
istuimen selkänojan säätämistä 
normaaliin asentoon. Esineiden 
asettaminen istuimen selkänojaa 
vasten tai muulla tavalla, joka 
estää selkänojan lukkiutumisen 
paikalleen, saattaa aiheuttaa 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja törmäystilanteessa tai 
pysähdyttäessä äkillisesti.

• Pidä istuimen selkänoja pysty-
asennossa ajon aikana ja lan-
tiovyö tukevasti lantiota vasten. 
Tämä asento suojaa sinua par-
haiten onnettomuustilanteessa.

• Vältä tarpeettomia ja mahdolli-
sesti vakavia turvatyynyn laukea-
misen aiheuttamia vammoja sää-
tämällä istuin mahdollisimman 
kauas ohjauspyörästä, niin että 
auton hallinta on yhä vaivaton-
ta. Suosittelemme, että kuljettaja 
istuu vähintään 25 cm:n etäisyy-
dellä ohjauspyörästä.

VAROITUS – Selkänojan
säätäminen pystyasentoon

Varmista ettei kukaan ole istuimen 
lähellä, pidä kiinni selkänojasta ja 
nosta se hitaasti takaisin pysty-
asentoon. Jos et pidä kiinni sel-
känojasta ja nosta sitä hallitusti, 
se saattaa liikkua arvaamattomasti 
eteen- tai taaksepäin ja aiheuttaa 
vammoja matkustajille.

 VAROITUS – 
Irralliset esineet

Irralliset esineet kuljettajan jalkati-
lassa voivat haitata polkimien käyt-
töä ja aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran. Älä säilytä esineitä kuljettajan 
istuimen alla.

VAROITUS – Kuljettaja on 
vastuussa etumatkustajan 
turvallisuudesta

Etuistuimen pitäminen kallistettu-
na ajon aikana saattaa aiheuttaa 
onnettomuustilanteessa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja. 
Etuistuimen ollessa kallistettuna 
törmäystilanteessa matkustajan 
lantio saattaa liukua lantiovyön 
ali, jolloin törmäysvoima kohdis-
tuu suojaamattoman vatsan alueel-
le. Tästä sattaa aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja. 
Kuljettajan tulee kehottaa etumat-
kustajaa pitämään istuimen selkän-
oja pystyasennossa aina, kun auto 
on liikkeellä. 

VAROITUS
Älä käytä istuintyynyjä, jotka 
vähentävät matkustajan ja istuimen 
välistä kitkaa. Matkustajan lantio 
saattaa liukua lantiovyön ali tör-
mäystilanteessa tai äkkipysähdyk-
sessä. Seurauksena saattaa olla 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja, koska turvavyö ei toimi 
normaalisti.
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(jatkuu)
• Kun nostat selkänojan takaisin 

pystyasentoon, varmista lukkiu-
tuminen työntämällä sitä eteen- ja 
taaksepäin.

VAROITUS – Takaistuimen 
selkänojat

• Takaistuimen selkänojat tulee 
lukita paikalleen huolellises-
ti. Ellei selkänojia ole lukittu 
asianmukaisesti, matkustajat ja 
esineet saattavat törmäystilan-
teessa tai äkkipysähdyksessä 
sinkoutua eteenpäin, mikä voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

• Matkatavarat ja muut esineet tuli-
si asettaa tavaratilaan vaakata-
soon. Jos kuljetettavat esineet 
ovat suurikokoisia tai raskaita, 
ne tulee kiinnittää turvallises-
ti. Kuljetettavia esineitä ei saa 
milloinkaan pinota selkänojia 
korkeammalle. Näiden ohjeiden 
laiminlyönnistä saattaa seurata 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja törmäystilanteessa, 
äkillisesti pysähdyttäessä tai 
auton kierähtäessä ympäri.

• Alas taitetun istuimen päällä tai 
tavaratilassa ei saa kuljettaa mat-
kustajia. Matkustajien tulee istua 
paikoillaan ja käyttää turvavöitä 
ajon aikana.

(jatkuu)

VAROITUS
Kun olet säätänyt istuimen etäi-
syyttä, varmista lukkiutuminen yrit-
tämällä siirtää istuinta edestakaisin 
lukitusvipua nostamatta. Jos kul-
jettajan istuin liikkuu ajon aikana 
odottamattomasti, saatat menet-
tää ajoneuvon hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen.

VAROITUS
• Kiinnitä istuimia  liikuteltaessa 

erityistä huomiota siihen, ettei 
kenenkään käsi tai mikään 
irtoesine jää istuinten mekanis-
min väliin.

• Älä säilytä tupakansytytintä lat-
tialla tai istuimella. Sytytin saat-
taa puristua istuimen asentoa 
säädettäessä ja siitä vapautuva 
kaasu voi aiheuttaa tulipalon.
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Etuistuin
Käsisäätö
Etäisyyssäätö
Istuimen etäisyyssäätö:
1. Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja pidä 

se ylhäällä. 
2. Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on

sopiva.
3. Vapauta vipu ja varmista, että istuin 

lukkiutuu paikalleen.
Säädä istuimen etäisyys sopivaksi ennen 
liikkeellelähtöä, ja varmista lukkiutumi-
nen yrittämällä siirtää istuinta edestakai-
sin lukitusvipuun koskematta. Jos istuin 
liikkuu, se ei ole lukkiutunut kunnolla. 

Selkänojan kallistus
Selkänojan kaltevuudensäätö:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta sel-

känojan kallistuksensäätövipua.
2. Nojaa selkänojaa vasten ja säädä se 

haluamaasi asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että selkä-

noja lukkiutuu paikoilleen. (Selkänoja 
ei voi lukkiutua, jos vipu ei palaudu 
alkuperäiseen asentoonsa.)

Istuinosan korkeussäätö (jos varusteena)
Voit säätää istuinosan korkeutta kääntä-
mällä vipua ylös- tai alaspäin.
• Laske istuinosaa työntämällä vipua 

useita kertoja alaspäin.
• Nosta istuinosaa vetämällä vipua usei-

ta kertoja ylöspäin.

OVF031002 OVF031003 OVF031004
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Sähkösäätöinen (jos varusteena)
Etuistuimen asentoa voidaan säätää 
istuinosan reunan säätökytkimillä. Säädä 
istuin ennen liikkeellelähtöä niin, että 
yllät hyvin ohjauspyörään, polkimiin ja 
auton muihin hallintalaitteisiin.

Etäisyyssäätö
1. Säädä istuimen etäisyys sopivaksi

siirtämällä säätökytkintä eteen- tai 
taaksepäin.

2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys 
on sopiva.

VAROITUS
Sähkösäätöisen istuimen asentoa 
voidaan säätää virtalukon ollessa 
OFF-asennossa.
Älä jätä lapsia autoon yksin ilman 
valvontaa.

 HUOMAUTUS
• Sähkösäätöisen istuimen asen-

toa säädetään sähkömoottorilla. 
Vapauta säätökytkin kun istuin 
on säädetty haluttuun asentoon. 
Moottorin ylikuormittaminen 
saattaa johtaa sähköjärjestelmän 
vaurioitumiseen.

• Istuimen asennonsäätö kuluttaa 
paljon virtaa. Älä kuormita akkua 
säätämällä istuimen asentoa tar-
peettomasti, kun moottori ei ole 
käynnissä.

• Älä säädä kahden tai useamman 
sähkösäätöisen istuimen asentoa 
samanaikaisesti. Yhtäaikainen 
käyttö saattaa aiheuttaa säh-
kösäätöisen istuimen mootto-
rin tai sähköjärjestelmän osien 
vioittumisen.

OVF031005
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Selkänojan kallistus
1. Säädä selkänojan kallistus sopivaksi 

kääntämällä säätökytkintä eteen- tai 
taaksepäin.

2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys 
on sopiva.

Istuinosan korkeussäätö (jos varusteena)
1. Nosta istuinosan etuosaa nostamalla 

säätökytkimen etuosaa tai laske sitä 
painamalla säätökytkimen etuosaa. 
Nosta istuinosan takaosaa nostamalla 
säätökytkimen takaosaa tai laske sitä 
painamalla säätökytkimen takaosaa. 

2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys 
on sopiva.

Ristiselän tuki (jos varusteena)
Ristiselän tukea voidaan säätää paina-
malla istuimen sivussa sijaitsevaa risti-
selän tuen säätökytkintä. 
1. Lisää tukea painamalla kytkimen 

etuosaa, ja pienennä tukea painamal-
la kytkimen takaosaa. 

2. Vapauta kytkin, kun tuki on säädetty 
sopivaksi.

OVF031006 OVF031007 OVF031008
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Pääntuki
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet 
on varustettu pääntuella, joka parantaa 
turvallisuutta ja matkustusmukavuutta. 
Pääntuki parantaa kuljettajan ja etumat-
kustajan matkustusmukavuutta ja suo-
jaa päätä sekä niskaa onnettomuuden 
sattu essa.

Etäisyyssäätö
Pääntuen etäisyys voidaan säätää nel-
jään eri asentoon. Säädä pääntuki takim-
maiseen asentoonsa vetämällä se ensin 
täysin eteen ja vapauttamalla se sitten. 
Säädä pääntuki niin, että se tukee hyvin 
päätä ja niskaa.

OPA039052

VAROITUS
• Jotta pääntuki suojaisi mahdolli-

simman tehokkaasti onnettomuu-
dessa, se pitää säätää siten, että 
pääntuen keskikohta on istuimes-
sa istuvan henkilön pään massa-
keskipisteen kohdalla. Yleensä 
tämä piste sijaitsee silmien kor-
keudella. Säädä pääntuki niin, 
että se on mahdollisimman lähel-
lä päätäsi. Koska pääntuen tulisi 
olla istuttaessa mahdollisimman 
lähellä päätä, emme suosittele 
sellaisen tyynyn käyttöä, joka 
nostaa selän irti selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla paikallaan 
autoa ajettaessa, sillä niiden 
puuttuminen onnettomuustilan-
teessa saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja matkustajille. Oikein 
säädetyt pääntuet voivat suojata 
niskavammoilta.

• Älä säädä kuljettajan pääntuen 
asentoa ajon aikana. 

OVF031009
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Korkeudensäätö
Nosta pääntuki haluttuun asentoon vetä-
mällä sitä ylöspäin (1). Paina istuimessa 
sijaitsevan pääntuen kannattimen luki-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki halut-
tuun asentoon (3). 

Irrottaminen ja kiinnittäminen 
Irrota pääntuki seuraavasti: nosta se 
mahdollisimman ylös, pidä lukituspainike 
(1) painettuna ja vedä pääntukea saman-
aikaisesti ylöspäin (2).
Kiinnitä pääntuki uudelleen seuraavasti: 
kohdista pääntuen varret (3) istuinosan 
reikiin ja pidä lukituspainike (1) alas-
painettuna. Säädä pääntuki sopivalle 
korkeudelle.

Aktiivinen pääntuki
Aktiivinen pääntuki on suunniteltu liikku-
maan eteen- ja ylöspäin peräänajotilan-
teessa. Näin se suojaa kuljettajan ja etu-
matkustajan päätä retkahdusvammoilta.

OVF031010 OVF031012

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukkiutuu 
paikalleen säädön jälkeen, jotta se 
suojaisi istuimella istuvaa mahdol-
lisimman hyvin. 

HNF2041-1

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen lukituspainik-
keen väliin saattaa jäädä tyhjä tila 
istuimella istuttaessa tai istuinta 
työnnettäessä tai vedettäessä. Varo 
ettei esimerkiksi sormesi takerru 
tähän väliin.
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Istuinlämmitys (jos varusteena)
Istuinlämmityksen avulla etuistuimet voi-
daan lämmittää kylmällä säällä. Kytke 
istuinlämmitys päälle painamalla kuljet-
tajan tai etumatkustajan istuinlämmityk-
sen käyttökytkintä, virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

Pidä kytkin OFF-asennossa, kun istuin-
lämmitystä ei tarvita.
• Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:

• Kun sytytysvirta kytketään, istuinläm-
mitys on pois päältä.

✽ MUISTUTUS
Istuinlämmitys kytkeytyy automaatti-
sesti päälle ja pois istuimen lämpötilan 
mukaan, istuinlämmityksen kytkimen 
ollessa ON-asennossa.

HUOMAUTUS
• Älä käytä istuimien puhdistami-

seen orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai 
bensiiniä. Niiden käyttö saattaa 
vahingoittaa istuimen pintaa ja 
lämmityselementtiä.

• Älä peitä istuimia peitolla, tyynyl-
lä tai istuinsuojuksella, kun käy-
tät istuinlämmitystä, joka saattaa 
tällöin ylikuumentua. 

• Älä laita raskaita tai teräviä esinei-
tä istuinlämmityksellä varustetun 
istuimen päälle. Istuinlämmitin 
saattaa vaurioitua.

OVF031013

OVF031014

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OFFKUUMA( )LÄMMIN( )HAALEA ( )
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Ilmastoitu istuin (jos varusteena)
Istuinosassa ja selkänojassa sijaisevien 
pienten ilmakanavien kautta virtaavan 
ilman ansiosta ilmastoidut istuimet pysy-
vät viileinä kuumallakin säällä. Paina-
malla kytkimen alaosa kytket päälle kul-
jettajan istuimen jäähdytyksen; etumat-
kustajan istuimen jäähdytys kytketään 
vastaavasti painamalla etumatkustajan 
puoleista kytkintä alaspäin. 
Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun jääh-
dytystä ei tarvita.

• Istuin jäähtyy noin viiden minuutin 
kuluessa siitä, kun istuimen ilmastointi 
on kytketty päälle. 

• Istuinten ilmastointi on oletuksena pois 
päältä, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon.

 VAROITUS–
Istuinlämmitys saattaa 
väärinkäytettynä aiheuttaa 
palovamman

Matkustajien tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota istuinlämmityksen 
käyttöön, sillä väärinkäytettynä 
istuin saattaa lämmetä liikaa tai 
aiheuttaa palovamman. Kuljettajan 
tulee kiinnittää erityistä huomioita 
istuinlämmityksen käyttöön, kun 
matkustajat ovat:
1. Vauvaikäisiä, lapsia, vanhuksia, 

liikuntarajoitteisia tai sairaalasta 
kotiutuvia potilaita

2. Henkilöitä, joilla on herkkä tai 
herkästi palava iho

3. Väsyneitä
4. Päihtyneitä
5. Käyttäneet lääkettä (unilääke, 

yskänlääke tms.), joka aiheuttaa 
uneliaisuutta.

OVF031015
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Istuimen selkänojan lehtitasku 
Istuimen selkänojan lehtitaskut sijaitse-
vat kuljettajan ja etumatkustajan istuin-
ten selkänojan takaosassa.

Takaistuin
Selkänojan kallistus
Selkänojan kaltevuudensäätö:
1. Nosta selkänojan kallistuksensäätö-

vipu ylös.
2. Pidä vipu ylhäällä ja säädä selkänoja 

haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että selkä-

noja lukkiutuu paikoilleen. (Selkänoja 
ei voi lukkiutua, jos vipu ei palaudu 
alkuperäiseen asentoonsa.)

Pääntuki
Takaistuimen istumapaikat on turvalli-
suuden ja mukavuuden parantamiseksi 
varustettu pääntuilla.
Pääntuet parantavat kuljettajan ja etu-
matkustajan matkustusmukavuutta ja
suojaavat päätä ja niskaa onnettomuu-
den sattuessa. 

OVF031016

VAROITUS – Lehtitaskut
Älä laita lehtitaskuihin painavia tai 
teräviä esineitä. Onnettomuudessa 
ne voivat irrota ja aiheuttaa vam-
moja auton matkustajille.

OPA039053OVF031068
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Korkeudensäätö
Nosta pääntuki haluttuun asentoon vetä-
mällä sitä ylöspäin (1). Paina istuimessa 
sijaitsevan pääntuen kannattimen luki-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki halut-
tuun asentoon (3).

Irrottaminen ja kiinnittäminen 
Irrota pääntuki seuraavasti: nosta se 
mahdollisimman ylös, pidä lukituspainike 
(1) painettuna ja vedä pääntukea saman-
aikaisesti ylöspäin (2).
Kiinnitä pääntuki uudelleen seuraavasti: 
kohdista pääntuen varret (3) istuinosan 
reikiin, pidä lukituspainike (1) alaspainet-
tuna ja työnnä pääntuki reikiin.

OVF031017

VAROITUS
• Jotta pääntuki suojaisi mah-

dollisimman tehokkaasti onnet-
tomuudessa, se pitää säätää 
niin, että pääntuen keskikohta 
on istuimessa istuvan henkilön 
pään massakeskipisteen koh-
dalla. Yleensä tämä piste sijait-
see silmien korkeudella. Säädä 
pääntuki niin, että se on madol-
lisimman lähellä päätäsi. Koska 
pääntuen tulisi pysyä istuttaessa 
mahdollisimman lähellä päätä, 
emme suosittele sellaisen tyynyn 
käyttöä, joka nostaa selän irti 
selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla paikallaan 
autolla ajettaessa. Matkustajille 
saattaa muuten aiheutua vakavia 
vammoja onnettomuustilantees-
sa. Pääntuet voivat oikein säädet-
tyinä suojata niskavammoilta.

OVF031018

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukkiutuu 
paikalleen säädön jälkeen, jotta se 
suojaisi istuimella istuvaa mahdol-
lisimman hyvin. 
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Kyynärnoja
Ota kyynärnoja käyttöön kääntämällä se 
ala-asentoon.

Istuinlämmitys (jos varusteena)
Istuinlämmityksen avulla takaistuimet 
voidaan lämmittää kylmällä säällä. Kytke 
haluamasi takaistuimen istuinlämmi-
tys päälle painamalla sitä vastaavaa
kytkintä.
Pidä kytkin OFF-asennossa, kun istuin-
lämmitystä ei tarvita.
• Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:

• Kun sytytysvirta kytketään, istuinläm-
mitys on pois päältä.

✽ MUISTUTUS
Istuinlämmityksen kytkimen ollessa 
ON-asennossa istuinlämmitys kytkeytyy 
automaattisesti päälle ja pois istuimen 
lämpötilan mukaan.

OVF031020

HUOMAUTUS
• Älä käytä istuimien puhdistami-

seen orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai 
bensiiniä. Niiden käyttö saattaa 
vahingoittaa istuimen pintaa ja 
lämmityselementtiä.

• Älä peitä istuimia peitolla, tyynyl-
lä tai istuinsuojuksella, kun käy-
tät istuinlämmitystä, joka saattaa 
tällöin ylikuumentua. 

• Älä laita raskaita tai teräviä 
esineitä istuinlämmityksellä 
varustetun istuimen päälle. 
Istuinlämmittimen lämmitysele-
mentti saattaa vaurioitua.

OVF031019

OFF TÄYSI( ) MATALA( )
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Takaistuimien selkänojien taittaminen
Takaistuimien selkänojat voidaan taittaa, 
kun halutaan suurentaa tavaratilan tila-
vuutta tai kuljettaa pitkiä esineitä. 

Takaistuimen selkänojien taittaminen:
1. Varmista että takaistuimen turvavyön 

hihna kulkee hihnanohjaimen kautta, 
jotta se ei vahingoitu.

 VAROITUS – 
Istuinlämmitys saattaa 
väärinkäytettynä aiheuttaa 
palovamman

Matkustajien tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota istuinlämmityksen 
käyttöön, sillä väärinkäytettynä 
istuin saattaa lämmetä liikaa tai 
aiheuttaa palovamman. Kuljettajan 
tulee kiinnittää erityistä huomioita 
istuinlämmityksen käyttöön, kun 
matkustajat ovat:
1. Vauvaikäisiä, lapsia, vanhuksia, 

liikuntarajoitteisia tai sairaalasta 
kotiutuvia potilaita

2. Henkilöitä, joilla on herkkä tai 
herkästi palava iho

3. Väsyneitä
4. Päihtyneitä
5. Käyttäneet lääkettä (unilääke, 

yskänlääke tms.), joka aiheuttaa 
uneliaisuutta.

VAROITUS
Takaistuimien selkänojat voidaan 
taittaa alas, kun kuljetetaan esi-
neitä jotka eivät muuten mahtuisi 
autoon.
Älä koskaan anna matkustajien 
istua alastaitetun selkänojan pääl-
lä. Turvavyötä ei voi käyttää, koska 
istuinta ei ole tarkoitettu käytet-
täväksi alastaitettuna. Tästä saat-
taa aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja onnettomuusti-
lanteessa tai pysähdyttäessä äkil-
lisesti. Alastaitettujen selkänojien 
päälle pinottujen esineiden korkeus 
ei saa ylittää etuistuimen yläosaa. 
Esineet saattaisivat lentää eteen-
päin ja aiheuttaa vaurioita tai vam-
moja pysähdyttäessä äkillisesti. 

OVF031023
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2. Työnnä turvavöiden soljet takais-
tuimen selkänojien ja istuintyynyjen 
välissä oleviin taskuihin. 

3. Nosta etuistuimen selkänoja pysty-
asentoon ja tarvittaessa siirrä etuis-
tuinta eteenpäin.

4. Laske takaistuimen pääntuet alimpaan 
asentoon.

5. Nosta takaistuimen selkänojan lukitus-
vipu yläasentoon ja taita istuin auton 
etuosaa kohti. 

6. Ota istuin takaisin käyttöön nostamalla 
sitä ja vetämällä istuimen selkänojaa 
taaksepäin. Vedä istuimen selkänoja 
tukevasti paikalleen, niin että se luk-
kiutuu. Varmista, että selkänoja lukkiu-
tuu kunnolla.

7. Aseta turvavyö takaisin oikealle 
paikalleen.

OVF031022OVF031031

OVF031021

OVF031067

■ Edessä

■ Takana (jos varusteena)
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VAROITUS – Matkatavarat
Matkavarat tulee aina kiinnittää, 
jotta ne eivät sinkoutuisi törmäyk-
sessä ja aiheuta vammoja matkus-
tajille. Erityisen varovainen tulee 
esineiden lastaamisessa takaistui-
melle, sillä ne saattavat törmäysti-
lanteessa osua etumatkustajiin.

 HUOMAUTUS – 
Takaistuimien turvavyöt

Muista asettaa takaistuinten turva-
vyöt oikeille paikoilleen, kun nos-
tat takaistuinten selkänojat takaisin 
pystyasentoon. Turvavyön hihnan 
vetäminen sille tarkoitetun ohjai-
men läpi ehkäisee sen juuttumista 
istuimen alle tai taakse. 

HUOMAUTUS – 
Takaistuimen turvavöiden 
solkien vaurioitumisen 
vaara

Laita takaistuimen turvavyön solki 
istuimen selkänojan ja istuintyynyn 
välissä olevaan taskuun. Näin var-
mistat, että selkänoja tai matkatava-
rat eivät vahingoita solkea.

VAROITUS – 
Matkatavaroiden
lastaaminen

Varmista että moottori on sammu-
tettu, automaattivaihteiston vaih-
teenvalitsin on P-asennossa tai 
vastaavasti manuaalivaihteston 
manuaalivaihteisessa autossa joko 
peruutus (R) tai 1. -vaihde on valittu 
ja että seisontajarru on kiristetty, 
ennen kuin lastaat tai purat mat-
katavarioita. Auto saattaa muuten 
päästä liikkumaan, jos vaihteenva-
litsin siirtyy tahattomasti toiseen 
asentoon.

VAROITUS
Kun palautat istuimen selkänojan 
pystyasentoon sen jälkeen, kun se 
on ollut taitettuna:
Varo, ettet vahingoita turvavyön 
hihnaa tai solkea. Älä anna hihnan 
tai soljen tarttua tai puristua taka-
istuimen väliin. Työntämällä sel-
känojan yläreunasta voit varmis-
taa, että selkänoja on lukkiutunut 
pystyasentoon. Huonosti lukkiutu-
nut selkänoja saattaa taittua auki 
onnettomuustilanteessa tai äkkipy-
sähdyksessä, jolloin tavaratilassa 
olevat matkatavarat saattavat sin-
koutua matkustamoon ja aiheut-
taa vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

VAROITUS – Istuimen
selkänojan nostaminen 
pysyasentoon

Pidä kiinni selkänojasta ja nosta 
se hitaasti takaisin pystyasentoon. 
Jos et pidä kiinni selkänojasta ja 
nosta sitä hallitusti, se saattaa 
liikkua arvaamattomasti eteen- tai 
taaksepäin aiheuttaen vammoja.
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Turvavyöjärjestelmä

TURVAVYÖT

(jatkuu)
• Varmista että turvavyösi ei ole 

kierteellä. Kiertynyt turvavyö ei 
toimi oikein.  Se voi jopa aiheut-
taa vammoja törmäystilantees-
sa. Varmista, että turvavyösi on 
suorassa.

• Varo vaurioittamasta turvavyö-
hihnaa tai muita turvavyöjärjes-
telmän osia. Jos hihna tai muu 
järjestelmän osa on vaurioitunut, 
vaihda se uuteen.

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu koh-
distumaan kehon luustoon, joten 
vyön tulee kulkea mahdollisimman 
alhaalta lantion etuosan kohdal-
ta sekä rinnan ja olkapään poikki. 
Lantiovyön kohdistumista vatsaan 
tulee välttää.
Turvavyöt pitää säätää niin tiukal-
le kuin mukavuuden kannalta on 
mahdollista, jotta ne voivat taata 
suunnitellun suojan. 
Löysällä oleva turvavyö heikentää 
suuresti suojausta. 

(jatkuu)

VAROITUS
• Pidä turvavyö aina kiinnitettynä 

ajon aikana, jotta auton turvajär-
jestelmät toimisivat mahdollisim-
man tehokkaasti.

• Turvavyöt suojaavat mahdollisim-
man tehokkaasti, kun istuimen 
selkänojat ovat pystyasennossa.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa, auton takaistuimilla. Älä 
anna lasten istua etuistuimella 
ajon aikana. Jos yli 12-vuotiaan 
lapsen täytyy istua etuistuimella, 
hänen tulee käyttää turvavyötä ja 
etumatkustajan istuin tulee siir-
tää mahdollisimman taakse.

• Älä koskaan pidä turvavyön olka-
vyötä käsivarren alla tai selkäsi 
takana. Väärin asetettu turvavyö 
saattaa aiheuttaa vakavia vam-
moja onnettomuustilanteessa. 
Olkavyön tulee kulkea keskeltä 
olkaa, solisluun yli.

(jatkuu)

(jatkuu)
Pidä huolta, ettei hihna pääse kos-
ketuksiin kiillotusvahojen, öljyjen 
tai kemikaalien ja erityisesti akku-
hapon kanssa. 
Hihna voidaan pestä miedolla saip-
puavesiliuoksella. Turvavyö pitää 
vaihtaa uuteen, jos sen hihna on 
hankautunut, pinttynyt tai vauri-
oitunut. On ehdottoman tärkeää 
uusia koko turvavyöasennelma, jos 
se on ollut käytössä voimakkaas-
sa törmäyksessä, vaikka siinä ei 
näkyisi mitään vikaa. Vyötä ei saa 
käyttää, jos sen hihna on kierty-
neenä. Yhtä turvavyötä saa käyttää 
kerrallaan vain yksi henkilö: on 
vaarallista laittaa turvavyö kulke-
maan sylissä olevan lapsen ympäri. 
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Turvavyön varoitus
■ Tyyppi A
Turvavyön merkkivalo palaa noin 6 
sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on 
käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä 
onko turvavyö kiinnitetty.
Turvavyön merkkivalo vilkkuu noin 6 
sekunnin ajan, jos kuljettajan turva-
vyötä ei ole kiinnitetty virta avaimen 
ON-asentoon kytkemisen jälkeen. 
Turvavyön merkkiääntä toistetaan 
6 sekunnin ajan, jos turvavöitä ei ole 
kiinnitetty, kun virta-avain kytketään 
ON-asentoon tai jos turvavyö irrotetaan 
sen jälkeen. Merkkiäänen toistaminen 
loppuu välittömästi, jos turvavyö kiinnite-
tään tänä aikana. (Jos varusteena)

■ Tyyppi B
(1) Kuljettajan istuimen turvavyön 

varoitusvalo
(2) Etumatkustajan istuimen turvavyön 

varoitusvalo

1GQA2083

VAROITUS
• Turvavöihin ei saa tehdä mitään 

muutoksia tai lisäyksiä, jotka voi-
sivat estää turvavyön  kelautu-
misen tai korkeuden säätämisen 
kelautumisen varmistamiseksi.

• Varmista että kiinnität turvavyösi 
oman istuimesi turvavyösolkeen. 
Turvavyön kiinnittäminen vää-
rään solkeen on erittäin vaaral-
lista ja turvavyö ei mahdollisesti 
tällöin suojaa oletetulla tavalla.

• Älä irrota tai kiinnitä ja irrota tur-
vavyötä toistuvasti ajon aikana. 
Saatat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta 
voi aiheutua vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja.

• Varmista ettei turvavyö kulje 
kovien tai herkästi särkyvien esi-
neiden päältä.

• Varmista ettei soljessa ole irtoesi-
neitä. Muuten turvavyön lukkiutu-
minen voi olla puutteellista.

OVF031025

■ Tyyppi B
OVF031024

■ Tyyppi A
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Jotta kuljettaja ja matkustaja kiinnittäi-
sivät asiaan huomiota, turvavyön varoi-
tusvalo vilkkuu ja merkkiääntä toistetaan 
seuraavissa tilanteissa:

• Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, turvavyön varoitusvalo 
palaa yhtäjaksoiseti noin 6 sekunnin 
ajan, vaikka turvavyöt olisi kiinnitetty.

• Turvavyön merkkivalo syttyy, jos tur-
vavyötä ei ole kiinnitetty virta-avaimen 
ON-asentoon kytkemisen jälkeen.

• Turvavyön merkkivalo syttyy jos 
turvavyö irrotetaan virta-avaimen 
ON-asentoon kytkemisen jälkeen.

• Jos et kiinnitä turvavyötä ja ajonopeus 
ylittää 9 km/h, alkaa merkkivalo vilk-
kua tai palaa yhtäjaksoisesti, kunnes 
ajonopeus laskee alle 6 km:iin/h.

• Jos et kiinnitä turvavyötä ja ajonopeus 
ylittää 20 km/h, turvavyön varoitusvalo 
vilkkuu ja turvavyön varoitusääntä tois-
tetaan noin 100 sekunnin ajan.

✽ MUISTUTUS
• Etumatkustajan turvavyön varoitus-

valo sijaitsee keskikonsolissa.
• Etumatkustajan istuimen turvavyön 

varoitusvalo vilkkuu tai palaa kuuden 
sekunnin ajan, vaikka istuimella ei 
olisi matkustajaa.

 • Etumatkustajan istuimen turvavyön 
varoitustoiminto saattaa reagoida 
istuimelle asetettuun matkatavaraan.

Lantio-/olkavyö
Korkeudensäätö
Voit säätää olkavyön tukipisteen korkeu-
den neljään eri asentoon parasta muka-
vuutta ja turvallisuutta varten.
Turvavyön tukipisteen korkeus ei saa 
olla liian lähellä kaulaasi. Turvavyö ei 
toimi oikein, jos korkeussäätö on tehty 
väärin. Olkavyön pitää olla säädettynä 
siten, että se kulkee rinnan poikki ja oven 
puoleisen olan puolivälistä, ei kaulan 
vierestä.
Säädä turvavyön tukipisteen korkeutta 
nostamalla tai laskemalla säädin sopi-
vaan asentoon. 

OLM039026

 ■ Etuistuin
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Nosta säädintä työntämällä sitä ylöspäin 
(1). Laske sitä vetämällä alaspäin (3), ja 
paina samalla säätimen painiketta (2).
Vapauta painike, jolloin tukipiste lukkiu-
tuu paikalleen. Yritä liu’uttaa säädintä,
jotta voit varmistua, että se on lukkiutunut.

Turvavyön kiinnittäminen
Kiinnitä turvavyö vetämällä sitä ulos 
kelasta, ja työnnä metallikieleke (1) sol-
keen (2). Kun kieleke lukkiutuu solkeen, 
kuuluu ”klik”-ääni.

Turvavyö säätyy automaattisesti oikeaan 
pituuteen sen jälkeen, kun lantiovyö on 
säädetty käsin siten, että se istuu tiukasti 
lantiota vasten. Jos nojaudut hitaasti ja 
rauhallisesti eteenpäin, vyö pääsee tule-
maan ulos kelalta ja sallii tuon liikkeen. 
Jos järjestelmä tulkitsee liikkeen äkkipy-
säytyksen tai törmäyksen aiheuttamaksi, 
vyö lukkiutuu paikalleen. Vyö lukittuu 
myös, jos yrität nojautua eteenpäin liian 
nopeasti.

✽ MUISTUTUS
Ellet saa turvavyötä vedettyä ulos, vedä 
vyötä voimakkaasti ulospäin ja hellitä. 
Saat tämän jälkeen vedettyä vyön ulos 
helposti.

VAROITUS
• Varmista että olkavyön tukipis-

te on sopivalla korkeudella ja 
lukittuna paikalleen. Älä kos-
kaan aseta olkavyötä kulkemaan 
kaulan päältä tai kasvojen yli. 
Väärin asetettu turvavyö saat-
taa aiheuttaa vakavia vammoja 
onnettomuustilanteessa.

• Jos turvavöitä ei vaihdeta onnet-
tomuuden jälkeen, ne eivät mah-
dollisesti toimi oikein myöhem-
mässä onnettomuudessa, mis-
tä saattaa seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 
Turvavyöt pitää vaihtaa uusiin 
onnettomuuden jälkeen mahdolli-
simman pian.

B180A01NF

1

2

OVF031028

 ■ Keskimmäinen takaistuin

HUOMAUTUS
Takaistuimen keskivyötä käytettä-
essä tulee käyttää turvavyösolkea, 
jossa lukee ”CENTER”.

1
2
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Turvavyön kiinnityksen avaaminen
Turvavyön kiinnitys avataan painamal-
la turvavyön soljen avauspainiketta (A). 
Kun lukitus on avattu, vyö kelautuu takai-
sin itsestään.
Jos vyö ei kelaudu, tarkista, ettei se ole 
kiertyneenä ja yritä sitten uudestaan.

B210A01NF

OVF031029

 ■ Keskimmäinen takaistuin

A

B200A01NF

VAROITUS
Lantiovyöosa pitää laittaa kulke-
maan niin alhaalta kuin mahdollis-
ta ja tiukasti lantiota vasten eikä 
vyötärön kohdalta. Jos vyö laite-
taan liian korkealle vyötärön koh-
dalle, se voi lisätä loukkaantumis-
riskiä onnettomuuden tapahtues-
sa. Molemmat käsivarret eivät saa 
olla vyön alla tai vyön päällä. Sen 
sijaan toisen pitää olla vyön alla 
ja toisen sen päällä kuten kuvassa 
näytetään.
Älä koskaan pidä turvavyötä oven 
puoleisen käsivarren alla. 

VAROITUS

Kiinnnitä aina lukkokieli (1) ja solki 
(A) toisiinsa. Varmista, ettei vyö ole 
kierteellä.

OVF031066

 ■ Keskimmäinen takaistuin

A
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Kiristimellä varustettu turvavyö 
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt 
on varustettu kiristimellä. Kiristimen tar-
koitus on varmistaa, että vyö on tiu-
kasti vartaloa vasten tietyn tyyppisis-
sä keulakolareissa. Turvavyönkiristimet 
voivat aktivoitua riittävän voimakkaassa 
keulakolarissa.

Kun auto pysähtyy äkillisesti tai jos 
matkustaja yrittää nojautua eteenpäin 
liian nopeasti, turvavyörulla lukkiutuu. 
Tietyissä keulakolareissa turvavyönkiris-
tin aktivoituu ja vetää vyön tiukemmin 
edessä istuvan vartaloa vasten. 
Jos järjestelmä havaitsee, että kuljettajan 
tai etumatkustajan turvavyö on liian kire-
ällä turvavyön esikiristimen aktivoidut-
tua, esikiristimen kuormituksen rajoitin 
vähentää kyseisen vyön kiristysvoimaa 
osittain (jos varusteena). 

Turvavöiden esikiristinjärjestelmä koos-
tuu seuraavista komponenteista. Näet 
niiden sijainnin alla olevasta kuvasta:
1. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
2. Turvavyön esikiristin
3. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

VAROITUS
Jotta turvajärjestelmät toimisivat 
oikein onnettomuustilanteessa, 
istu normaalissa istuma-asennos-
sa ja varmista, ettei turvavyö ole 
löysällä tai kiertyneenä.

OED030300 8KMB3311
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✽ MUISTUTUS
• Kun turvavyönkiristimet aktivoitu-

vat, saattaa kuulua kova ääni ja savul-
ta vaikuttavaa hienoa pölyä saattaa 
ilmaantua matkustamoon. Tämä on 
normaalia, eikä aiheuta vaaraa.

• Vaikka hieno pöly on vaaratonta, se 
saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, eikä 
sitä pidä hengittää pitkään. Pese 
onnettomuuden jälkeen pölylle altis-
tunut ihoalue, jos turvavyön esikiris-
timet ovat lauenneet.

• Koska turvatyynyjärjestelmän akti-
voiva anturi on yhdistetty myös esi-
kiristimiin, turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo palaa noin 6 sekunnin 
ajan, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon, minkä jälkeen sen tulisi 
sammua.

HUOMAUTUS
Jos turvavyön esikiristin ei toimi 
oikein, tämä merkkivalo palaa, vaik-
ka turvatyynyjärjestelmässä ei ole 
vikaa. Jos turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo ei syty, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, tai jos 
se ei sammu 6 sekunnin jälkeen tai 
syttyy ajon aikana, vie autosi val-
tuutettuun Hyundai-huoltoon mah-
dollisimman pian turvavyön esiki-
ristimien ja turvatyynyjärjestelmän 
tarkastusta varten.

VAROITUS
• Turvavyön esikiristimet on suun-

niteltu toimimaan vain yhden ker-
ran. Jos ne ovat kerran aktivoi-
tuneet, ne täytyy vaihtaa uusiin. 
Kaiken tyyppiset turvavyöt tulee 
aina vaihtaa uusiin, jos ne ovat 
olleet kiinnitettyinä törmäyksen 
sattuessa.

(jatkuu)

VAROITUS
Suurimman mahdollisen hyödyn 
saamiseksi esikiristimillä varuste-
tuista turvavöistä:
1. Turvavöitä täytyy käyttää oikein 

ja niiden pitää olla oikein sää-
dettyinä. Lue ja noudata tässä 
käsikirjassa annettuja tärkeitä 
ohjeita, jotka koskevat autosi 
matkustajaturvallisuutta, turva-
vöitä ja turvatyynyjä.

2. Varmista, että kiinnität itse tur-
vavyön oikein ja että jokainen 
matkustaja tekee samoin.
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Turvavöitä koskevia 
varotoimenpiteitä

Vauva tai pieni lapsi
Ota selvää paikallisista erityisvaatimuk-
sista. Lasten ja/tai vauvaikäisen turva-
istuimet pitää sijoittaa ja asentaa oikein 
takaistuimelle. Lisätietoa lastenistuimis-
ta saat tämän luvun kohdassa ”Lasten 
turvallisuus”.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien tulee aina 
käyttää turvavöitä. Turvavyöiden 
ja turvaistuimien käyttö vähentää 
kaikkien matkustajien loukkaantu-
misriskiä onnettomuudessa tai äkil-
lisessä pysähdyksessä. Ilman tur-
vavyötä matkustaja saattaa joutua 
liian lähelle laukeavaa turvatyynyä, 
osua auton sisärakenteisiin tai len-
tää ulos autosta. Asianmukaisesti 
kiinnitetty turvavyö auttaa estä-
mään tätä.
Noudata aina tässä käsikirjassa 
annettuja ohjeita, jotka koskevat 
turvavöitä, turvatyynyjä ja matkus-
tajien istuimia.

VAROITUS
Jokaisen autossa matkustavan, 
vauvaikäiset ja lapset mukaanlu-
kien, tulee aina käyttää sopivaa 
turvavyötä tai muuta vastaavaa 
turvavarustetta. Älä koskaan pidä 
lasta sylissäsi ajon aikana. Törmä-
yksessä syntyvä raju voima tem-
paisee lapsen käsistäsi ja hän 
paiskautuu auton sisärakenteisiin. 
Käytä aina lapsen koon ja painon 
mukaista turvaistuinta.

(jatkuu)
• Turvavyön esikiristimen osat 

kuumenevat, kun esikiristin akti-
voituu. Turvavyön esikiristimen 
osiin saa koskea vasta usean 
minuutin kuluttua esikiristimen 
aktivoitumisesta.

• Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa esi-
kiristimellä varustettuja turvavöi-
tä itse. Työ täytyy teettää valtuute-
tussa HYUNDAI-huoltoliikkeessä.

• Älä kohdista turvavöiden esikiris-
timiin iskuja.

• Älä yritä korjata tai huoltaa esiki-
ristinjärjestelmää millään tavalla.

• Turvavöiden esikiristimien epä-
asianmukainen käsittely jossa 
niihin kohdistuu iskuja, tai nii-
den muuttaminen, tarkastami-
nen, vaihtaminen tai korjaaminen 
saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, 
esikiristimien tarpeettoman akti-
voitumisen ja vakavia vammoja.

• Kiinnitä aina turvavyö, kun ajat 
autoa tai olet matkustajana.

• Jos auto tai turvavyön esikiris-
tin pitää poistaa käytöstä, ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
jälleenmyyjään lisäohjeiden 
saamiseksi.
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✽ MUISTUTUS
Jotta pienet lapset olisivat mahdollisim-
man hyvin suojassa loukkaantumiselta 
onnettomuustilanteessa, heidän tulee 
istua paikallisten määräysten mukai-
sessa turvaistuimessa. Ennen kuin ostat 
turvaistuimen, varmista että se vastaa 
paikallisia vaatimuksia. Varmista, että 
turvaistuin sopii koko- ja painorajoituk-
sensa osalta lapsellesi. Tarkista nämä 
tiedot turvaistuimeen kiinnitetystä tar-
rasta. Saat lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Turvaistuimet”.

Isommat lapset
Lasten, jotka ovat liian isoja matkus-
tamaan turvaistuimissa, tulee matkus-
taa takaistuimella ja käyttää turvavöitä. 
Lantiovyö tulee asettaa mahdollisimman 
alas lantion korkeudelle ja kiristää sopi-
vaan tiukkuuteen. Tarkista säännöllisesti, 
että vyö sopii hyvin lapselle. Vyö saattaa 
liukua pois paikaltaan lapsen liikkuessa. 
Lapset saavat onnettomuustilanteessa 
parhaan suojan, kun he istuvat takaistui-
mella, jonka turvavarusteet on asennettu 
oletetulla tavalla. Jos isomman lapsen 
(yli 12-vuotiaan) täytyy istua etuistui-
mella, hänen tulee käyttää turvavyötä ja 
istuin tulee siirtää takimmaiseen asen-
toon. Alle 12-vuotiaiden lasten tulisi istua 
takaistuimella asianmukaisessa turvais-
tuimessa tai turvavarusteet asianmukai-
sesti asennettuina. ÄLÄ KOSKAAN anna 
alle 12 vuotiaan istua etuistuimella. ÄLÄ 
KOSKAAN asenna etuistuimelle selkä 
ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta.

Jos olkavyö on kosketuksessa lapsen 
niskaan tai kasvoihin, siirrä etuistuin-
ta taaksepäin. Jos turvavyön olkavyö 
on edelleen kosketuksessa lapsen nis-
kaan tai kasvoihin, lapsen tulee istua 
turvaistuimessa.

 VAROITUS – Olkavyön
käyttö pienillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön kos-
kea lapsen niskaan tai kasvoihin 
ajon aikana.

• Jos turvavyötä ei käytetä oikein 
ja säädetä lapselle sopivaksi, hän 
saattaa onnettomuustilanteessa 
saada vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.
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Raskaana oleva nainen
Raskaana olevien naisten tulisi käyttää 
turvavyötä loukkaantumisriskin vähen-
tämiseksi onnettomuudessa. Kun tur-
vavyötä käytetään, lantiovyö tulee aset-
taa niin alas kuin mahdollista ja tiukasti 
lantiota vasten eikä vatsan kohdalle.
Tarkempia tietoja saat lääkäriltä. 

Loukkaantunut henkilö
Loukkaantunut henkilö pitää kiinnittää 
turvavyöllä kuljetuksen ajaksi. Tarpeen 
mukaan kysy lisäohjeita lääkäriltä.

Yksi henkilö turvavyötä kohti
Yhteen turvavyöhön ei koskaan saa yrit-
tää kiinnittää kahta henkilöä (ei edes lap-
sia). Muutoin seurauksena voi olla vaka-
via vammoja onnettomuuden sattuessa. 

Älä makaa istuimella
Ajon aikana matkustajien tulee pysyä 
istuma-asennossa ja etuistuimien sel-
känojat tulee pitää pystyasennossa;
tämä vähentää loukkaantumisriskiä ja 
auton turvajärjestelmät toimivat mah-
dollisimman tehokkaasti onnettomuus-
tilanteessa. Turvavyö ei tarjoa riittävää 
suojaa loukkaantumiselta, jos matkustaja 
makaa takaistuimella tai jos etuistuimen 
selkänoja on kallistettuna. 

VAROITUS
Ajaminen istuimen selkänoja kallis-
tettuna lisää loukkaantumisen riskiä 
onnettomuudessa tai äkkipysäh-
dyksessä. Turvajärjestelmän (tur-
vavöiden ja turvatyynyjen) tarjoama
suoja heikentyy huomattavasti, jos 
istuimen selkänoja on kallistettu-
na. Turvavöiden pitää olla tiukasti 
lantiota ja rintaa vasten, jotta ne 
toimisivat oikein. Mitä enemmän 
istuimen selkänoja on kallistettu, 
sitä suurempi riski matkustajan 
lantiolla on liukua turvavyön ali, 
josta saattaa seurata vakavia sisäi-
siä vammoja tai matkustajan niska 
saattaa iskeytyä olkavyötä vasten. 
Kuljettajan ja matkustajien tulee 
istua selkä selkänojaa vasten, tur-
vavyö oikein kiinnitettynä ja istui-
men selkänoja pystyasennossa.

VAROITUS – 
Raskaana oleville

Raskaana olevien naisten ei tule 
koskaan asettaa turvavyötä vatsan 
alueelle eikä vatsan yläpuolelle, 
sillä se saattaisi vahingoittaa sikiö-
tä törmäyksessä.
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Turvavöiden hoitaminen
Turvavyöasennelmia ei saa koskaan 
irrottaa eikä muuttaa. Lisäksi pitää varoa, 
etteivät ovien saranat, ovet tai muu sopi-
maton käyttö vahingoita turvavöitä tai 
niiden varusteita.

Säännöllinen tarkastaminen
On suositeltavaa, että kaikkien turvavöi-
den kuluneisuus ja mahdolliset vauriot 
tarkastetaan säännöllisesti. Vaurioituneet 
osat tulee vaihtaa mahdollisimman pian. 

Pidä turvavyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kuivi-
na. 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 tulee 
vaihtaa uuteen onnettomuuden jälkeen. 
Näin pitää toimia, vaikka vyössä ei olisi 
näkyvää vahinkoa. Turvavöiden toimin-
taa koskevia lisätietoja saat valtuutetusta 
Hyundai -liikkeestä. 

VAROITUS
Kun palautat takaistuimen selkän-
ojan takaisin pystyasentoon, var-
mista ettet vahingoita turvavyöhih-
naa tai solkea. Älä päästä hihnaa 
eikä solkea takertumaan tai puristu-
maan takaistuimen väliin. Turvavyö 
ei ole riittävän kestävä, jos sen 
hihna tai solki on vahingoittunut ja 
se saattaa rikkoutua törmäykses-
sä tai äkillisessä pysähdyksessä, 
josta saattaa seurata vakavia vam-
moja. Uusi turvavyöt välittömäs-
ti, jos turvavyöhihna tai turvavyön 
solki on vahingoittunut.



3 29

Autosi turvajärjestelmät

LASTEN TURVAISTUIMET (JOS VARUSTEENA)
Lasten tulee istua ajon aikana ajon aika-
na takaistuimella asianmukaisessa tur-
vaistuimessa, mikä minimoi loukkaan-
tumisriskin onnettomuustilanteessa. 
Onnettomuustilastot vahvistavat, että 
lasten on turvallisempaa istua takais-
tuimelle asennetussa turvaistuimessa. 
Lasten, jotka auton omia eivät käytä tur-
vaistuinta, tulee käyttää turvavyötä.
Tutustu paikallisiin määräyksiin. Tur-
vaistuimet tulee sijoittaa takaistuimelle 
ja asentaa oikein. Käytä ainoastaan pai-
kallisten määräysten mukaisia turvaistui-
mia. Turvaistuimet on suunniteltu kiinni-
tettäviksi autoon lantiovyöllä tai lantio-/ 
olkavyön lantio-osalla tai yläkiinnitysjär-
jestelmällä ja/tai ISOFIX-kiinnityspisteillä.
Lapset voivat loukkaantua tai kuolla 
onnettomuustilanteessa, jos turvaistui-
mia ei ole kiinnitetty asianmukaisesti. 
Pienten ja vauvaikäisten lasten tulee 
istua heille sopivassa turvaistuimessa. 
Varmista ennen turvaistuimen hankki-
mista, että se sopii autoosi, sen turva-
vöihin ja että se on sopivan kokoinen 
lapsellesi. Noudata turvaistuimen kiinnit-
tämisessä istuimen valmistajan antamia 
ohjeita.

VAROITUS
• Turvaistuin tulee asentaa takais-

tuimelle. Älä koskaan asenna 
turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Turvaistuimessa istu-
va vauva tai lapsi saattaa saada 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja, jos etumatkustajan 
istuimen sivuturvatyyny laukeaa 
onnettomuustilanteessa. Turva-
istuin tulee tämän vuoksi asentaa 
takaistuimelle.

• Turvavyö tai suljettuun autoon 
jätetty turvaistuin saattaa lämmi-
tä aurinkoisena päivänä huomat-
tavasti, vaikka ulkoilma ei tun-
tuisi kuumalta. Muista tarkistaa 
istuinosan ja turvavyön solkien 
lämpötila, ennen kuin lapsi istuu 
istuimelle.

• Säilytä turvaistuin tavaratilassa 
tai kiinnitä se turvavyöllä kun se 
ei ole käytössä, jotta se ei sinkou-
tuisi eteenpäin onnettomuusti-
lanteessa tai äkkipysähdyksessä.

• Lapset voivat saada vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja tur-
vatyynyn lauetessa. Lasten tulee 
istua takaistuimella; tämä koskee 
myös lapset jotka eivät enää voi 
istua turvaistuimessa.

VAROITUS
Vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen välttämiseksi:
• Kaiken ikäisten lasten on turvalli-

sempaa matkustaa takaistuimella 
turvaistuinta käyttäen tai turvayö 
kiinnitettynä, ellei lapsi voi enää 
käyttää turvaistuinta. Laukeava 
turvatyyny voi osua etuistuimella 
istuvaan lapseen voimakkaasti ja 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

• Noudata aina turvaistuimen val-
mistajan antamia asennus- ja 
käyttöohjeita.

• Varmista aina, että turvaistuin 
on kiinnitetty asianmukaisesti 
ja että lapsesi istuu siinä oikein 
kiinnitettynä.

• Älä koskaan pidä lasta sylissä 
ajon aikana.  Törmäyksen aiheut-
tama äkillinen voima tempaisee 
lapsen käsistäsi ja paiskaa hänet 
auton sisäosia vasten.

• Älä koskaan käytä lapsesi kanssa 
samaa turvavyötä. Törmäyksessä 
vyö voi puristua lapseen voimak-
kaasti ja aiheuttaa vakavia sisäi-
siä vammoja.

(jatkuu)
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Turvaistuimen käyttäminen
Pienten ja vauvaikäisten lasten tulee 
istua heille sopivassa turvaistuimessa. 
Istuin valitaan lapsen koon mukaan ja 
se tulee asentaa istuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussyistä 
suosittelemme, että turvaistuimet asen-
netaan takaistuimille.

(jatkuu)
• Älä koskaan jätä lapsia autoon 

ilman valvontaa, ei edes lyhyeksi 
aikaa. Auto voi lämmitä hyvin 
nopeasti aiheuttaen vakavia 
vammoja sisällä oleville lapsille. 
Jopa hyvin pienet lapset voivat 
vahingossa saada auton liikkeel-
le, juuttua ikkunoihin tai lukita 
itsensä tai muut autoon.

• Älä anna kahden lapsen tai aikui-
sen käyttää samaa turvavyötä.

• Usein lapset liikkuvat paikallaan 
ja istuvat sen takia huonossa 
asennossa.  Älä koskaan anna 
lapsen pitää turvavyötä käsivar-
ren alla tai selän takana ajon 
aikana. Kiinnitä lapsesi turvavyö 
ja varmista, että hän istuu takais-
tuimella turvallisesti.

• Älä koskaan anna lapsen seistä 
tai olla polvillaan istuimella tai 
lattialla auton liikkuessa. Törmä-
yksessä tai äkkipysähdyksessä 
lapsi voi sinkoutua kohti auton 
sisärakenteita ja loukkaantua 
vakavasti.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Älä koskaan käytä kanto- tai tur-

vaistuinta, joka kiinnitetään ”kou-
kuilla” istuimen selkänojan yli. 
Ne eivät takaa riittävää suojaa 
onnettomuudessa.

• Turvavyöt voivat kuumentua voi-
makkaasti, jos auto on pysäköity-
nä auringon paisteessa. Tarkista 
soljen lämpötila, ennen kuin kiin-
nität lapsesi turvavyön. 

• Tarkistuta autosi turvaistuimiin 
liittyvät järjestelmät, turvavyöt 
ja ylä tuen ankkurointi valtuute-
tussa HYUN DAI-huoltoliikkeessä
on net  to muuden jälkeen.

• Jos turvaistuin ei mahdu kuljet-
tajan istuimen taakse, asenna se 
takaistuimen oikeanpuoleiselle 
istuimelle.

CRS09

OVF031032

Selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin

Kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin
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Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyön avulla
Kiinnitä turvaistuin takaistuimen reuna-
paikoille tai keskipaikalle seuraavasti:
1. Aseta turvaistuin istuimelle ja vie lan-

tio-/olkavyö turvaistuimen ympäri tai 
läpi, istuimen valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Varmista, ettei turvavyön 
hihna pääse kiertymään.

 VAROITUS – 
Turvaistuimen asennus

• Lapsi voi saada vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja, jos 
turvaistuinta ei ole kiinnitetty 
autoon asianmukaisesti ja/tai las-
ta ei ole kiinnitetty kunnolla tur-
vaistuimeen. Lue turvaistuimen 
valmistajan laatimat asennus- ja 
käyttöohjeet ennen turvaistuimen 
asennusta, ja noudata niiissä 
annettuja ohjeita.

• Jos turvavyö ei toimi kuten  edellä
on kuvattu, anna valtuutetun 
Hyundai-liikkeen tarkastaa järjes-
telmä välittömästi.

• Loukkaantumisen todennäköi-
syys kasvaa tai sen seuraukset 
saattavat olla vakavampia, jos 
tässä käsikirjassa annettuja, 
lasten turvavöiden kiinnittämis-
tä koskevia ohjeita ja turvaistui-
men mukana tulleita ohjeita ei 
noudateta.

VAROITUS
Älä koskaan laita turvaistuinta 
etuistuimelle, koska vaarana on, 
että laukeava etumatkustajan tur-
vatyyny voi iskeytyä selkä ajosuun-
taan asennettua turvaistuinta 
 vasten.

E2MS103005

VAROITUS
Jos takaistuimen keskipaikan tur-
vavyö otetaan käyttöön, katso 
lisätietoja tämän kappaleen osas-
ta ”takaistuimen keskipaikan 
3-pisteturvavyö”.
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2. Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko sol-
keen. Varmista, että kuulet selvän 
”naksahduksen”.

Sijoita turvavyön avauspainike niin, 
että siihen pääsee helposti käsiksi 
hätätilanteessa.

3. Kiinnitä turvavyö ja anna vyön ylimää-
räisen osan kelautua sisään. Varmista 
turvaistuimen asennus liikuttamal-
la sitä kaikkiin suuntiin asennuksen 
jälkeen.

Jos turvavyötä täytyy kiristää, vedä hih-
naa kohti kelaa. Turvavyö palaa istuma- 
asennossa olevan matkustajan käyttöön 
sopivaan tilaan, kun avaat turvavyön ja 
annat sen kelautua takaisin sisään.

OEN036101 OEN036104
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U : Sopii ”yleismalli” (universal)-hyväk-
synnän saaneille turvaistuimille, jotka 
on hyväksytty käytettäväksi tässä 
painoryhmässä

Turvaistuimen kiinnittäminen 
”yläkiinnitysjärjestelmällä”
(jos varusteena) 
Lastenistuimen kiinnityskoukkujen pidik-
keet sijaitsevat lattialla takaistuimien
takana.

Turvaistuinten sopivuus eri istumapaikoille turvavyötä käytettäessä – 
Eurooppa
Käytä virallisesti hyväksyttyjä ja lapsellesi tarkoitettuja turvaistuimia. Katso istuimen 
sopivuus oheisesta taulukosta.

Ikäryhmä
Istumapaikka

Etumatkustajan
istuin

Takaistuimen
reunapaikka

Takaistuimen
keskipaikka

0   : 10 kg asti 
(0 – 9 kk)

U U X

0+ : 13 kg asti 
(0 – 2 vuotta)

U U X

I    : 9 – 18 kg 
(9 kk – 4 vuotta)

U U X

II & III : 15 – 36 kg 
(4 – 12 vuotta) 

U U X

OVF031037

VAROITUS
HYUNDAI suosittelee, että turvais-
tuin asennetaan takaistuimelle 
vaikka etumatkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-avainkytkin olisi OFF-
asennossa. Lapsesi turvallisuuden 
varmistamiseksi etumatkustajan 
turvatyyny tulee kytkeä pois toi-
minnasta, jos turvaistuin täytyy 
poikkeustapauksessa asentaa 
etuistuimelle.
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1. Vie turvaistuimen yläkiinnityshihna 
istuimen selkänojan yli.
Jos autossa on säädettävä pääntu-
ki, vie yläkiinnityshihna pääntuen ali 
ja pääntuen varsien välistä. Muussa 
tapauksessa vie yläkiinnityshihna suo-
raan takaistuimen selkänojan ylitse.

2. Kiinnitä yläkiinnityshihnan koukku 
vastaavaan lastenistuimen koukun 
pidikkeeseen ja kiristä hihna istuimen 
kiinnittämiseksi.

OVF031034  VAROITUS – 
Yläkiinnityshihna

Älä koskaan kiinnitä useampaa 
kuin yhtä turvaistuinta yläkiinni-
tyspisteeseen tai alempaan kiinni-
tyspisteeseen. Useiden istuimien 
aiheuttama kuormituksen kasvu 
saattaa vaurioittaa kiinnityshihnoja 
tai kiinnityspisteitä, joka saattaa 
johtaa vakaviin tai kuolemaan joh-
taviin vammoihin. 

VAROITUS
Lapsi voi saada vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja, jos tur-
vaistuinta ei ole kiinnitetty autoon 
asianmukaiseiseti ja/tai lasta ei ole 
kiinnitetty kunnolla turvaistuimeen. 
Noudata aina turvaistuimen valmis-
tajan asennus- ja käyttöohjeita.

VAROITUS – 
Turvaistuimen toiminnan 
tarkistaminen

Tarkista että turvaistuin on kiinni-
tetty asianmukaisesti, koettamal-
la työntää ja vetää sitä kaikkiin 
suuntiin. Virheellisesti asennetut 
turvaistuimet voivat heilua, kään-
tyä, kallistua tai irrota aiheuttaen 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
 vammoja.

 VAROITUS –
Turvaistuimen kiinnityspiste

• Turvaistuinten kiinnityspisteet 
on suunniteltu kestämään vain 
oikein asennettujen turvaistuin-
ten aiheuttamaa kuormitusta. 
Niitä ei saa missään tapaukses-
sa käyttää aikuisten turvavöi-
den, kuormansidontahihnojen tai 
muiden laitteiden tai varusteiden 
kiinnittämiseen.

• Yläkiinnityshihna ei mahdol-
lisesti toimi oikein, jos sitä ei 
ole kiinnitetty asianmukaiseen 
kiinnityspisteeseen.
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Turvaistuimen kiinnittäminen 
ISOFIX-järjestelmään ja 
”yläkiinnitysjärjestelmään”
(jos varusteena)
ISOFIX on standardoitu turvaistuinten 
kiinnitysjärjestelmä, jossa turvaistuimen 
kiinnitykseen ei käytetä aikuisille tarkoi-
tettua turvavyötä. Tämän ansiosta kiin-
nitys on paljon turvallisempi ja istuimen 
sijoitus oikea; lisäksi istuimen asentami-
nen on nopeampaa ja helpompaa.
ISOFIX-turvaistuimen saa asentaa
ainoastaan jos sillä on ajoneuvokoh-
tainen hyväksyntä ja ”yleismalli” (uni-
versal) -luokitus ECE-R 44 -standardin 
mukaisesti.

❈ ISOFIX: International Standards Origanisation FIX

Takaistuimien selkänojien alaosan 
kummassakin reunassa on ISOFIX-
symboli. Nämä symbolit osoittavat tur-
vaistuimen alakiinnikkeiden sijainnin (jos 
varusteena).

Takaistuimen kummallakin reunapaikalla 
on kaksi ISOFIX-kiinnityspistettä samoin 
kuin kaksi yläkiinnityshihnojen kiinnitys-
pistettä selkänojan takana. Istuintyynyn 
ja selkänojan välissä on kaksi ISOFIX-
tunnuksella merkittyä kiinnityspistettä.
Asennuksessa lastenistuimen ISOFIX-
kiinnikkeet tulee kiinnittää auton ISOFIX-
koukkuihin (kuuntele, että lukitus kilah-
taa, tarkista lastenistuimen kiinnityksen 
ilmaisin ja varmista vetämällä istuinta).
Turvaistuin jolla on ECE-R 44 -standar-
din mukainen ”yleismalli” (universal) 
-luokitus, tulee kiinnittää myös ylä-
kiinnityshihnalla kyseisen istuimen 
selkänojan takaosassa sijaitsevaan 
kiinnityspisteeseen.

OLM039035 OVF031035

ISOFIX-
kiinnityspiste

ISOFIX-kiinnikkeen 
merkintä

OVF031036
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Lastenistuimen asennuksessa ja käytös-
sä pitää noudattaa käyttöohjeita, jotka 
tulevat ISOFIX- istuimen mukana. 

Turvaistuimen kiinnittäminen
1. Kiinnitä turvaistuin työntämällä turvais-

tuimen lukot ISOFIX-kiinnityspisteisiin. 
Varmista että kuulet naksahduksen.

2. Kiinnitä yläkiinnityshihnan koukku 
vastaavaan koukunpidikkeeseen tur-
vaistuimessa, ja kiristä hihna istui-
men kiinnittämiseksi. (Katso lisätietoja 
edelliseltä sivulta.)

HUOMAUTUS
Älä anna takaistuimien turvavöi-
den hankautua tai tarttua ISOFIX-
turvaistuimen kiinnikkeisiin tai 
ISOFIX-kiinnityskohtiin asennuk-
sen aikana.

VAROITUS
• Kun käytetään auton ”ISOFIX”-

järjestelmää turvaistuimen kiin-
nittämiseksi takaistuimelle, auton 
takaistuimen kaikkien käyttämät-
tömien turvavöiden lukko-osat 
tulee kiinnittää niitä vastaaviin 
turvavöiden solkiin. Lisäksi tur-
vavöiden hihnat täytyy kiristää 
turvaistuimen taakse niin, ettei 
lapsi ylety niihin. Turvaistuimessa 
istuva lapsi saattaa ylettyä vetä-
mään kiinnittämätöntä turvavyö-
tä sen lukko-osasta, josta saat-
taa seurata kuristumisvaara, tai 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Älä säilytä esineitä ISOFIX-
kiinnityskohtien lähellä. Varmista 
että turvavyöt eivät tartu 
ISOFIX-kiinnityskohtiin.
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(jatkuu)
• Kiinnitä ISOFIX-turvaistuin tai 

ISOFIX-järjestelmään yhteensopi-
va turvaistuin vain kuvassa esitet-
tyihin kiinnityskohtiin.

• Noudata aina turvaistuimen val-
mistajan toimittamia asennus- ja 
käyttöohjeita.

VAROITUS
• Älä asenna turvaistuinta taka-

istuimen keskipaikalle auton 
ISOFIX-kiinnityskohtien avulla. 
Ainoastaan takaistuimen reu-
napaikat on varustettu ISOFIX-
kiinnityskohdilla. Älä käytä 
ISOFIX-kiinnityskohtia virheelli-
sesti yrittämällä asentaa turvais-
tuinta takaistuimen keskipaikalle. 

 Törmäyksessä turvaistuimen 
ISOFIX-kiinnikkeet eivät saata 
olla riittävän vahvoja pitämään 
turvaistuinta paikallaan takaistui-
men keskipaikalla, vaan ne voi-
vat murtua aiheuttaen vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

• Älä kiinnitä useampaa turvais-
tuinta alempaan kiinnityskoh-
taan. Ylikuormitus saattaa aiheut-
taa kiinnityspisteen tai yläkiin-
nityshihnan murtumisen, josta 
saattaa seurata vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja.

(jatkuu)
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Turvaistuinten sopivuus auton ISOFIX kiinnityspaikkoihin – Eurooppa

 F ISO/L1 -  X X -

 G ISO/L2 -  X X -

 E ISO/R1 -  IL IL -

 E ISO/R1 -  IL IL -

 D ISO/R2 -  IL IL -

 C ISO/R3 -  IL IL -

 D ISO/R2 -  IL IL -

 C ISO/R3 -  IL IL -

 B ISO/F2 -  IUF IUF - 

 B1 ISO/F2X -  IUF IUF - 

 A ISO/F3 -  IUF IUF - 

Takaistuimen
reunapaikka

(Matkustajan puoli)

Takaistuimen
reunapaikka

(Kuljettajan puoli)
Etumatkustaja

KiinnitysKokoluokkaPainoluokka

Turvakaukalo

0 : Enintään 10 kg

0+ : Enintään 13 kg

I : 9–18 kg

Takaistuimen
keskipaikka

Autosi ISOFIX-kiinnityskohdat

IUF = Sopii universal-hyväksynnän saaneelle, ISOFIX kiinnityksellä 
varustetulle, kasvot eteenpäin asennettavalle, tähän painoluok-
kaan hyväksytylle lastenistuimelle.

IL = Sopii ECE 44 -standardin mukaisen ajoneuvokohtaisen hyväk-
synnän saaneille turvaistuimille. Näillä ISOFIX-turvaistuimilla on 
”specific vehicle” (ajoneuvokohtainen), ”restricted” (rajoitettu) tai 
”semi-universal” -hyväksyntä.

X = ISOFIX-kiinnityskohtaan ei saa kiinnittää tämän paino-/kokoluokan 
ISOFIX-turvaistuinta.

* ISO/R2- ja ISO/R3-hyväksynnän saanut turvaistuin voidaan asentaa 
matkustajan istuimelle vain sen ollessa etumaisessa asennossaan.

*  ISOFIX-turvaistuimen kokoluokat ja kiinnitys

  A – ISO/F3: Täyskorkea kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin 
(korkeus 720 mm)

  B – ISO/F2: Matalampi kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin 
(korkeus 650 mm)

  B1 – ISO/F2X: Matalampi, kasvot ajosuuntaan asennettava turvais-
tuin uudistetulla takaosan muodolla (korkeus 650 mm)

  C – ISO/R3: Täysikokoinen selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin
  D –  ISO/R2: Pienempi selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin
  E – ISO/R1: Selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin vauvaikäiselle
  F –  ISO/L1: Sivuttain, kasvot vasemmalle asennettava turvakaukalo
  G –  ISO/L2: Sivuttain, kasvot oikealle asennettava turvakaukalo
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Suositellut turvaistuimet – Eurooppa

Turvaistuimen valmistajan tiedot
FAIR   http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer http://www.britax.com

Painoluokka Nimi Valmistaja Kiinnitys
ECE-R44

-hyväksyntänumero

Ryhmä 0–1 

(0–18 kg)

BIMBO G0/1 S FAIR
Selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin 

ISOFIX-tyyppi ”G”
E4 03443416 (istuin)
E4 04443718 (tyyppi)

Baby Safe Plus II Britax Römer
Selkä ajosuuntaan asennettava, 

ISOFIX-sovittimella varustettu turvaistuin
E1 04301146

Ryhmä 1 
(9–18 kg)

Duo Plus Britax Römer

Ajoneuvokohtaisen hyväksynnän saanut, 

kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin 

ISOFIX-alakiinnitys + yläkiinnitys

E1 04301133
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(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Etumatkustajan etuturvatyyny*
(3) Sivuturvatyyny*
(4) Turvaverho*
(5) Kuljettajan polviturvatyyny*
(6) Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-avainkytkin*
* : jos varusteena

TURVATYYNYJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

OVF031069/OYN039026

* Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

VAROITUS
Myös turvatyynyillä varustetuissa 
autoissa kuljettajan ja matkusta-
jien tulee aina käyttää turvavöitä, 
mikä vähentää vakavan loukkaan-
tumisen riskiä kolarissa tai auton 
pyörähtäessä katon kautta ympäri.
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Miten turvatyynyjärjestelmä 
toimii?
• Turvatyynyjärjestelmä on toimintaval-

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

• Turvatyynyt laukeavat välittömästi voi-
makkaassa keulaan tai auton kylkeen 
kohdistuvassa törmäyksessä (jos auto 
on varustettu sivuturvatyynyin tai tur-
vaverhoin) suojaamaan matkustajia 
vakavalta fyysiseltä loukkaantumiselta. 

• Ajonopeus ei vaikuta turvatyynyjen 
laukeamiseen.

 Yleisesti ottaen turvatyynyt on suun-
niteltu laukeamaan törmäyksen voi-
makkuuden ja sen suunnan mukaan. 
Nämä kaksi tekijää määrittävät, lähet-
tävätkö anturit elektronisen signaalin 
turvatyynyjen laukaisemiseksi/täyttä-
miseksi.

• Turvatyynyjen laukeaminen perustuu 
moniin tekijöihin, kuten auton nopeu-
teen, törmäyskulmaan, törmäyksen 
kohteena olevien autojen tai kohteiden 
lujuuteen ja jäykkyyteen. Turvatyynyt 
eivät kuitenkaan laukea pelkästään 
näiden tekijöiden vaikutuksesta.

• Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjentyvät 
hetkessä.

 Turvatyynyjen täyttymistä ei ehdi 
havaita törmäystilanteessa. On pal-
jon todennäköisempää, että näet vain 
tyhjentyneiden turvatyynyjen riippuvan 
kiinnityskohtansa ulkopuolella.

• Turvatyynyjen täytyy täyttyä nopeasti, 
jotta se suojaisi sinua voimakkaas-
sa törmäyksessä. Turvatyynyn täyt-
tymisnopeus on määritetty niin että 
se ehtii täyttyä matkustajan ja auton 
rakenteiden välille, ennen kuin matkus-
taja törmää rakenteisiin. Turvatyynyn 
täyttymisnopeus on tärkeä osa turva-
tyynyn toimintaa, sillä sen ansiosta se 
vähentää riskiä saada törmäystilan-
teessa vakavia tai kuolemaan johtavia 
 vammoja.

 Turvatyynyn täyttyminen saattaa kui-
tenkin aiheuttaa myös vammoja, joihin 
normaalisti lukeutuvat kasvojen hierty-
mät, mustelmat ja katkenneet luut ja 
toisinaan vakavammat vammat, koska 
täyttymisnopeus saa turvatyynyn laa-
jentumaan todella suurella voimalla.

• Ohjauspyörän turvatyyny saattaa 
jopa lauetessaan aiheuttaa vam-
moja, erityisesti jos kuljettaja on 
istunut äärimmäisen lähellä ohjaus-
pyörää.

VAROITUS
• Jotta kuljettaja välttyisi turvatyy-

nyn laukeamisen aiheuttamalta 
vakavalta tai kuolemaan johtaval-
ta vammalta, hänen pitää istua 
mahdollisimman kaukana turva-
tyynyllä varustetusta ohjauspyö-
rästä (vähintään 250 mm:n etäi-
syydellä). Etumatkustajan tulisi 
aina pitää istuimensa mahdolli-
simman takana ja istua selkä sel-
känojaa vasten.

• Koska turvatyynyt laukeavat 
onnettomuuden sattuessa välit-
tömästi, matkustajille saattaa 
aiheutua vammoja, jos he eivät 
istu asianmukaisessa asennossa.

• Turvatyynyn saattaa aiheuttaa 
ainakin seuraavankaltaisia vam-
moja: kasvojen tai kehon hier-
tymiä, rikkoutuneiden silmä-
lasien aiheuttamia vammoja ja 
palovammoja.
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Ääni ja savu
Turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa 
kovan äänen ja sen seurauksena mat-
kustamoon purkautuu savua ja jauhe-
pölyä. Tämä on normaalia ja se johtuu 
turvatyynyn sytyttimen laukeamisesta.
Turvatyynyn täyttymisen jälkeen saatat 
tuntea hengittämisen vaikeaksi; tämä 
johtuu turvavyön ja turvatyynyn kohdis-
tumisesta rintaasi sekä savun ja jauheen 
hengittämisestä. Avaa auton ovet ja 
ikkunat heti kun mahdollista, jotta 
hengittäminen helpottuisi ja vältät 
altistumista turvatyynystä purkautu-
neelle savulle ja jauheelle. 
Vaikka savu ja jauhe ovat myrkyttömiä, 
ne voivat aiheuttaa ärsyttää ihoa (silmiä, 
nenää, hengitysteitä jne). Jos ärsytystä 
ilmenee, pese ja huuhtele jauhe välittö-
mästi pois kylmällä vedellä, ja ota yhteys 
lääkäriin oireiden jatkuessa. 

Turvaistuimen asentaminen 
etumatkustajan istuimelle on kielletty 
matkustajan turvatyynyn ollessa 
toimintavalmiudessa
Älä koskaan aseta selkä ajosuuntaan 
asennettavaa turvaistuinta etumatkusta-
jan istuimelle. Jos turvatyyny laukeaa, se 
osuu selkä ajosuuntaan asennettavaan 
turvaistuimeen, aiheuttaen vakavan tai 
kuolemaan johtavan vamman.
Älä myöskään asenna kasvot ajosuun-
taan asennettavaa turvaistuinta etumat-
kustajan istuimelle. Etumatkustajan tur-
vatyynyn laukeaminen aiheuttaisi siinä 
istuvalle lapselle vakavan tai kuolemaan 
johtavan vamman.
Jos autosi on varustettu etumatkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimellä, voit 
tarvittaessa kytkeä etutuvatyynyn toimin-
tavalmiuden päälle ja pois päältä. 
Katso lisätietoja sivulta 3-44.

1JBH3051

VAROITUS
Kun turvatyynyt ovat lauenneet, 
turvatyynyihin liittyvät osat ohjaus-
pyörässä ja/tai kojelaudassa ja/
tai katossa ovien yläpuolella ovat 
hyvin kuumia. Vammojen välttä-
miseksi älä koske turvatyynyjen 
kiinnityskohtien sisäisiin kompo-
nentteihin välittömästi turvatyyny-
jen laukeamisen jälkeen.
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Turvatyynyjärjestelmän
varoitus- ja merkkivalo
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo
Mittaristossa sijaitsevan turvatyynyjär-
jestelmän merkkivalon tarkoituksena on 
varoittaa kuljettajaa mahdollisesta ongel-
masta turvatyynyjärjestelmässä.

Kun virta-avain käännetään ON-asen-
toon, merkkivalon tulisi syttyä noin 6 
sekunnin ajaksi.
Tarkistuta järjestelmä, jos:
• Valo ei syty, kun käännät virta-avai-

men ON-asentoon.
• Valo ei sammu 6 sekunnin kuluessa 

sen syttymisestä. 
• Valo syttyy ajon aikana. 
• Valo vilkkuu virta-avaimen ollessa 

ON-asennossa.

VAROITUS
• Hengenvaara! Älä koskaan asen-

na selkä ajosuuntaan asennetta-
vaa turvaistuinta istuimelle, jon-
ka edessä on turvatyyny!

• Älä koskaan asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. Etu-
matkustajan turvatyynyn laukea-
minen aiheuttaisi vakavan tai 
kuolemaan johtavan vamman.

• Jos lapset istuvat takaistuimen 
reunapaikoilla autossa, joka on 
varustettu sivuturvatyynyillä ja/ 
tai turvaverholla, asenna turva-
istuimet niin kauas ovesta kuin 
mahdollista ja kiinnitä turvais-
tuimet siten, että ne lukkiutuvat 
paikalleen.

 Törmäyksessä sivuturvatyynyn 
ja/tai turvaverhon laukeamisesta 
johtuva laajentuminen voi aiheut-
taa tuvaistuimessa istuvalle lap-
selle vakavan tai kuolemaan joh-
tavan vamman.

W7-147
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Matkustajan etuturvatyynyn 
ON (toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo (jos varusteena)

Etumatkustajan turvatyynyn ON (toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 
4 sekunniksi sytytysvirran kytkemisen
jälkeen.
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON (toi-
mintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy 
noin 60 sekunniksi myös silloin kun mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin 
on käännetty ON-asentoon.

Etumatkustajan
etuturvatyynyn OFF 
(ei toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo (jos varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF 
(ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo syt-
tyy noin 4 sekunniksi, kun sytysvirta 
kytketään.
Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF (ei 
toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy 
myös silloin, kun matkustajan etutur-
vatyynyn ON/OFF -kytkin on käännetty 
OFF-asentoon ja sammuu kun kytkin 
käännetään ON-asentoon.

HUOMAUTUS
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin vikaantuu, mat-
kustajan etuturvatyynyn OFF (ei 
toimintavalmiudessa) -merkkiva-
lo ei syty (matkustajan etuturva-
tyynyn ON (toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo syttyy 60 sekunnin 
ajaksi) ja matkustajan etuturvatyy-
ny laukeaa auton etuosaan koh-
distuvassa törmäyksessä, vaikka 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin olisi OFF-asennossa (ei 
toimintavalmiudessa).
Pyydä valtuutettua HYUNDAI-
huoltoa tarkastamaan ensitilassa 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin ja turvatyynyjärjestelmä.

OVF031039

■ Tyyppi B
OVF031038

OVF031041

■ Tyyppi B
OVF031040

■ Tyyppi A ■ Tyyppi A
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Turvatyynyjärjestelmän osat ja 
niiden toiminta
Turvatyynyjärjestelmä koostuu seuraa-
vista osista:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2. Matkustajan etuturvatyynymoduuli*
3. Sivuturvatyynymoduulit*
4. Yläturvaverhomoduulit*
5. Turvavöiden esikiristimet
6. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
7. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 

(SRSCM)
8. Etutörmäysanturit*
9. Sivutörmäysanturit*
10. Kuljettajan polviturvatyynymoduuli*
11. Etumatkustajan turvatyynyn päälle-/ 

poiskytkennän merkkivalo*

12. Etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-kytkin*

* : jos varusteena

Virtavaimen ollessa ON-asennossa tur-
vatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö val-
voo jatkuvasti kaikkia turvatyynyjärjestel-
män osia ja määrittää, edellyttääkö tör-
mäysvoima turvatyynyjen tai turvavöiden 
esikiristimien laukaisemista.

Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo mit-
taristossa palaa noin 6 sekunnin ajan 
sen jälkeen, kun virta-avain on kään-
netty ON-asentoon, minkä jälkeen tur-
vatyynyjärjestelmän merkkivalon pitäisi 
 sammua.

VAROITUS
Jos joku alla kuvatuista tilanteista 
ilmenee, turvatyynyjärjestelmässä 
on toimintahäiriö. Anna valtuute-
tun Hyundai-huollon tarkastaa tur-
vatyynyjärjestelmä niin pian kuin 
mahdollista.
• Valo ei syty, kun käännät virta- 

avaimen ON-asentoon.
• Valo ei sammu 6 sekunnin 

kuluessa sen syttymisestä.
• Valo syttyy ajon aikana.
• Valo vilkkuu virta-avaimen olles-

sa ON-asennossa.

OVF031042
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Etuturvatyynymoduulit on sijoitettu 
ohjauspyörän keskiosaan, etumatkusta-
jan kohdalle kojelautaan hansikasloke-
ron yläpuolelle ja/tai polvityyny kojelau-
dan alaosaan. Kun turvatyynyjärjestel-
män ohjausyksikkö tunnistaa riittävän 
voimakkaan, auton keulaan kohdistuvan 
törmäyksen, se laukaisee etuturvatyynyt 
automaattisesti.

Turvatyynyn lauetessa turvatyynyn pei-
televyyn upotetut saumat repeytyvät pai-
neesta. Peitelevyn avautuessa edelleen 
turvatyyny täyttyy kokonaan.

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdes-
sä oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan liik-
kumista eteenpäin, jolloin pään ja rinta-
kehän vammojen riski vähenee.

Täytyttyään kokonaan turvatyyny alkaa 
välittömästi tyhjentyä, jolloin kuljetta-
jan näkyvyys eteenpäin säilyy ja kul-
jettaja voi ohjata autoa tai tehdä muita 
toimenpiteitä.

OHM039103N

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

OHM039104N

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

OHM039102N

Kuljettajan etuturvatyyny (1)
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VAROITUS
• Turvatyynyn lauetessa saattaa 

kuulua kova ääni ja matkusta-
moon saattaa purkautua ohutta 
jauhepölyä. Tämä on normaalia 
eikä siitä ole vaaraa:turvatyynyt 
on pakattu tähän ohueen pöly-
mäiseen aineeseen. Turvatyynyn 
lauetessa purkautuva jauhe saat-
taa aiheuttaa joillekin silmien 
ärsytystä, ihoärsytystä tai asta-
mareaktion. Pese jauheelle altis-
tunut iho perusteellisesti haaleal-
la vedellä ja miedolla saippualla 
onnettomuuden jälkeen, jossa 
turvatyynyt ovat lauenneet.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Turvatyynyjärjestelmä toimii 

ainoastaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa. Turva tyyny jär jes-
telmässä on toimintahäiriö, jos 
turvatyynyn merkkivalo ei syty 
tai ei sammu 6 sekunnin kulut-
tua virta-avaimen kytkemisestä 
ON-asentoon, moottorin käynnis-
tämisestä tai jos se syttyy ajon 
aikana. Pyydä välittömästi val-
tuutettua HYUNDAI huoltoa tar-
kastamaan auto.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen 
tai irrotat akkukaapelin, käännä 
virta-avain LOCK-asentoon ja 
irrota avain. Älä koskaan irrota 
tai vaihda turvatyynyjärjestelmän 
sulakkeita virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa. Turvatyynyjärjes-
telmän merkkivalo syttyy, jos tätä 
varoitusta ei noudateta.

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny

VAROITUS
• Älä asenna tai aseta mitään 

varusteita (tölkinpidikettä, kaset-
titelinettä, tarraa tms.) kojelau-
taan etumatkustajan kohdalle, 
hansikaslokeron yläpuolelle, jos 
auto on varustettu matkustajan 
etuturvatyynyllä. Nämä esineet 
saattavat singota paikaltaan ja 
aiheuttaa vammoja matkustajan 
etuturvatyynyn lauetessa.

• Älä asenna nestettä sisältävää 
ilmanraikastinta mittariston lähel-
le tai kojelaudan päälle. 

 Se saattaa irrotessaan aiheuttaa 
vammoja, jos matkustajan etutur-
vatyyny laukeaa.
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Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny (jos varusteena)
Autosi kuljettajan ja etumatkustajan paik-
ka on varustettu turvatyynyjärjestelmällä 
ja kolmipisteturvavöillä. 

Järjestelmän olemassaolosta ilmoitetaan 
ohjauspyörän turvatyynyn suojakannes-
sa tekstillä ”AIR BAG” ja/tai ohjauspyö-
rän alla kojelaudassa polvityynyn suo-
jakannessa sekä matkustajan puolella 
hansikaslokeron yläpuolella olevan tur-
vatyynyn suojakannessa.

Turvatyynyjärjestelmä koostuu turvatyy-
nyistä, jotka on asennettu suojakansien 
alle ohjauspyörän keskelle, kojelaudan 
alaosaan ohjauspyörän alle ja etumat-
kustajan puolelle kojelautaan hansikas-
lokeron päälle. Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljettajaa 

ja/tai etumatkustajaa, ja se täydentää 
turvavyöjärjestelmän antamaa suojaa 
keulatörmäystilanteessa, kun törmäys-
voimat ovat riittävän suuria. 

OVF031050

■ Matkustajan etuturvatyyny

OVF031049

OVF031051

■ Kuljettajan etuturvatyyny

■ Kuljettajan polviturvatyyny
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(jatkuu)
• Älä muokkaa tai irrota turvatyyny-

järjestelmän johtimia tai muita 
komponentteja. Muutokset saat-
tavat johtaa loukkaantumiseen 
turvatyynyjen tahattoman laukea-
misen tai turvatyynyjärjestelmän 
toimimattomuuden takia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän merk-
kivalo ei sammu ajon aikana, 
anna valtuutetun Hyundai-liik-
keen tarkastaa turvatyynyjärjes-
telmä mahdollisimman pian.

• Turvatyynyt ovat kertakäyttöisiä: 
vaihdata välittömästi turvatyynyt 
niiden laukeamisen jälkeen val-
tuutetussa Hyundai-likkeessä.

• Turvatyynyjärjestelmä laukaisee 
turvatyynyt vain, kun törmäys on 
riittävän voimakas ja törmäyskul-
ma on alle 30° auton pituusakse-
liin nähden. Turvatyynyt toimi-
vat ainoastaan kerran. Turvavyöt 
tulee kiinnittää aina.

(jatkuu)

VAROITUS
Käytä aina turvavöitä ja lasten 
turvaistuimia jokaisella matkalla, 
joka kerran, jokaiselle! Turvatyynyt 
täyttyvät lauetessaan huomatta-
valla voimalla silmänräpäyksessä. 
Turvavyöt auttavat matkustajia 
pysymään oikeassa asennossa, 
jotta turvatyynyistä saadaan suu-
rin mahdollinen hyöty. Myös tur-
vatyynyillä varustetussa autossa 
väärin säädettyjä turvavöitä käyt-
tävät matkustajat tai ne, jotka eivät 
käytä turvavöitä, voivat loukkaan-
tua vakavasti turvatyynyn lauetes-
sa. Noudata aina tässä käsikirjassa 
kuvattuja ohjeita, joska koskevat 
turvavöitä, turvatyynyjä ja matkus-
tajien turvallisuutta. 
Vähennä loukkaantumisvaaraa ja 
hyödynnä autosi turvajärjestelmiä 
mahdollisimman tehokkaasti seu-
raavin tavoin:
• Älä koskaan laita lasta istumaan 

etuistuimelle turvaistuimessa tai 
istuinkorokkeella.

• Lasten tulee istua takaistuimel-
la, turvavyöt kiinnitettyinä. Se on 
turvallisin paikka kaikenikäisille 
lapsille ajon aikana.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Etu- ja sivuturvatyynyt saattavat 

aiheuttaa vammoja etuistuimel-
la väärässä asennossa istuville 
matkustajille.

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man kauas turvatyynyistä, niin 
että ajoneuvon hallinta on yhä 
vaivatonta.

• Sinun tai matkustajasi ei tuli-
si koskaan istua tarpeettoman 
lähellä turvatyynyjä tai nojata nii-
hin. Väärässä asennossa istuva 
kuljettaja tai matkustaja saattaa 
loukkaantua vakavasti turvatyy-
nyjen lauetessa. 

• Älä koskaan nojaa ovea tai keski-
konsolia vasten: istu tavallisessa 
istuma-asennossa.

• Älä laita esineitä ohjauspyörän, 
mittariston, tai matkustajan puo-
lella kojelaudalle hansikasloke-
ron yläpuolelle, koska esineet 
saattavat aiheuttaa vammoja, jos 
auto joutuu niin voimakkaaseen 
törmäykseen että turvatyynyt 
laukeavat.

(jatkuu)
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Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
avainkytkin (jos varusteena)
Etumatkustajan etuturvatyyny voidaan 
kytkeä pois toiminnasta matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-avainkytkimellä, jos 
etumatkustajan istuimelle asennetaan
turvaistuin tai jos etumatkustajan istui-
mella ei ole matkustajaa.
Jotta lapsen turvallisuus voidaan varmis-
taa, etumatkustajan etuturvatyyny tulee 
kytkeä pois päältä, kun selkä ajosuun-
taan asennettava turvaistuin täytyy poik-
keuksellisesti asentaa etumatkustajan 
istuimelle.

OVF031044

(jatkuu)
• Jotta auton turvajärjestelmät 

toimisivat oikein onnettomuusti-
lanteessa, kuljettajan ja kaikkien 
matkustajien tulee aina käyttää 
turvavyötä, riippumatta siitä istu-
vatko he turvatyynyllä varustetul-
la istuimella. Näin riski loukkaan-
tua onnettomuustilanteessa on 
mahdollisimman pieni.

• Väärästä istuma-asennosta 
saattaa onnettomuustilanteesta 
aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Kaikkien mat-
kustajien tulee istua selkä vasten 
istuintyynyn keskiosaa, turva-
vyö kiinnitettynä, jalat mukavasti 
ojennettuina ja jalkaterät lattiaa 
vasten, kunnes auto on pysäköi-
ty ja virta-avain on otettu pois 
virtalukosta.

• Turvatyynyjärjestelmän tulee toi-
mia hyvin nopeasti, jotta se voi-
si suojata autossa matkustavia 
henkilöitä onnettomuustilantees-
sa. Jos matkustaja on liikkunut 
paikoiltaan turvavyön kiinnittä-
mättä jättämisen vuoksi turvatyy-
nyn lauetessa, turvatyyny saattaa 
osua matkustajaan ja aiheuttaa 
vakavan tai kuolemaan johtavan 
vamman.

(jatkuu)
• Etuturvatyynyjä ei ole suunnitel-

tu laukeamaan sivutörmäykses-
sä, peräänajon yhteydessä eikä 
auton pyörähtäessä katon kautta 
ympäri. Lisäksi etuturvatyynyt 
eivät laukea auton etuosaan koh-
distuneessa törmäyksessä, jonka 
voimakkuus on tietyn kynnyksen 
alapuolella.

• Turvaistuinta ei saa koskaan 
asentaa etuistuimelle. Siinä istu-
valle lapselle saattaisi aiheutua 
onnettomuustilanteessa vakava 
tai kuolemaan johtava vamma.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella. Älä 
anna lasten istua etuistuimella 
ajon aikana. Jos yli 12-vuotiaan 
lapsen täytyy istua etuistuimella, 
hänen tulee käyttää turvavyötä ja 
etumatkustajan istuin tulee siir-
tää mahdollisimman taakse.

(jatkuu)
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Etumatkustajan etuturvatyynyn toiminta-
valmiuden päälle- ja poiskytkentä:
Voit kytkeä matkustajan etuturvatyy-
nyn toimintavalmiuden pois päältä 
kääntämällä etuturvatyynyn ON/OFF-
avainkytkimen OFF-asentoon auton 
virta-avaimella.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo ( ) syttyy ja palaa, kunnes 
etumatkustajan etuturvatyynyn toiminta-
valmius kytketään uudelleen päälle.
Kytke etumatkustajan etuturvatyynyn toi-
mintavalmius takaisin päälle kääntämällä 
ON/OFF-avainkytkin virta-avaimella 
ON-asentoon. Etumatkustajan etuturva-
tyynyn OFF-merkkivalo sammuu ja ON- 
merkkivalo ( ) syttyy 60 sekunniksi.

✽ MUISTUTUS
• Etumatkustajan etuturvatyyny on 

toimintavalmiudessa, kun sen ON/
OFF-avainkytkin on ON-asennossa, 
eikä turvaistuinta saa tällöin asentaa 
etumatkustajan istuimelle. 

• Etumatkustajan etuturvatyyny ei ole 
toimintavalmiudessa, kun sen ON/ 
OFF- avainkytkin on OFF-asennossa.

HUOMAUTUS
• Jos matkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, 
mittaristossa sijaitseva turvatyy-
nyjärjestelmän varoitusvalo ( )
syttyy.

 Tässä tilanteessa matkustajan 
etuturvatyynyn OFF (ei toiminta-
valmiudessa) -merkkivalo  ( ) ei 
syty (matkustajan etuturvatyynyn 
ON (toimintavalmiudessa) -merk-
kivalo syttyy noin 60 sekunnin 
ajaksi ja turvatyynyjärjestelmän 
ohjausyksikkö kytkee matkusta-
jan etuturvatyynyn takaisin toi-
mintavalmiuteen ja laukaisee sen 
auton etuosaan kohdistuvassa 
törmäyksessä, vaikka matkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin olisi OFF-asennossa.

(jatkuu)

VAROITUS
Joissain malleissa etuturvatyy-
nyn ON/OFF-avainkytkintä voi-
daan kääntää avainta vastaaval-
la, pienellä jäykällä esineellä. 
Tarkista aina etuturvatyynyn ON/
OFF-avainkytkimen asento ja mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
merkkivalon tila.

OVF031046

OVF031045

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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(jatkuu)
• Vaikka autosi olisi varustettu etu-

matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-avainkytkimellä, älä asen-
na turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Turvaistuinta ei saa 
koskaan asentaa etuistuimel-
le. Lasten, jotka ovat liian iso-
ja lasten turvaistuimiin, tulee 
matkustaa takaistuimella ja 
käyttää turvavöitä. Lapset saa-
vat onnettomuustilanteessa par-
haan mahdollisen suojan istues-
saan sopivassa turvaistuimessa 
takaistuimella.

• Kytke etumatkustajan etuturva-
tyyny toimintavalmiuteen heti 
kun turvaistuin on poistettu 
istuimelta.

VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa matkus-

tajan etuturvatyynyn ON/OFF-
avainkytkimen asennosta.

• Kytke matkustajan etuturvatyyny 
pois toimintavalmiudesta ainoas-
taan virta-avaimen ollessa OFF-
asennossa, muuten turvatyynyn-
järjestelmän ohjausyksikkö saat-
taa vikaantua.

 Lisäksi voi olla vaarana, että 
kuljettajan ja/tai etumatkustajan 
etu- ja/tai sivuturvatyyny tai tur-
vaverho ei laukea ollenkaan, tai 
että se ei laukea oikealla tavalla 
onnettomuuden sattuessa. 

• Älä koskaan asenna selkä 
ajosuuntaan asennettavaa turva-
istuinta etumatkustajan istuimel-
le, jos etumatkustajan etuturva-
tyynyä ei ole kytketty pois toi-
minnasta. Siinä istuvalle lapselle 
saattaisi aiheutua onnettomuus-
tilanteessa vakava tai kuolemaan 
johtava vamma.

(jatkuu)

(jatkuu)
 Anna valtuutetun HYUNDAI-

huollon tarkastaa matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin, 
turvavöiden esikiristimet ja turva-
tyynyjärjestelmä mahdollisimman 
pian.

• Jos turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo vilkkuu tai ei syty, 
kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon, tai jos se syt-
tyy ajon aikana, anna valtuute-
tun HYUNDAI-huollon tarkastaa 
ensi tilassa matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin, 
turvavöiden esikiristimet ja 
turvatyynyjärjestelmä.
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Sivuturvatyyny (jos varusteena)
Autosi kumpikin etuistuin ja takaistuimen 
reunapaikat on varustettu sivuturvatyy-
nyllä. Turvatyyny täydentää turvavyön 
kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa. 
Sivuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan vain tietyissä auton kylkeen koh-
distuvissa törmäyksissä törmäysvoiman, 
törmäyskulman, auton nopeuden ja tör-
mäyskohdan mukaan. Sivuturvatyynyjä 
ei ole suunniteltu laukeamaan kaikissa 
sivutörmäyksissä.

VAROITUS
• Sivuturvatyynyt täydentävät kul-

jettajan ja etumatkustajan turva-
vyöjärjestelmiä eivätkä korvaa 
niitä. Siksi turvavöiden tulee olla 
kiinnitettyinä aina auton ollessa 
liikkeellä. Turvatyynyt laukeavat 
vain sivutörmäyksissä, jotka ovat 
riittävän voimakkaita aiheutta-
maan vakavia vammoja auton 
matkustajille.

• Jotta sivuturvatyynyt toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
jotta vältytään loukkaantumisilta 
sivuturvatyynyjen laukeamisen 
yhteydessä, molemmilla etuistui-
milla istuvien tulee istua suo-
rassa, turvavyö kunnolla kiinni-
tettynä. Kuljettajan tulisi pitää 
käsiään ohjauspyörällä kello 9 
ja 3 kohdalla. Matkustajan tulisi 
pitää kätensä sylissään.

• Älä käytä jälkiasennettavia 
istuinsuojia.

(jatkuu)

VAROITUS
Älä anna matkustajien nojata pääl-
lään tai kehollaan oveen, pitää 
käsiään kiinni ovessa tai työntää 
käsiään ulos ikkunasta, äläkä laita 
esineitä ovien ja matkustajien 
väliin, kun matkustajat istuvat istui-
mella, joka on varustettu sivuturva-
tyynyllä ja/tai turvaverholla.

■ Edessä

■ Takaistuimet
OVF031047

OVF031071

OVF031048
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Turvaverho (jos varusteena)
Turvaverhot sijaitsevat etu- ja takaovien 
yläpuolella.
Ne on suunniteltu suojaamaan edessä ja 
takana reunapaikoilla istuvien matkusta-
jien pään aluetta tietyissä auton kylkeen 
kohdistuvissa törmäyksissä.

Turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain tietyissä sivutörmäyksissä 
törmäysvoiman, törmäyskulman, auton 
nopeuden ja törmäyskohdan mukaan 
Turvaverhoja ei ole suunniteltu laukea-
maan kaikissa sivutörmäyksissä, etu- 
tai takatörmäyksissä eikä useimmissa 
ympäripyörähdystilanteissa.

OVF031070

OVF031073

(jatkuu)
• Istuinsuojien käyttö voi heiken-

tää järjestelmän tehokkuutta tai 
estää sitä toimimasta.

• Älä asenna mitään sivuturvatyy-
nyn viereen tai sen lähelle.

• Älä sijoita mitään esineitä sivu-
turvatyynyn päälle tai sivuturva-
tyynyn ja itsesi väliin.

• Älä sijoita mitään esineitä 
(sateenvarjoa, laukkua, tms.) 
etuoven ja etuistuimen väliin. 
Nämä esineet saattavat sinkou-
tua ilmaan ja aiheuttaa vammoja 
sivuturvatyynyn lauetessa.

• Jotta voidaan välttyä odottamat-
tomalta sivuturvatyynyn laukea-
miselta, joka saattaa aiheuttaa 
vammoja, vältä iskuja sivutör-
mäysanturin alueelle virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

• Jos istuin tai istuimen verhoilu 
on vahingoittunut, vie autosi val-
tuutettuun Hyundai-liikkeeseen 
tarkistusta ja korjausta varten. 
Ilmoita että autosi on varustettu 
sivuturvatyynyillä.
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(jatkuu)
• Älä anna matkustajien nojata 

päällään tai kehollaan oveen, 
pitää käsiään kiinni ovessa tai 
työntää käsiään ulos ikkunas-
ta, äläkä laita esineitä ovien ja 
matkustajien väliin, kun matkus-
tajat istuvat istuimella, joka on 
varustettu sivuturvatyynyllä ja/tai 
turvaverholla.

• Älä koskaa yritä avata tai korja-
ta turvaverhojärjestelmän osia. 
Ainoastaan valtuutettu HYUNDAI-
huoltoliike saa suorittaa järjestel-
män korjaustyöt.

Edellä mainittujen ohjeiden huo-
miotta jättäminen voi aiheuttaa 
auton matkustajien loukkaantumi-
sen onnet tomuudessa.

VAROITUS
• Etuistuimilla istuvien ja taka-

na reunapaikoilla istuvien tulee 
istua pystyasennossa, turvavyö 
kunnolla kiinnitettynä, jotta sivu-
turvatyynyt ja turvaverhot toi-
misivat mahdollisimman tehok-
kaasti. Tärkeää: lasten tulee istua 
asianmukaisessa turvaistuimes-
sa takaistuimella. 

• Kun lapset istuvat takaistui-
men reunapaikoilla, heidän 
täytyy käyttää asianmukaista 
turvaistuinta.

 Varmista, että turvaistuin on 
asennettu niin kauas ovesta kuin 
mahdollista ja että se on lukittuna 
paikalleen.

(jatkuu)
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Miksi autoni turvatyynyt eivät ole 
lauenneet törmäystilanteessa? 
(Missä tilanteissa turvatyynyt 
laukeavat?)
On monentyyppisiä onnettomuuk-
sia, joissa turvatyynyt eivät tarjoa 
lisäsuojaa.
Näitä ovat muun muassa peräänajot, 
ketjukolarit sekä alhaisella ajonopeu-
della tapahtuvat törmäykset. On toisin 
sanoen mahdollista, että turvatyynyt 
eivät laukea, vaikka autosi vaurioituisi 
tai tuhoutuisi lunastuskuntoon. 

Turvatyynyjärjestelmän
törmäysanturit
(1) Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö
(2)  Keulan törmäysanturi
* : jos varusteena

(3) Sivutörmäysanturi (etu)*
(4) Sivutörmäysanturi (taka)*

OVF035084K/OVF031057/OVF035058/OVF032059/OVF031060

1 2 3 4
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Turvatyynyjen laukeamisen 
edellytykset
Etuturvatyynyt
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan ja täyttymään etutörmäyksessä
törmäysvoiman, auton nopeuden ja tör-
mäyskulman perusteella. 

VAROITUS
• Älä kohdista iskuja turvatyynyi-

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

 Muutoin seurauksena voi olla 
odottamaton turvatyynyn laukea-
minen, joka voi aiheuttaa vakavan 
tai kuolemaan johtavan vamman.

• Jos anturien sijaintia tai asen-
nuskulmaa muutetaan millään 
tavalla, turvatyynyt saattavat 
laueta tarpeettomasti tai ne eivät 
mahdollisesti laukea tarvittaessa, 
mistä saattaa olla seurauksena 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

 Älä siis yritä korjata turvatyyny-
järjestelmän antureita tai tee kor-
jaustöitä niiden läheisyydessä. 
Anna valtuutetun Hyundai-liik-
keen tarkastaa ja korjata autosi.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Ongelmia voi syntyä, jos anturin 

asennuskulma muuttuu anturien 
asennuskohdissa etupuskurin, 
korin tai keskimmäisen tai taa-
imman sivupylvään muodonmuu-
tosten takia. Anna valtuutetun 
Hyundai-liikkeen tarkastaa ja kor-
jata autosi.

• Autosi on suunniteltu vaimenta-
maan törmäysvoimia ja turvatyy-
ny(t) on suunniteltu laukeamaan 
tietyntyyppisissä törmäyksissä. 
Asentamalla autoon lisävarustei-
na myytäviä puskurinsuojia tai 
korvaamalla puskuri tarvikeosal-
la saatat vaikuttaa autosi käyttäy-
tymiseen ja turvatyynyjen laukea-
miseen törmäystilanteessa.

OED036096
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
(jos varusteena)
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan ja täyttymään 
sivutörmäysanturien tunnistaman tör-
mäysvoiman, auton nopeuden tai tör-
mäyskulman perusteella auton kylkeen 
kohdistuvassa törmäyksessä.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etu-
matkustajan turvatyynyt) on suunniteltu 
laukeamaan vain keulaan kohdistuvassa 
törmäyksessä, ne saattavat laueta myös 
muun tyyppisissä onnettomuuksissa, jos 
keulan törmäysanturit tunnistavat riittä-
vän voimakkaan iskun. Sivuturvatyynyt 
(ja/tai turvaverhot) on suunniteltu täyt-
tymään ainoastaan sivutörmäyksissä, 
mutta ne voivat myös täyttyä muissa 
törmäyksissä, jos sivutörmäysanturit tun-
nistavat riittävän voimakkaan iskun.
Jos auton koriin kohdistuu äkillisiä liikkei-
tä kuopista tai iskuista huonokuntoisilla 
teillä, turvatyynyt saattavat laueta. Jotta 
turvatyynyt eivät laukeaisi, aja varoen 
huonokuntoisella tiellä tai alueilla, joita ei 
ole tarkoitettu autoliikenteelle.

Turvatyynyjen laukeamattomuuden 
edellytykset
• Tietyissä hitailla nopeuksilla tapah-

tuvissa kolareissa turvatyynyt eivät
mahdollisesti laukea. Turvatyynyt on 
suunniteltu siten, että ne eivät laukea, 
kun ne eivät kykene täydentämään 
turvavöiden antamaa suojaa.

OED036099

OVF035061

OVF031073
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• Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu lau-
keamaan takatörmäyksissä, koska 
matkustajat liikkuvat taaksepäin tör-
mäyksen voimasta. Tässä tapaukses-
sa turvatyynyjen laukeamisesta ja täyt-
tymisestä ei olisi hyötyä. 

• Etuturvatyynyt eivät yleensä laukea 
sivutörmäyksessä, koska matkustajat 
liikkuvat törmäyksen suuntaan ja täten 
etuturvatyynyjen laukeaminen ei tarjo-
asisi lisäsuojaa matkustajille.

• Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turvaver-
hot saattavat laueta törmäysvoimasta, 
auton nopeudesta ja törmäyskulmasta 
riippuen.

• Kulmittain tapahtuvassa törmäyksessä 
törmäysvoima voi liikuttaa matkusta-
jia suuntaan, jossa turvatyynyt eivät 
tarjoa lisäsuojaa, joten anturit eivät 
välttämättä laukaise turvatyynyjä.

OED036102OVF035061OED036100



603

Autosi turvajärjestelmät

• Juuri ennen törmäystä kuljettajat jar-
ruttavat yleensä voimakkaasti. Tämä 
voimakas jarrutus saa auton keulan 
painumaan alaspäin, jolloin auto työn-
tyy edellä olevan auton alle, jos siinä 
on suurempi maavara. Turvatyynyt 
eivät välttämättä laukea tällaisessa tör-
mäyksessä, koska anturien tunnistama 
törmäysvoima on todellista pienempi.

• Turvatyynyt eivät välttämättä laukea 
auton käännyttyä katolleen, koska tur-
vatyynyjen laukeaminen ei tajoa mat-
kustajille lisäsuojaa.

 Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot saat-
tavat kuitenkin laueta auton kaatuessa 
katolleen sivutörmäyksen seuraukse-
na, jos auto on varustettu sivuturvatyy-
nyillä ja turvaverhoilla.

• Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, 
jos auto törmää valopylvään tai puun 
kaltaisiin kohteisiin, jolloin törmäysvoi-
ma kohdistuu kapealle alueelle eikä 
koko törmäysvoima välity antureille.

OED036103 OED036104 OVF035063
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Turvatyynyjärjestelmän hoito
Turvatyynyjärjestelmä on käytännöllisesti
katsoen huoltovapaa, eikä siinä ole osia, 
joita voisit itse huoltaa turvallisesti. Jos 
turvatyynyjärjestelmän ”AIR BAG” -merk-
kivalo ei syty tai jää palamaan jatkuvas-
ti, vie autosi välittömästi valtuutettuun 
Hyundai-liikkeeseen tarkastusta varten.

Kaikki turvatyynyjärjestelmään liittyvät 
työt, kuten osien irrotus, asennus ja 
mikä tahansa ohjauspyörään liittyvä työ 
tulee teettää valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Turvatyynyjärjestelmän vir-
heellinen käsittely voi aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja.

VAROITUS
• Turvatyynyjärjestelmän kompo-

nenttien ja johtimien muuttami-
nen, mukaan luettuna merkkien 
kiinnittäminen peitekansiin tai 
auton korin rakenteen muuttami-
nen, saattaa vaikuttaa turvatyy-
nyjärjestelmän toimintaan haital-
lisesti ja aiheuttaa mahdollisen 
loukkaantumisen.

• Turvatyynyjen peitekansien puh-
distukseen saa käyttää vain kui-
vaa, pehmeää liinaa tai veteen 
kostutettua liinaa. Liuottimet ja 
puhdistusaineet voivat vahin-
goittaa turvatyynyjen peitekan-
sia ja tämän seurauksena hai-
tata turvatyynyjen laukemista 
onnettomuustilanteessa.

• Älä kiinnitä mitään esineitä turva-
tyynymoduulien päälle tai niiden 
läheisyyteen, ohjauspyörään, 
mittaristoon tai etumatkustajan 
kohdalla kojelautaan hansikaslo-
keron yläpuolelle. Mikä tahansa 
näihin kohtiin kiinnitetty esine 
saattaa aiheuttaa vammoja turva-
tyynyjen lauetessa törmäyksessä.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Jos turvatyynyt laukeavat, ne täy-

tyy vaihtaa uusiin valtuutetussa 
Hyundai-liikkeessä.

• Älä muokkaa tai irrota turvatyy-
nyjärjestelmän johtimia tai muita 
komponentteja. Muokkaaminen 
saattaa aiheuttaa vammoja tur-
vatyynyjen tahattoman laukea-
misen tai turvatyynyjärjestelmän 
toimintahäiriön takia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän kom-
ponentteja pitää hävittää tai 
jos auto täytyy romuttaa, tulee 
noudattaa tiettyjä varotoimenpi-
teitä. Valtuutettu Hyundai-liike 
osaa suorittaa nämä toimenpi-
teet ja saat sieltä tarvittavat tie-
dot. Työtä suorittaville saattaa 
aiheutua vakavia vammoja, jos 
näitä toimenpiteitä ei suoriteta 
asianmukaisesti.

• Älä yritä käynnistää moottoria, 
jos autoosi on päässyt vettä niin 
paljon että matot ovat kastuneet 
läpikotaisin tai jos lattialla on vet-
tä. Hinauta autosi valtuutettuun 
Hyundai-liikkeeseen.
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Muita turvaohjeita
• Älä koskaan anna matkustajien oleil-

la tavaratilassa tai istua alas taite-
tun takaistuimen päällä ajon aikana.
Matkustajien tulee istua suorassa, selkä 
istuimen selkänojaa vasten, turvavyö 
kiinnitettynä ja jalat lattiaa vasten.

• Matkustajien tulee pysyä omalla 
istumapaikallaan, eivätkä he saa 
vaihtaa istumapaikkaa ajon aika-
na. Matkustaja saattaa osua auton 
sisärakenteisiin, muihin matkustajiin tai 
lentää ulos autosta törmäyksessä tai 
hätäjarrutuksessa.

• Turvavyö on suunniteltu yhtä mat-
kustajaa varten. Jos useampi henkilö 
käyttää samaa turvavyötä, molemmat 
voivat loukkaantua vakavasti tai kuolla 
törmäystilanteessa.

• Älä asenna turvavöihin minkään-
laisia lisävarusteita. Varusteet, joi-
den sanotaan parantavan matkustajan 
mukavuutta tai muuttavan turvavyön 
paikkaa, voivat vähentää turvavyön 
antamaa suojaa ja lisätä vakavan louk-
kaantumisen mahdollisuutta onnetto-
muuden sattuessa.

• Matkustajien ei pitäisi sijoittaa kovia 
tai teräviä esineitä itsensä ja turva-
tyynyjen väliin. Terävien tai kovien 
esineiden pitäminen sylissä tai suussa 
saattaa aiheuttaa vammoja turvatyy-
nyn lauetessa.

• Varmista että matkustajat eivät ole 
tarpeettoman lähellä turvatyynyjen 
peitekansia. Matkustajien tulee istua 
suorassa, selkä istuimen selkänojaa 
vasten, turvavyö kiinnitettynä ja jalat 
lattiaa vasten. Jos matkustajat ovat 
liian lähellä turvatyynyjen peitekansia, 
he saattaavat loukkantua turvatyynyn 
lauetessa.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä tur-
vatyynyjen peitekansien päälle tai 
lähelle. Etu- tai sivuturvatyynyjen pei-
tekansien päälle kiinnitetyt tai asetetut 
esineet voivat haitata turvatyynyjen 
toimintaa.

• Älä tee muutoksia etuistuimiin.
Etuistuimien muutokset saattavat hai-
tata turvatyynyjärjestelmän anturien ja 
sivuturvatyynyjen toimintaa.

• Älä laita esineitä etuistuimien alle. 
Etuistuimien alle laitetut esineet saat-
tavat haitata turvatyynyjärjestelmän 
tunnistusanturien toimintaa ja vahin-
goittaa johtosarjoja.

• Älä koskaan pidä vauvaikäistä äläkä 
lasta sylissäsi ajon aikana. Vauva 
tai lapsi saattaa loukkaantua vaka-
vasti tai kuolla onnettomuuden sat-
tuessa. Vauvaikäisten ja lasten tulee 
istua takaistuimella, oikein kiinnitettynä 
sopivassa turvaistuimessa tai käyttää 
sopivaa turvavyötä. 

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 
muutat maavaraa.

VAROITUS
• Väärässä asennossa istuva mat-

kustaja saattaa joutua liian lähel-
le laukeavaa turvatyynyä, osua 
auton sisärakenteisiin tai sin-
koutua ulos autosta, mikä voi 
aiheuttaa vakavan tai kuolemaan 
johtavan vamman.

• Pidä istuimen selkänoja pysty-
asennossa ja istu selkä vasten 
istuintyynyn keskiosaa, turva-
vyö kiinnitettynä, jalat mukavasti 
ojennettuina ja jalkaterät lattiaa 
vasten.
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Turvatyynyjärjestelmän
varoitusmerkinnät
(jos varusteena)
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkin-
nät muistuttavat kuljettajaa ja matkus-
tajia turvatyynyjärjestelmään liittyvistä 
vaaroista.

Huomaa, että määräysten mukai-
set varoitusmerkinnät sisältävät tietoa 
lähinnä lapsia koskeavista vaarioista. 
Haluamme myös muistuttaa aikuisiin 
kohdistuvista vaaroista, jotka on kuvattu 
edellisillä sivuilla.

OVF031064

■ Tyyppi A

OVF031065

■ Tyyppi B



Avaimet / 4-3
Lukituksen kauko-ohjaus / 4-5
Älyavain / 4-9
Hälytysjärjestelmä / 4-12
Ovien lukot / 4-15
Takaluukku / 4-20
Takaluukun automaattinen avaus älyavaimella / 4-26
Takaluukku (sedan) / 4-30

Ikkunat / 4-32
Konepelti / 4-36
Polttoainesäiliön luukku / 4-38
Kattoluukku / 4-41
Kuljettajan istuin asentomuistilla / 4-45
Ohjauspyörä / 4-47
Peilit / 4-50
Mittaristo / 4-54
Pysäköintiavustinjärjestelmä / 4-91
Pysäköintiavustinjärjestelmä (SPAS) / 4-95
Peruutuskamera / 4-106
Hätävilkut / 4-107
Valaistus / 4-108
Pyyhkimet ja pesurit / 4-119
Sisävaloja / 4-123

4Autosi ominaisuudet



Autosi ominaisuudet4

Saattovalotoiminto / 4-125
Defroster / 4-126

Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä / 4-127
Automaattinen ilmastointijärjestelmä / 4-136
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto / 4-148

Säilytyslokerot / 4-151
Matkustamon ominaisuudet / 4-155

Ulkoiset ominaisuudet / 4-166

Audiojärjestelmä / 4-168



4 3
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Kirjoita avaimen numero muistiin
Avaimen koodinumero 
on merkitty viivakoodil-
la varustettuun levyyn, 
joka on kiinnitetty avain-
sarjaan. Jos kadotat 

avaimesi, valtuutettu Hyundai-liike voi 
helposti valmistaa uudet avaimet tämän 
koodinumeron avulla. Irrota viivakoodilla 
varustettu levy avaimista ja laita se tur-
valliseen paikkaan. Kirjoita koodinumero 
myös muistiin ja säilytä sitä turvallisessa 
paikassa, ei kuitenkaan autossa.

Avainta käytetään:
• Moottorin käynnistämiseen. 
• Ovien avaamiseen ja lukitsemiseen.
• Hansikaslokeron avaamiseen ja 

lukitsemiseen.

Ajonestojärjestelmä
(jos varusteena)
Autosi saattaa olla varustettu elektroni-
sella ajonestojärjestelmällä, jonka tar-
koitus estää auton luvaton käyttöönotto.  
Autosi ajonestojärjestelmä koostuu vir-
ta-avaimen transponderista ja auton 
sisälle asennetuista elektronisista 
komponenteista.

Autot, joita ei ole varustettu 
älyavainjärjestelmällä.
Ajonestojärjestelmä tarkistaa, onko vir-
ta-avain kelvollinen joka kerran, kun vir-
ta-avain laitetaan virtalukkoon ja käänne-
tään ON-asentoon.
Jos virta-avain todetaan kelvolliseksi,
moottorin voi käynnistää.
Jos virta-avain ei ole kelvollinen, mootto-
ria ei voi käynnistää.

Ajonestojärjestelmän poistaminen käytöstä:
Laita virta-avain virtalukkoon ja käännä 
se ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi
Käännä virta-avain OFF-asentoon. 
Ajo nes to järjestelmä aktivoituu auto-
maattisesti. Moottoria ei voi käynnis-
tää ilman kelvollista ajoneuvokohtaista 
virta-avainta.

AVAIMET

VAROITUS – Virta-avain
Lasten jättäminen autoon, jossa 
on virta-avain, on vaarallista vaik-
ka avain ei olisi virtalukossa. 
Lapset matkivat aikuisia ja osaa-
vat laittaa avaimen virtalukkoon. 
Virta-avaimen avulla lapset voivat 
käyttää ikkunannostimia ja muita 
hallintalaitteita tai saada auton liik-
keelle, josta voi seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. Älä 
koskaan jätä avaimiasi autoon, jos 
autossa on lapsia.

VAROITUS
Käytä vain alkuperäistä Hyundai-
avainta autosi virtalukkoon. Muu 
kuin virallinen avain saattaa jäädä 
käynnityksen jälkeen START-
asentoon. Käynnistysmoottori ei 
sammu auton käynnistyttyä, joka 
johtaa käynnistysmoottorin vaurioi-
tumiseen ja mahdollisesti tulipaloon 
johtosarjojen ylikuormittuessa.
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Älyavainjärjestelmällä varustetut 
autot
Järjestelmä tarkistaa onko älyavain kel-
vollinen, kun ENGINE START/STOP
-kytkin on ON-asennossa 
Jos virta-avain todetaan kelvolliseksi, 
moottorin voi käynnistää. 
Jos virta-avain ei ole kelvollinen, mootto-
ria ei voi käynnistää.

Ajonestojärjestelmän poistaminen 
käytöstä:
Laita ENGINE START/STOP -painike 
ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi
Laita ENGINE START/STOP -painike 
OFF-asentoon. Ajonestojärjestelmä akti-
voituu automaattisesti. Moottoria ei voi 
käynnistää ilman kelvollista ajoneuvo-
kohtaista älyavainta. 

✽ MUISTUTUS
Älä pidä muiden ajonestojärjestelmäl-
lä varustettujen autojen avaimia lähel-
lä, kun käynnistät moottorin. Autosi 
ei saata käynnistyä tai sammuu heti 
käynnistymisen jälkeen. Pidä tällaiset 
avaimet erillään toimintahäiriöiden 
välttämiseksi.

✽ MUISTUTUS
Jos tarvitset lisää avaimia tai olet kadot-
tanut avaimesi, ota yhteys valtuutettuun 
Hyundai-liikkeeseen.

HUOMAUTUS
Virta-avaimesi transponderi on tär-
keä osaa ajonestojärjestelmää. Älä 
altista virta-avainta kosteudelle tai 
staattiselle sähkölle äläkä käsitte-
le sitä kovakouraisesti; näin vir-
ta-avain toimii luetettavasti usei-
ta vuosia. Ajonestojärjestelmä ei 
saata toimia oikein, jos avainta on 
käsitelty huolimattomasti.

HUOMAUTUS
Älä muuta, korjaa tai säädä ajo-
nestojärjestelmää, sillä se saattaa 
vaurioitua. Ajonestojärjestelmään 
liittyvät työt tulee teettää valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä. 
Valmistajan antama takuu ei korvaa 
muualla kuin valtuutetussa liikkees-
sä tehtyjen muutosten tai säätöjen 
aiheuttamien toiminintahäiriöiden 
korjausta.

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

HUOMAUTUS
Älä laita metalliesineitä virtalukon 
läheisyyteen.
Moottori ei käynnisty, jos metal-
liesineet häiritsevät transponderin 
signaalia.
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Lukituksen kauko-ohjauksen 
toiminnot
Tyyppi A
• Paina avaimen vapautuspainiketta, jol-

loin avaimen metalliosa kääntyy esiin 
automaattisesti.

• Pidä vapautuspainike alaspainettuna, 
kun taitat avaimen metalliosan takaisin 
sisään.

Tyyppi B
• Irrota mekaaninen avain pitämällä 

vapautuspainiketta alaspainettuna ja 
vedä avain ulos.

• Kun laitat mekaanisen avaimen takai-
sin, aseta se paikalleen ja paina 
avainta alaspäin, kunnes kuulet 
naksahduksen.

Lukitseminen (1)
1. Sulje ovet.
2. Paina lukituspainiketta.
3. Hätävilkut vilkkuvat kerran osoittaen 

että ovet on lukittu (konepellin ja taka-
luukun täytyy olla suljettuna).

LUKITUKSEN KAUKO-OHJAUS (JOS VARUSTEENA)

OVF041215

■ Tyyppi B

OVF041001

■ Tyyppi A
HUOMAUTUS

Avain saattaa vaurioitua, jos tai-
tat sen sisään painamatta samalla 
vapautuspainiketta. Pidä vapautus-
painike painettuna ja käännä avain 
sisään.

OVF041214

■ Tyyppi B

OVF041003

■ Tyyppi A
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✽ MUISTUTUS
Ovet eivät lukkiudu, jos yksikin niistä 
on auki.

Lukituksen avaaminen (2)
1. Paina avauspainiketta.
2. Hätävilkut vilkkuvat kaksi kertaa osoit-

taen että ovien lukitus on avattu.

✽ MUISTUTUS
Jos ovea ei avata 30 sekunnin kulues-
sa lukituspainikkeen painamisesta, ovet 
lukkiutuvat uudelleen automaattisesti. 

Takaluukun avaaminen (3) 
Käsitoiminen takaluukku. 
1. Paina takaluukun avauspainiketta yli 

sekunnin ajan. 
2. Hätävilkut vilkkuvat kaksi kertaa osoit-

taen, että takaluukun lukitus on avattu.

✽ MUISTUTUS
• Jos takaluukkua ei avata 30 sekun-

nin kuluessa lukituspainikkeen pai-
namisesta, se lukkiutuu uudelleen 
automaattisesti.

• Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 
se lukkiutuu automaattisesti.

• Kuin painikkeeseen on merkitty 
”HOLD”, sitä tulee pitää painettuna 
yli sekunnin ajan.

Sähkötoiminen takaluukku
1. Paina takaluukun avauspainiketta yli 

sekunnin ajan. 
2. Hätävilkut vilkkuvat ja merkkiääni tois-

tuu kaksi kertaa osoittaen, että taka-
luukku on avattu. 

✽ MUISTUTUS
• Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 

se lukkiutuu automaattisesti.
• Kuin painikkeeseen on merkitty 

”HOLD”, sitä tulee pitää painettuna 
yli sekunnin ajan.

Hälytys (4)
1. Paina hälytyspainiketta yli 0,5 sekun-

nin ajan 
2. Hätävilkut vilkkuvat ja äänimerkki soi 

noin 30 sekunnin ajan. 

Voit halutessasi poistaa hälytystoimin-
non käytöstä. Katso lisätietoja tämä
kappaleen kohdasta ”Mukautettavat 
asetukset”.
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Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön
✽ MUISTUTUS
Kauko-ohjain ei toimi seuraavissa 
tilanteissa:
• Virta-avain on virtalukossa.
• Olet toiminta-alueen ulkopuolella 

(noin 10 metriä).
• Kauko-ohjaimen paristo on heikko.
• Muiden autojen tai esineiden häirites-

sä signaalia.
• Ulkolämpötilan ollessa äärimmäisen 

alhainen.
• Kauko-ohjain on lähellä radiolähetin-

tä kuten radioasemaa tai lentokent-
tää, jotka häiritsevät kauko-ohjaimen 
toimintaa.

Kun kauko-ohjain ei toimi oikein, 
avaa ja lukitse ovet virta-avaimella. 
Jos kauko-ohjaimen toiminnassa ilme-
nee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun 
Hyundai-liikkeeseen.

Pariston vaihtaminen
Vaikka älyavaimen/kauko-ohjaimen 
pa ris ton tulisi kestää useita vuosia, paris-
to tulee vaihtaa jos älyavain/kauko- ohjain
ei toimi oikein.

HUOMAUTUS
Muutokset, joita laitteen standar-
dinmukaisuudesta vastaava taho 
ei ole erikseen hyväksynyt, saatta-
vat mitätöidä laitteelle myönnetyn 
käyttöluvan. Auton takuu ei kata 
kauko-ohjausjärjestelmän toimin-
tahäiriön korjaustöitä, jos toimin-
tahäiriö johtuu järjestelmään teh-
dyistä muutoksista, joita laitteen 
standardinmukaisuudesta vastaava 
taho ei ole erikseen hyväksynyt. 

HUOMAUTUS
Älä anna kauko-ohjaimen kastua. 
Jos kauko-ohjain ei toimi, koska 
se on altistunut vedelle tai muille 
nesteille, autonvalmistajan takuu ei 
korvaa sitä. 

OVF041213

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OHG040009
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1. Työnnä ohutkärkinen työkalu loveen ja 
avaa kansi varovaisesti. 

2. Vaihda paristo (CR2032). Varmista, 
että asennat uuden pariston kuvan 
mukaisesti ”+”-symboli ylöspäin.

3. Sulje paristokotelon kansi.

Kun haluat uusia kauko-ohjaimen tai 
älyavaimen, ota yhteyttä HYUNDAI-
liikkeeseen laitteen uudelleenohjelmoin-
tia varten.

HUOMAUTUS
• Keskuslukituksen kauko-ohjain 

tai älyavain on suunniteltu toimi-
maan luotettavasti vuosien ajan, 
mutta se saattaa vaurioitua altis-
tuessaan kosteudelle tai staatti-
selle sähkölle. 

• Vääränlaisen pariston käyt-
täminen saattaa vaurioittaa 
kauko-ohjainta.

• Vaurioitumisen välttämiseksi älä 
anna kauko-ohjaimen tai älyavai-
men pudota, altistua vedelle tai 
kuumuudelle, tai jäädä suoraan 
auringonpaisteeseen.

HUOMAUTUS
Pariston hävittäminen epäasialli-
sesti voi olla haitallista ympäristölle 
ja terveydelle. 
Hävitä paristot paikallisten ongel-
majätemääräysten mukaisesti.
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Älyavaimen käyttö
1. Ovien avauspainike
2. Ovien lukituspainike
3. Takaluukun avauspainike
4. Hälytyspainike
Älyavaimella voit avata ja lukita ovet 
(sekä takaluukun) ja jopa käynnistää 
moottorin laittamatta avainta lukkoon.
Älyavaimen painikkeet toimivat samoin 
kuin kauko-ohjaimen painikkeet. Saat 
lisätietoja tämän kappaleen osasta 
”Lukituksen kauko-ohjaus”. 

Älyavaimella voit avata ja lukita ovet ja 
takaluukun.
Voit myös käynnistää moottorin. Toimin-
toja käytetään seuraavasti:

Lukitseminen
1. Ota älyavain.
2.  Sulje ovet.
3.  Paina ovenkahvan painiketta.
4.   Hätävilkut vilkkuvat kerran (konepellin 

ja takaluukun tulee olla kiinni).
5.   Varmista että ovet ovat lukossa vetä-

mällä ovenkahvoista.

✽ MUISTUTUS
• Ovenkahvan painike toimii vain kun 

älyavain on 0,7 metrin etäisyydellä 
ovenkahvasta.

• Ovet eivät lukkiudu ja merkkiääni 
toistuu 3 sekunnin ajan, kun paina 
ovenkahvan painiketta seuraavissa 
tilanteissa:

  –  Älyavain on auton sisällä.
  –  Käynnistyspainike (ENGINE 

START/STOP) on ACC tai ON 
-asennossa

  –  Ovi on auki, takaluukkua lukuun 
ottamatta.

ÄLYAVAIN (JOS VARUSTEENA)

OVF041216 OVF041006
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Lukituksen avaaminen
1. Varmista, että älyavain on riittävän 

lähellä autoa.
2.  Paina ovenkahvan painiketta.
3.   Ovet aukeavat ja hätävilkut vilkkuvat 

kaksi kertaa.

✽ MUISTUTUS
• Ovenkahvan painike toimii vain kun 

älyavain on 0,7 metrin etäisyydellä 
ovenkahvasta.

• Kun järjestelmä on havainnut että 
älyavain on 0,7 metrin etäisyydellä 
ovenkahvasta, kuka tahansa voi avata 
oven ilman älyavainta.

• Ovet lukkiutuvat uudelleen automaat-
tisesti, jos niitä ei avata lukituksen 
avaamisen jälkeen.

Takaluukun lukituksen avaaminen
1. Varmista, että älyavain on riittävän 

lähellä autoa.
2. Paina takaluukun kahvan kytkintä.
3. Takaluukun lukitus aukeaa.

✽ MUISTUTUS
• Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 

se lukkiutuu automaattisesti.
• Takaluukun kahvan painike toimii 

vain kun älyavain on 0,7 metrin etäi-
syydellä kahvasta.

Älyavainta koskevia varoituksia
✽ MUISTUTUS
• Et voi käynnistää moottoria, jos äly-

avain katoaa. Ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen ja hanki 
tarpeen vaatiessa hinausapua.

• Autossa voidaan käyttää enintään 
kahta älyavainta.  Jos kadotat äly-
avaimen, vie jäljelläoleva älyavaimesi 
HYUNDAI-liikkeeseen välittömästi, 
jotta autosi voidaan suojata luvatto-
malta käyttöönotolta.

Älyavain ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 -  Älyavain on lähellä radiolähetintä, 

esimerkiksi radioasemaa tai lento-
kenttää, joka häiritsee älyavaimen 
toimintaa.

 -  Pidät älyavainta lähellä radio- tai 
matkapuhelinta.

 -  Toisen auton älyavainta käytetään 
autosi lähellä.

 Kun älyavain ei toimi oikein, voit 
avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella. Ota yhteys valtuutettuun 
Hyundai-liikkeeseen, jos älyavaimen 
toiminnassa esiintyy häiriöitä.
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Ovien avaaminen ja lukitseminen 
hätätilanteessa
Voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella, jos älyavaimesi ei toimi oikein.
1. Pidä vapautuspainike (1) painettuna je 

vedä mekaaninen avain ulos (2).
2. Laita avain ovenkahvan lukkoon. 

Käännä avainta auton takaosan suun-
taan avataksesi ovet ja vastakkaiseen 
suuntaan lukitaksesi ne.

3. Kun laitat mekaanisen avaimen takai-
sin, aseta se paikalleen ja paina 
avainta alaspäin, kunnes kuulet 
naksahduksen.

HUOMAUTUS
Älä anna kauko-ohjaimen tai äly-
avaimen kastua. Autonvalmistajan 
takuu ei kata veden tai muun nes-
teen aiheuttamien toimintahäiriöi-
den korjausta. 

OVF041215
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Hälytysjärjestelmällä varustetut autot on 
varustettu tarralla joka sisältää sanat:
1. WARNING (varoitus)
2. SECURITY SYSTEM 

(hälytysjärjestelmä)

Järjestelmä on suunniteltu suojaaman 
autoa luvattomalta autoon tunkeutumi-
selta. Järjestelmä toimii kolmessa eri 
tilassa: ”aktivoitu”, ”murtohälytystila” ja 
”pois käytöstä”. Kun järjestelmä aktivoi-
daan, hätävilkut vilkkuvat ja merkkiääni 
toistuu kerran.

Murtohälyttimen aktivoiminen
Älyavaimella
Pysäköi auto ja sammuta moottori. 
Aktivoi järjestelmä seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että ovet, konepelti ja taka-

luukku on suljettu kunnolla.
3. •  Lukitse ovat pitämällä älyavainta 

oven lähettyvillä ja painamalla oven-
kahvan painiketta.

    Hätävilkut vilkkuvat kerran, osoittaen 
että järjestelmä on aktivoitu.

    Hätävilkut eivät vilku eikä hälytysjär-
jestelmä aktivoidu, jos takaluukku tai 
konepelti on jäänyt auki. Kun auki 
jäänyt takaluukku tai konepelti sulje-
taan, hätävilkut vilkkuvat kerran.

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

Murtohälytin
aktivoitu

Murtohälytin
hälyttää

Murtohälytin
kytketty irti

OJC040170
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 •  Lukitse ovet painamalla älyavaimen 
lukituspainiketta.

    Hätävilkut vilkkuvat kerran, osoittaen 
että järjestelmä on aktivoitu. 

    Hätävilkut eivät vilku, eikä hälytysjär-
jestelmä aktivoidu, jos ovi, takaluukku 
tai konepelti on jäänyt auki. Kun auki 
jäänyt ovi, takaluukku tai konepelti 
suljetaan, hätävilkut vilkkuvat kerran.

Kauko-ohjaimella
Pysäköi auto ja sammuta moottori. 
Aktivoi järjestelmä seuraavasti:
1. Sammuta moottori ja ota virta-avain 

virtalukosta.
2.   Varmista että ovet, konepelti ja taka-

luukku on suljettu kunnolla.
3. Lukitse ovet painamalla kauko-ohjai-

men lukituspainiketta.
   Hätävilkut vilkkuvat kerran, osoittaen 

että järjestelmä on aktivoitu. 
   Hätävilkut eivät vilku, eikä hälytysjär-

jestelmä aktivoidu, jos ovi, takaluukku 
tai konepelti on jäänyt auki. Kun auki 
jäänyt ovi, takaluukku tai konepelti 
suljetaan, hätävilkut vilkkuvat kerran.

• Älä aktivoi järjestelmää ennen kuin 
kaikki matkustajat ovat poistuneet 
autosta. Jos järjestelmä aktivoidaan 
matkustajan ollessa vielä autossa, 
hälytys saattaa laueta matkustajan 
poistuessa autosta. Jos ovi, taka-
luukku tai konepelti avataan 30 
sekunnin kuluessa murtohälyttimen 
aktivoinnista, hälytin kytketään pois 
päältä tarpeettoman hälytyksen 
välttämiseksi.

Murtohälytystila
Murtohälytin hälyttää, jos seuraavaa 
tapahtuu järjestelmän ollessa aktivoituna.
• Etu- tai takaovi avataan käyttämättä 

kauko-ohjainta tai älyavainta.
• Takaluukku avataan käyttämättä kau-

ko-ohjainta tai älyavainta.
• Konepelti avataan.
Äänimerkki soi ja hätävilkut vilkkuvat 
noin 27 sekunnin ajan, jos hälytystä ei 
kytketä pois päältä. Poista järjestelmä 
käytöstä painamalla kauko-ohjaimen tai 
älyavaimen avauspainiketta.
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Murtohälyttimen poistaminen 
käytöstä
Järjestelmä poistetaan käytöstä:

Kauko-ohjaimella
- Painamalla oven avauspainiketta.
- Kun moottori käynnistetään. 
- Kun virtakytkin on ON-asennossa

vähintään 30 sekunnin ajan.

Älyavain
- Painamalla oven avauspainiketta.
- Etuoven kahvan painiketta painetaan 

älyavaimen ollessa oven lähistöllä.
- Kun moottori käynnistetään. 

Kun ovien lukitus on avattu, hätävilkut 
vilkkuvat kaksi kertaa, osoittaen että jär-
jestelmä on kytketty pois käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30 
sekunnin kuluessa lukituksen avauspai-
nikkeen painamisesta, järjestelmä akti-
voituu uudestaan. 

✽ MUISTUTUS
• Kun autoa ei ole varustettu 

älyavaimella
 Jos hälytintä ei kytketä pois päältä 

kauko-ohjaimella, laita virta-avain 
virtalukkoon ja käynnistä moottori. 
Hälytin kytkeytyy pois päältä.

• Älyavainjärjestelmällä varustettu 
auto

 Jos hälytintä ei kytketä pois pääl-
tä älyavaimella, laita virta-avain 
virtalukkoon ja käynnistä moottori. 
Hälytin kytkeytyy pois päältä.

• Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
jälleenmyyjään, jos kadotat avaimesi.

HUOMAUTUS
Älä muuta, ohita tai säädä häly-
tysjärjestelmää, koska se saattaisi 
aiheuttaa toimintahäiriön. Hälytys-
järjelmän huoltotyöt tulee teettää 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 
Valmistajan antama takuu ei korvaa 
muualla kuin valtuutetussa liikkees-
sä tehtyjen muutosten tai säätöjen 
aiheuttamien toiminintahäiriöiden 
korjausta.
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Lukkojen käyttäminen auton 
ulkopuolelta
Mekaaninen avain
Kannen irrottaminen:
1. Vedä ovenkahvasta (1).
2. Paina kannen alaosassa sijaitsevaa 

vipua (A) avaimella tai talttapäisellä 
ruuvimeisselillä (2).

3. Pidä vipu painettuna ja työnnä kansi 
ulos.

• Poistettuasi kannen käännä avainta 
auton takaosan suuntaan avataksesi 
ovet ja vastakkaiseen suuntaan luki-
taksesi ne. (3).

• Kun avaat tai lukitset oven avaimella, 
kaikki ovet aukeavat tai lukkiutuvat.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta.

• Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjain/älyavain
• Ovet voidaan lukita ja avata kauko-oh-

jaimella tai älyavaimella. 
• Ovet voidaan lukita pitämällä älyavain-

ta oven lähettyvillä ja painamalla oven-
kahvan painiketta. (Koskee älyavain-
järjestelmällä vartustettuja autoja.)

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta.

• Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla.

✽ MUISTUTUS
• Ovien lukkojen ja lukitusmekanis-

mien toiminnassa voi olla ongelmia 
kylmässä ja kosteassa ilmastossa.

• Jos ovi on lukittu ja avattu toistuvasti 
joko auton avaimella tai lukituspainik-
keella, järjestelmä saattaa keskeyttää 
toimintansa väliaikaisesti suojatak-
seen virtapiiriä ja komponenttejaan. 

OVIEN LUKOT 

VAROITUS
• Ovet saattavat aueta ellet sulje 

niitä huolellisesti.
• Tarkista, ettei oven välissä ole 

ketään/mitään ennen kuin suljet 
sen.

OVF041209

Lock-
asento

Unlock-asento

VAROITUS
Irrota kansi varovasti, jottet varioit-
taisi sitä ja sijoita se turvalliseen 
paikkaan, jottei se häviäisi.
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Hätätapauksessa
Jos lukituspainike ei toimi, ovet täytyy 
lukita kääntämällä ovenkahvan lukkoa 
mekaanisella avaimella.
Jos ovenkahvassa ei ole lukkoa, ovi voi-
daan lukita seuraavasti:
1. Avaa ovi.
2. Työnnä avain oven hätälukitusloveen 

ja käännä avain vaakatasoon oven 
lukitsemiseksi.

3. Sulje ovi huolellisesti.

✽ MUISTUTUS
Takaluukkua ei voi avata, jos se on 
suljettu keskuslukituksen ollessa poissa 
käytöstä.

Ovien lukkojen käyttäminen 
auton sisäpuolelta
Oven sisäkahvaa käyttäen
Etuovi
Jos oven sisäkahvasta vedetään ovien 
ollessa lukittuna, lukitus aukeaa ja ovi 
avautuu.

Takaovi
Jos oven sisäkahvasta vedetään ovien 
ollessa lukittuna, lukitus aukeaa.
Jos oven sisäkahvasta vedetään uudel-
leen, ovi aukeaa.

Keskuslukituksen käyttökytkimellä
Keskuslukituksen käyttökytkimen 
toiminta
• Kun painat keskuslukituksen käyttökyt-

kintä, kaikki ovet lukkiutuvat ja kytki-
men merkkivalo syttyy.

• Ovet eivät lukkiudu, jos joku ovista on 
auki tai se avataan samalla kun kytkin-
tä painetaan.

OVF041009

Lock-
asento

OVF041008

OVF041011

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
OVF041010
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• Jos minkä tahansa oven lukitus ava-
taan, kytkimen merkkivalo sammuu. 

• Kun painat keskuslukituksen käyttökyt-
kintä uudelleen, ovien lukitus aukeaa.

✽ MUISTUTUS
Jos ovet lukitaan kauko-ohjaimel-
la tai älyavaimella, ovien lukitus-
ta ei voida avata keskuslukituksen 
käyttökytkimellä.

VAROITUS – Ovet
• Sulje ja lukitse ovet huolellises-

ti ennen liikkeellelähtöä, jotta 
ne eivät aukeaisi ajon aikana. 
Lukitut ovet estävät myös mah-
dollisia tunkeutujia, kun auto hil-
jentää vauhtia tai pysähtyy. 

• Ole varovainen ovia avatessasi, 
varo autoja, moottoripyöriä, pol-
kupyöriä ja jalankulkijoita jotka 
lähestyvät autoa oven puolelta. 
Oven avaaminen voi aiheuttaa 
vahinkoja tai vammoja, kun joku 
törmää siihen.

 VAROITUS – 
Lukitsematon auto

Auton lukitsematta jättäminen saat-
taa houkutella sen varastamiseen 
tai siitä saattaa seurata vaaratilan-
ne, jos joku piiloutuu autoon sen 
ollessa auki. Poista aina virta-avain 
autosta, kytke seisontajarru, sulje 
ikkunat ja lukitse kaikki ovet, kun 
autosta poistutaan.

 VAROITUS – Lapset ilman 
valvontaa

Suljettun auton sisälämpötila 
voi nousta nopeasti ja aiheuttaa 
ilman valvontaa jätetyille lapsille 
tai eläimille, jotka eivät osaa pois-
tua autosta, vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Lapsille saattaa 
aiheutua vammoja tai vaaratilan-
ne heidän käyttäessään auton toi-
mintoja tai sivullisen tunkeutuessa 
autoon. Älä koskaan jätä lapsia tai 
eläimiä autoon ilman valvontaa.

VAROITUS – 
Keskuslukituksen
toimintahäiriö

Toimi seuraavasti, jos keskusluki-
tus ei toimi ollessasi auton sisällä:
• Kokeile muiden ovien kahvoja ja 

lukituspainikkeita
• Avaa kuljettajanpuoleinen ikku-

na ja avaa ovi ulkopuolelta 
avaimella.

• Siirry tavaratilaan ja avaa 
takaluukku.
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Turvalukitus (jos varusteena)
Jotkut autot on varustettu turvalukitusjär-
jestelmällä. Turvallisuussyistä ovia ei voi 
avata sisä- tai ulkopuolelta turvalukituk-
sen ollessa käytössä.
Auton lukitsemiseksi turvalukitustoimin-
nolla ovet täytyy lukita kauko-ohjaimella 
tai älyavaimella. Lukitus tulee avata kau-
ko-ohjaimella tai älyavaimella. 

Ovien lukitsemiseen ja avaamisen 
liittyvät toiminnot
Ovien lukituksen avaus 
törmäystilanteessa
Ovien lukitus aukeaa automaattisesti, kun 
tuvatyynyt laukeavat törmäystilanteessa.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella (jos 
varusteena)
Ovet lukittuvat automaattisesti kun ajono-
peus ylittää 15 km/h. 

Ovien avaus moottorin sammutuksen 
yhteydessä (jos varusteena)
Ovien lukitus aukeaa automaattisesti:
Autot, joita ei ole varustettu 
älyavainjärjestelmällä
Kun avain otetaan virtalukosta

Älyavainjärjestelmällä varustetut autot
Kun käynnistyspainike (ENGINE START/ 
STOP) on OFF-asennossa.

Vaihdevivun asentoon perustuva 
ovien avaus-/lukitusjärjestelmä 
• Ovet lukkiutuvat automaattisesti kun 

vaihdevipu siirretään P-asennosta.
• Ovien lukitus aukeaa automaattisesti 

kun vaihdevipu siirretään P-asentoon.

Voit halutessasi poistaa nämä lukituk-
seen liittyvät toiminnot käytöstä tai ottaa 
ne kättöön. Katso lisätietoja tämä kappa-
leen kohdasta ”Mukautettavat asetukset”.

VAROITUS
Älä lukitse ovia kauko-ohjaimella 
tai älyavaimella silloin, kun joku on 
vielä auton sisällä. Auton sisälle 
jäävä henkilö ei pysty avaamaan 
ovien lukitusta. Jos esimerkiksi ovet 
on lukittu kauko-ohjaimella, autossa 
oleva matkustaja ei pysty avaamaan 
ovia ilman kauko-ohjainta.
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Takaovien lapsilukitus
Lapsilukitus tarkoitus on estää lapsia 
avaamasta vahingossa takaovia auton 
sisältä. Takaovien lapsilukitusta tulee 
käyttää aina kun autossa on lapsia.
1. Avaa takaovi.
2. Työnnä loveen avain (tai ruuvimeisse-

li) (1) ja käännä se ”lock( )”-asen-
toon. Takaovi ei aukea oven sisäkah-
vasta (3) vetämällä, lapsilukituksen 
ollessa käytössä.

3. Sulje takaovi.
Takaoven avaamiseksi vedä oven ulko-
kahvasta (2).
Vaikka ovien lukitus on avattu, takaovea 
ei voi avata oven sisäkahvasta (3) vetä-
mällä, ennen kuin lapsilukitus on avattu. 

 VAROITUS – Takaovien
lukot

Jos lapset avaavat takaovet vahin-
gossa auton ollessa liikkeellä, 
heille saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. Jos 
autossa on lapsia, sulje takaovien 
lapsilukot, jotta lapset eivät avaa 
takaovia sisäpuolelta.

OVF041007
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Käsitoiminen takaluukku
Takaluukun avaaminen
• Takaluukku avautuu ja lukkiutuu kun 

ovet avataan tai lukitaan avaimella, 
kauko-ohjaimella (tai älyavaimella) tai 
keskuslukituksen käyttökytkimellä.

• Pelkkä takaluukun lukitus avataan 
kauko-ohjaimen tai älyavaimen taka-
luukun avauspainiketta painettuna 
noin sekunnin ajan (jos varusteena).

• Kun takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukku voidaan avata painamalla 
takaluukun kahvan avauskytkintä ja 
vetämällä kahvasta ylöspäin.

• Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 
se lukkiutuu automaattisesti. (Auton 
ovien tulee olla lukittuina.)

✽ MUISTUTUS
Ovien lukkojen ja lukitusmekanismien 
toiminnassa voi olla ongelmia kylmässä 
ja kosteassa ilmastossa.

Takaluukku voidaan sulkea
Sulje takaluukku painamalla se kiinni 
riittävällä voimalla. Varmista, että taka-
luukku on kunnolla kiinni.

TAKALUUKKU

OVF041012

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylöspäin. 
Varmista ennen sen avaamista, 
ettei auton takaosan lähellä ole esi-
neitä tai ihmisiä.

HUOMAUTUS
Varmista että takaluukku on suljettu 
ennen liikkeellelähtöä. Takaluukun 
nostopumput tai sen kiinnitysmeka-
nismi saattaa vaurioitua, jos sitä ei 
suljeta ennen likkeellelähtöä.

OVF041013

VAROITUS
Varmista ettei mikään ruumiinosa 
jää sulkeutuvan takaluukun ja auton 
väliin.

HUOMAUTUS
Varmista, ettei takaluukun luk-
ko-osan ja sen vastakappaleen 
väliin jää mitään sulkiessasi taka-
luukkua. Takaluukun lukko-osa 
saattaa vaurioitua. 
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Sähkötoiminen takaluukku
(jos varusteena)
(1) Sähkötoimisen takaluukun avaus-

painike
(2) Sähkötoimisen takaluukun kahvan 

painike
(3) Sähkötoimisen takaluukun sulkemis-

painike

✽ MUISTUTUS
Sähkötoimista takaluukkua voidaan 
käyttää kun:
• Manuaalivaihteisto on vapaalla
• Automaattivaihteiston vaihdekeppi 

on P-asennossa.

VAROITUS – Pakokaasut
Jos autolla ajetaan takaluukku auki, 
matkustamoon pääsee myrkyllistä 
pakokaasua, joka saattaa johtaa 
vakaviin tai kuolemaan johtaviin 
vammoihin.
Jos joudut ajamaan takaluukku 
auki, pidä auton kaikki ilmasuut-
timet ja ikkunat auki, jotta autoon 
pääsee raitista ulkoilmaa.

VAROITUS – 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
Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä 
autoon ilman valvontaa. Lapset tai 
eläimet saattavat saada sähkötoi-
misen takaluukun toimimaan ja 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa vam-
moja itselleen tai muille.

VAROITUS
Varmista ennen sähkötoimisen taka-
luukun avaamista tai sulkemista, 
että sen edessä ei ole esteitä. Odota 
ennen auton lastaamista tai purka-
mista, että takaluukku pysähtyy.

OVF041015/OVF041014/OVF041016
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Takaluukun avaaminen
Sähkötoiminen takaluukku aukeaa auto-
maattisesti seuraavissa tilanteissa:
• Kun kauko-ohjaimen tai älyavaimen 

takaluukun avauspainiketta painetaan
• Kun sähkötoimisen takaluukun avaus-

painiketta painetaan 

• Kun takaluukun kahvan avauspaini-
ketta painetaan älyavaimen ollessa 
lähettyvillä.

OVF041015 OVF041014

HUOMAUTUS
Älä sulje sähkötoimista takaluuk-
kua käsin. Se saattaa vaurioitua. 
Älä käytä liikaa voimaa sulkiessasi 
sähkötoimista takaluukkua, jos se 
täytyy sulkea käsin akkuvarauksen 
purkauduttua tai akkukaapelien 
oltua irrotettuina.
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Takaluukku voidaan sulkea
1. Painamalla sähkötoimisen takaluukun 

sulkupainiketta (noin sekunnin ajan). 
2. Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu

automaattisesti.

Takaluukku ei aukea seuraavissa 
tilanteissa
Sähkötoiminen takaluukku ei aukea tai 
sulkeudu automaattisesti, jos ajonopeus 
on yli 3 km/h.

✽ MUISTUTUS
• Sähkötoimista takaluukkua voidaan 

käyttää vaikka moottori ei olisikaan 
käynnissä. Sähkötoimisen takaluukun 
käyttäminen kuluttaa kuitenkin pal-
jon virtaa. Älä käytä sähkötoimista 
takaluukkua liikaa, esimerkiksi yli 
10 kertaa peräkkäin, jotta akku ei 
tyhjenisi.

• Älä jätä sähkötoimista takaluukkua 
auki pitkäksi aikaa, jotta akku ei 
tyhjene.

• Älä muokkaa tai korjaa sähkötoimista 
takaluukkua. Työ täytyy teettää valtuu-
tetussa HYUNDAI-huoltoliikkeessä.

• Älä avaa sähkötoimista takaluukkua, 
kun nostat autoa tunkilla esimerkiksi 
renkaan vaihtoa tai korjaustyötä var-
ten. Tämä voi aiheuttaa sähkötoimi-
sen takaluukun toimintahäiriöitä.

• Sähkötoimisen takaluukun toiminnas-
sa voi olla ongelmia kylmässä ja kos-
teassa ilmastossa.

OVF041016

VAROITUS
Hätävilkut vilkkuvat ja merkkiää-
ni soi 10 kertaa, jos lähdet liik-
keelle takaluukun ollessa kiinni, 
mutta sen lukituksen ollessa auki. 
Pysäytä auto viipymättä turvalli-
seen paikkaan ja tarkista, onko 
takaluukku lukittu.

VAROITUS
Merkkiääni alkaa soida tauotta, jos 
ajonopeus ylittää 3 km/h takaluu-
kun ollessa auki. Pysäytä auto vii-
pymättä turvalliseen paikkaan ja 
tarkista, onko takaluukku auki. 
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Voimanrajoitin
Järjestelmä tunnistaa kasvaneen vastuk-
sen, jos sähkötoiminen takaluukku osuu 
avautuessaan esineeseen tai ihmiseen. 
• Jos vastus kasvaa kun takaluukku on 

aukeamassa, se pysähtyy ja alkaa 
sulkeutua.

• Jos vastus kasvaa kun takaluukku on 
sulkeutumassa, se pysähtyy ja alkaa 
avautua.

Järjestelmä ei saata havaita kasvanutta 
vastusta, jos se kasvaa vain vähän, esi-
merkiksi takaluukun osuessa pehmeään 
tai ohueen esineeseen tai jos takaluukku 
on lähellä haluttua asentoa.

Jos järjestelmä joutuu keskeyttämään 
toiminnon useammin kuin kahdesti, se 
saattaa pysäyttää takaluukun asen-
toon, jossa kasvanut vastus havaitaan. 
Sulje takaluukku käsin ja avaa se sitten 
automaattisesti.

Sähkötoimisen takaluukun toiminnan 
alustaminen
Jos auton akku on tyhjentynyt tai irrotet-
tu tai jos takaluukun sulake on irrotettu 
tai vaihdettu, tee takaluukun toiminnan 
alustus seuraavasti normaalin toiminnan 
varmistamiseksi:
1. Siirrä vaihdevipu P-asentoon.
2. Paina takaluukun kahvan kytkintä ja 

takaluukun sulkemiskytkintä saman-
aikaisesti yli 3 sekunnin ajan (kuulet 
äänimerkin).

3. Sulje takaluukku käsin.

Jos sähkötoiminen takaluukku ei
toimi vieläkään oikein, anna valtuute-
tun HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkistaa 
järjestelmä.

✽ MUISTUTUS
Jos sähkötoiminen takaluukku ei toimi 
oikein, tarkista seuraavat ennen kuin 
yrität käyttää sitä uudelleen.
Tarkista että vaihdevipu on:
• vapaa-asennossa (manuaalivaihteisto)
• P-asennossa (automaattivaihteisto).

OVF041017

VAROITUS
Älä testaa automaattisen voimanra-
joittimen toimintaa laittamalla esi-
merkiksi kättä tai jotain esinettä 
sähkötoimisen takaluukun esteeksi.
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Sähkötoimisen takaluukun 
mukautettava avautumiskorkeus
Kuljettaja voi säätää takaluukun avautu-
miskorkeuden seuraavasti:
1. Aseta takaluukku käsin haluamaasi 

asentoon.
2. Paina takaluukun sulkemispainiketta 

yli 3 sekunnin ajan.
3. Kuultuasi äänimerkin sulje takaluukku 

käsin.

Takaluukku aukeaa kuljettajan asetta-
malle korkeudelle. 

Takaluukun hätäavaus
Autosi on varustettu takaluukun hätä-
avauskahvalla, joka sijaitsee takaluukun 
sisäosan alaosassa. Hätäavausta käyte-
tään, kun takaluukku sulkeutuu jonkun 
ollessa tavaratilassa. Takaluukku voi-
daan avata seuraavasti:
1. Poista kansi.
2. Käännä vipu oikealle.
3. Työnnä takaluukku auki. 

OVF041018OVF041016

VAROITUS
• Tutustu hätätilanteen varalta 

etukäteen tämän auton takaluu-
kun hätäavausvivun sijaintiin ja 
käyttöön, siltä varalta että joudut 
vahingossa lukituksi tavaratilaan.

• Tavaratilassa ei saa oleskel-
la. Tavaratila on erittäin vaaral-
linen paikka onnettomuuden 
sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain hätä-
tapauksessa. Noudata erityistä 
varovaisuutta, varsinkin auton 
ollessa liikkeessä.
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Takaluukun automaattinen avaus 
Älyavaimella varustetun auton takaluuk-
ku voidaan avata automaattisesti. 

Takaluukun avaaminen älyavaimella 
Takaluukku voidaan avata älyavaimen 
etätoiminnolla, kun kaikki auton ovet on 
lukittu.
• Ovien sulkemisesta ja lukituksesta on 

kulunut vähintään 15 sekuntia. 
• Älyavain on tunnistusalueella (n. 

50–100 cm auton takana) yli 3 sekun-
nin ajan. (Hätävilkut välähtävät.) 

1. Asetukset 
Käyttäjän täytyy itse ottaa takaluukun 
automaattinen avaustoiminto käyttöön. 
Tämä tehdään mittariston osassa 
Mukautettavat asetukset (User settings). 
❈ Katso lisätietoja osasta ”Mittaristo”. 

2. Tunnistus ja varoitus 
Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 metriä 
auton takana) älyavain mukanasi, hätä-
vilkut välkkyvät n. 3 sekunnin ajan. 
 • Vaihe 1: lähestyminen 
 Hätävilkut välähtävät kerran, kun taka-

luukkua lähestytään. 
 • Vaihe 2: tunnistaminen 
 Hätävilkut vilkkuvat 3 kertaa kolmen 

sekunnin ajan. 
 • Vaihe 3: takaluukun avautuminen 
 Hätävilkut vilkkuvat 2 kertaa. 

TAKALUUKUN AUTOMAATTINEN AVAUS ÄLYAVAIMELLA (JOS VARUSTEENA) 

OVF045370L OVF043351
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3. Automaattinen avaustoiminto 
Hätävilkut välähtävät 2 kertaa, minkä jäl-
keen takaluukku avautuu hitaasti. 

HUOMAUTUS
• Älä mene tunnistusalueelle, jos et 

halua avata takaluukkua. 
 Jos hätävilkut alkavat vilkkua, 

kun olet auton takaosan lähellä, 
siirry älyavain mukanasi kauem-
mas takapuskurista. 

• Jos jäät seisomaan tunnistusalu-
eelle (0,5–1 metrin päähän pusku-
rista), takaluukku saattaa aueta 
odottamatta.

VAROITUS
• Varmista että takaluukku on sul-

jettu ennen liikkeellelähtöä. 
• Varmista ennen sähkötoimisen 

takaluukun avaamista tai sul-
kemista, että sen edessä ei ole 
esteitä.

• Jos auto on pysäköity jyrkkään 
rinteeseen, varmista ennen tava-
ratilan avaamista, etteivät siel-
lä olevat esineet putoa autos-
ta. Tämä voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

• Poista aina takaluukun auto-
maattinen avaustoiminto käy-
töstä autopesun ajaksi. Muussa 
tapauksessa takaluukku voi 
avautua yllättäen. 

• Varmista aina auton ovien lukkiu-
tuminen. Älä jätä avainta lasten 
ulottuville. Aikuiset ovat vastuus-
sa siitä, että lapset eivät käytä 
tavaratilaa leikkipaikkana. 

OVF043350



284

Autosi ominaisuudet

HUOMAUTUS
• Jos takaluukun automaattinen 

avaustoiminto on otettu käyttöön, 
automaattiavaus toimii 15 sekun-
nin kuluttua ovien sulkemisesta 
ja lukituksesta. 

• Vaikka älyavain viedään 1,5 met-
rin päähän ajajan oven kahvas-
ta, takaluukku voidaan edelleen 
avata automaattisesti (jos welco-
me-toiminto on käytössä). 

• Takaluukun automaattinen ava-
ustoiminto kytkeytyy pois käytös-
tä vain avaamalla oven lukitus tai 
jokin auton ovista. 

• Jos järjestelmä havaitsee älyavai-
men tunnistusalueella 15 sekun-
nin kuluessa ovien lukitsemises-
ta, automaattinen avaustoiminto 
kytkeytyy pois käytöstä noin 10 
minuutin kuluttua. 

• Jos älyavain on autossa, takaluu-
kun automaattinen avaus ei toimi. 

1. Ovilukko 
2. Ovien lukituksen avaus 
3. Takaluukun avaus 
4. Merkkivalo 

Takaluukun automaattisen 
avaustoiminnon poistaminen 
älyavaimella
Jos painat jotain älyavaimen painiketta 
järjestelmän tunnistus- ja hälytystilas-
sa, automaattinen avaustoiminto poistuu 
käytöstä.

VAROITUS
• Varmista, että osaat poistaa auto-

maattisen avaustoiminnon käy-
töstä hätätilanteessa. 

• Jos painat lukituksen avauspai-
niketta (2), takaluukun automaat-
tinen avaustoiminto kytkeytyy 
tilapäisesti pois käytöstä. Jos et 
avaa ovia 30 sekunnin kuluessa, 
takaluukun avaustoiminto kyt-
keytyy takaisin käyttöön. 

• Takaluukku avautuu, kun painat 
takaluukun avauspainiketta (3) yli 
1 sekunnin ajan. 

• Jos painat ovilukituspainiketta 
(1) tai takaluukun avauspainiketta 
(3), kun takaluukun automaatti-
nen avaustoiminto ei ole tunnis-
tus- ja hälytystilassa, toiminto ei 
kytkeydy pois käytöstä. 

OVF043375L

■ Älyavain
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• Automaattinen takaluukun avaustoi-
minto ilmoittaa merkkiäänellä, kun jär-
jestelmä havaitsee älyavaimen 0,5–1 
metrin päässä takaluukusta. 

• Jos älyavain siirretään pois tunnistus-
alueelta, merkkiääni keskeytyy. 

HUOMAUTUS
Jos poistat takaluukun automaat-
tisen avaustoiminnon käytöstä 
älyavaimella, toiminto kytkeytyy 
uudelleen käyttöön, kun ovet sul-
jetaan ja lukitaan seuraavan kerran. 

HUOMAUTUS
• Automaattinen avaustoiminto ei 

toimi seuraavissa tilanteissa: 
 -  Voimakas radiolähetin, esimer-

kiksi radioasema tai lentokenttä, 
häiritsee älyavaimen lähettimen 
toimintaa.

 -  Älyavaimen lähellä on radio- tai 
matkapuhelin.

 -  Toisen auton älyavainta käyte-
tään autosi lähellä. 

• Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa 
järjestelmän tunnistusalueeseen: 

 -  Toisen puolen pyörä on nostettu 
ylös renkaan vaihdon yhteydes-
sä tai autoa tarkastettaessa. 

 -  Auto on pysäköity vinoon, esi-
merkiksi rinteeseen tai päällys-
tämättömälle tielle. 

OVF043353

■ Tunnistusalue
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Takaluukun avaaminen 
•  Paina kauko-ohjaimen (tai älyavaimen) 

takaluukun avauspainiketta yli yhden 
sekunnin ajan.

• Paina takaluukun kahvan avauspaini-
ketta, kun älyavain on mukanasi.

Kun takaluukku avataan ja suljetaan, se 
lukkiutuu automaattisesti.

•  Voit avata takaluukun auton sisältä 
painamalla takaluukun avauskytkintä.

Kun takaluukku avataan ja suljetaan, se 
lukkiutuu automaattisesti.

✽ MUISTUTUS
Takaluukun lukon ja avausmekanismin 
toiminnassa voi esiintyä ongelmia kyl-
missä ja kosteissa olosuhteissa.

TAKALUUKKU (SEDAN) 

OVF041335 OVF041015

HUOMAUTUS
Varmista ennen liikkeelleläh-
töä, että takaluukku on suljettu. 
Takaluukun nostosylinterit tai nii-
hin liittyvät osat saattavat vauri-
oitua, jos takaluukkua ei suljeta 
ennen liikkeellelähtöä.

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylöspäin. 
Varmista ennen sen avaamista, 
ettei auton takaosan läheisyydessä 
ole esineitä tai ihmisiä.
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Takaluukun sulkeminen
Sulje takaluukku laskemalla se alas 
ja painamalla sitä, kunnes se lukittuu. 
Varmista aina, että takaluukku on lukittu-
nut kunnolla, yrittämällä nostaa se ylös.

✽ MUISTUTUS
Jos takaluukku suljetaan älyavaimen 
ollessa sen sisällä, merkkiääni kuuluu 
noin kolmen sekunnin ajan ja takaluuk-
ku avautuu uudelleen.

Takaluukun hätäavaus
Auto on varustettu takaluukun hätä- 
avaus vaijerilla, joka sijaitsee takaluukun 
sisäpuolella. Jos joku lukitsee itsensä 
tavaratilaan vahingossa, hän voi avata 
takaluukun lukituksen vetämällä kahvas-
ta nuolen suuntaan.

VAROITUS
Takaluukun on oltava aina täysin 
kiinni ajon aikana. Jos takaluuk-
ku jätetään auki tai raolleen ajon 
ajaksi, myrkyllisiä pakokaasuja voi 
päästä auton sisään, jolloin seu-
rauk sena voi olla vakava tai hen-
genvaarallinen myrkytys.

VAROITUS
• Tutustu etukäteen takaluukun 

hätäavausvivun sijaintiin ja käyt-
töön siltä varalta, että joudut 
vahingossa lukituksi tavaratilaan.

• Tavaratilassa ei saa oleskel-
la. Tavaratila on erittäin vaaral-
linen paikka onnettomuuden 
sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain hätä-
tapauksessa. Noudata erityistä 
varovaisuutta, varsinkin auton 
ollessa liikkeellä.

OVF041336
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(1) Kuljettajan oven sähkötoimisen ikku-
nannostimen käyttökytkin

(2) Etumatkustajan oven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin

(3) Vasemman takaoven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin

(4) Oikean takaoven sähkötoimisen ikku-
nannostimen käyttökytkin

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähkötoimisen ikkunan avaaminen*/ 

sulkeminen* kertapainalluksella
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituskytkin

*: jos varusteena

✽ MUISTUTUS
Sähkötoimisten ikkunannostimien toi-
minnassa voi olla ongelmia kylmässä ja 
kosteassa ilmastossa.

IKKUNAT

OVF041019
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Sähkötoimiset ikkunat
Sähkötoimiset ikkunat toimivat ainoas-
taan virta-avaimen ollessa ON- 
asennossa. Ikkunan asentoa muu-
tetaan ovessa sijaitsevalla kytkimellä. 
Kuljettajan ovessa olevilla käyttökytki-
millä voidaan muuttaa minkä tahansa 
ikkunan asentoa. Samassa paneelissa 
sijaitsee myös sähkötoimisten ikkunoi-
den lukituskatkaisin, jolla voidaan estää 
matkustajien käyttökytkinten toiminta.
Sähkötoimisia ikkunannostimia voidaan 
käyttää noin 30 sekunnin ajan siitä, kun 
virta-avain on käännetty ACC- tai LOCK-
asentoon tai irrotettu virtalukosta. Jos ovi 
kuitenkin avataan tänä aikana, ikkunoita 
ei voi enää käyttää. 

✽ MUISTUTUS
Takaikkunoiden tai kattoluukun (jos 
varusteena) ollessa osittain tai koko-
naan auki saatat havaita tärinää tai 
resonoivaa ääntä. Tämä on normaa-
lia, ja melua voidaan vähentää seuraa-
villa toimenpiteillä. Jos melua esiintyy 
takaikkunoiden ollessa osittain auki, 
avaa etuikkunoita noin 2,5 cm. Jos 
melua esiintyy kattoluukun ollessa auki, 
sulje kattoluukkua hieman. 

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
Tyyppi A
Paina ikkunan käyttökytkin ensimmäi-
seen vasteeseen ikkunan avaamiseksi 
tai nosta käyttökytkin ensimmäiseen vas-
teeseen ikkunan sulkemiseksi (5).

Tyyppi B
Kertapainalluksella sulkeutuva/
avautuva ikkuna (jos varusteena)
Paina ikkunan käyttökytkin hetkeksi toi-
seen vasteeseen ikkunan avaamiseksi 
tai nosta käyttökytkin hetkeksi toiseen 
vasteeseen (6) ikkunan avaamiseksi tai 
sulkemiseksi kokonaan, vaikka päästäisit 
kytkimen vapaaksi. Jos haluat pysäyttää 
ikkunan haluttuun asentoon sen ollessa 
liikkeessä, vedä tai paina katkaisinta het-
keksi vastakkaiseen suuntaan ikkunan 
liikkeeseen nähden.

OVF041020 OVF041021
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✽ MUISTUTUS
Jos sähkötoiminen ikkuna ei toimi 
oikein, alusta kertapainallustoiminto 
seuraavasti:
1.  Käännä virta-avain ON-asentoon.
2.  Sulje kuljettajan ikkuna ja pidä kul-

jettajan ikkunan käyttökytkin ylhääl-
lä 1 sekunnin ajan ikkunan sulkeutu-
misen jälkeen.

Voimanrajoitin
Järjestelmä tunnistaa kasvaneen vas-
tuksen, jos sähkötoiminen ikkuna osuu 
avautuessaan esteeseen. Ikkuna avau-
tuu noin 30 cm, jotta este voidaan 
poistaa.
Jos ikkunannostin havaitsee kasvaneen 
vastuksen kun ikkunannostimen käyt-
tökytkintä pidetään nostettuna, ikkuna 
pysähtyy ja laskeutuu sitten noin 2,5 cm. 
Jos ikkunannostimen käyttökytkin nos-
tetaan täysin ylös 5 sekunnin kuluessa 
siitä, kun ikkuna oli palautunut automaat-
tisesti, ikkunan automaattinen palautus 
ei aktivoidu. 

✽ MUISTUTUS
Voimanrajoitin toimii vain, kun käyte-
tään kertapainallusavausta vetämällä 
katkaisin ääriasentoon. Voimanrajoitin 
ei toimi, jos ikkuna nostetaan ikku-
nannostimen kytkimellä ensimmäiseen 
vasteeseen saakka.

OUN026013

VAROITUS
Loukkantumisten ja aineellisten 
vahinkojen välttämiseksi tarkis-
ta aina ennen ikkunan sulkemis-
ta, ettei sen välissä ole esteitä. 
Automaattinen voimanrajoitin ei 
saata havaita ikkunan ja ylätiivis-
teen väliin jäänyttä esinettä, joka 
on halkaisijaltaan alle 4 mm, jolloin 
se ei pysäytä ikkunaa ja siirrä sitä 
vastakkaiseen suuntaan.
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Sähkötoimisten ikkunannostimien 
lukituskytkin
Euroopassa
• Kuljettaja voi estää matkustajien ovien 

sähkötoimisten ikkunannostimien 
käytön painamalla kuljettajan ovessa 
sijaitsevan sähkötoimisten ikkunan-
nostimien lukituskytkimen LOCK-asen-
toon (kytkin ala-asennossa).

Euroopan ulkopuolella
• Kuljettaja voi estää matkustajien ovien 

sähkötoimisten ikkunannostimien 
käytön painamalla kuljettajan ovessa 
sijaitsevan sähkötoimisten ikkunan-
nostimien lukituskytkimen LOCK-asen-
toon (kytkin ala-asennossa).

• Kun lukituskytkin on LOCK-asen-
nossa, (ala-asennossa) kuljettaja ei 
voi säätää etu/takaoven ikkunoiden 
asentoa omilla käyttökytkimillään.

VAROITUS – Ikkunat
• ÄLÄ KOSKAAN jätä virta-avainta 

autoon.
• ÄLÄ KOSKAAN jätä lapsia autoon 

ilman valvontaa. Jopa hyvin 
nuoret lapset voivat vahingos-
sa saada auton liikkeelle, jäädä 
loukkoon ikkunaan sulkeutuessa 
tai aiheuttaa muilla tavoilla vam-
moja itselleen tai muille.

• Varmista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei sen välissä ole 
esteitä.

• Älä anna lasten leikkiä sähkötoi-
misilla ikkunannostimilla. Pidä 
kuljettajan oven ikkunannosti-
mien lukituskytkin LOCK-asen-
nossa (alaspainettuna). Lapsi voi 
loukkaantua vakavasti tai aiheut-
taa vakavia vammoja muille, jos 
hän pääsee käyttämään ikkunoita. 

• Älä työnnä päätä tai käsivartta 
ulos ikkunasta ajon aikana.

OVF041022

HUOMAUTUS
• Älä avaa tai sulje kahta ikkunaa 

samanaikaisesti sähkötoimisten 
ikkunannostinten vaurioittami-
sen välttämiseksi. Näin varmis-
tat myös, että sulake ei hajoa 
ennenaikaisesti.

• Älä koskaan yritä käyttää ikku-
nan pääkäyttökytkintä kuljettajan 
ovessa ja saman ikkunan omaa 
käyttökytkintä samanaikaisesti 
vastakkaiseen suuntaan. Ikkuna 
pysähtyy, eikä sitä voi enää avata 
tai sulkea.
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Konepellin avaaminen 
1. Vedä avauskahvasta konepellin luki-

tuksen avaamiseksi. Konepelti pon-
nahtaa hieman raolleen.

2. Kävele auton eteen ja nosta konepel-
tiä hieman, työnnä konepellin etuosas-
sa keskellä sijaitsevaa tuulihakaa ja 
nosta konepelti.

3. Nosta konepelti. Konepelti auke-
aa itsestään, kun olet nostanut sen 
puoliväliin.

Konepellin sulkeminen
1. Sulje konepelti vasta kun olet tarkis-

tanut että:
 •  Kaikki moottoritilassa olevat täyttö-

kannet on suljettu asianmukaisesti. 
 •  Moottoritilaan ei jää käsineitä, puh-

distusliinoja tai muuta palavaa 
materiaalia.

2. Laske konepelti puoliväliin ja paina se 
kiinni. Varmista, että konepelti lukkiu-
tui kunnolla.

KONEPELTI

OVF041023 OVF045024K

VAROITUS
Ennen konepellin avaamista var-
mista että auto on tasaisella alus-
talla, moottori ei ole käynnissä, 
vaihteenvalitsin on automaattivaih-
teistoisessa autossa P-asennossa 
ja manuaalivaihteistoisessa autos-
sa1. tai R -asennossa, ja varmista 
että seisontajarru on kiristettynä.
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VAROITUS – Konepelti
• Varmista ennen konepellin sul-

kemista, ettei sen alla ole esteitä. 
Konepellin osumisesta esteeseen 
saattaa seurata omaisuusvahin-
koja tai vakava loukkaantuminen.

• Älä jätä käsineitä, puhdistus-
liinoja tai mitään muuta pala-
vaa materiaalia moottoritilaan. 
Moottoritilan kuumuus saattaa 
aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS
• Varmista aina ennen liikkeelleläh-

töä, että konepelti on lukkiutunut 
hyvin paikalleen. Jos konepelti 
ei ole lukkiutunut, konepelti voi 
avautua ajon aikana jolloin kuljet-
taja ei näe tietä, mikä voi aiheut-
taa liikenneonnettomuuden. 

• Tukitangon tulee olla aina kiin-
nitysaukossaan, kun moottoriti-
lassa työskennellään. Näin var-
mistat, ettei konepelti putoa ja 
aiheuta vammoja.

• Älä siirrä autoa konepellin ollessa 
auki. Näkyvyys konepellin takaa 
on erittäin huono ja konepelti 
saattaa pudota tai vaurioitua.
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Polttoainesäiliön luukun 
avaaminen
1. Avaa kansi painamalla sen keskiosaa.

✽ MUISTUTUS
Luukku voidaan avata vain ovien luki-
tuksen ollessa auki. Luukku ei aukea, 
jos murtohälytin on aktivoitu. 

2. Avaa luukku kokonaan.
3. Avaa täyttöaukon kansi kääntämällä 

sitä vastapäivään. 
4. Lisää polttoainetta tarpeen mukaan. 

✽ MUISTUTUS
Jos polttoainesäiliön luukku ei avaudu, 
koska sen ympärille on muodostunut 
jäätä, painele luukkua kevyesti jään 
murtamiseksi. Älä avaa luukkua väki-
sin. Suihkuta tarvittaessa luukun ympä-
rille tarkoitukseen sopivaa jäänpoistoai-
netta (älä käytä auton jäähdytysnestet-
tä) tai vie auto lämpimään tilaan jään 
sulattamiseksi.

Polttoainesäiliön luukun 
sulkeminen
1. Kierrä polttoaineen täyttöaukon kantta 

myötäpäivään, kunnes kuulet ”nak-
sahduksen”. Naksahdus osoittaa, että 
kansi on lukkiutunut paikalleen. 

2. Sulje luukku painamalla sen reunaa. 
Varmista, että luukku on suljettu. 

POLTTOAINESÄILIÖN LUUKKU 

OVF041025 OVF041026
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VAROITUS – Polttoaineen
täyttö

• Jos polttoaine pääsee purkautu-
maan polttoainesäiliöstä paineel-
la, se saattaa roiskua päällesi 
ja syttyessään aiheuttaa sinulle 
palovammoja. Avaa polttoaineen 
täyttöaukon kansi aina varovas-
ti ja hitaasti. Jos kannesta pur-
kautuu polttoainetta tai kuulet 
sihinää, odota kunnes se lakkaa, 
ennen kuin avaat täyttöaukon 
kannen kokonaan.

• Älä jatka polttoaineen täyttöä, 
kun täyttöpistooli on automaat-
tisesti katkaissut polttoaineen 
tulon.

• Varmista että polttoaineen täyt-
töaukon kansi on suljettu huo-
lellisesti, jotta polttoainetta ei 
pääse vuotamaan onnettomuu-
den sattuessa.

(jatkuu)
• Älä mene takaisin autoon aloi-

tettuasi polttoaineen täytön, sillä 
voit saada aikaan staattisen säh-
kövarauksen, kun vaatteesi han-
kautuvat jotain kangasta tai esi-
nettä (kuten polyesteriä, satiinia, 
nailonia yms.) vasten. Staattisen 
sähkön purkautuminen voi sytyt-
tää polttoainehöyryt, jotka pala-
vat räjähdyksenomaisesti. Sinun 
tulee purkaa staattinen sähköva-
raus koskettamalla auton metal-
liosaa kaukana polttoaineen täyt-
töaukosta, täyttöpistoolista tai 
muusta polttoainelähteestä, jos 
joudut käymään autossa polttoai-
neen täytön aikana. 

• Kun käytät erillistä hyväksyttyä 
polttoainesäiliötä, muista laittaa 
säiliö maahan ennen polttoai-
neen täyttöä. Säiliön staattinen 
sähkövaraus saattaa sytyttää 
polttoainehöyryt ja aiheuttaa tuli-
palon. Kun polttoaineen täyttö on 
aloitettu, tulee kosketus autoon 
säilyttää täytön ajan. 

(jatkuu)

VAROITUS – Polttoaineen
täyttöön liittyvät vaarat

Autojen polttoaineet ovat pala-
via aineita. Noudata polttoaineen 
täytön yhteydessä huolellisesti 
seuraavia ohjeita. Näiden ohjei-
den noudattamatta jättämisestä 
voi aiheutua tulipalo tai räjähdys 
sekä vakavia tai kuolemaan johta-
via palovammoja tai muuntyyppisiä 
vammoja.
• Lue ja noudata huoltoasemalla 

annettuja varioituksia.
• Selvitä ennen polttoaineen täytön 

aloittamista, missä huoltoaseman 
polttoainepumpun hätäpysäytys-
painike sijaitsee, jos sellainen on 
käytettävissä.

• Varmista ettei käsissäsi ole mah-
dollisesti vaarallista staattista 
sähkövarausta ennen kuin kos-
ket täyttöpistooliin: kosketa sel-
laista auton metalliosaa, joka on 
kaukana polttoaineen täyttöau-
kosta tai muusta polttoainehöy-
ryn lähteestä. 

(jatkuu)
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(jatkuu)
 Käytä vain hyväksyttyä kannetta-

vaa muovista polttoainesäiliötä, 
joka on tarkoitettu polttoaineen 
kuljettamiseen ja varastointiin.

• Älä käytä matkapuhelinta polt-
toaineen täytön aikana. Matka-
puhelimen akun varaus ja/tai 
elektromagneettinen säteily saat-
taa sytyttää polttoainehöyryt ja 
aiheuttaa tulipalon.

• Sammuta moottori polttoaineen 
täytön ajaksi. Moottorin sähkö-
osien aiheuttamat kipinät saat-
tavat sytyttää polttoainehöyryt 
ja aiheuttaa tulipalon. Varmista 
ennen moottorin käynnistämis-
tä, polttoaineen täytön päätyttyä, 
että polttoaineen täyttöaukon 
kansi ja sen luukku on suljettu 
huolellisesti.

• ÄLÄ KÄYTÄ tulitikkuja tai syty-
tintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai jätä 
palavaa savuketta autoosi huol-
toasemalla, erityisesti polttoai-
netta täyttäessäsi. Polttoaine on 
erittäin herkästi syttyvää ja se voi 
aiheuttaa tulipalon.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Jos polttoaineen täytön aika-

na syttyy tulipalo, poistu auton 
läheisyydestä ja ota välittömäs-
ti yhteys huoltoaseman henki-
lökuntaan ja sitten paikalliseen 
pelastuslaitokseen. Noudata 
henkilökunnan ja viranomaisten 
antamia ohjeita.

HUOMAUTUS
• Varmista, että lisäät autoon vain 

kappaleen 1 kohdan ”Polttoainet-
ta koskevat vaatimukset” mukais-
ta polttoainetta.

• Jos polttoaineen täyttöaukon 
luukku täytyy uusia, käytä vain 
alkuperäistä HYUNDAI-varaosaa 
tai vastaavaa ajoneuvokohtaista 
osaa. Vääränlainen polttoaine-
säiliön luukku saattaa aiheuttaa 
polttoainejärjestelmän tai pääs-
tönestojärjestelmän vakavan 
toimintahäiriön.

• Älä anna polttoaineen roiskua 
auton ulkopinnoille. Maalipinnalle 
roiskunut polttoaine saattaa 
vahingoittaa sitä. 

• Varmista, että polttoaineen täyttö-
aukon kansi on suljettu huolelli-
sesti polttoaineen täytön jälkeen, 
jotta polttoainetta ei pääse vuota-
maan onnettomuuden sattuessa.
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Jos autossasi on kattoluukku, voit 
avata tai raottaa kattoluukkua kattoluu-
kun käyttökytkimillä, jotka sijaitsevat 
kattokonsolissa.

Kattoluukun asentosäädöt toimi-
vat ainoastaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

✽ MUISTUTUS
• Kattoluukun toiminnassa voi olla 

ongelmia kylmässä ja kosteassa 
ilmastossa.

• Muista pyyhkiä kaikki vesi pois kat-
toluukun päältä ennen sen avaamista 
auton pesun tai sateen jälkeen.

KATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)

OVF041027

HUOMAUTUS
• Älä pidä kattoluukun käyttökyt-

kintä painettuna sen jälkeen, 
kun kattoluukku on avautunut/
sulkeutunut täysin tai raotettu-
na. Kattoluukun moottori tai muut 
järjestelmän komponentit saatta-
vat vaurioitua.

• Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen autosta poistumista. 
Autoon voidaan murtautua tai 
matkustamoon saattaa vuotaa 
vettä tai lunta, jos kattoluukku 
jätetään auki.
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✽ MUISTUTUS
Kattoluukkua ei voi raottaa, kun se on 
auki tai osittain auki, mutta sitä voidaan 
liu’uttaa raotettuna. 

Aurinkoverho
• Avaa aurinkoverho vetämällä kattoluu-

kun käyttökytkintä taaksepäin ensim-
mäiseen vasteeseen saakka.

• Kun suljet kattoluukun, paina kattoluu-
kun käyttökytkintä eteenpäin, jolloin 
aurinkoverho sulkeutuu. 

Pysäytä kattoluukun liike johonkin halut-
tuun kohtaan painamalla tai vetämällä 
kattoluukun käyttökytkintä hetkellisesti.

Kattoluukun avaaminen 
Aurinkoverhon ollessa suljettuna
Kun vedät kattoluukun käyttökytkimen 
toiseen vasteeseen saakka, aurinko-
verho avautuu kokonaan, jonka jälkeen 
myös kattolukku aukeaa kokonaan.
Pysäytä kattoluukun liike vetämällä tai 
työntämällä kattoluukun käyttökytkintä 
nopeasti.

Aurinkoverhon ollessa auki
Kun vedät kattoluukun käyttökytkintä 
taaksepäin, kattoluukku aukeaa koko-
naan. Pysäytä kattoluukun liike vetämäl-
lä tai työntämällä kattoluukun käyttökyt-
kintä nopeasti.

VAROITUS
• Älä säädä kattoluukun tai aurin-

koverhon asentoa ajon aikana. 
Saatat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta 
voi aiheutua esine- tai henkilö-
vahinkoja tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Älä avaa kattoluukkua, kun 
kuljetat esineitä poikittaisella 
kattotelineellä.

• Älä lastaa kattotelineelle raskaita 
esineitä kattoluukun tai lasikaton 
päälle.

• Älä anna lasten säätää kattoluu-
kun asentoa.

OYF049214 OVF041028
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Kattoluukun kallistaminen
Aurinkoverhon ollessa suljettuna
Kun työnnät kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin, aurinkoverho aukeaa koko-
naan ja kattoluukku raottuu.
Pysäytä kattoluukun liike vetämällä tai 
työntämällä kattoluukun käyttökytkintä
nopeasti.

Aurinkoverhon ollessa auki
Raota kattoluukkua työntämällä kattoluu-
kun käyttökytkintä eteenpäin. 
Pysäytä kattoluukun liike vetämällä tai 
työntämällä kattoluukun käyttökytkintä
nopeasti.

Kattoluukun sulkeminen
Pelkän kattoluukun sulkeminen
Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteen-
päin ensimmäiseen vasteeseen tai vedä 
sitä taaksepäin.

Aurinkoverholla varustetun 
kattoluukun sulkeminen 
Työnnä kattoluukun käyttökytkin etumai-
seen asentoon. Kattoluukku sulkeutuu, 
jonka jälkeen aurinkoverho sulkeutuu
automaattisesti.
Pysäytä kattoluukun liike vetämällä tai 
työntämällä kattoluukun käyttökytkintä 
nopeasti.

Voimanrajoitin
Kattoikkuna ja aurinkoverho pysähtyvät, 
jos ne kohtaavat esteen sulkeutuessaan 
automaattisesti.
Voimanrajoitin ei toimi, jos joku pieni este 
on juuttunut liukuvan lasiluukun ja sen 
kehyksen väliin. Muista aina tarkistaa, 
että kattoluukku ei sulkeutuessaan koske 
esineisiin tai matkustajiin.

OYF049215OVF041029
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Kattoluukkua ohjaavan 
järjestelmän alustaminen
Kattoluukkua ohjaava järjestelmä tulee 
alustaa seuraavien ohjeiden mukaisesti, 
aina kun akkukaapelit on irrotettu tai 
akkuvaraus purkautunut:

1. Käännä virta-avain ON-asentoon.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku täy-

sin, jos ne ovat auki.
3. Vapauta kattoluukun käyttökytkin.
4. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 

eteenpäin sulkuasentoon (noin 10 
sekunnin ajan), kunnes kattoikkuna 
liikkuu hieman. Vapauta käyttökytkin.

5. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin sulkuasentoon, kunnes 
kattoluukku toimii seuraavasti:

 AURINKOVERHO AUKEAA  KAT-
TOLUUKKU RAOTTUU  KATTO-
LUUKKU AUKEAA  KATTOLUUKKU 
SULKEUTUU  AURINKOVERHO 
SULKEUTUU

 Vapauta käyttökytkin.

Kattoluukkua ohjaava järjestelmä on nyt 
alustettu.

VAROITUS – Kattoluukku
• Varmista, ettei kenenkään pää, 

kädet tai vartalo jää sulkeutuvan 
kattoluukun väliin.

• Älä kurkota ulos kattoluukusta 
ajon aikana.

• Pidä kätesi ja kasvosi turvallisen 
välimatkan päässä suljettavasta 
kattoluukusta.

HUOMAUTUS
• Poista säännöllisesti ohjainkis-

koon mahdollisesti kertynyt lika.
• Jos yrität avata kattoluukkua 

ulkolämpötilan ollessa nollan ala-
puolella tai kattoluukun ollessa 
lumen ja jään peittämä, sen lasi 
tai moottori saattaa vaurioitua.
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Kuljettajan istuimen asentomuistin avulla 
istuimen asento voidaan tallentaa järjes-
telmän muistiin ja palauttaa yhdellä pai-
nalluksella. Eri kuljettajat voivat tallentaa 
järjestelmän muistiin itselleen parhaiten 
sopivan kuljettajan istuimen asennon. 
Järjestelmän muisti tyhjenee ja asen-
not täytyy tallentaa uudelleen, jos akku 
irrotetaan.

Asennon tallentaminen ovessa 
sijaitsevalla ohjauspaneelilla
Kuljettajan istuimen asennon 
tallentaminen
1. Käännä virta-avain ON-asentoon. 
2. Säädä kuljettajan istuin sopivaan

asentoon.
3. Paina ohjauspaneelin SET-painiketta. 

Kuulet lyhyen merkkiäänen.
4. Paina haluamaasi muistipainiketta (1 tai 

2) 5 sekunnin sisällä SET-painikkeen 
painamisesta. Tallennuksen onnistut-
tua kuulet kaksi merkkiääntä.

KULJETTAJAN ISTUIMEN ASENTOMUISTI (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
Älä koskaan käytä kuljettajan istui-
men asentomuistijärjestelmää ajon 
aikana.
Saatat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta 
saattaa seurata esine- tai henkilö-
vahinkoja tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

OVF041030



464

Autosi ominaisuudet

Istuimen tallennetun asennon 
palauttaminen
1. Käännä virta-avain ON-asentoon. 
2. Palauta järjestelmän muistiin tallen-

nettu istuimen asento painamalla
haluamaasi muistipainiketta (1 tai 2). 
Kuulet lyhyen äänimerkin, jonka jäl-
keen kuljettajan istuin siirtyy tallennet-
tuun asentoon. 

Jos istuimen asennon säätökytkintä pai-
netaan istuimen siirtyessä tallennettuun 
asentoon, istuin pysähtyy ja alkaa liikkua 
säätökytkimen määräämään suuntaan.

Istuimen mukavuustoiminto 
(jos varusteena)
Järjestelmä muuttaa kuljettajan istuimen 
asentoa seuraavasti:
• Kun autoa ei ole varustettu 

älyavainjärjestelmällä
 -  Kuljettajan istuin siirtyy taakse-

päin, kun virta-avain poistetaan 
 virtalukosta.

 -  Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, 
kun virta-avain laitetaan virtalukkoon.

• Kun auto on varustettu älya vain-
järjestelmällä

 -  Kuljettajan istuin siirtyy taak-
sepäin, kun käynnistyspainike 
(ENGINE START/STOP) painetaan 
OFF-asentoon.

 -  Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, kun 
käynnistyspainike (ENGINE START/
STOP) painetaan ON-asentoon.

Voit halutessasi poistaa ominaisuuden 
käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Saat 
lisätietoja tämän kappaleen osasta 
”Mu kautet tavat asetukset”.

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota istuimen 
asentoon, kun palautat tallenne-
tun asennon asentomuistista. Jos 
istuin siirtyy epämukavaan asen-
toon, siirrä istuin heti takaisin sopi-
vaan asentoon istuimen asennon 
säätökytkimellä.
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Sähköinen ohjaustehostin
Ohjaustehostimen sähkömoottori helpot-
taa auton ohjaamista. Autoa voi ohjata 
vaikka moottori ei olisi käynnissä tai 
vaikka ohjaustehostin vikaantuisi, mutta 
se on huomattavasti raskaampaa.
Ohjaustehostimen ohjausykiskkö ohjaa 
sähkömoottoria ohjauspyörän asentotie-
don ja ajonopeuden perusteella.
Ohjaus muuttuu raskaammaksi ajono-
peuden kasvaessa ja kevenee ajono-
peuden laskiessa, auton hallittavuuden 
parantamiseksi.
Tarkastuta ohjaustehostinjärjestelmä 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos 
huomaat että ohjaus vaatii normaaliajos-
sa tavanomaista enemmän tai vähem-
män voimaa.

✽ MUISTUTUS
Seuraavia vikaoireita voi esiintyä nor-
maaliajon aikana:
•  Ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo 

ei syty.
•  Ohjaus tuntuu raskaalta heti auton 

käynnistämisen jälkeen. Se johtuu 
ohjaustehostinjärjestelmän suoritta-
masta itsetestauksesta. Ohjaustun tu-
ma palautuu normaaliksi testauksen 
suorittamisen jälkeen.

•  Ohjaustehostinjärjestelmän (EPS) 
releestä saattaa kuulua naksahdus, 
kun virta-avain käännetään ON tai 
LOCK asentoon.

•  Ohjaustehostimen sähkömoottorin 
ääni saattaa kuulua matkustamoon 
auton ollessa paikallaan tai liikkuessa 
hitaasti.

•  Ohjaus muuttuu raskaammaksi, jos 
ohjauspyörää käännetään edestakai-
sin auton ollessa paikallaan. Ohjaus-
tuntuma palautuu normaaliksi muu-
taman minuutin kuluessa.

(jatkuu)

(jatkuu)
•  Jos sähköinen ohjaustehostin ei toimi 

normaalisti, syttyy mittaristoon varoi-
tusvalo. Ohjauspyörää voi olla vaikea 
kääntää tai se voi toimia epänormaa-
listi. Tarkastuta autosi viipymättä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.           

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

OHJAUSPYÖRÄ
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Ohjauspyörän korkeudensäätö 
Voit säätää ohjauspyörän korkeuden 
sopivaksi ennen liikkeellelähtöä. Voit 
myös nostaa sen yläasentoon autos-
ta poistumisen helpottamiseksi (jos 
varusteena).

Ohjauspyörä tulee säätää niin, että sen 
käyttö on vaivatonta ja että näet mittarit, 
merkkivalot ja muun mittariston hyvin.

Säädä ohjauspyörän korkeutta paina-
malla ohjauspyörän lukitusvipu (1) alas, 
säädä ohjauspyörän korkeus (2) ja etäi-
syys (3) sopivaksi, ja vedä lukitusvipu 
ylös lukitaksesi ohjauspyörän paikalleen. 
Suorita säädöt ennen liikkeellelähtöä.

Ohjauspyörän lämmitin 
(jos varusteena)
Ohjauspyörän lämmitin kytketään päälle 
virta-avaimen ON-asennossa, ohjaus-
pyörän lämmittimen käyttökytkintä pai-
namalla. Kytkimen merkkivalo syttyy ja 
lämmittimen päällekytkemisestä ilmoite-
taan LCD-näytöllä.
Kytke ohjauspyörän lämmitin pois pääl-
tä painamalla käyttökytkintä uudelleen. 
Kytkimen merkkivalo sammuu  ja läm-
mityksen poiskytkemisestä tulee viesti 
LCD-näytölle.

✽ MUISTUTUS
Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä noin 30 minuutin 
kuluessa sen päällekytkemisestä

VAROITUS
• Älä koskaan säädä ohjauspyö-

rän korkeutta tai etäisyyttä ajon 
aikana. Saatat menettää auton 
hallinnan ja seurauksena voi olla 
vakaviin henkilövahinkoihin joh-
tava onnettomuus.

• Säädettyäsi ohjauspyörän asen-
toa työnnä sitä ylös- ja alaspäin 
varmistaaksesi, että se on lukkiu-
tunut paikalleen.

OVF041031 OVF041032
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Äänimerkki
Paina äänimerkin symbolia ohjauspyö-
rässä äänimerkin käyttämiseksi.
Tarkista äänimerkin toiminta säännölli-
sesti.

✽ MUISTUTUS
Paina äänimerkin symbolia ohjauspyö-
rässä äänimerkin käyttämiseksi (katso 
kuva). Äänimerkki toimii vain tätä 
aluetta painettaessa.

HUOMAUTUS
Älä lyö äänitorven painiketta voi-
makkaasti saadaksesi sen toimi-
maan äläkä lyö sitä nyrkilläsi. Älä 
paina äänitorven painiketta millään 
teräväkärkisellä esineellä.

OVF041033

HUOMAUTUS
Älä asenna ohjauspyörään min-
käänlaista päällistä tai suojaus-
ta. Se vahingoittaa ohjauspyörän 
lämmitintä.
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Sisätaustapeili
Säädä taustapeili niin, että näet takaik-
kunan keskiosan. Säädä peilin asento 
ennen liikkeellelähtöä.

Taustapelin päivä/yöasento 
(jos varusteena)
Säädä peilin asento ennen liikkeelleläh-
töä, vipu päiväasennossa.
Vedä päivä/yö-vipua itseesi päin vähen-
tääksesi takanasi ajavien ajovalojen
heijastumista taustapeiliin pimeällä 
ajettaessa.
Muista, että peili ei heijasta valoa yöasen-
nossa yhtä hyvin kuin päiväasennossa.

Automaattisesti himmenevä 
taustapeili (ECM) (jos varusteena)
Himmenevä peili säätyy automaattisesi 
ja vähentää takana ajavan auton ajova-
lojen heijastumista, yöllä ja hämärässä 
ajettaessa. Peiliin asennettu anturi tun-
nistaa auton ympäristön valomäärän ja 
säätyy automaattisesti siten, että takana 
ajavien ajoneuvojen valot eivät häikäise 
kuljettajaa.
Kun moottori on käynnissä, säätö perus-
tuu taustapeiliin asennetulta anturilta
saatuihin tietoihin.
Kun vaihteenvalitsin siirretään 
R-asentoon (peruutusvaihde), peilin him-
mennys poistetaan, jotta kuljettaja näkisi 
peruuttaessaan taakseen mahdollisim-
man hyvin.

PEILIT

VAROITUS – Näkyvyys
taaksepäin

Älä laita takaistuimelle tai tava-
ratilaan esineitä, jotka haittaavat 
näkyvyyttä.

HUOMAUTUS
Käytä peilin puhdistukseen ikku-
nanpuhdistusnesteeseen kostutet-
tua paperipyyhettä tai liinaa. Älä 
ruiskuta ikkunanpuhdistusnestettä 
suoraan peiliin, ettei puhdistus-
neste pääse tunkeutumaan peilin 
koteloon.

OVF041034
Päivällä ajaminen

Yöllä ajaminen

VAROITUS
Älä säädä taustapeiliä auton liikku-
essa. Voit menettää ajoneuvon hal-
linnan ja joutua onnettomuuteen, 
josta voi aiheutua esine- tai henki-
lövahinkoja tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

VAROITUS
Älä asenna laajakulmapeiliä tai 
muokkaa sisätaustapeiliä. Se saat-
taa aiheutaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja turvatyynyn 
lauetessa.
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Automaattisesti himmenevän taustapeilin 
käyttö
• Kytke automaattinen himmennystoi-

minto painamalla ON/OFF-kytkintä (1). 
Peilin merkkivalo syttyy.

• Kytke automaattinen himmennystoi-
minto pois painamalla ON/OFF-kytkin-
tä. Peilin merkkivalo sammuu.

• Himmennystoiminto on päällä, kun 
auto käynnistetään.

Sivutaustapeilit
Säädä sivutaustapeilien asento sopivak-
si ennen liikkeellelähtöä.
Autosi on varustettu vasemman- ja oike-
anpuoleisella sivutaustapeilillä. Peilien 
asentoa voidaan muuttaa säätökytkimel-
lä auton sisältä. Peilit voidaan taitaa 
autoa vasten, jotteivät ne vaurioituisi 
pesussa tai kapealla kadulla ajettaessa.

HUOMAUTUS
Älä raaputa jäätä peilien laseista, 
sillä se saattaa vahingoittaa lasin 
pintaa. Älä säädä peilin asentoa 
väkisin, jos peiliä ei voi säätää jää-
kertymän takia. Käytä jään poista-
miseen jäänpoistosprayta tai lämpi-
mään veteen kastettua pesusientä/
puhdistusliinaa.

VAROITUS – Taustapeilit
• Oikea sivutaustapeili on kupera. 

Peileissä näkyvät kohteet näyt-
tävät olevan kauempana kuin ne 
todellisuudessa ovat.

• Käytä sisätaustapeiliä tai kään-
nä päätäsi ja varmista takaa 
tulevien autojen etäisyys ennen 
kaistanvaihtoa.

HUOMAUTUS
Jos peili on juuttunut jäätymisen 
takia, älä säädä peiliä voimalla. 
Käytä sopivaa jäänpoistosuihket-
ta (ei jäähdyttimen pakkasnestettä) 
jäätyneen mekanismin vapauttami-
seksi, tai vie auto lämpimään paik-
kaan ja anna jään sulaa.

VAROITUS
Älä säädä tai taita ulkopuolen taus-
tapeilejä auton liikkuessa. Tästä voi 
seurata ajoneuvon hallinnan mene-
tys ja onnettomuus, joka voi aiheut-
taa esine- tai henkilövahinkoja.

OVF041202

Anturi
Merkkivalo
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Säätökytkin
Sähkötoiminen
Voit säätää vasemman- ja oikeanpuolei-
sen sivutaustapeilin haluamaasi asen-
toon peilien säätökytkimellä. Valitse
säädettävä peili siirtämällä kytkin (1) 
R-asentoon säätääksesi oikeanpuoleisen 
sivutaustapeilin asentoa ja L-asentoon 
säätääksesi vasemman sivutaustapeilin 
asentoa. Voit säätää peiliä ylös, alas, 
vasemmalle ja oikealle painamalla sää-
tökytkintä haluamaasi suuntaan.
Säätämisen jälkeen siirrä kytkin kes-
kiasentoon, jotta peilit eivät säätyisi 
vahingossa.

Sivutaustapeilien taittaminen
Käsisäätöinen
Taita sivutaustapeili ottamalla kiinni pei-
lin kuvun takaosasta, ja taita se auton 
takaosaa kohti.

OVF041035

HUOMAUTUS
• Peilit pysähtyvät, kun ne on 

säädetty ääriasentoonsa, mutta 
peilien asentoja ohjaava sähkö-
moottori toimii niin kauan kun 
säätökytkintä painetaan. Moottori 
saataa vaurioitua, ellet vapauta 
säätökytkintä.

• Älä yritä säätää sivutaustapeilejä 
käsin. Ne saattavat vaurioitua.

OVF041036
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Sähkötoiminen
Paina kytkintä sivutaustapeilien 
taittamiseksi.
Paina kytkintä uudelleen, kun haluat 
palauttaa peilit ajoasentoon.

OVF041037

HUOMAUTUS
Jos auto on varustettu sähkötoimi-
sella sivutaustapeilillä, älä yritä tait-
taa sitä käsin. Peilin säätömoottori 
saattaa vaurioitua.

HUOMAUTUS
Sähkötoimisen sivutaustapeilin 
asentoa voidaan säätää, vaikka vir-
ta-avain olisi LOCK-asennossa. Älä 
kuitenkaan säädä peilejä tarpeetto-
masti, kun moottori ei ole käynnis-
sä, jotta akkuvaraus ei purkautuisi. 
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MITTARISTO

1. Käyntinopeusmittari 
2. Nopeusmittari
3. Jäähdytysnesteen lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot (jos varusteena)
6. Suuntavilkun merkkivalo
7. LCD-näyttö

OVF041040/OVF041041

*  Auton todellinen mittaristo saattaa poiketa 
kuvassa näkyvästä.
Katso lisätietoja osasta ”Mittaristo”.

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Mittariston valaistus
Mittariston valaistuksen kirkkautta voi-
daan säätää seuraavasti:
• Kytkemällä virta-avain ON-asentoon
• Kytkemällä seisontavalot tai ajovalot 

päälle
• Painamalla säätökytkintä ylös tai alas. 

Asetettu kirkkaus näkyy mittariston 
LCD-näytöllä.

Mittarit
Nopeusmittari
Nopeusmittarista näet auton 
ajonopeuden.
Nopeusmittarin asteikkona on kilometriä 
tunnissa ja/tai mailia tunnissa.

OVF041042

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus ■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OVF041043L
■ Tyyypi C

OVF041043

OVF041043N
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Käyntinopeusmittari
Näet käyntinopeusmittarista moottorin 
käyntinopeuden kierroksina minuutissa.
Tarkkaile käyntinopeusmittaria, jotta osaat
valita oikeat vaihteenvaihtokohdat ja väl-
tät liian matalat/korkeat käyntinopeudet.

Jäähdytysnesteen lämpömittari
Tämä mittari näyttää jäähdytysnes-
teen lämpötilan virta-avaimen ollessa
ON-asennossa.
Pysäytä auto, jos moottori ylikuume-
nee. Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Moottori ylikuumenee”.

HUOMAUTUS
Älä käytä moottoria käyntinopeus-
mittarin PUNAISELLA ALUEELLA. 
Tämä voi aiheuttaa moottorille 
vakavia vaurioita.

■ Bensiinimoottori

■ Dieselmoottori

OVF041045

OVF041044

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OVF041047

OVF041047L

HUOMAUTUS
Moottori ylikuumenee ja saattaa 
vaurioitua, jos lämpömittarin osoi-
tin ylittää normaalin alueen ja liik-
kuu kohti ”130/H”-merkintää.

VAROITUS
Älä koskaan irrota jäähdyttimen 
kantta, kun moottori on kuuma. 
Jäähdytysneste on paineistettua ja 
se voi purkautua aiheuttaen vaka-
via palovammoja. Odota kunnes 
moottori on jäähtynyt, ennen kuin 
lisäät jäähdytysnestettä säiliöön.
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Polttoainemittari
Polttoainemittari näyttää arvion polt-
toainesäiliössä olevan polttoaineen
määrästä.

✽ MUISTUTUS
• Voita tarkistaa polttoainesäiliön tila-

vuuden luvusta 8. 
• Polttoainemittarin lisäksi auto on 

varustettu polttoainemäärän varoi-
tusvalolla, joka syttyy kun polttoaine-
säiliö on lähes tyhjä.

• Koska polttoaine liikkuu polttoai-
nesäiliössä ajon aikana, esimerkiksi 
kaarteissa, polttoainemittarin lukema 
saattaa vaihdella tai polttoainemää-
rän varioitusvalo saattaa syttyä.

Ulkolämpötila
Ulkolämpötila näytetään 1°C:n (1°F:n) 
tarkkuudella. Ulkolämpötilamittari toimii 
lämpötilan ollessa -40–60°C (-40–140°F).
• Tavalliseen lämpötilamittariin verrat-

tuna näytön lämpötilalukema päivittyy 
viiveellä (eikä siirrä kuljettajan huomio-
ta pois ajoradasta).

• Lämpötilayksikön vaihtaminen (°C-°F 
tai °F-°C): Paina DISP-painiketta yli 5 
sekunnin ajan ajotietokoneen ollessa 
toimintamatkatilassa (DTE).

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OVF041046

OVF041046L

 VAROITUS – 
Polttoainemittari

Polttoaineen loppuminen kesken 
ajon saattaa johtaa vaaratilantee-
seen.
Pysähdy lähimmälle huoltoasemal-
le ja lisää polttoainetta viipymättä, 
jos polttoainemäärän varoitusvalo 
syttyy tai kun mittarin osoitin on 
lähellä ”O/E”-merkintää.

HUOMAUTUS
Vältä ajamista polttoainesäiliö lähes 
tyhjänä. Polttoaineen loppuminen ajon 
aikana saattaa aiheuttaa palamis-
katkoksia moottorissa, mikä kohtaa 
katalysaattorin vaurioitumiseen. 

OVF041089
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Manuaalivaihteiston
vaihto-osoitin (jos varusteena)
Tämä osoitin ilmaisee, mille vaihteelle 
sinun tulisi vaihtaa polttoaineenkulutuk-
sen vähentämiseksi.
Esimerkki

: Osoitin ilmaisee, että sinun tuli-
si vaihtaa suurempi, 3. vaihde 
(kun 2. tai 1. vaihde on 
valittuna).

: Osoitin ilmaisee, että sinun tuli-
si vaihtaa pienempi, 3. vaihde 
(kun 4. tai 5. vaihde on valittu-
na).Tietoja ei näytetä, jos järjes-
telmä ei toimi oikein.

Automaattivaihteiston
vaihteenvalitsimen asennon 
näyttö (jos varusteena)
Tämä näyttö näyttää automaattivaihteis-
ton vaihteenvalitsimen asennon. 

Jäinen tienpinta -varoitusvalo 
(jos varusteena)
Tämän varoitusvalon syttyminen varoit-
taa kuljettajaa tienpinnan liukkaudesta 
kun:
• Virta-avain on ON-asennossa
• Ulkolämpötila on alle 4°C (39,2°F) 

(suunnilleen).
Varoitusvalo vilkkuu 10 sekunnin ajan 
ja jää palamaan. Myös merkkiääni 
toistetaan.

✽ MUISTUTUS
Kuljettajan tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota tien liukkauteen, ajaa olosuh-
teiden mukaisesti ja välttää ylinopeutta, 
nopeita kiihdytyksiä, äkkijarrutuksia ja 
jyrkkiä käännöksiä, jos valo syttyy ajon 
aikana.

OVF041048 OVF041049 OVF041090
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Matkamittari (km)
Matkamittari näyttää autolla ajetun 
kokonaismatkan.
Matkamittaria tarkkailemalla voit myös 
määrittää helpommin määräaikaishuol-
lon ajankohdan.

Osamatkamittari (km tai mailia)
Tämä toiminto näyttää osamatkamitta-
rin edellisen nollauksen jälkeen ajetun 
matkan.
Mittarin toiminta-alue on 0,0–9999,9 km.
Voit nollata (0,0) osamatkamittarin paina-
malla TRIP-painiketta yli sekunnin ajan.

LCD-näyttö
Ajotietokoneen tiedot, mukautetta-
vat asetukset, varoitukset jne. näkyvät 
LCD-näytöllä.
Näytön näkymä vaihtuu ( )-painik-
keella.
Näytössä siirrytään ( )-painikkeella.

OVF041052

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF041053

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045050K
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Ajotietokone
Ajotietokone on mikroprosessoriohjattu 
kuljettajan tietojärjestelmä, joka esittää 
näytöllä ajamiseen liittyvää tietoa. 

✽ MUISTUTUS
Eräät ajotietokoneeseen tallennetut tie-
dot (esimerkiksi keskinopeus) nollautu-
vat, jos akkukaapelit kytketään irti. 

Ajotietokoneen näyttötilat 
Voit vaihtaa ajotietokoneen näyttötilaa 
painamalla ohjauspyörän painiketta ▼.

Osamatka A/B (km tai mile, km/h tai 
MPH)
Osamatkamittari (1) 
• Toiminto näyttää matkan, joka on ajet-

tu osamatkamittarin edellisen nollauk-
sen jälkeen. 

 - Arvoalue: 0,0–9999,9 km tai mailia. 

OSAMATKA B 

• Osamatkamittari B 
• Keskinopeus [B] 
• Ajoaika [B] 

POLTTOAINEEN KULUTUS 

• Toimintamatka 
• Polttoaineen keskikulutus 
•  Polttoaineen hetkellinen 

kulutus

OSAMATKA A 

• Osamatkamittari [A] 
• Auton keskinopeus [A] 
• Ajoaika [A] 

Digitaalinen ajonopeusnäyttö 
(jos varusteena) 

OVF045372L

OVF045372E

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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• Osamatkamittari nollataan painamalla 
ohjauspyörän [▼] -painiketta yli yhden 
sekunnin ajan osamatkamittarin olles-
sa näytössä. 

Auton keskinopeus (2) 
• Ajotietokone laskee auton keskinopeu-

den toiminnon edellisen nollauksen jäl-
keisen ajomatkan ja -ajan perusteella. 

 - Nopeusalue: 0~999 km/h tai MPH 
• Keskinopeuden lukema nollataan pai-

namalla ohjauspyörän [▼]-painiketta
yli yhden sekunnin ajan keskinopeu-
den näkyessä näytössä. 

✽ MUISTUTUS
• Keskinopeus ei näy, jos autolla on 

ajettu alle 300 metriä tai alle 10 
sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain 
tai moottorin käynnistyspainike on 
asetettu ON-asentoon. 

• Keskinopeuden määritys jatkuu 
moottorin ollessa käynnissä, vaikka 
auto ei liikkuisi. 

Ajoaika (3) 
• Ajoaika osoittaa toiminnon edellisen 

nollauksen jälkeen kuluneen ajan. 
- Aika-alue (hh:mm): 00:00–99:59 
• Ajoaika nollataan painamalla ohjaus-

pyörän  [▼]-painiketta yli yhden sekun-
nin ajan, kun ajoaika näkyy ajotietoko-
neen näytössä. 

✽ MUISTUTUS
Järjestelmä laskee ajoaikaa mootto-
rin ollessa käynnissä, vaikka auto ei 
liikkuisi.

Polttoaineen kulutus (km tai mile, 
L/100km, km/L tai MPG) 
Toimintamatka jäljellä olevalla 
polttoaineella (1) 
• Toimintamatka on arvioitu matka, joka 

jäljellä olevalla polttoaineella voidaan 
ajaa.

 -  Arvoalue: 1–9999 km tai 1–9999 
mailia.

OVF045373L

OVF045373E

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B



624

Autosi ominaisuudet

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

✽ MUISTUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai 

akku on irrotettu, toimintamatkatieto 
ei mahdollisesti ole käytettävissä. 

• Todellinen ajomatka jäljellä olevalla 
polttoaineella voi poiketa ajotietoko-
neen ilmoittamasta toimintamatkan 
arvosta, joka on pelkkä arvio. 

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

• Hetkellinen polttoaineenkulutus ja 
toimintamatka saattavat vaihdella 
huomattavasti ajo-olosuhteiden, ajo-
tavan ja auton kunnon mukaan. 

Polttoaineen keskikulutus (2) 
• Järjestelmä laskee polttoaineen keski-

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

 -  Arvoalue:
0,0–99,9 l/100 km tai MPG 

• Keskikulutuslukema nollataan paina-
malla ohjauspyörän [▼]-painiketta yli 
yhden sekunnin ajan keskikulutuksen 
näkyessä näytössä. 

• Polttoaineen keskikulutus voidaan 
nollata 4 tunnin kuluttua virta-avai-
men tai älyavaimen kytkemisestä 
OFF-asentoon.

• Polttoaineen keskikulutus nollautuu 
(---) ajonopeuden ylittäessä 1 km/h, 
kun polttoainetta on lisätty yli 6 litraa. 

✽ MUISTUTUS
Polttoaineen keskikulutus tulee näky-
viin vasta, kun autolla on ajettu 10 
sekuntia tai 300 metriä sen jälkeen, kun 
virta-avain tai moottorin käynnistyspai-
nike on asetettu ON-asentoon. 

Polttoaineen hetkellinen kulutus (3) 
• Tässä osassa näytetään polttoaineen 

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

 -  Arvoalue: 0–30 L/100km, km/L tai 
0–50 MPG 
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Digitaalinen ajonopeusnäyttö (km/h tai 
MPH) (jos varusteena) 
Näytössä näkyy ajonopeus (km/h, MPH). 

OVF045364K
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Toiminto Selitys

LKAS
(Lane Keep Assist System, 

kaistavahtijärjestelmä)

• Lane Departure Warning System: kytkee kaistavahtitoiminnon (LDWS) käyttöön
• Pre-departure mode: aktiivinen kaistanpitoavustin tarkkailee ajolinjaa ja tehostaa ohjausta sekä 

kytkee kaistavahdin tarvittaessa
• Post-departure mode: kaista-avustinjärjestelmä kytkee kaistavahdin tarvittaessa
Lisätietoja on kappaleen 5 kohdissa ”Kaistavahti (LDWS)” ja ”Kaista-avustin (LKAS)”.

Speed limit info. LCD-näytössä näkyy tieosuuden nopeusrajoitus.

Mukautettavat asetukset
Tässä tilassa on mahdollista muuttaa mm. ovia ja valoja koskevia asetuksia.

Driving Assist = kuljettajaa avustavat järjestelmät (jos varusteena) 
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Toiminto Selitys

Auto Lock 
(automaattinen lukitus)

• Disable: Automaattinen keskuslukitus poistetaan käytöstä.
• Enable on Speed: Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h.
• Enable on Shift: Kaikki ovet lukkiutuvat automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaihteenvalit-

sin siirretään P-asennosta R-, N- tai D-asentoon.

Auto Unlock 
(automaattinen lukituksen 

avaus)

• Disable: Automaattinen ovien lukituksen avaus on pois käytöstä.
• On Key Out/Vehicle off: Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun virta-avain otetaan 

virtalukosta tai moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.
• On Shift to P: Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaih-

teenvalitsin siirretään P-asentoon.

Door Lock Sound 
(lukituksen merkkiääni) Ovien lukituksen merkkiäänen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

Smart Tailgate/Smart Trunk 
(takaluukun automaattinen 

avaus älyavaimella)

Takaluukun automaattisen avauksen käyttöönoton käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.
Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Takaluukun automaattinen avaus.

Door/Trunk = ovet ja luukut
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Toiminto Selitys

Head Lamp Delay 
(ajovalojen

saattovalotoiminto)

• On: Ajovalojen saattovalotoiminto on käytössä.
• Off: Ajovalojen saattovalotoiminto ei ole käytössä.
Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

Welcome Light 
(ovivalojen

vastaanottotoiminto)

• On: Maavalojen vastaanottotoiminto on käytössä.
• Off: Maavalojen vastaanottotoiminto ei ole käytössä.
Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

Travel Mode
Kun tämä asetus on valittuna, ajovalojen toispuolisen liikenteen toiminto on käytössä.
Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

Toiminto Selitys

Welcome Sound 
(tervetulotoivotus)

• Off: Tervetulotoivotus ei ole käytössä.
• On: Tervetulotoivotus on käytössä.

Valot

Sound = Äänet 
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Toiminto Selitys

Seat Easy Access 
(istuinavustin)

• None: kuljettajan istuimen avustintoiminto
• Normal/Extended:
  -  Kun moottori sammutetaan, kuljettajan istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin joko vähän 

(Normal-asetus) tai pidemmälle (Extended-asetus). Toiminto helpottaa autoon istumista ja 
autosta poistumista.

  -  Kuljettajan istuin palautuu lähtöasentoon, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-
asennosta ACC, ON tai START -asentoon.

Lisätietoja on tämän kappaleen osassa Kuljettajan istuimen asentomuisti.

Toiminto Selitys

Service Interval (huoltoväli, 
Euroopan ulkopuolella)

Voit asettaa haluamasi huoltovälin (km tai kk).
• Off: Huoltovälin osoitustoiminto on poissa käytöstä.
• On: Voit asettaa haluamasi huoltovälin (km tai kk).

Seat/Steering = istuimet/ohjauspyörä 

Service interval = huoltoväli 
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Toiminto Selitys

Fuel Economy Auto 
Reset (polttoaineen 

keskikulutuksen
automaattinen nollaus)

•  Off: Polttoaineen keskikulutus ei nollaudu automaattisesti polttoaineen täytön yhteydessä.
• After Refueling: Polttoaineen keskikulutus nollautuu automaattisesti polttoaineen täytön 

yhteydessä.
Lisätietoja on tämän kappaleen osassa “Ajotietokone”.

Fuel Economy Unit 
(polttoaineenkulutuksen

yksikkö)
Valitse polttoaineenkulutuksen yksikkö. (km/l, l/100 km)

Temperature Unit 
(lämpötilayksikön valinta) Valitse lämpötilayksikkö (°C,°F).

Tire Pressure Unit 
(rengaspaineen yksikkö) Valitse rengaspaineen yksikkö (psi, kPa, bar).

Language - Kieli Valitse käyttöliittymän kieli.

Muita toimintoja 
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LCD-näytöllä näkyvät tiedot 
Kello (jos varusteena) 

Kellonaika näkyy näytössä virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa. 

• Kellonajan näyttötapa 

12 ja 24 tunnin näyttötavan vaihtaminen: 
1. Paina TIME-painiketta yli 1 sekunnin 

ajan.
2. Vaihda näyttötapa 12H tai 24H 

-painikkeella.
3. Valitse haluamasi kellonajan näyttöta-

pa painamalla ▼-painiketta.

• Kellonajan muuttaminen 

Muuta kellonaikaa (tunti/minuutti): 
1. Paina ▼-painiketta, kun näytössä on 

kellonajan näyttötapa -valikko. 
2. Muuta tunnit -painikkeella (1 tunti 

eteenpäin).
3. Siirry minuuttiasetukseen ▼-painik-

keella.
4. Muuta minuutit -painikkeella 

(1 minuutti eteenpäin). 
5. Poistu TIME-näytöstä painamalla 

▼-painiketta.

OVF041065
OVF045131K/Q OVF045131K/Q



704

Autosi ominaisuudet

Ovi tai takaluukku auki 

Näytön kuva osoittaa avoimen oven tai 
takaluukun.

Ohjauspyörän lämmitin ON/OFF 

Ilmoitus näytetään, kun ohjauspyörän 
lämmitin kytketään päälle. 

Ilmoitus näytetään, kun ohjauspyörän 
lämmitin kytketään pois päältä. 

Lisätietoja on kappaleen 4 osassa 
Ohjauspyörä.

OVF043066

■ Ovi

OVF043067

■ Takaluukku

OVF045068L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045069L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Mittariston valaistuksen 
kirkkaus

Mittariston valaistuksen kirkkausasetus 
näkyy, kun mittariston valaistusta sääde-
tään. Lisätietoja on kappaleen 4 osassa 
Mittariston valaistus. 

Varoitus pysäköintiavustinjärjestelmän 
havaitsemasta esteestä 

Näyttää alueen, jossa este on havaittu 
peruutettaessa tai eteenpäin ajettaes-
sa. Lisätietoja on kappaleen 4 osassa 
Pysäköintiavustinjärjestelmä.

Matala rengaspaine 
(jos valvontajärjestelmä varusteena) 

Näytöllä näkyy varoitus liian matalasta 
rengaspaineesta, kun yhden tai useam-
man renkaan rengaspaine on liian mata-
la. Näet ilmoituksesta, mitä rengasta 
varoitus koskee. 
Katso lisätietoja kappaleen 6 osasta TPMS 
(rengaspaineen valvontajärjestelmä).

OVF045367L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF041071

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF041070

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Kytke sulakekytkin ON-asentoon 
(tilakytkin)

Ilmoitus näytetään, kun kuljettajan pitää 
kytkeä ohjauspyörän alla sijaitseva mitta-
riston sulakekytkin ON-asentoon. Katso 
lisätietoja kappaleen 7 osasta Sulakkeet. 

Tarkista etusäleikön aktiivisen 
ilmanohjausläppäjärjestelmän toiminta 

Ilmoitus näytetään kun: 
• Ilmanohjausläpät eivät toimi oikein 
• Aktiivisen ilmanohjausläpän ohjausjär-

jestelmässä on toimintahäiriö 
• Ilmanohjausläpät eivät aukea, vaikka 

niiden pitäisi aueta. 
Ilmoitus poistuu, kun edellä kuvattuja 
ongelmia ei enää esiinny. 

✽ MUISTUTUS 
• Ylläkuvatut ilmoitukset saattavat 

tulla näyttöön vaikka ilmanohjauslä-
pät toimisivat oikein. Tarkista, onko 
läpän väliin tarttunut jotain tai onko 
läppä jäätynyt. 

• Varoitus ei saata ilmaantua näyttöön 
heti talviolosuhteissa. 

OVF045366L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045365L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Varoitusviestit
(varustelun mukaan) 
Avain ei ole autossa 

LCD-näytössä näkyy varoitus, jos joku 
ovista avataan tai suljetaan, kun älyavain 
ei ole autossa moottorin käynnistyspai-
nikkeen ollessa ACC, ON tai START 
-asennossa. Myös merkkiääni kuuluu 5 
sekunnin ajan, jos älyavain ei ole ajoneu-
vossa ja ovi suljetaan. 
Pidä älyavain aina mukanasi. 

Järjestelmä ei havaitse älyavainta 

LCD-näytössä näkyy varoitus 10 sekun-
nin ajan, jos painat moottorin käynnistys-
painiketta, kun älyavain ei ole autossa 
tai kun järjestelmä ei havaitse älyavainta. 
Myös ajonestolaitteen merkkivalo vilkkuu 
10 sekunnin ajan. 

Paina käynnistyspainiketta älyavaimella 

LCD-näytössä näkyy ”Press start button 
with key” -varoitus 10 sekunnin ajan, jos 
painat moottorin käynnistyspainiketta, 
kun järjestelmä ei havaitse älyavainta. 
Myös ajonestolaitteen merkkivalo vilkkuu 
10 sekunnin ajan. 

OVF045375L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045376L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045377L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Älyavaimen paristo on heikko 

LCD-näytöllä näkyy varoitus noin 10 
sekunnin ajan, jos älyavaimen paristo on 
heikko, kun moottorin käynnistyspainike 
painetaan OFF-asentoon . Kuulet myös 
kerran toistuvan merkkiäänen. 
Vaihda paristo. 

Paina jarrupoljin pohjaan ennen 
moottorin käynnistämistä (autot, joissa on 
automaatti- tai kaksoiskytkinvaihteisto) 

LCD-näytössä näkyy noin 10 sekunnin 
ajan varoitus, jossa kehotetaan paina-
maan jarrupoljin pohjaan ennen mootto-
rin käynnistämistä, jos moottorin käyn-
nistyspainike painetaan ACC-asentoon 
painamalla sitä kahdesti ja jarrupoljinta 
ei pidetä samaan aikaan alaspainettuna. 

Paina kytkinpoljin pohjaan asti ennen 
moottorin käynnistämistä (autot, joissa 
on manuaalivaihteisto) 

LCD-näytössä näkyy noin 10 sekunnin 
ajan varoitus, jossa kehotetaan paina-
maan kytkinpoljin pohjaan asti ennen 
moottorin käynnistämistä, jos mootto-
rin käynnistyspainike painetaan ACC-
asentoon painamalla sitä kahdesti ja 
kytkinpoljinta ei pidetä samaan aikaan 
alaspainettuna.

OVF045378L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045379L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045380L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 

Jos yrität sammuttaa moottorin kun vaih-
teenvalitsin ei ole P-asennossa, käyn-
nistyspainike siirtyy ACC-asentoon. 
Jos painiketta painetaan uudelleen, 
se siirtyy ON-asentoon. LCD-näytössä 
näkyy noin 10 sekunnin ajan varoitus, 
jossa kehotetaan siirtämään vaihteen-
valitsin P-asentoon ennen moottorin 
sammuttamista.
Myös merkkiääni toistuu noin 10 sekun-
nin ajan. (Varustelun mukaan.) 

Paina käynnistyspainiketta uudelleen 

Merkkiääni toistuu jatkuvasti ja LCD-
näytössä näkyy noin 10 sekunnin ajan 
varoitus, jossa ohjeistetaan käynnistä-
mään moottori painamalla käynnistys-
painiketta uudelleen, jos käynnistyspai-
niketta ei voitu käyttää aiemmin käyn-
nistyspainikejärjestelmän toimintahäiriön 
vuoksi.
Merkkiäänen toistaminen lakkaa, jos 
käynnistyspainikejärjestelmän toimin-
tahäiriö korjaantuu tai hälytysjärjestel-
mä aktivoituu. Vie auto valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen, jos varoitus 
näkyy aina käynnistyspainikkeen paina-
misen yhteydessä. 

Vaihda pysäköintivaihteelle ”P” tai 
vapaalle ”N”, kun käynnistät moottorin 

LCD-näytöllä näkyy n. 10 sekunnin ajan 
varoitus, jos yrität käynnistää mootto-
ria, kun vaihteenvalitsin on muussa kuin 
pysäköinti- (P) tai vapaa-asennossa (N). 
Voit käynnistää moottorin myös vaihteen-
valitsimen ollessa vapaa-asennossa (N), 
mutta käynnistäminen on turvallisempaa 
vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa. 

OVF045381L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045382L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045383L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Paina käynnistyspainiketta kääntäessäsi 
ohjauspyörää (varustelun mukaan) 

LCD-näytöllä näkyy noin 10 sekunnin 
ajan varoitus, jos ohjauspyörän lukitus 
ei vapaudu normaalisti, kun käynnistys-
painiketta (ENGINE START/STOP) pai-
netaan. Merkkiääntä toistetaan ja käyn-
nistyspainikkeen merkkivalo vilkkuu 10 
sekunnin ajan. 
Nähtyäsi varoituksen käännä ohjauspyö-
rää vuorotellen vasemmalle ja oikealle, 
ja paina samalla käynnistyspainiketta 
uudelleen.

Tarkista ohjauspyörän lukitusjärjestelmä 
(varustelun mukaan) 

LCD-näytöllä näkyy noin 10 sekunnin 
ajan varoitus, jos ohjauspyörä ei lukkiudu 
normaalisti, kun käynnistyspainike pai-
netaan OFF-asentoon. Myös merkkiääni 
kuuluu 3 sekunnin ajan ja käynnistyspai-
nikkeen merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin 
ajan.

Tarkista jarruvalovalokoskettimen sulake 

LCD-näytöllä näkyy noin 10 sekunnin 
ajan varoitus, kun jarruvalokoskettimen 
sulake on irrotettu. 
Vaihda sulake. Jos et voi vaihtaa sula-
ketta heti, voit käynnistää moottorin pai-
namalla käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/STOP) 10 sekunnin ajan sen 
ollessa ACC-asennossa. 

OVF045384L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045385L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045386L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B



4 77

Autosi ominaisuudet

Tarkista pakojärjestelmä (vain 
dieselmoottorilla varustetut autot) 

Varoitusviesti tulee näyttöön, jos hiuk-
kassuodattimessa on toimintahäiriö. 
Tarkastuta hiukkassuodatin valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä. 
Katso lisätietoja kappaleen 7 osasta 
Dieselmoottorin hiukkassuodatin. 

Tarkista aktiivijousitusjärjestelmä 
(ECS, jos varusteena) 

• Varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
ECS-aktiivijousitusjärjestelmässä on 
toimintahäiriö. Suosittelemme, että 
tarkastutat ajoneuvon valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja kappaleen 5 osasta 
”Aktiivijousitusjärjestelmä (ESC)”. 

✽  MUISTUTUS:
ECS-varoitusviesti

Jos  ajonvakautusjärjestelmässä 
(ESC) on toimintahäiriö, ECS-
aktiivijousitusjärjestelmän varoitusvies-
ti voi tulla näyttöön ja ajonvakautus-
järjestelmän ESC-varoitusvalo syttyä 
mittaristossa.

OVF045387L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045411
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Varoitus- ja merkkivalot 
(mittaristo)
Voit tarkistaa että merkkivalot toimivat, 
kun käännät virta-avaimen ON-asentoon 
(älä käynnistä moottoria). Jos joku 
merkkivaloista ei pala, anna valtuutetun 
Hyundai-liikkeen tarkastaa merkkivalo.
Varmista, että kaikki merkkivalot sam-
muvat moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Selvitä aina, mitä palamaan jäävät merk-
kivalot ilmaisevat. 

Seuraavien merkki- ja varoitusvalojen 
toiminta on kuvattu aiemmin.
• Automaattivaihteiston vaihteenvalitsi-

men asentonäyttö
• Manuaalivaihteiston vaihteenilmaisin
• Jäinen tienpinta -varoitusvalo
• Door/tailgate open (ovi/takaluukku 

auki, LCD-näytöllä)
• Heated steering wheel ON/OFF 

(ohjauspyörän lämmitin päällä/pois)
• Parking assist warning (varoitus pysä-

köintiavustinjärjestelmän havaitsemas-
ta esteestä, LCD-näytöllä)

• Low tire pressure (matala rengaspai-
ne, LCD-näytöllä)

Turvavyön varoitusvalo ja 
merkkiääni

Turvavyön merkkivalo vilkkuu tai palaa 
noin 6 sekunnin ajan sen jälkeen, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon, riip-
pumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.
Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta
”Turvavyöt”.

Turvatyynyjärjestelmän
varoitusvalo

Tämä merkkivalo palaa noin 6 sekun-
nin ajan, kun virta-avain käännetään
ON-asentoon.
Tämä valo syttyy myös, kun turvatyyny-
järjestelmässä on toimintahäiriö. Anna 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastaa turvatyynyjärjestelmä, jos tur-
vatyynyn merkkivalo ei syty ollenkaan, 
ei sammu noin 6 sekunnin kuluessa vir-
ta-avaimen kytkemisestä ON-asentoon 
tai moottorin käynnistämisestä, tai jos se 
syttyy ajon aikana.
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Ajonestojärjestelmän
merkkivalo

Autot, joita ei ole varustettu 
älyavainjärjestelmällä
Tämä valo syttyy ennen moottorin käyn-
nistämistä, kun virta-avain on työnnetty 
virtalukkoon ja käännetty ON-asentoon.
Voit käynnistää moottorin. Merkkivalo
sammuu moottorin käynnistyttyä. 
Jos merkkivalo vilkkuu ennen moot-
torin käynnistämistä, kun virta-avain 
on ON-asennossa, anna valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
järjestelmä.

Älyavainjärjestelmällä varustetut autot 
Jos älyavainjärjestelmällä varustetussa 
autossa ilmenee seuraavia vikaoireita, 
ajoneston merkkivalo syttyy, vilkkuu tai 
sammuu.
• Kun älyavain on autossa ja käynnis-

tyspainike (ENGINE START/STOP) on 
ACC- tai ON-asennossa, merkkivalo 
syttyy noin 30 sekunniksi osoittamaan, 
että moottorin voi käynnistää. Jos äly-
avain ei ole autossa ja käynnistyspai-
niketta painetaan, merkkivalo vilkkuu 
muutaman sekunnin ajan, mikä osoit-
taa että moottoria ei voi käynnistää.

• Jos merkkivalo syttyy ainoastaan 2 
sekunniksi ja sammuu, kun käynnis-
tyspainike painetaan ON-asentoon 
älyavaimen ollessa autossa, anna val-
tuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän tar-
kastaa järjestelmä.

• Jos akun varaustila on heikko, kun 
käynnistyspainiketta (ENGINE START/ 
STOP) painetaan, merkkivalo vilkkuu 
eikä moottoria voi käynnistää. Moot-
torin käynnistäminen saattaa kuitenkin 
onnistua painamalla käynnistyspaini-
ketta älyavaimella. Merkkivalo vilkkuu, 
jos älyavainjärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

Ovi auki -varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy, jos kaikkia 
ovia ei ole suljettu kunnolla.

Takaluukku
auki -varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy, kun takaluuk-
kua ei ole suljettu kunnolla. 
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Polttoainemäärän
varoitusvalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun polttoai-
nesäiliö on lähes tyhjä. Jos valo syt-
tyy, polttoainetta tulee lisätä viipymät-
tä. Ajaminen valon palaessa tai polt-
toainemittarin osoittimen ollessa ”O/E”-
merkinnän alapuolella saattaa aiheuttaa 
palamiskatkoksia moottorissa, mikä joh-
taa katalysaattorin vaurioitumiseen (jos 
varusteena).

Sähköisen
ohjaustehostimen (EPS) 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy hetkeksi, kun 
virta-avain käännetään ON-asentoon.
Varoitusvalo syttyy myös, kun sähköi-
sessä ohjaustehostimessa on toiminta-
häiriö. Jos se syttyy ajon aikana, pyydä 
valtuutettua HYUNDAI-jälleenmyyjää tar-
kistamaan auto.

Suuntavilkun
merkkivalo

Vihreät vilkkuvat nuolet mittaristossa 
osoittavat, minkä puoleinen suuntavilk-
ku on päällä. Suuntavilkkujärjestelmässä 
on toimintahäiriö, jos nuoli syttyy muttei 
vilku, vilkkuu nopeammin kuin normaa-
listi tai ei syty lainkaan. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään vian korjaamiseksi.

Seisonta- ja ajovalojen 
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun seisonta- 
tai ajovalot palavat. 

Lähivalojen merkkivalo 
(jos varusteena) 

Tämä merkkivalo syttyy, kun ajovalot 
 palavat.
Merkkivaloa vastaava osoitin näkyy LCD-
näytöllä, jos ajoneuvossa on B-tyypin 
mittaristo.

Kaukovalojen merkkivalo 

Tämä merkkivalo syttyy, kun valokytkin 
on kaukovaloasennossa tai kaukovaloilla 
annetaan valomerkki. 
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Automaattisen
kaukovalojärjestelmän
varoitusvalo
(jos varusteena) 
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat. 
• Jos järjestelmä havaitsee edellä aja-

van tai vastaantulevan auton valot, se 
kytkee automaattisesti lähivalot. 

Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta 
Automaattinen kaukovalojärjestelmä. 

AFLS (Adaptive Front 
Lighting System) 
-kaarrevalojärjestelmän
vikavalo (jos varusteena)
Vikavalo syttyy, jos AFLS-järjestelmässä 
on toimintahäiriö. Pysähdy lähimpään
turvalliseen paikkaan, sammuta moottori 
ja käynnistä se uudelleen. Vie autosi 
valtuutetulle HYUNDAI-jälleenmyyjälle 
tarkistusta varten, jos vikavalo palaa 
jatkuvasti.

Etusumuvalojen merkkivalo 
(jos varusteena)

Merkkivalo palaa, kun etusumuvalot on 
sytytetty.

Takasumuvalon
merkkivalo
(jos varusteena)

Merkkivalo palaa, kun takasumuvalot on 
sytytetty.

Lasinpesunesteen
matalan tason 
varoitusvalo

Varoitusvalo syttyy, kun lasinpesuneste-
säiliö on lähes tyhjä. Täytä säiliö mahdol-
lisimman pian.

Seisontajarrun ja 
matalan
jarrunestetason
varoitusvalo

Seisontajarrun merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun seisontajarru
on päällä ja virta-avain on START- tai 
ON-asennossa. Merkkivalon tulisi sam-
mua, kun seisontajarru vapautetaan.

Jarrunesteen matalan tason varoitusvalo
Jarrunestesäiliön nestetaso saattaa olla 
liian matala, jos varoitusvalo ei sammu. 
Jos varoitusvalo ei sammu:
1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen 

paikkaan.
2. Sammuta moottori, tarkista jarrunes-

tesäiliön nestetaso välittömästi ja lisää 
jarrunestettä tarvittaessa. Tarkista sit-
ten, näkyykö jarrujärjestelmän osissa 
merkkejä nestevuodosta.

3. Älä aja autolla, jos merkkivalo ei 
sammu tai jos havaitsit merkkejä jar-
runestevuodosta tai jarrut eivät toimi 
normaalisti. Hinauta auto valtuutet-
tuun HYUNDAI-huoltoon jarrujärjes-
telmän tarkastusta ja tarvittavaa kor-
jausta varten.

AFLS
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AUTO 
HOLD

Autosi on varustettu ristikkäisellä kaksi-
piirijarrujärjestelmällä. Tämän rakenteen 
ansiosta kahden pyörän jarrut toimivat, 
vaikka toinen jarrujärjestelmän piireistä 
vikaantuisi. Toisen piirin vikaantuessa 
jarrupolkimen liike on tavallista pidempi, 
ja auton pysäyttämiseen tarvitaan enem-
män poljinvoimaa. Myös auton pysähty-
mismatka on tavallista pidempi. Jos vika 
ilmenee ajon aikana, vaihda pienemmäl-
le vaihteelle moottorijarrutuksen tehosta-
miseksi ja pysäytä auto mahdollisimman 
nopeasti.
Tarkista varoitusvalon polttimon kunto 
varmistamalla, että seisontajarrun ja 
matalan jarrunestetason merkkivalo syt-
tyy, kun virta-avain on ON-asennossa. 

Sähkötoimisen
seistontajarrun (EPB) 
vikavalo

EPB-järjestelmän merkkivalo syttyy, kun 
virta-avain käännetään ON-asentoon, ja 
sen tulisi sammua noin 3 sekunnin kulut-
tua. Tarkistuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos varoitusvalo ei 
sammu tai jos se ei syty ollenkaan 
EPB-järjestelmän varoitusvalo saat-
taa syttyä vaikka EPB-järjestelmässä
ei olisikaan toimintahäiriötä, kun ESP-
järjestelmän varoitusvalo syttyy ESP-
järjestelmän toimintahäiriön takia.
Katso lisätietoja kappaleen 5 osasta 
”EPB”.

AUTO HOLD -merkkivalo 
(jos varusteena)

Kun painat AUTO HOLD -kytkintä, mit-
taristossa syttyy valkoinen AUTO HOLD 
-merkkivalo. Kun hidastat ja pysäytät 
auton jarrupolkimella, merkkivalon väri 
muuttuu valkoisesta vihreäksi. 
Jos AUTO HOLD -merkkivalo palaa kel-
taisena, AUTO HOLD -järjestelmässä
on toimintahäiriö. Tarkistuta järjestelmä 
valtuutetussa HYUNDAI-huollossa.
Katso lisätietoja kappaleen 5 osasta 
”AUTO HOLD”.

VAROITUS
Älä aja autolla varoitusvalon palaes-
sa. Jos merkkivalo ei sammu, anna 
valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tar-
kastaa ja korjata jarrut viipymättä.

EPB
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ABS-järjestelmän
varoitusvalo

Tämä valo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon ja sammuu noin 3 
sekunnin kuluessa, jos järjestelmä toimii 
normaalisti.
ABS-järjestelmässä saattaa olla toimin-
tahäiriö, jos varoitusvalo ei sammu, tai 
jos se syttyy ajon aikana tai ei syty 
ollenkaan, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon.
Tarkistuta autosi valtuutetussa
HYUNDAI-huollossa mahdollisimman 
pian. Auton tavallinen jarrujärjestelmä 
toimii tästä huolimatta, mutta lukkiutuma-
ton jarrujärjestelmä ei ole käytössä.

Elektronisen
jarruvoiman
jakojärjestelmän
(EBD)
varoitusvalo
Jos sekä ABS- että EBD-järjestelmän 
varoitusvalot syttyvät ajon aikana, autosi 
ABS- ja EBD-järjestelmissä saattaa olla 
toimintahäiriö.
Sekä tavallisessa että ABS-
jarrujärjestelmässä saattaa olla toimin-
tahäiriö. Tarkistuta autosi viipymättä val-
tuutetussa HYUNDAI-huollossa.

✽ MUISTUTUS
Nopeus- ja matkamittarin toimin-
ta voi häiriytyä, jos ABS- tai EBD-
järjestelmän varoitusvalo ei sammu. 
Myös ESP-järjestelmän varoitusvalo 
saattaa syttyä, ja ohjaus saattaa muut-
tua kevyemmäksi tai raskaammaksi. 
Tarkistuta autosi viipymättä valtuute-
tussa HYUNDAI-huollossa.

VAROITUS
Jos sekä ABS-merkkivalo että jar-
rujärjestelmän merkkivalo palavat 
jatkuvasti, autosi jarrujärjestelmä 
ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus 
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 
Vältä äkkijarrutuksia ja ajamista 
suurella ajonopeudella. 
Tarkistuta autosi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä mahdollisim-
man pian.
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ESP-ajonvakautus-
järjestelmän merkkivalo

ESP-ajonvakautusjärjestelmän merkki-
valo syttyy, kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, minkä jälkeen merkkivalon 
tulisi sammua noin 3 sekunnin kulut-
tua. Kun ESP-ajonvakautusjärjestelmä on 
kytketty päälle, se valvoo ajo-olosuhtei-
ta. ESP-merkkivalo ei syty normaaleissa 
ajo-olosuhteissa. ESP-järjestelmä aktivoi-
tuu ja ESP-merkkivalo vilkkuu, kun tien-
pinta on liukas tai renkaiden ja tienpinnan 
välinen kitka pienenee merkittävästi.
Merkkivalo ei sammu, jos ESP-
ajonvakautusjärjestelmässä on toimin-
tahäiriö. Tarkistuta autosi valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

ESP OFF -merkkivalo 

ESP OFF (ESP-järjestelmä poiskytketty) 
-merkkivalo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon, mutta sen tulisi 
sammua noin 3 sekunnin kuluttua. Kytke 
ESP-ajonvakautusjärjestelmä pois käy-
töstä painamalla ESP OFF -painiketta. 
Kun ESP OFF -merkkivalo syttyy, ESP-
järjestelmä on kytketty pois käytöstä. 

AUTO STOP -merkkivalo 
(jos varusteena)

Merkkivalo syttyy, kun Stop and 
Go-järjestelmä sammuttaa moottorin.
AUTO STOP -merkkivalo vilkkuu 5
sekunnin ajan, kun moottori käynnistyy 
automaattisesti uudelleen.
Katso lisätietoja kappaleen 5 kohdasta 
”Stop and Go -järjestelmä (ISG)”

Merkkivaloa vastaava osoitin näkyy LCD-
näytöllä, jos ajoneuvossa on B-tyypin 
mittaristo.

✽ MUISTUTUS
Jotkin auton varoitusvaloista saattavat 
palaa muutaman sekunnin ajan (ABS, 
ESP, ESP OFF, EPS tai seisontajarrun 
varoitusvalo), kun moottori käynnistyy 
automaattisesti Stop and Go -järjestel-
män (ISG) ohjaamana. 
Tämä on seurausta hetkellisestä alhai-
sesta akkujännitteestä eikä tarkoita, että 
näissä järjestelmissä esiintyisi vikaa.

SPORT- (urheilullisen 
ajotilan) merkkivalo 
(jos varusteena)

SPORT- (urheilullisen ajotilan) merkkiva-
lo syttyy, kun SPORT-painiketta paine-
taan. Merkkivalo sammuu, kun painiketta 
painetaan uudelleen.
Katso lisätietoja kappaleen 5 osasta
”Automaattivaihteisto”.

SPORT



4 85

Autosi ominaisuudet

Vakionopeudensäätimen merkkivalo 
(jos varusteena)

Vakionopeudensäätimen
CRUISE-merkkivalo
Merkkivalo syttyy, kun vakionopeuden-
säädin kytketään päälle painamalla
ohjauspyörän /CRUISE -painiketta. 
Merkkivalo sammuu, kun vakionopeu-
densäädin kytketään pois painamalla 
/ CRUISE -painiketta uudelleen. 

Vakionopeudensäätimen SET-merkkivalo
Merkkivalo syttyy, kun vakionopeuden-
säätimen painikkeita (-SET tai RES+) 
painetaan.
Vakionopeudensäätimen SET-
merkkivalo ei pala, kun vakionopeuden-
säätimen CANCEL-painiketta painetaan 
tai kun järjestelmä kytketään pois päältä. 
Katso lisätietoja kappaleen 5 osasta 
”Vakionopeudensäädin”.
Vakinopeudensäädintä kuvaava osoitin 
näkyy LCD-näytöllä.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo 
(jos varusteena)

Merkkivalo syttyy, kun nopeudenrajoitin 
kytketään päälle painamalla ohjauspyö-
rän -painiketta. Merkkivalo sammuu, 
kun  painiketta painetaan uudelleen 
nopeudenrajoittimen poiskytkemiseksi. 
Merkkivalo vilkkuu, jos vakionopeuden-
säätimessä on toimintahäiriö.

Tarkistuta järjestelmä viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Saat lisätietoja kappaleen 5 osasta 
”Nopeudenrajoitin”.
Ajonopeuden rajoitinta ilmaiseva kuvake 
näkyy LCD-näytöllä.

OVF051029

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051028

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051024

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051027

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Kaistavahtijärjestelmän
(LKAS) merkkivalo
(jos varusteena)

Kaistavahtijärjestelmän (LKAS) -merkki-
valo syttyy, kun kytket järjestelmän pääl-
le painamalla LKAS-painiketta.
Keltainen LKAS-merkkivalo syttyy, jos 
järjestelmässä on toimintahäiriö.
Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta LKAS 
(kaistavahtijärjestelmä).

TPMS (Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän) varoitusvalo 
(jos varusteena)
Matalan rengaspaineen 
varoitusvalo / 
Rengaspaineen valvonta-
järjestelmän (TPMS) -vika-
valo

Matalan rengaspaineen varoitusvalo syt-
tyy 3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon.
Kun yhden tai useamman renkaan ren-
gaspaine on liian matala, varoitusvalo 
syttyy, ja näet näytöllä näkyvästä varoi-
tuksesta, minkä renkaan rengaspaine on 
liian matala.
Jos rengaspaineen valvontajärjestelmäs-
sä on toimintahäiriö, valo vilkkuu noin 
minuutin ajan ja jää palamaan.
Tarkistuta järjestelmä viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Katso lisätietoja kappaleen 6 osasta
”TPMS” (rengaspaineen valvontajärjes-
telmä).
Näet näytöllä näkyvästä varoitukses-
ta, minkä renkaan rengaspaine on liian 
 matala.

VAROITUS – Auton
pysäytyttäminen
turvallisesti

• Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä ei kykene varoittamaan sinua 
ulkoisen tekijän aiheuttamasta 
äkillisestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
nosta jalka pois kaasupolkimelta, 
hidasta ajonopeutta jarruttamalla 
kevyesti ja pysäytä auto lähim-
pään turvalliseen paikkaan.
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Moottorin alhaisen 
öljynpaineen varoitusvalo

Varoitusvalo syttyy, kun moottorin öljyn-
paine on liian matala.
Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana:
1. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen 

paikkaan.
2. Sammuta moottori ja tarkista moottorin 

öljytaso. Lisää öljyä tarpeen mukaan, 
jos taso on liian matala 

Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos et voi lisätä öljyä välittö-
mästi tai jos varoitusvalo ei sammu, kun 
öljyä on lisätty. 

Moottorin öljytason 
varoitusvalo
(jos varusteena)

Moottorin öljytaso tulee tarkistaa, jos 
moottorin öljytason varoitusvalo syttyy.
Jos varoitusvalo syttyy, tarkista mootto-
rin öljymäärä viipymättä ja lisää tarvit-
taessa moottoriöljyä.
Kaada suosituksenmukaista moottoriöl-
jyä hitaasti täyttösuppiloon. (Öljyä lisä-
tään noin 0,6–1,0 l)
Käytä vain suosituksen mukaista mootto-
riöljyä. (Katso kohtaa ”Suositeltavat voite-
luaineet ja täyttömäärät” kap paleessa 8.)
Älä lisää liikaa moottoriöljyä kerrallaan, 
jotta öljytaso ei ylitä mittatikun F-merkkiä.
Merkkivaloa vastaava osoitin näkyy
LCD-näytöllä, jos ajoneuvo on varustettu 
tyypin B mittaristolla.

HUOMAUTUS
Moottori voi vaurioitua pahas-
ti, jos öljynpaineen varoitusvalo 
syttyy moottorin ollessa käynnis-
sä. Öljynpaineen varoitus syttyy, 
kun öljynpaine on liian matala. 
Normaalisti se syttyy, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon, 
ja sammuu heti moottorin käyn-
nistyttyä. Moot torissa on vakava 
toimintahäiriö, jos valo ei sammu 
moottorin käynnistyttyä. 
Jos näin käy, pysäytä auto heti kun 
voit tehdä sen turvallisesti, sam-
muta moottori ja tarkasta öljytaso. 
Jos öljytaso on matala, lisää moot-
toriöljyä kunnes taso on riittävä 
ja käynnistä moottori. Sammuta 
moottori välittömästi, jos varoi-
tusvalo ei sammu heti moottorin 
käynnistyttyä. Auto tulisi tarkastaa 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä 
ennen sillä ajamista, jos varoi-
tusvalo ei sammu heti moottorin 
käynnistyttyä.

HUOMAUTUS
Moottori saattaa vaurioitua vaka-
vasti, jos sitä ei sammuteta heti 
öljynpaineen varoitusvalon sytyttyä. 
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✽ MUISTUTUS
• Varoitusvalo sammuu moottorin läm-

mettyä, kun autolla on ajettu noin 
50–100 km moottoriöljyn lisäämisen 
jälkeen.

• Varoitusvalo sammuu välittömäs-
ti, jos kytket virta-avaimen ON- ja 
OFF-asentoon 3 kertaa peräkkäin 10 
sekunnin aikana. Jos et lisää mootto-
riöljyä, varoitusvalo syttyy moottorin 
lämmettyä, kun autolla on ajettu noin 
50–100 km 

Vikavalo (MIL) 
(Check engine 
-varoitusvalo)

Tämä merkkivalo on osa moottorinoh-
jausjärjestelmää, joka tarkkailee erilaisia 
päästönestojärjestelmän komponentte-
ja. Päästönestojärjestelmän osassa on 
toimintahäiriö, jos vikavalo syttyy ajon 
aikana.
Tämä valo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon, ja sammuu muu-
taman sekunnin kuluttua moottorin käyn-
nistämisestä. Jos se syttyy ajon aikana 
tai ei syty, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon, tarkistuta järjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Vaikka autolla voi yleensä ajaa normaa-
listi tästä huolimatta, tarkistuta järjestel-
mä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä
viipymättä.

HUOMAUTUS
Ajon jatkaminen pitkään päästö-
nestojärjestelmän vikamerkkivalon 
palaessa voi aiheuttaa päästönes-
tojärjestelmään vaurioita, jotka vai-
kuttavat auton ajettavuuteen ja/tai 
polttoaineenkulutukseen.

VAROITUS – 
Bensiinimoottori

Jos päästönestojärjestelmän vika-
valo palaa, katalysaattori saat-
taa vaurioitua, mikä voi johtaa 
alentuneeseen suorituskykyyn. 
Tarkastuta moottorinohjausjär-
jestelmä viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS
Vie autosi tarkastettavaksi lähim-
pään valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos valo palaa jatku-
vasti, kun autolla on ajettu öljyn 
lisäämisen jälkeen noin 50–100 km 
ja moottori on lämmennyt. 
Moottorin öljytaso tulee tarkistaa 
ja öljy tulee vaihtaa säännöllises-
ti, vaikka vikavalo ei syttyisikään 
moottorin ollessa käynnissä

VAROITUS – 
Dieselmoottori
(jos moottori on varustettu 
hiukkassuodattimella)

Moottorin vikavalon (MIL) vilkkumi-
nen saattaa loppua, kun autolla aje-
taan riittävän kauan (n. 25 minuuttia) 
yli 60 km/h nopeudella tai suurem-
malla kuin 2. vaihteella, moottorin 
käyntinopeudella 1500–2000 r/min.
Jos moottorin vikavalo (MIL) vilk-
kuu edelleen, tarkastuta hiukkas-
suodatinjärjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
Polttoaineenkulutus saattaa nous-
ta ja hiukkassuodatin vaurioitua, 
jos ajat autolla moottorin vikavalon 
(MIL) vilkkumisesta huolimatta. 
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Jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo
(jos varusteena)

Varoitusvalo syttyy, kun jäähdytysnes-
teen lämpötila ylittää 120 ± 3 °C.
Pysäytä auto, jos moottori ylikuume-
nee. Katso lisätietoja kohdasta 6
”Ylikuume neminen”.

✽ MUISTUTUS
Jos jäähdytysnesteen lämpötilan varoi-
tusvalo palaa, se osoittaa ylikuumene-
mista, joka voi vaurioittaa moottoria.

Hehkutuksen merkkivalo 
(dieselmoottori)

Merkkivalo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon. Hehkutusaika
vaihtelee jäähdytysnesteen lämpötilan, 
ulkoilman lämpötilan ja akun varausta-
son mukaan.

✽ MUISTUTUS
Jos moottoria ei käynnistetä 10 sekun-
nin kuluessa hehkutuksen päättymises-
tä, käännä virta-avain ensin takaisin 
LOCK-asentoon 10 sekunnin ajaksi ja 
sitten ON-asentoon aloittaaksesi hehku-
tuksen uudelleen.

HUOMAUTUS
Jos hehkutuksen merkkivalo ei 
sammu, tai jos se vilkkuu moottorin 
lämpenemisen jälkeen tai ajon aika-
na, tarkastuta järjestelmä viipymättä 
valtuutetussa Hyundai-liikkeessä. 

HUOMAUTUS – 
Dieselmoottori

Jos moottorin vikavalo (MIL) vilk-
kuu, järjestelmässä on polttoai-
neensyöttöön liittyvä toimintahäi-
riö ja auton suorituskyky saattaa 
alentua, moottorin käyntiääni saat-
taa muuttua ja pakokaasupäästöt 
saattavat nousta huomattavasti. 
Tarkastuta moottorinohjausjär-
jestelmä viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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Polttoainesuodattimen
varoitusvalo
(dieselmoottori)

Varoitusvalo syttyy 3 sekunnin ajaksi, kun 
virta-avain käännetään ON-asentoon.
Jos se syttyy ajon aikana, polttoainesuo-
dattimeen on kertynyt vettä. Poista vesi 
polttoainesuodattimesta.
Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Polttoainesuodatin”.

Pakojärjestelmän
hiukkassuodattimen
varoitusvalo
(dieselmoottorit) (jos 
varusteena)
Varoitusvalo syttyy, jos DPF-
hiukkassuodattimessa on toimintahäiriö. 
Varoitusvalo voi sammua, kun autolla 
ajetaan:
- yli 60 km/h nopeudella tai 
- suuremmalla kuin 2. vaihteella käyn-

tinopeudella 1500–2000 r/min (noin 25 
minuutin ajan). 

Latausjärjestelmän
varoitusvalo

Jos tämä varoitusvalo syttyy, gene-
raattorissa tai latausjärjestelmässä on 
toimintahäiriö.
Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana:
1. Pyäsytä auto turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori ja tarkista, onko 

generaattorin hihna löystynyt tai
murtunut.

3. Jos hihna on säädetty oikein, vika 
on latausjärjestelmässä. Korjauta 
auto viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Ylinopeusvaroitin
(jos varusteena)

Ylinopeusvaroittimen varoitusvalo 
Ylinopeusvaroittimen varoitusvalo vilk-
kuu, kun ajonopeus ylittää 120 km/h. 
Se varoittaa sinua mahdollisesta
ylinopeudesta.
Ylinopeusvaroittimen merkkiääni 
(jos varusteena)
Ylinopeusvaroittimen merkkiääni toistuu 
5 sekunnin ajan, kun ajonopeus ylittää 
120 km/h. Se varoittaa sinua mahdolli-
sesta ylinopeudesta.

HUOMAUTUS
Kun polttoainesuodattimen merk-
kivalo palaa, moottorin teho (auton 
nopeus ja tyhjäkäyntinopeus) saat-
taa alentua. Moottorin ja yhteispai-
neruiskutusjärjestelmän osat saat-
tavat vaurioitua, jos autolla ajetaan 
merkkivalon palaessa. Tarkastuta 
autosi viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

120
km/h

HUOMAUTUS
On suositeltavaa, että tarkastutat 
hiukkassuodattimen valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä, jos hiuk-
kassuodattimen varoitusvalo vilk-
kuu edelleen em. menettelystä 
huolimatta.
Polttoaineenkulutus saattaa nous-
ta ja hiukkassuodatin vaurioitua, 
jos ajat autolla hiukkassuodattimen 
varoitusvalon pitkään kestäneestä 
vilkkumisesta huolimatta. 
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Auto on varustettu pysäköintitutkal-
la, joka auttaa kuljettajaa ilmoittamalla 
merkkiäänellä esteistä, jotka ovat enin-
tään 60 cm:n etäisyydellä auton edessä 
ja enintään 100 cm:n etäisyydellä auton 
takana. Kuljettajan pitää järjestelmän 
olemassaolosta huolimatta keskittyä ja 
toimia erittäin varovasti. 

Anturien toiminta-alue ja kyky tunnis-
taa esteitä on rajallinen. Kiinnitä ympä-
ristöön yhtä paljon huomiota kuin aja-
essasi autolla, jota ei ole varustettu 
pysäköintitutkalla.

Pysäköintitutkan toiminta
Toimintaedellytykset
• Järjestelmä aktivoituu, kun pysäköinti-

tutkan painiketta painetaan virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

• Pysäköintitutkassa saattaa olla toimin-
tahäiriö, jos et kuule merkkiääntä tai 
jos merkkiääni kuuluu jatkuvasti, kun 
siirrät vaihteenvalitsimen R-asentoon. 
Pysäköintitutka poistuu käytöstä auto-
maattisesti, kun siirrät vaihteenvalitsi-
men pois R-asennosta ja ajonopeus 
ylittää 10 km/h (6,2 mph).

• Järjestelmä tunnistaa peruutettaes-
sa noin 100 cm etäisyydellä olevat 
esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h 
(6,2 mph).

PYSÄKÖINTIAVUSTINJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
Pysäköintitutkan tarkoitus on hel-
pottaa pysäköintiä. Kuljettajan täy-
tyy varmistaa ettei auton edessä 
tai sen takana ole esteitä. Monet 
tekijät voivat vaikuttaa pysäköin-
titutkan toimintaan, joten vastuu 
auton turvallisesta käsittelystä on 
aina kuljettajalla.

OVF041104

OVF045103K

OVF041100

■ Edessä

■ Takana

Anturi

Anturi
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• Järjestelmä tunnistaa eteenpäin ajet-
taessa noin 60 cm etäisyydellä olevat 
esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h 
(6,2 mph).

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikallistaa 
lähempänä olevan esteen ensin.

✽ MUISTUTUS
Pysäköintitutka ei mahdollisesti havait-
se esteitä, jotka ovat alle 25 cm etäisyy-
dellä, kun järjestelmä kytketään päälle.

Hälytys

Ajettaessa
eteenpäin

Peruutettaessa

100–61 cm Edessä - -

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

katkonaisesti

60–31cm

Edessä
Merkkiääni toistuu 

tiheään

Takana -
Merkkiääni toistuu 

tiheään

30cm

Edessä
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti

MerkkiääniEtäisyys esteestä 

✽ MUISTUTUS
• Todellinen etäisyysilmoitus ja merkkiääni saattavat poiketa kuvassa näkyvästä.
• Älä pese antureita painepesurilla. 

Etäisyysvaroituksen ja merkkiäänen tyyppi
 : merkkiääni

 : ei merkkiääntä

120–61 cm
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Pysäköintitutkan toimintahäiriöt
Pysäköintitutka voi toimia 
irheellisesti, jos:
1. Anturien pinnalle on kertynyt huurretta 

(anturit toimivat normaalisti huurteen 
sulettua).

2. Anturit on peitetty tai esimerkiksi jään 
tai veden peittämiä. (Anturit toimivat 
normaalisti, kun niitä peittävä aine
poistetaan.)

3. Antureihin on tarttunut esimerkik-
si lunta tai vettä. (Anturien toimin-
ta-alue palautuu normaaliksi kun ne 
puhdistetaan.)

4. Pysäköintitutkan painike on 
OFF-asennossa

Pysäköintitutkassa saattaa esiintyä 
toimintahäiriö kun:
1. Tien pinta on hyvin epätasainen (hiek-

katie, kuoppia, kallistumia). 
2. Voimakasta ääntä aiheuttavia laittei-

ta tai ajoneuvoja on anturien toimin-
ta-alueella (auton äänitorvi, kovaää-
ninen moottoripyörä tai kuorma-auton 
ilmajarrut).

3. Sataa voimakkaasti tai antureihin koh-
distuu suora vesisuihku.

4. Anturien lähellä on radiolähetin tai
matkapuhelin.

5. Anturi on lumen peittämä.

Anturien toiminta-alue voi pienentyä 
jos:
1. Ulkolämpötila on erittäin korkea tai 

matala.
2. Jos esteet ovat alle 1 m korkeita ja 

läpimitaltaan alle 14 cm.

Anturit eivät välttämättä tunnista 
seuraavanlaisia esteitä:
1. Teräviä tai kapeita esteitä kuten köy-

siä, ketjuja ja kapeita pylväitä.
2. Esteitä, jotka eivät heijasta hyvin antu-

rien signaalia kuten lumi, vaatteet ja 
pehmeät materiaalit.

HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei voi tunnis-

taa esteitä, joka eivät ole sen 
toiminta-alueella;

 Se ei voi tunnistaa esteitä, jotka 
ovat anturittomalla alueella. 
Anturit eivät myöskään mahdol-
lisesti tunnista matalia ja kapei-
ta esteitä (esimerkiksi pylväitä) 
tai esteitä, jotka jäävät anturien 
katvealueelle.

 Tarkasta aina ennen peruuttamis-
ta, että auton takana oleva alue 
on vapaa.

• Opasta muita autoa käyttäviä kul-
jettajia käyttämään järjestelmää.
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✽ MUISTUTUS
1.  Merkkiäänessä saattaa olla katkoksia  

ajonopeudesta ja tunnistettujen estei-
den muodosta riippuen.

2.  Pysäköintitutka ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos antureita tai puskurin kor-
keutta on muokattu. Kaikki auton 
jälkiasennusvarusteet tai lisälait-
teet voivat myös vaikuttaa anturien 
suorituskykyyn.

3.  Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm etäisyydellä 
tai ne saattavat tunnistaa etäisyyden 
väärin.

4.  Anturi ei mahdollisesti toimi ennen 
kuin epäpuhtaudet poistetaan peh-
meällä liinalla, jos se on jäätynyt tai 
peittynyt lumeen, likaan tai veteen. 

5.  Älä paina, hankaa tai iske anturia esi-
neellä, joka voisi vaurioittaa anturin 
pintaa. Anturi saattaa vaurioitua.

✽ MUISTUTUS
Tämä järjestelmä tunnistaa vain esteet, 
jotka ovat sen toiminta-alueella. Se ei voi 
tunnistaa esteitä alueilla, joihin anturei-
ta ei ole asennettu. Anturit eivät myös-
kään mahdollisesti tunnista matalia ja 
kapeita esteitä kuten pylväitä, tai esteitä 
jotka jäävät anturien katve alueille.
Katso aina eteen ja taakse ennen 
ajamista.
Opasta muita autoa käyttäviä kuljetta-
jia käyttämään järjestelmää.

Itsediagnoosi
Jos et kuule merkkiääntä tai jos merk-
kiääni kuuluu jatkuvasti, kun siir-
rät vaihteenvalitsimen asentoon R 
(peruutus), tämä voi merkitä vikaa 
pysäköintitutkajärjestelmässä.
Merkkiääntä ei kuulu tai merkkiääni tois-
tuu jatkuvasti

Tarkastuta autosi viipymättä valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

VAROITUS
Auton takuu ei korvaa pysäköinti-
tutkan toimintahäiriöstä aiheutunei-
ta omaisuus- tai henkilövahinkoja. 
Aja aina huolellisesti ja varovasti.

VAROITUS
Ole erityisen huolellinen, kun auto 
on lähellä tiellä olevia kohteita 
kuten jalankulkijoita, varsinkin lap-
sia. Muista, että anturit eivät tun-
nista kaikkia esteitä, mikä johtuu 
kohteiden etäisyydestä, koosta tai 
materiaalista. Nämä tekijät voivat 
myös rajoittaa anturien tarkkuutta. 
Katso aina eteen ja taakse ennen 
liikkeellelähtöä.

• näytössä. (jos varusteena)
(vilkkuu)
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Pysäköintiavustinjärjestelmä helpottaa 
taskupysäköintiä mittaamalla pysäköin-
tipaikan edessä ja takana olevien estei-
den etäisyyttä, kääntämällä ohjauspyö-
rää, antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä 
helpottavia ohjeita ja pysäköimällä auton 
puoliautomaattisesti.

✽ MUISTUTUS
• Järjestelmä ei pysäytä autoa, vaikka 

jalankulkija tai muu este osuu sen 
reitille. Kuljettajan tulee valvoa pysä-
köintiä tarkoin. 

• Käytä järjestelmää ainoastaan 
pysäköintialueilla.

• Järjestelmä ei toimi, jos valitsemasi 
pysäköintipaikan edessä ei ole autoa 
tai jos paikka on vinottainen.

• Järjestelmä ei mahdollisesti pysäköi 
autoa täysin toiveittesi mukaisesti. 
Auton keulan ja seinän väliin saattaa 
esimerkiksi jäädä enemmän tai vä-
hemmän tilaa, kuin yleensä jättäisit. 

• Kytke järjestelmä pois päältä ja pysä-
köi auto käsin, kun tilanne edellytää 
käsinpysäköintiä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmään kuu-
luva, auton edessä ja takana olevista 
esteistä varoittava merkkiääni toimii, 
kun järjestelmä kytketään päälle.

• Paina OFF-painiketta, jos haluat kes-
keyttää pysäköintiavustinjärjestel-
män toiminnan, kun järjestelmä on 
löytänyt sopivan pysäköintipaikan.

PYSÄKÖINTIAVUSTINJÄRJESTELMÄ (SPAS) (JOS VARUSTEENA)

OLM041270

VAROITUS
• Pysäköintiavustinjärjestelmän 

tarkoitus on helpottaa pysäköin-
tiä. Kuljettajan täytyy tarkistaa, 
ettei auton ympärillä ole estei-
tä. Monet tekijät voivat vaikuttaa 
pysäköintiavustinjärjestelmän 
toimintaan, joten vastuu auton 
turvallisesta käsittelystä on aina 
kuljettajalla.

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos  pyöränsuuntauksessa 
on ongelmia. Tarkastuta autosi val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Järjestelmän toiminnassa voi olla 
ongelmia, jos käytät autossasi 
muuta kuin HYUNDAI-liikkeen 
suosittelemaa rengastyyppiä 
tai -kokoa. Käytä aina vanteisiin 
sopivaa rengasta. 
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Toimintaedellytykset
Järjestelmä voi pysäköidä auton, jos 
halutun pysäköintipaikan eteen tai eteen 
ja taakse on pysäköity auto. Käytä järjes-
telmää seuraavissa tilanteissa.
• Kun pysäköintipaikka on suorakulmion 

muotoinen
• Kun kyseessä on taskupysäköinti
• Kun pysäköintipaikan eteen on pysä-

köity auto
• Kun auton ympärillä on riittävästi tilaa

Järjestelmää ei voi käyttää
Älä käytä pysäköintiavustinjärjestelmää 
seuraavissa tilanteissa.
• Pysäköintipaikka ei ole suorakulmion 

muotoinen
• Pysäköitäessä kaltevalle alustalle
• Kun autoon on lastettu autoa pidempiä 

tai leveämpiä esineitä
• Pysäköitäessä vinottaiselle 

pysäköintipaikalle
• Kun pysäköintipaikalla kasvaa ruohoa 

tai paikalla on roskaa tai muita esteitä
• Rankassa lumi- tai vesisateessa
• Kun pysäköintipaikan reunan lähellä 

on pylväs
• Ajettaessa epätasaisella tiellä
• Kun auto on varustettu lumiketjuilla tai 

vararenkaalla
• Kun rengaspaine on tavallista kor-

keampi tai matalampi
• Kun autoon on kytketty perävaunu
• Tienpinnan ollessa liukas tai 

epätasainen
• Kun auton eteen tai taakse on pysä-

köity suuria ajoneuvoja, kuten linja- tai 
kuorma-autoja

• Kun antureihin on tarttunut esimerkiksi 
lunta tai vettä

• Kun antureihin on jäätynyt vettä

• Kun pysäköintipaikan läheisyyteen on 
pysäköity polku- tai moottoripyöriä.

• Kun pysäköintipaikan läheisyydessä 
on roskapönttö tai muu este

• Kovalla tuulella
• Kun autoon on asennettu muuntyyp-

pinen, kuin valmistajan hyväksymä 
rengas

• Kun pyörien suuntausta ei ole suoritet-
tu oikein

• Kun pysäköintipaikka on puutarhan tai 
pensaan lähettyvillä 

OLM041271

■ Oikeanpuoleinen 
- taskupysäköintitila

■ Vasemmanpuoleinen
-taskupysäköintitila
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VAROITUS
Älä käytä pysäköintiavustinjärjes-
telmää seuraavissa tilanteissa, sillä 
sen arvaamaton toiminta saattaisi 
johtaa vakavaan onnettomuuteen.

1. Pysäköitäessä kaltevalle
alustalle (mäet) 

Kuljettajan täytyy ohjata kaasu-ja 
jarrupojinta pysäköitäessä kalteval-
le alustalle. Saattaa tapahtua onnet-
tomuus, jos kuljettaja ei hallitse 
kaasu- ja jarrupolkimen käyttöä. 

(jatkuu)

(jatkuu)
2. Pysäköitäessä, kun maassa on 

lunta

Lumi saattaa haitata anturien toi-
mintaa tai järjestelmä saattaa kyt-
keytyä pois päältä jos tienpinta 
on liukas. Saattaa tapahtua onnet-
tomuus, jos kuljettaja ei hallitse 
kaasu- ja jarrupolkimen käyttöä.

(jatkuu)

(jatkuu)
3. Pysäköitäessä kapeille 

pysäköintipaikoille

Järjestelmä ei mahdollisesti löydä 
kapeita pysäköintipaikkoja. Jos 
järjestelmä löytää kapean pai-
kan, kiinnitä erityistä huomioita 
pysäköimiseen.

(jatkuu)

OVF041300

OVF041301 OVF041302



984

Autosi ominaisuudet

(jatkuu)
6. Pysäköitäessa kuorma-auton 

taakse

Omaa autoasi korkeammaan ajo-
neuvon taakse pysäköiminen jär-
jestelmää käyttäen, saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Näitä ajoneuvoja 
ovat esimerkiksi linja-autot, kuor-
ma-autot jne

(jatkuu)

(jatkuu)
5. Pysäköitäessä epätasaiselle 

alustalle

Pysäköitäessä epätasaiselle alus-
talle, kuljettajan täytyy hallita polki-
mien (kytkin, kaasu ja jarru) käyttö. 
Järjestelmä saattaa muuten kytkey-
tyä pois päältä ajoneuvon liukues-
sa tai onnettomuuden sattuessa. 

(jatkuu)

(jatkuu)
4. Pysäköitäessä vinottaiselle 

pysäköintipaikalle

Järjestelmän tarkoitus on helpot-
taa pysäköintiä. Sitä ei voi käyt-
tää vinottaiselle pysäköintipaikalle 
pysäköimiseen. Älä käytä järjestel-
mää, vaikka auto siirtyisi paikalle 
oikein. Järjestelmä yrittää suorittaa 
taskupysäköinnin.

(jatkuu)

OSL040145 OVF041304 OVF041305
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Järjestelmän käyttö
1. Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä 

päälle
2. Valitse pysäköintiavustinjärjestelmän 

toimintatila
3. Etsi sopiva pysäköintipaikka (ajamalla 

hitaasti eteenpäin.)
4. Järjestelmä löysi sopivan pysäköinti-

paikan (automaattinen etsintä).
5. Ohjauspyörän ohjaus
   (1) Valitse vaihde LCD-näytöllä annet-

tujen ohjeiden mukaisesti.
   (2) Aja hitaasti, painaen samalla 

jarrupoljinta.
6. Pysäköintiavustinjärjestelmä on pysä-

köinyt ajoneuvon
7. Siirrä autoa itse tarpeen mukaan.

✽ MUISTUTUS
• Tarkista ennne käytön aloittamista, 

että olosuhteet sopivat järjestelmän 
käyttämiseen.

• Kun pysähdyt, pidä turvallisuussyistä 
jarrupoljin aina alaspainettuna.

(jatkuu)
7. Jos valitulla pysäköintipaikalla 

on este

Järjestelmä saattaa valita pysä-
köintipaikan, jossa on este. Auto 
saattaa törmätä esteeseen, jos jat-
kat järjestelmän käyttöä. 

Älä pysäköi autoasi luottaen ainoas-
taan pysäköintiavustinjärjestelmän 
virheetömään toimintaan. 

OLM041272
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1. Pysäköintiavustinjärjestelmän
kytkeminen päälle 

• Paina pysäköintiavustinjärjestelmän 
painiketta (painikkeen merkkivalo
syttyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kytkeytyy 
päälle (painikkeen merkkivalo palaa). 

 Kuulet varoitusmerkkiäänen, kun jär-
jestelmä havaitsee esteen. 

• Paina pysäköintiavustinjärjestelmän 
painiketta uudelleen yli 2 sekunnin 
ajan, kun haluat kytkeä järjestelmän 
pois päältä. 

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on ole-
tuksena pois päältä, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon. 

2. Pysäköintiavustinjärjestelmän
toimintatilan valinta 

• Valitse pysäköintiavustinjärjestelmän 
toimintatila painamalla pysäköintiavus-
tinjärjestelmän painiketta vaihteenva-
litsimen ollessa N- tai D-asennossa ja 
painaen samalla jarrupoljinta. 

• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
ketään päälle, oikean puolen taskupy-
säköinti on automaattisesti valittuna. 

• Paina pysäköintiavustinjärjestelmän 
painiketta uudelleen, kun haluat vaih-
taa järjestelmän toimintatilan vasem-
manpuoleiseen taskupysäköintitilaan. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos 
painiketta painetaan vielä kerran. 

3. Pysäköintipaikan etsintä 
• Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 

50–150 cm:n etäisyydellä viereen
pysäköidyistä autoista. Sivutunnistimet 
etsivät pysäköintipaikkaa. 

• Jos ajonopeus ylittää 20km/h, näytön 
viesti kehottaa hidastamaan nopeutta. 

• Jos ajonopeus ylittää 30km/h, järjestel-
mä kytkeytyy pois päältä. 

OVF041105 OVF045388L

■ Oikea puoli - 
taskupysäköinti 

■ Vasen puoli - 
taskupysäköinti 

OVF045389L

■ Oikea puoli - 
taskupysäköinti 

■ Vasen puoli - 
taskupysäköinti 
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✽ MUISTUTUS
• Kytke hätävilkut, jos olet vilkkaasti 

liikennöidyllä paikalla. 
• Jos pysäköintialue on ahdas, aja 

hitaasti lähemmäs pysäköintipaikkaa. 
• Pysäköintipaikan etsintävaihe päättyy 

vasta, kun riittävän suuri pysäköinti-
paikka löytyy. 

✽ MUISTUTUS
• Järjestelmä ei mahdollisesti löydä 

pysäköintipaikkaa, jos pysäköinti-
alueella ei ole yhtään autoa tai jos 
pysäköintipaikan edessä/takana ei ole 
pysäköityä autoa. 

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuhteissa: 

   (1) Anturien päällä on huurretta. 
   (2) Anturien päällä on likaa. 
   (3) Kovalla lumi- tai vesisateella. 
   (4)  Pysäköintipaikan lähellä on pylväs 

tai muu este. 

✽ MUISTUTUS
Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 
50–150 cm:n etäisyydellä viereen pysä-
köidyistä autoista. Järjestelmä ei mah-
dollisesti havaitse pysäköintipaikkaa, 
ellet säilytä oikeaa etäisyyttä. 

OVF045390L

HUOMAUTUS
Kun pysäköintipaikan etsintä päät-
tyy, tarkista ympäröivä alue ja jatka 
järjestelmän käyttöä. 

HUOMAUTUS
LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos Auto Hold -toiminto aktivoi-
tuu kesken pysäköintiavustinjärjes-
telmän käytön. Poista Auto Hold 
-toiminto käytöstä. Varmista, ettei 
auton ympärillä ole esteitä, ennen 
kuin poistat toiminnon käytöstä 
painamalla kaasupoljinta. 

OLM041273

50–150 cm
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4. Sopivan pysäköintipaikan 
tunnistus

Kun sopiva pysäköintipaikka löytyy, kuu-
let merkkiäänen ja LCD-näytöllä näkyy 
yllä oleva viesti. Pysäytä auto ja siirrä 
vaihteenvalitsin R-asentoon. 

5. Järjestelmä kääntää ohjauspyörää 
• LCD-näytöllä näkyy yllä esitetty viesti 

vaihteenvalitsimen ollessa R-asennos-
sa. Järjestelmä kääntää ohjauspyörää 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos 
pidät tukevasti kiinni ohjauspyörästä, 
kun järjestelmä yrittää kääntää sitä 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos 
ajonopeus ylittää 7 km/h. 

✽ MUISTUTUS
• Pysäköinti voi epäonnistua, ellet nou-

data näitä ohjeita. 
 Jos kuulet pysäköintitutkan merk-

kiäänen (etäisyys esteeseen on alle 
30 cm, ja merkkiääni kuuluu yhtäjak-
soisesti), siirrä autoa hitaasti vastak-
kaiseen suuntaan tarkistettuasi, ettei 
sen ympärillä ole esteitä. 

• Tarkista aina ettei auton ympärillä 
ole esteitä, kun kuulet pysäköintitut-
kan merkkiäänen (etäisyys esteeseen 
on alle 30 cm, merkkiääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti).

HUOMAUTUS
• Aja hitaasti ja paina samalla 

jarrupoljinta.
• Varmista aina ennen liikkeel-

lelähtöä, ettei auton ympärillä ole 
esteitä.

• Jos auto ei lähde liikkeelle siitä 
huolimatta, ettet paina jarrupoljin-
ta, tarkista ennen kaasupolkimen 
painamista, ettei auton ympärillä 
ole esteitä. Pidä ajonopeus alle 
7  m/h. 

HUOMAUTUS
• Aja aina alhaisella nopeudella 

käyttäen samalla jarrupoljinta. 
• Järjestelmän toiminta saattaa 

keskeytyä järjestelmän ohjates-
sa ohjauspyörää, jos pysäköin-
tipaikka on liian pieni. Älä yritä 
pysäköidä autoa liian pienelle 
pysäköintipaikalle.

OVF045391L

■ Oikea puoli - 
taskupysäköinti 

■ Vasen puoli - 
taskupysäköinti 

OVF045392L

VAROITUS
Älä työnnä käsiä ohjauspyörän 
puolien väliin, kun järjestelmä 
ohjaa sitä automaattisesti. 
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Järjestelmän kytkeminen pois päältä 
pysäköinnin aikana 
Paina pysäköintiavustinjärjestelmän pai-
niketta tai käännä ohjauspyörää vasem-
malle tai oikealle. 

Vaihda vaihdetta järjestelmän ohjatessa 
ohjauspyörää automaattisesti 
Kun kuulet merkkiäänen ja yllä oleva 
viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdet-
ta ja jatka ajamista painaen samalla 
jarrupoljinta.

VAROITUS
Kun pysäköit, kiinnitä erityistä 
huomiota muihin ajoneuvoihin ja 
jalankulkijoihin.OVF045393L

OVF045394L

■ Manuaalivaihteistolla varustettu auto 

■ Automaattivaihteistolla varustettu auto 

HUOMAUTUS
Tarkista ennen jarrupolkimen 
vapauttamista, ettei auton ympäril-
lä ole esteitä. 
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6. Pysäköintiavustin on pysäköinyt 
auton

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön 
ohjeiden mukaisesti. Siirrä autoa lisää 
tarvittaessa.

✽ MUISTUTUS
Kuljettajan pitää painaa jarrupoljinta, 
kun hän pysäköi autoa. 

Järjestelmä saattaa kytkeytyä pois päältä 
seuraavissa tilanteissa: 
• Kuljettaja ei huomioi LCD-näytöllä 

näkyvää kehotusta vaihtaa vaihdetta, 
ja hän jatkaa ajamista noin 150 cm. 

• Etu- tai takapysäköintitutkan merkkiää-
ni toistuu katkeamatta (este on alle 
30 cm etäisyydellä, merkkiääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti) järjestelmän suorit-
taessa pysäköintiä. 

• 6 minuutin kuluttua siitä, kun pysäköin-
tiavustinjärjestelmä ohjasi autoa. 

• Vaihteenvalitsin siirretään R- tai 
P-asentoon järjestelmän etsiessä sopi-
vaa pysäköintipaikkaa. 

Lisäohjeet (viestit)
Pysäköinnissä opastavia viestejä ei vält-
tämättä näytetä LCD-näytössä tässä 
oppaassa mainitussa järjestyksessä. 
Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuhtei-
den mukaan. Noudata pysäköintiavusti-
men antamia ohjeita. 

OVF041112 OVF045395L
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✽ MUISTUTUS
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä seu-

raavissa olosuhteissa. Pysäköi auto 
käsin.

1. Etsittäessä sopivaa pysäköintipaikkaa 
 -  Kun ABS- tai ESP-järjestelmä 

aktivoituu
 - Kun ajonopeus ylittää 40 km/h. 
 -  Kun painat pysäköintiavustinjärjes-

telmän painiketta (etu- ja takapysä-
köintitutka ei kytkeydy pois) 

 -  Kun siirrät vaihteenvalitsimen 
R-asentoon (peruutusvaihde) 

2. Ohjauspyörän automaattiohjaus 
 -  Kun ABS- tai ESP-järjestelmä 

aktivoituu
 -  Kun ajonopeus ylittää 7 km/h. 
 -  Kun painat pysäköintiavustinjärjes-

telmän painiketta (etu- ja takapysä-
köintitutka ei kytkeydy pois) 

 -  Siirtäessäsi vaihteenvalitsimen 
D-asentoon, ennen kuin auto on 
pysäköintipaikalla

 -  Pitäessäsi ohjauspyörästä tukevasti  
kiinni

Järjestelmän toimintahäiriö 
• LCD-näytöllä näkyy yllä esitetty viesti, 

jos järjestelmässä ilmenee toimintahäi-
riö sen ollessa käytössä. Painikkeen 
merkkivalo ei syty ja merkkiääni kuuluu 
kolme kertaa. 

• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain pysä-
köintiavustinjärjestelmään, pysäköinti-
tutkajärjestelmä alkaa toimia normaa-
listi kahden sekunnin kuluttua. 

 Jos havaitset jonkin ongelman, suosit-
telemme, että tarkastutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

OVF045396L
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PERUUTUSKAMERA (JOS VARUSTEENA)
Peruutuskamera aktivoituu, kun peruu-
tusvalot ovat syttyneet, virta-avain on 
asennossa ON ja vaihteenvalitsin on 
asennossa R.

Tyyppi B
Peruutuskamera voidaan kytkeä pois 
painamalla peruutuskameran ON/OFF-
painiketta, kun peruutuskamera on 
käytössä.
Ota kamera uudelleen käyttöön painamal-
la peruutuskameran ON/OFF-painiketta 
virta-avaimen ollessa ON-asennossa ja 
vaihteenvalitsimen ollessa R-asennossa. 
Kamera kytkeytyy päälle automaattisesti, 
kun virta-avain käännetään ensin OFF-
asentoon ja uudelleen ON-asentoon. 

✽ MUISTUTUS
LCD-näytöllä näkyy seuraava varoitus-
viesti: ”Warning ! Check surroundin-
gs for safety” (Varoitus! Tarkista ettei 
auton ympärillä ole esteitä) kun peruu-
tuskamera kytketään päälle. 

OVF041101

OVF041106

OVF041102

■ Tyyppi A

Peruutuskameranäkymä

Peruutuskameranäkymä

VAROITUS
• Tämä järjestelmä on lisätoimin-

to. Kuljettaja on aina vastuussa 
auton turvallisesta käsittelystä ja 
hänen tulee tarkistaa ettei auton 
ympärillä ole esteitä, koska peruu-
tuskameran katvealueella olevia 
esteitä ei voi havaita sen tuotta-
masta näkymästä.

• Pidä peruutuskameran linssi aina 
puhtaana. Kamera ei toimi oikein 
linssin ollessa likainen.

■ Tyyppi B
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Kytke hätävilkut päälle, kun joudut 
pysäyttämään auton mahdollisesti vaa-
ralliseen paikkaan. Pysäytä auto tällai-
sessa tilanteessa mahdollisimman kauas 
tien reunasta.
Hätävilkut kytketään päälle painamalla 
hätävilkkukytkintä. Kaikki suuntavilkut 
vilkkuvat. Hätävilkut toimivat, vaikka vir-
ta-avain ei olisi virtalukossa.
Hätävilkut kytketään pois painamlla kyt-
kintä uudelleen.

HÄTÄVILKUT

OVF061001
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Akkuvahtitoiminto
• Tämän toiminnon tarkoituksena on 

estää akun tyhjeneminen. Järjestelmä 
sammuttaa automaattisesti seisonta-
valot, kun kuljettaja ottaa virta-avai-
men pois virtalukosta ja avaa kuljetta-
jan puoleisen oven.

• Järjestelmä sammuttaa seisontava-
lot, kun auto pysäköidään yöllä tien 
sivuun.

 Seisontavalot saadaan tarvittaessa toi-
mimaan seuraavasti, vaikka virta-avain 
poistettaisiin virtalukosta:

 1) Avaa kuljettajan puoleinen ovi.
 2)  Käännä ohjauspylvään valokytki-

mestä seisontavalot ensin OFF- ja 
sitten ON-asentoon.

Ajovalojen saattovalotoiminto 
(jos varusteena)
Ajovalot (ja/tai takavalot) syttyvät noin 
20 minuutin ajaksi, kun virta-avain pois-
tetaan virtalukosta tai kun avain käänne-
tään ACC- tai LOCK-asentoon. Ajovalot 
sammuvat, jos kuljettajan puoleinen ovi 
avataan ja suljetaan tänä aikana.
Ajovalot voidaan sammuttaa painamalla 
kauko-ohjaimen tai älyavaimen lukitus-
painiketta kahdesti tai kääntämällä valo-
kytkin joko OFF- tai AUTO-asentoon.

Ajovalojen saattovalotoiminto 
autoa lähestyttäessä 
(jos varusteena)
Kun valokytkin on ON- tai AUTO-
asennossa ja ovet (ja takaluukku) on 
lukittu, ajovalot syttyvät noin 15 sekunnin 
ajaksi, kun kauko-ohjaimen tai älyavai-
men ovien avauspainiketta painetaan. 
Ajovalot syttyvät ainoastaan pimeällä, 
valokytkimen ollessa AUTO-asennossa. 
Ajovalot sammuvat välittömästi, jos pai-
nat tänä aikana kaukosäätimen tai äly-
avaimen ovien avauspainiketta.

VALAISTUS

HUOMAUTUS
Jos kuljettaja poistuu muusta kuin 
kuljettajan ovesta, akkuvahtitoi-
minto ei ole käytettävissä, eivätkä 
saattovalot sammu automaattises-
ti. Akku saattaa tyhjentyä. Käännä 
valokytkin OFF-asentoon ennen 
autosta poistumista.
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Kaarrevalojärjestelmä
Kaarrevalojärjestelmä kytkeytyy päälle 
automaattisesti kaarteeseen ajaettaes-
sa, näkyvyyden ja turvallisuuden paran-
tamiseksi. Järjestelmä toimii automaat-
tisesti kun:
• Ajonopeus on alle 10 km/h ja ohjaus-

pyörän kääntökulma on noin 80 astetta.
• Ajonopeus on yli 10 km/h ja ohjauspyö-

rän kääntökulma on noin 35 astetta.
• Auto on pysäytetty.
• Ajovalot kääntyvät vastakkaiseen 

suuntaan peruutettaessa, kun joku 
seuraavista ehdoista täyttyy.

• Kaarrevalojärjestelmä toimii ainoas-
taan valokytkimen ollessa AUTO-asen-
nossa (kun auto on varustettu 
kaarrevalojärjestelmällä).

Valokytkin
Valokytkin voidaan kääntää seisonta- ja 
ajovaloasentoon.
Käännä ajovalokytkintä seuraavasti käyt-
tääksesi valoja:
(1) OFF-asento (pois päältä)
(2) AUTO-asento (automaattitila, jos 

varusteena)
(3) Seisontavaloasento
(4) Ajovaloasento

Seisontavaloasento ( )
Kun valokytkin on seisontavaloasen-
nossa, palavat seisontavalot edessä ja 
takana, rekisterikilven valo ja mittariston 
valot.

OVF041120 OVF041122
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Ajovaloasento ( )
Kun valokytkin on ajovaloasennossa, 
palavat ajovalot, seisontavalot edessä ja 
takana, rekisterikilven valo ja mittariston 
valot.

✽ MUISTUTUS
Virta-avaimen täytyy olla ON-asennossa, 
jotta ajovaloja voidaan käyttää.

AUTO-asento
(automaattitila, kaarrevalojärjestelmä 
käytössä, jos varusteena)
Kun valokatkaisin on asennossa AUTO, 
ajovalot syttyvät ja sammuvat automaat-
tisesti ympäristön valoisuuden mukaan. 
Jos autosi on varustettu kaarrevalojärjes-
telmällä, se toimii myös kytkimen ollessa 
ajovaloasennossa.

OVF041123

HUOMAUTUS
• Älä peitä mittaristossa sijaitsevaa 

anturia (1), jotta päivävaloautoma-
tiikka toimisi oikein.

• Älä puhdista anturia ikkunanpe-
suaineella, sillä se jättää ohuen 
kalvon joka haittaa anturin 
toimintaa.

• Päivävaloautomattiikka ei mahdol-
lisesti toimi oikein, jos tuulilasiin 
on asennettu tummennuskalvo tai 
muun tyyppinen pinnoite.   OVF041121
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Toispuolisen liikenteen toiminto 
(Euroopassa)
Käytä toimintoa ajaessasi maassa, jossa 
on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi. 
Toiminnon ansiosta ajovalot eivät häikäi-
se vastaantulijoita, kun autolla ajetaan 
maassa, jossa on toispuolinen liikenne. 
Toimi seuraavasti. 

1. Valitse ”User Settings” (mukautettavat 
asetukset) painamalla ohjauspyörän 
tilapainiketta ( ).

2. Valitse ”Lamp” (valoasetukset) paina-
malla siirtopainiketta ( ▼ ) ja valinta-
painiketta ( ) ohjauspyörässä. 

3. Valitse ”Travel Mode” (toispuolisen 
liikenteen tila) painamalla siirtopaini-
ketta ( ▼ ) ja valintapainiketta ( )
ohjauspyörässä.

OVF045414

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045413

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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✽ MUISTUTUS
Jos moottori sammutetaan toispuolisen 
liikenteen toiminnon ollessa käytössä 
ja käynnistetään sitten uudelleen, yllä 
esitetty viesti tulee näkyviin. Se muis-
tuttaa kuljettajaa siitä, että toiminto on 
käytössä.

4. Voit poistaa toiminnon käytöstä nou-
dattamalla edelliseltä sivulta alkavia 
ohjeita 1–3. 

Kaukovalojen käyttö 
1. Käänä valokytkin kaukovaloasentoon.
2. Työnnä kytkintä kojelautaa kohti.

✽ MUISTUTUS
• Kaukovalojen merkkivalo syttyy nii-

den ollessa päällä.
• Jotta akkuvaraus ei purkautuisi, älä 

pidä kaukovaloja päällä pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä.

VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja, kun edessä-
si on muita ajoneuvoja. Kaukovalot 
saattavat häikäistä vastaantulijan 
tai edelläajajan.

OVF041128OVF045415

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Valomerkin antaminen kaukovaloilla 
Vedä kytkintä itseäsi kohti. Kytkin palaa 
normaaliin asentoon vapautettuasi sen. 
Valokytkimen ei tarvitse olla ajovalo-
asennossa valomerkin antamiseksi.

Automaattinen
kaukovalojärjestelmä
(jos varusteena) 
Automaattinen kaukovalojärjestelmä 
vaihtaa automaattisesti lähi- ja kaukova-
lojen välillä muiden autojen valojen sekä 
keliolosuhteiden mukaan. 

Käyttö
1. Käännä valokytkin AUTO-asentoon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua 

kojelautaan päin. 
Automaattisten kaukovalojen merkki-
valo ( ) syttyy. 

3. Automaattinen kaukovalojärjestelmä 
kytkeytyy käyttöön, kun ajonopeus ylit-
tää 45 km/h. 

 Jos vedät ajovalojen kytkinvipua itsee-
si päin automaattisen kaukovalojärjes-
telmän ollessa kytkettynä, järjestelmä 
poistuu käytöstä. 

4. Jos valokytkin siirretään AUTO-
asennosta ajovaloasentoon, auto-
maattinen kaukovalojärjestelmä 
kytkeytyy pois käytöstä ja lähivalot 
palavat.

Kaukovalot vaihtuvat lähivaloihin seuraa-
vissa olosuhteissa: 
- Kun valoautomatiikka on OFF- 

asennossa.
- Jos valokytkin käännetään pois 

AUTO-asennosta.
- Järjestelmä tunnistaa vastaantulevan 

auton ajovalot. 
- Järjestelmä tunnistaa edellä ajavan 

auton takavalot. 
- Auton ympäristössä on riittävästi valoa 

eikä kaukovaloja tarvita. 
- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 

muuten kirkkaan valolähteen. 
- Ajonopeus alittaa 35 km/h. 

OVF041126 OVF045128L
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HUOMAUTUS
Järjestelmä ei mahdollises-
ti toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa:
• Vastaantulevan tai edellä ajavan 

ajoneuvon valot ovat puutteelliset 
(palanut polttimo) tai ne jäävät 
esim. nyppylän taakse. 

• Vastaantulevan tai edellä ajavan 
ajoneuvon valot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa. 

• Sumu, sumusavu, ilmansaasteet, 
vesi- tai lumisade heikentää vas-
taantulevan ajoneuvon valojen 
tunnistamista.

• Tuulilasi on likainen, huurtunut 
tai jäässä, tai se on rikki. 

• Automaattisen kaukovalojär-
jestelmä tunnistaa  kauempana 
valonlähteen, joka on samanmuo-
toinen kuin edellä ajavan auton 
valaisin.

• Näkyvyys on huono sumun, vesi- 
tai lumisateen vuoksi. 

• Ajovalon polttimon on vaihtanut 
joku muu kuin jälleenmyyjä tai 
tämän valtuuttama korjaamo. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ajovalot on suunnattu 

virheellisesti.
• Ajettaessa mutkaisella, kapealla 

tai kuoppaisella tiellä. 
• Ajettaessa ala- tai ylämäessä. 
• Edessä oleva risteys tai mutka 

peittää näkyvyyttä. 
• Näkyvissä on liikennevalo, hei-

jastava liikennemerkki, vilkkuvalo 
tai liikennepeili. 

• Ajokeli on huono, tiellä on vesi-
lammikoita tai lunta. 

• Edellä ajavan ajoneuvon takava-
lot on sammutettu ja sumuvalot 
palavat.

• Vastaantuleva auto tulee vastaan 
mutkan takaa. 

• Auto on kallistunut esim. vara-
renkaan asennuksen jälkeen, tai 
autoa hinataan. 

• Kaista-avustimen varoitusvalo 
palaa. (Varustelun mukaan.) 

VAROITUS
• Älä asenna tuulilasiin tarvikeva-

rusteita tai tarroja. Älä asenna 
tummennuskalvoja tuulilasiin. 

• Vie tuulilasi korjattavaksi tai vaih-
dettavaksi ainoastaan jälleenmyy-
jän valtuuttamaan korjaamoon. 

• Älä irrota automaattisen kauko-
valojärjestelmän osia äläkä koh-
dista niihin iskuja. 

• Varmista, ettei automaattisen 
kaukovaloyksikön sisään ei 
pääse vettä. 

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos auringonvalo heijas-
tuu sen kamera-anturiin. 

• Kuljettajan pitää ottaa huomioon 
ajo-olosuhteet ja tilanteet, jois-
sa automaattiset ajovalot eivät 
ehkä toimi oletetulla tavalla. Jos 
havaitset automaattisten ajova-
lojen toiminnassa häiriöitä, käytä 
ajovaloja valovivulla. 
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Jos automaattiseen kaukovalojärjestel-
mään tulee vika, näyttöön tulee tätä kos-
keva varoitusviesti. Kun viesti on pois-
tunut näytöstä, yleisvaroitusvalo syttyy. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Suuntavalot ja 
kaistanvaihtoasento
Suuntavilkut toimivat ainoastaan vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa. 
Käytä suuntavilkkuja siirtämällä vipua 
ylös tai alas (A). Mittariston vihreät nuo-
limerkkivalot osoittavat, minkä puolen 
suuntavilkku on päällä. 
Suuntavilkku sammuu itsestään, kun 
ohjauspyörä käännetään suoraan. 
Sammuta suuntavilkku kääntämäl-
lä vipua, jos se ei sammu itsestään 
käännyttyäsi.
lmoita kaistanvaihdosta kääntämällä 
suuntavilkkuvipu asentoon (B) ja jätä se 
siihen. Vipu palautuu automaattisesti, 
kun se vapautetaan.

Jos joku suuntavilkku syttyy muttei vilku, 
tai jos se vilkkuu tavallisesta poikkea-
vasti, suuntavilkun polttimo on saattanut 
lakata toimimasta, jolloin se on vaihdet-
tava uuteen.

Suuntavilkkujen
kaistanvaihtotoiminto
(jos varusteena)
Toimintoa käytetään kääntämällä suun-
tavilkkuvipua lyhyesti ja vapauttamalla 
se. Suuntavilkku vilkkuu 3 kertaa ja osoit-
taa kaistanvaihtoaikeesi.

✽ MUISTUTUS
Jos merkkivalo vilkkuu normaalia 
hitaammin tai nopeammin, suuntavil-
kun polttimo voi olla palanut tai sen 
virtapiirissä voi olla kosketusongelma.

OVF041127

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF045412/OVF045416



1164

Autosi ominaisuudet

Etusumuvalot (jos varusteena)
Sumuvaloja käytetään parantamaan 
huonoa näkyvyyttä sumun, sateen, 
lumisateen, ym. aikana. 
Sumuvalot ovat päällä kun:
1. Seisontavalot ovat päällä.
2. Sumuvalokytkin on ON-asennossa.

Takasumuvalo (jos varusteena) 
Voit kytkeä takasumuvalon päälle:
• Kääntämällä valokytkimen ajovalo-

asentoon ja painamalla takasumuvalo-
kytkimen ON-asentoon.

• Kytkemällä etusumuvalot päälle (jos 
varusteena) ja painamalla takasumu-
valokytkimen ON-asentoon. 

Voit sammuttaa takasumuvalot:
• Kääntämällä valokytkimen OFF-

asentoon.
• Painamalla takasumuvalokytkimen 

OFF-asentoon.

✽ MUISTUTUS
Virta-avaimen tulee olla ON-asennossa, 
jotta takasumuvalokytkin voidaan pai-
naa ON-asentoon. 

OVF041125

HUOMAUTUS
Sumuvalot kuluttavat runsaasti vir-
taa. Käytä sumuvaloja vain, kun 
näkyvyys on huono.

OVF041124

OVF041129

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Päivävaloautomatiikka
(jos varusteena)
Päivävaloautomatiikka auttaa muita 
autoilijoita havaitsemaan autosi päivällä. 
Päivävaloautomatiikka on erityisen hyö-
dyllinen aamu- ja iltahämärässä.
Päivävaloautomatiikka kytkee ajovalot 
pois päältä automaattisesti: 
1. Kun valokytkin on seisonta- tai ajova-

loasennossa (lähivalot).
2. Kun moottori sammutetaan.

Ajovalojen korkeudensäätö 
(jos varusteena)
Käsisäätöinen
Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä 
voit säätää ajovalojen korkeuden mat-
kustajien määrän ja tavaratilaan lastatun 
kuorman mukaan.

Suuntaa ajovaloja alaspäin valitsemalla 
suurempi arvo kytkimestä. Säädä ajova-
lojen korkeus asianmukaisesti, jotta ne 
eivät häikäisisi vastaantulijoita.
Jäljempänä on lueteltu esimerkkejä sää-
timen oikeasta asennosta. Jos luette-
losta ei löydy vastaavaa kuorman mää-
rää, kierrä säädin lähinnä vastaavaan 
asentoon.

OVF041130

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

Kuormitus
Säätimen

asento

Kuljettaja yksin 0

Kuljettaja + etumatkustaja 0

Matkustaja jokaisella
istuimella (kuljettaja 
mukaan lukien)

1

Matkustaja jokaisella 
istuimella (kuljettaja 
mukaan lukien) + tavaratila 
täyteen kuormattuna

2

Kuljettaja + suurin sallittu 
kuorma

3
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Automaattisesti säätyvä
Järjestelmä säätää ajovalojen korkeuden 
matkustajien määrän ja tavaratilaan las-
tatun kuorman mukaan automaattisesti.
Järjestelmä säätää korkeutta olosuhteita 
vastaavasti.

Kaarrevalojärjestelmä
(AFLS, jos varusteena)
Kaarrevalojärjestelmä muuttaa valojen 
suuntausta ja korkeutta ohjauspyörän 
asennon ja ajonopeuden mukaan, jotta 
näkökenttäsi olisi mahdollisimman laaja.
Käännä valokytkin AUTO-asentoon 
moottorin ollessa käynnissä. Kaarre va-
lojärjestelmä toimii ajovalojen ollessa 
päällä. Kytke järjestelmä pois käytöstä 
kääntämällä ajovalokytkin muuhun asen-
toon. Ajovalojen suuntauksensäätö ei 
toimi järjestelmän ollessa pois päältä, 
mutta ajovalojen korkeudensäätö tapah-
tuu automaattisesti tästä huolimatta.

Kaarrevalojärjestelmän (AFLS) vikavalo 
syttyy, kun kaarrevalojärjestelmässä on 
toimintahäiriö. Pysäytä auto turvalliseen 
paikkaan, sammuta moottori ja käynnistä 
se uudelleen. Tarkastuta auto valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, jos vikavalo 
ei sammu.

OVF041132

 ■ Tyyppi A

OVF041123

 ■ Tyyppi B

VAROITUS
Ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen, jos korkeu-
densäätö ei toimi oikein, vaikka 
säätö on tehty kuormaa vastaavasti 
tai jos ajovalot ovat äärimmäises-
sä ylä- tai ala-asennossa säädöstä 
riippumatta. 
Älä yritä etsiä vikaa tai vaihtaa joh-
timia itse.
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A :  Pyyhkimien nopeudensäätö 
(tuulilasi)

    ·  / MIST – Kertapyyhkäisy
    · O / OFF – Pois päältä
    · --- / INT –  Jaksottainen pyyhintä 

AUTO* – Automaattinen
nopeudensäätö

    · 1 / LO – Pieni pyyhintänopeus
    · 2 / HI – Suuri pyyhintänopeus

B : Jaksottaisen pyyhinnän viivesäätö 

C : Pesu ja lyhyt pyyhintä (tuulilasi)

D : Takalasinpyyhkimen/pesimen
käyttö

    · / ON – Jatkuva pyyhintä
    · ---  / INT – Jaksottainen pyyhintä 

(tarvittaessa)
    · O / OFF – Pois päältä
    · O / OFF – Pois päältä

E : Pesu ja lyhyt pyyhintä  (takalasi)
* : jos varusteena

PYYHKIMET JA PESURIT

Tuulilasinpyyhin/pesin Takalasinpyyhin/pesin
 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

OXM049230L/OXM049231L/OAM049048L/OAM049048N
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Tuulilasinpyyhkimet
Tuulilasinpyyhkimet toimivat seuraavasti, 
kun virta-avain on ON-asennossa.

 / MIST : Kertapyyhkäisy: käännä 
lasinpyyhkimen vipu ( /
MIST) asentoon ja 
vapauta se. Tuulilasin pyyh-
kimet jäävät päälle, jos vipu 
jätetään tähän asentoon.

O / OFF : Tuulilasinpyyhkimet ovat pois 
päältä

--- / INT : Jaksottainen pyyhintä (viive 
säädettävissä). Käytä tätä 
asentoa tihkusateella. Säädä 
pyyhintänopeutta kääntämällä 
kiertokytkintä.

1 / LO : Normaali pyyhintänopeus 
2 / HI : Suuri pyyhintänopeus

✽ MUISTUTUS
Kun tuulilasin pinnalle on kertynyt pal-
jon lunta tai jäätä, varmista että tuulila-
sinpyyhkimet toimivat oikein, lämmit-
tämällä sitä noin 10 minuutin ajan tai 
niin kauan kuin sen pinnalla on lunta 
tai jäätä.

Sadetunnistin (jos varusteena)
Tuulilasin yläosassa sijaitseva sade-
tunnistin säätää lasinpyyhkimien pyy-
hintänopeutta sademäärän mukaan.
Pyyhin tä nopeus nousee sademäärän 
kasvaessa. Pyyhkimet kytkeytyvät pois 
päältä, kun sade lakkaa. 

Säädä pyyhintänopeutta kääntämällä 
kiertokytkintä (1). 
Järjestelmä suorittaa kertapyyhkäisyn 
pyyhkimien testaamiseksi, kun lasinpyyh-
kimen vipu käännetään AUTO-asentoon 
virta-avaimen ollessa ON-asennossa. 
Käännä lasinpyyhkimen vipu OFF-
asentoon, kun lasinpyyhkimiä ei tarvitse 
käyttää.

HUOMAUTUS
Toimi seuraavasti, kun virta-avain 
on ON-asennossa ja lasinpyyh-
kimen vipu on AUTO-asennossa, 
välttääksesi tilanteet, joissa sinulle 
voisi aiheutua esim. käsivammoja:
• Älä koske siihen tuulilasin ylä-

osan kohtaan, johon sadetunnis-
tin on asennettu.

• Älä pyyhi tuulilasin yläosaa kos-
tealla tai märällä liinalla.

• Älä paina tuulilasia.

OEL049900

OXM049123

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

sadetunnistin

sadetunnistin
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Lasinpesimet
Kun vedät lasinpyyhkimen vipua kevyesti 
itseesi päin, lasinpesimet suihkuttavat 
lasinpesunestettä tuulilasin pinnalle ja 
pyyhkimet tekevät 1–3 pyyhkäisyä.
Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on 
likainen.
Takalasinpesin ja -pyyhin toimii, kunnes 
vapautat vivun.
Tarkista lasinpesunesteen taso, jos pesi-
met eivät toimi. Jos nestetaso on liian 
matala, lisää lasinpesunestesäiliöön 
sopivaa lasinpesunestettä, joka ei sisällä 
hankaavia aineita.
Lasinpesunestesäiliön täyttöaukko sijait-
see moottoritilan etuosassa, etumatkus-
tajan puolella. 

HUOMAUTUS
Kun peset autoa, poista pyyhki-
mien sadetunnistin käytöstä 
kääntämällä lasinpyyhkimen vipu 
OFF-asentoon.
Pyyhkimet saattavat vaurioitua, 
jos lasinpyyhkimen vipu on AUTO-
asennossa ja ne kytkeytyvät päälle 
pesun aikana. 
Älä poista etumatkustajan puolel-
la, tuulilasin yläosassa sijaitsevaa 
sadetunnistimen anturin suojakant-
ta. Järjestelmän osat saattavat vau-
rioitua ja auton takuu ei mahdolli-
sesti kata niiden korjausta.
Käännä lasinpyyhkimien vipu tal-
vella OFF-asentoon, ennen kuin 
käynnistät moottorin. Muuten tuu-
lilasinpyyhkimet saattavat kytkey-
tyä päälle ja tuulilasiin kertynyt jää 
saattaa vaurioittaa niitä. Älä käytä 
tuulilasinpyyhkimiä, ennen kuin 
olet poistanut kaiken jään ja lumen 
tuulilasin pinnalta.

OXM049048E

OXM049102N

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

HUOMAUTUS
• Tuulilasi ja tuulilasinpyyhkimet 

saattavat vaurioitua, jos käytät 
niitä kun tuulilasi on kuiva.

• Älä käsittele pyyhkimen sulkia 
bensiinillä, petrolilla, tinnerillä tai 
muilla liuottimilla tai altista niitä 
liuottimille.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat 
eivät vaurioidu.

HUOMAUTUS
Lasinpesimen pumppu saattaa 
vaurioitua, jos käytät lasinpesintä 
lasinpesunestesäiliön ollessa tyhjä. 

VAROITUS
Älä käytä lasinpesintä ennen tuuli-
lasin lämmittämistä; lasinpesunes-
te saattaa muuten jäätyä tuulilasiin 
ja haitata näkyvyyttä. 
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Ajovalojen pesulaite (jos varusteena)
Ajovalojen pesulaite (jos varusteena), 
toimii lasinpesimen kanssa samanaikai-
sesti. Ajovalojen pesulaite toimii, kun 
ajovalokytkin on 1. tai 2. asennossa
ja virta-avain tai käynnistyspainike on 
ON-asennossa.
Pesulaite suihkuttaa lasinpesunestettä 
ajovalojen laseihin.

✽ MUISTUTUS
Tarkista säännöllisesti, että lasinpesu-
neste kohdistuu oikein molempien ajo-
valojen laseihin.

Takalasinpyyhkimen ja -pesimen 
kytkin
Takalasinpyyhkimen kytkin sijaitsee 
vivun päässä, Käytä takalasinpyyhintä 
kääntämällä kytkin haluttuun asentoon.

  / ON - Normaali pyyhintä
---  / INT - Jaksottainen pyyhintä (jos 

varusteena)
O  / OFF - Pyyhin on pois päältä

Kun työnnät lasinpyyhkimen vipua 
kevyesti auton etuosaa kohti, takalasin-
pesin suihkuttaa lasinpesunestettä tuuli-
lasin pinnalle ja pyyhin tekee 1–3 pyyh-
käisyä. Takalasinpesin ja -pyyhin toimii, 
kunnes vapautat vivun. (Jos varusteena)

OXM049103E

OAM049103N

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

OXM049125L

OXM049125

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Sisävalojen automaattinen 
sammutus
• Kun kaikki ovet on suljettu ja auto luki-

taan kauko-ohjaimella tai älyavaimella, 
kaikki sisävalot sammuvat 5 sekunnin 
kuluttua.

• Sisävalot sammuvat, kun sammutat 
moottorin etkä käytä mitään auton toi-
mintoja 20 minuuttiin.

Kartanlukuvalo
Kytke kartanlukuvalo päälle/pois päältä, 
painamalla sen lasia (1) 
• : Kartanlukuvalo ja kattovalo eivät 

sammu automaattisesti.
• :
 -  Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, 

kun ovi avataan. Ne sammuvat noin 
30 sekunnin kuluttua.

 -  Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, 
kun ovien lukitus avataan kauko-oh-
jaimella tai älyavaimella ja sammuvat 
noin 30 sekunnin kuluttua, jos ovia ei 
avata.

 -  Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, 
kun ovi avataan virta-avaimen olles-
sa ACC- tai LOCK/OFF-asennossa ja 
sammuvat noin 20 minuutin kuluttua.

 -  Kartanlukuvalo ja kattovalo eivät 
sammu automaattisesti, kun ovi on 
auki ja virta-avain on ON-asennossa.

 -  Kartanlukuvalo ja kattovalo sammu-
vat heti, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon tai kaikki ovet lukitaan.

• : Valot eivät syty, vaikka ovi 
avataan.

✽ MUISTUTUS
Kun valo sytytetään painamalla sen 
lasia (1), se ei sammu vaikka kytkin (2) 
olisi OFF-asennossa.

SISÄVALOJA

HUOMAUTUS
Älä kytke sisävaloja päälle pitkäksi 
aikaa, kun moottori ei ole käynnissä. 
Akku saattaa tyhjentyä.

OVF041133

VAROITUS
Älä pidä sisävaloja pääl-
lä ajon aikana, kun ulkona on 
pimeää. Sisävalojen käyttö saat-
taa haitata näkyvyyttä ja johtaa 
onnettomuuteen.
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Kattovalo
Kytke valo päälle/pois päältä painamalla 
painiketta.

Ehostuspeilin valo
Ehostuspeilin valo syttyy, kun avaat 
ehostuspeilin kannen.

Tavaratilan valo
Tavaratilan valo syttyy, kun avaat 
takaluukun.

OHG040128 OVF041135

OHG040124

OVF041134

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valo syttyy, kun avaat 
hansikaslokeron.

Saattovalotoiminto
(jos varusteena)
Ajovalot, seisontavalot ja takavalot syt-
tyvät 15 sekunnin ajaksi seuraavissa 
tilanteissa, kun valokytkin on AUTO- tai 
ajovaloasennossa ja kaikki ovet (taka-
luukku mukaan lukien) on suljettu: 
•  Kun autoa ei ole varustettu 

älyavainjärjestelmällä
  - Kun kauko-ohjaimen ovien avauspai-

niketta painetaan.
•  Kun auto on varustettu älyavainjärjes-

telmällä
  - Kun älyavaimen ovien avauspainiketta 

painetaan.

Valot sammuvat välittömästi, kun painat 
(kauko-ohjaimen tai älyavaimen) ovien 
lukituspainiketta.

Sisävalot
Kattovalo ja jalkatilan valo syttyvät 30 
sekunnin ajaksi seuraavissa tilanteis-
sa, kun kaikki ovet (takaluukku mukaan 
lukien) on suljettu ja lukittu: 
•  Kun autoa ei ole varustettu älyavainjär-

jestelmällä
  - Kun kauko-ohjaimen ovien avauspai-

niketta painetaan.
•  Kun auto on varustettu älyavainjärjes-

telmällä
  - Kun älyavaimen ovien avauspainiketta 

painetaan.
  - Kun ovenkahvan painiketta painetaan.

Valot sammuvat välittömästi, kun painat 
(kauko-ohjaimen tai älyavaimen) ovien 
lukituspainiketta.

OVF041136

SAATTOVALOTOIMINTO (JOS VARUSTEENA)
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✽ MUISTUTUS
Tutustu tämän kappaleen osaan 
”Tuulilasin lämmitys ja huurteenpois-
to”, kun haluat poistaa tuulilasista 
huurretta tai jäätä. Takalasinlämmitin

Takalasinlämmitin poistaa jään ja huur-
teen takalasin sisä- ja ulkopinnoilta, 
lämmittämällä takalasia kun moottori on 
käynnissä.
• Kytke takalasinlämmitin päälle, paina-

malla takalasinlämmittimen painiketta 
ilmastointilaitteen käyttöpaneelissa. 
Painikkeen merkkivalo palaa, kun 
takalasinlämmitin on kytketty päälle.

• Kytke takalasinlämmitin pois päältä, 
painamalla painiketta uudelleen.

✽ MUISTUTUS
• Jos takalasin pinnalle on kertynyt 

runsaasti lunta, harjaa se pois ennen 
takalasinlämmittimen käyttöä.

• Takalasinlämmitin sammuu auto-
maattisesti 20 minuutin kulut-
tua tai kun virta-avain käännetään 
OFF-asentoon.

Sivutaustapeilien lämmitys 
(jos varusteena)
Sivutaustapeilien lämmitys kytkeytyy 
päälle, kun takalasinlämmitin kytketään 
päälle.

Tuulilasinpyyhkimien lämmitys 
(jos varusteena)
Tuulilasinpyyhkimien lämmitys kytkeytyy 
päälle, kun takalasinlämmitin kytketään 
päälle.

DEFROSTER

HUOMAUTUS
Älä puhdista takalasia hankaa-
villa puhdistusaineilla tai terävil-
lä esineillä, jotta et vaurioittaisi 
takalasin sisäpinnalle asennettuja 
lämmitysvastuksia.

OVF041140
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KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

OVF041142

1. Puhallinnopeuden säädin
2. Ilmastoinnin käyttöpainike 
3. OFF-painike
4. Ilmajakotilan säädin
5. MAX A/C -painike 
6. Sisäilmankierto
7. Lämpötilansäädin
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2. Tee haluamasi säädöt.

Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytys-
tehoa seuraavasti:

    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
5. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
6. Kytke ilmastointi päälle halutessasi.

Ilmanjakotilan säädin
Säätimellä valitaan mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta suunnataan. 
Valitse haluamasi ilmanjakotila kääntämällä säädintä.

OVF041146/OVF041144
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Ilmavirran suuntaus kasvojen 
tasolle (B, D, F)

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylä-
ruumiin tasolle. Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla, muuttamalla tuule-
tussuutinten suuntausta.

Ilmavirran suuntaus kasvojen 
tasolle ja jalkatilaan 
(B, D, C, E, F)

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja 
jalkatilaan

Ilmavirran suuntaus jalkatilaan 
(A, C, E, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-
katilaan ja pieni osa tuulilasin ja sivuikku-
noiden huurteenpoistosuuttimiin. 

Ilmavirran suuntaus jalkatilaan/ 
huurteenpoistosuuttimiin
(A, C, D, E, F)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-
katilaan sekä tuulilasin huurteenpois-
tosuuttimiin ja pieni osa sivuikkunoiden 
huurteenpoistosuuttimiin.

Ilmavirran suuntaus 
huurteenpoistosuuttimiin
(A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuuli-
lasin huurteenpoistosuuttimiin ja pieni osa 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

MAX A/C -toiminto
Käytä MAX A/C -toimintoa kun haluat 
jäähdyttää matkustamon mahdollisim-
man nopeasti.
Ilmastointi ja sisäilmankierto kytkeytyvät 
päälle automaattisesti.

OVF041145
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Kojelaudan tuuletussuuttimet
Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet 
yksitellen säätöpyörillä. 
Voit myös suunnata ilmavirran halua-
mallasi tavalla, kääntämällä kohdistimia 
kuvan mukaisesti.

Lämpötilan säätö
Voit valita säätimellä haluamasi puhallu-
silman lämpötilan.
Lämpötilan säätäminen:
• Nosta lämpötilaa painamalla ▲ (pu-

naista) painiketta. 
• Laske lämpötilaa painamalla ▼ (sinis-

tä) painiketta.

Sisäilmankierto
Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja pois-
tetaan käytöstä painiketta painamalla.
Ota sisäilmankierto käyttöön painamalla 
painiketta.

OVF041143 OVF041148

OVF041147

■ Etu

OVF041174

■ Taka
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Sisäilmankierto käytössä
Kun sisäilmankierto on 
käytössä, ilmastointi-
järjestelmä kierrättää 
ja jäähdyttää tai läm-
mittää (säädöistä riip-
puen) matkustamon 
sisäilmaa.

Sisäilmankierto pois käytöstä
Kun sisäilmankierto ei 
ole käytössä, ilmastoin-
tijärjestelmä jäähdyttää 
tai lämmittää (säädöis-
tä riippuen) ulkoa otet-
tua korvausilmaa.

✽ MUISTUTUS
Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat huur-
tua ja matkustamon sisäilman laatu 
saattaa huonontua merkittävästi, jos 
käytät sisäilmankiertoa pitkään (ja 
ilmastointi on pois päältä).
Matkustamossa kiertävän sisäilman 
kosteus laskee liikaa, jos ilmastoin-
ti on päällä, sisäilmankierron ollessa 
käytössä.

VAROITUS
• Tuulilasin sisäpinnan huurtumi-

nen saattaa heikentää näkyvyyttä 
auton sisäilman kosteuden nous-
tessa, kun sisäilmankierto on 
ollut käytössä pitkään,

• Älä nuku autossa, kun ilmastointi 
tai lämmitys on päällä. Sisäilman 
happipitoisuus tai ruumiinlämpö 
saattaa laskea liian alas, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.

• Pitkään jatkunut sisäilmankierron 
käyttö saattaa aiheuttaa väsy-
mystä ja uneliaisuutta ja johtaa 
auton hallinnan menettämiseen. 
Käytä sisäilmankiertoa mahdolli-
simman vähän.
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Puhallinnopeuden säätö
Puhallin on käytössä, kun virta-avain on 
ON-asennossa.
Voit valita haluamasi puhallinnopeuden.

Puhallinnopeuden säätäminen:
• Nosta puhallinnopeutta  painamal-

la  painiketta. 
• Vähennä puhallinnopeutta   paina-

malla  painiketta.

Kytke puhallin pois päältä, painamalla 
OFF-painiketta.

Ilmastointi (jos varusteena)
Kytke ilmastointi päälle, painamalla A/C-
painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy). 
Kytke ilmastointi pois päältä, painamalla 
painiketta uudelleen.

OFF-painike
Kytke ilmastointijärjestelmä pois päältä 
painamalla OFF-painiketta. Sisäilman-
kierron painike toimii tästä huolimatta, 
kun virta-avain on ON-asennossa.

OVF041187 OVF041164OVF041149
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Ilmastointijärjestelmän käyttö
Tuuletus
1. Paina   painiketta.
2. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Valitse haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys
1. Paina   painiketta.
2. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
5. Kytke ilmastointi päälle, jos haluat 

vähentää lämmitetyn ilman 
ilmankosteutta.

• Paina tai   -painiketta, jos tuu-
lilasi huurtuu.

Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilmankierto väliaikaisesti käyt-

töön, kun haluat estää epämiellyttävien 
hajujen tai pölyn pääsyn matkusta-
moon. Poista sisäilmankierto käytöstä 
heti kun mahdollista, jotta auton sisäil-
ma pysyy raikkaana. Näin kuljettaja 
pysyy virkeänä ja matkustusmukavuus 
paranee.

• Ilmastointijärjestelmän ilmanottoaukot 
sijaitsevat tuulilasin alla. Varmista, 
että lumi, jää, lehdet tms. eivät tuki 
ilmanottoaukkoja.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, säädä 
lämpötila ja puhallinnopeus sopivaksi 
ja kytke ilmastointi päälle, jotta ikkunat 
eivät huurtuisi.

Ilmastointi (jos varusteena) 
HYUNDAI:n ilmastointijärjestelmä on 
täytetty ympäristöystävällisellä R-134a
-kylmäaineella, joka ei vahingoita 
otsonikerrosta.
1. Käynnistä moottori. Kytke ilmastointi 

päälle.
2. Paina  painiketta.
3. Ota sisäilmankierto käyttöön tai poista 

se käytöstä (tarpeen mukaan)
4. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 

sopivaksi.
• Paina MAX A/C -painiketta ja valit-

se matalain lämpötila-asetus ja suurin 
puhallinnopeus, kun haluat jäähdyttää 
matkustamon sisäilmaa mahdollisim-
man tehokkaasti.
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✽ MUISTUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä, tark-

kaile jäähdytysnesteen lämpömittaria 
ajaessasi ruuhkassa tai pitkää ylämä-
keä, ulkolämpötilan ollessa korkea. 
Moottori saattaa ylikuumentua, kun 
ilmastointi on kytketty päälle. Kytke 
ilmastointi pois päältä ja jätä puhallin 
päälle, jos jäähdytysnesteen lämpötila 
nousee liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, 
kun ilmastointi on päällä ja avaat 
auton ikkunat kostealla säällä. Kytke 
ilmastointi pois päältä, kun avaat 
ikkunat, jotta tiivistynyt kosteus ei 
vaurioittaisi auton sähköjärjestelmää.

Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaamalla 

ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköi-
ty suoraan auringonpaisteeseen kuu-
malla säällä.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtumi-
nen, käyttämällä ilmastointia sateella 
tai kostealla säällä.

• Saatat huomata, että moottorin käyn-
tinopeus vaihtelee kun ilmastointijär-
jestelmän kompressori kytkeytyy pääl-
le 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.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mah-
dollisimman tehokkaasti, ottamalla 
sisäilmankierto käyttöön ja kytkemällä 
ilmastointi päälle; matkustamon sisäil-
man laatu kuitenkin huononee merkit-
tävästi, jos sisäilmankiertoa ei poisteta 
käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuuttimista 
tulee matkustamoon tiivistynyttä kos-
teutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma 
jäähtyy nopeasti. Tämä on normaalia.
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 VAROITUS
Huollata ilmastointijärjestel-
mä aino astaan valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. Huoltotöitä 
suorittava henkilö saattaa louk-
kaantua vakavasti, jos työvaiheet 
suoritetaan väärin.

Raitisilmasuodatin
(jos varusteena)
Hansikaslokeron takana sijaitseva rai-
tisilmasuodatin suodattaa ulkoilmasta 
pölyä ja muita epäpuhtauksia. Tuulilasin 
sisäpinta saattaa huurtua, vaikka sisäil-
mankierto ei olisi käytössä, jos tuule-
tussuuttimien ilmavirta on heikentynyt, 
koska raitisilmasuodattimeen kertynyt 
pöly ja muut epäpuhtaudet ovat tukkineet 
suodattimen. Vaihdata raitisilmasuodatin 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

✽ MUISTUTUS
• Vaihda raitisilmasuodatin huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Raitisilmasuodatin tulee tarkastaa 

ja vaihtaa useammin, jos autoa käy-
tetään vaativissa käyttöolosuhteissa, 
kuten hiekkateillä tai huonokuntoisel-
la tienpinnalla.

• Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos ilmavirta 
heikkenee äkillisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän 
tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjes-
telmässä on liian vähän kylmäainetta. 
Myös kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa 
toimintahäiriöitä.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos se ei toimi 
oikein.

✽ MUISTUTUS
Ilmastointijärjestelmään tulee huollon 
yhteydessä lisätä ainoastaan oikean-
tyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä. 
Muuten kompressori saattaa vaurioi-
tua tai järjestelmässä saattaa esiintyä 
toimintahäiriöitä.

1LDA5047

Sisäilmankierto
pois käytöstä

Sisäilmankierto
käytössä

Raitisilma-
suodatin

Puhallin

Lauhdutin
Lämmön-
vaihdin
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

OVF041150/OVF041151

1.  Kuljettajan puolen lämpötilan 
säätöpainike

2. Tuulilasin huurteenpoistopainike
3. Ilmastoinnin käyttöpainike
4. Ilmanjakotilan valintapainike
5. Puhallinnopeuden säädin
6. AUTO-painike (automaattitila)
7. OFF-painike
8. Kaksialuetilan valintapainike 
9. Sisäilmankierron painike
10. Ilmastointijärjestelmän tiedot -painike
11.  Etumatkustajan puolen lämpötilan 

säätöpainike
12. Ilmastointijärjestelmän näyttö

■ Tyyppi A (auto on varustettu audiojärjestelmällä)

■ Tyyppi B (Navigointijärjestelmällä varustettu auto)
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AUTOMAATTINEN LÄMMITYS JA 
ILMASTOINTI
Automaattista ilmastointijärjestelmää 
käytettäessä täytyy säätää vain haluttu 
lämpötila.
Automaattinen lämpötilanhallintajär-
jestelmä (Full Automatic Temperature 
Control, FATC) ohjaa lämmitystä ja 
ilmastointia seuraavalla tavalla:

1. Paina AUTO-painiketta. Järjestelmä 
valitsee automaattisesti sopivan 
ilmanjaon ja puhallinnopeuden, ja 
käyttää sisäilmankiertoa ja ilmastointia 
tarpeen mukaan.

2. Valitse haluamasi lämpötila.
3. Poista automaattitila käytöstä:
 •  Painamalla mitä tahansa ilmanjaon 

säätöpainiketta
 •  Painamalla tuulilasin huurteenpoisto-

painiketta
 • Muuttamalla puhallinnopeutta 

Järjestelmä ei muuta tekemääsi ase-
tusta, mutta ohjaa muita toimintoja 
automaattisesti.

Paina AUTO-painiketta ja aseta lämpö-
tilaksi 22°C (23°C muualla kuin Euro-
opassa), hyödyntääksesi automaattista 
ilmastointijärjestelmää mahdollisimman 
tehokkaasti.

✽ MUISTUTUS
Älä kiinnitä mitään keskikonsolissa 
sijaitseva lämpötila-anturin päälle, jotta 
järjestelmä toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti.

OVF041153OVF041152
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Käsisäätöinen lämmitys ja 
ilmastointi
Voit muuttaa ilmastointijärjestelmän ase-
tuksia käsin ilmastointijärjestelmän pai-
nikkeilla, kun et paina AUTO-painiketta. 
Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä moottori.
2. Tee haluamasi säädöt.

Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytys-
tehoa seuraavasti:

    - Lämmitys:
    - Jäähdytys: 

3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
5. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
6. Kytke ilmastointi päälle halutessasi.
Voit ottaa automaattitilan käyttöön paina-
malla AUTO-painiketta.

Ilmanjakotilan säädin
Säätimellä valitaan mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta suunnataan. 
Valittua tilaa vastaavan painikkeen merkkivalo syttyy, kun painiketta painetaan kerran 
ja sammuu, kun sitä painetaan uudelleen.

OVF041146/OVF041154
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Ilmavirran suuntaus kasvojen 
tasolle (B, D, F)

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylä-
ruumiin tasolle. Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla, muuttamalla tuule-
tussuutinten suuntausta.

Ilmavirran suuntaus jalkatilaan 
(A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan.

Ilmavirran suuntaus huurteen-
poistosuuttimiin (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin.

Voit käyttää 2–3 eri ilmanjakotoimintoa 
samanaikaisesti.
- Ilmavirran suuntaus kasvojen tasolle 

( ) ja jalkatilaan ( )
- Ilmavirran suuntaus kasvojen tasolle 

( ) ja huurteenpoistosuuttimiin  ( )
- Ilmavirran suuntaus jalkatilaan (  ) ja 

huurteenpoistosuuttimiin  ( )

- Ilmavirran suuntaus kasvojen tasolle 
( ), jalkatilaan ( ) ja huurteenpois-
tosuuttimiin  (  ) 

Huurteenpoistotila
Järjestelmä toimii huurteenpoistotilassa 
seuraavasti:
• Ilmastointi kytkeytyy päälle.
• Sisäilmankierto poistetaan käytöstä.
• Järjestelmä valitsee suurimman 

puhallinnopeuden.

Poista huurteenpoistotila käytöstä pai-
namalla ilmanjakotoiminnon-, huurteen-
poistotila- tai AUTO-painiketta.

Kojelaudan tuuletussuuttimet
Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet 
yksitellen säätöpyörillä.
Voit myös suunnata ilmavirran halua-
mallasi tavalla, kääntämällä kohdistimia 
kuvan mukaisesti.

OVF041155

OVF041174

OVF041147

■ Etu

■ Takana
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Lämpötilan säätö
Valitse korkein lämpötila-asetus (HIGH), 
pitämällä ▲ painike painettuna. 
Valitse matalin lämpötila-asetus (LOW), 
pitämällä ▼ painike painettuna. 
Lämpötila-asetus muuttuu 0,5°C, kun
painiketta painetaan kerran. Ilmastointi 
on päällä jatkuvasti, kun matalin (LOW) 
lämpötila-asetus on valittu.

Kaksialueilmastoinnin käyttäminen 
1. Ota kaksialueilmastointi käyttöön, 

painamalla DUAL-painiketta. Kaksi-
alueilmastointi otetaan automaattises-
ti käyttöön, kun matkustajan puolen 
lämpötila-asetusta muutetaan. 

2. Muuta kuljettajan puolen lämpöti-
la-asetusta vasemmanpuoleisella 
säätöpainikkeella. Muuta kuljettajan 
puolen lämpötila-asetusta oikeanpuo-
leisella säätöpainikkeella.

Kaksialueilmastointi poistetaan käytös-
tä, kun kuljettajan puolen lämpötila-ase-
tus on HIGH tai LOW, jotta lämmitys 
tai jäähdytys toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti.

OVF041156

■ Kuljettajan puoli  ■ Etumatkustajan puoli

OVF041157

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Kaksialueilmastoinnin poistaminen 
käytöstä
1. Poista kaksialueilmastointi käytöstä 

painamalla DUAL-painiketta uudel-
leen. Matkustajan puolen lämpöti-
la-asetus säätyy kuljettajan puolen 
lämpötila-asetuksen mukaan.

2. Säädä lämpötila vasemmanpuoleisella 
säätöpainikkeella. Matkustajan puo-
len lämpötila-asetus säätyy kuljettajan 
puolen lämpötila-asetuksen mukaan

Lämpötila-asteikon muuttaminen
Voit muuttaa lämpötila-asteikon Celsius-
asteikosta, Fahrenheit-asteikkoon 
seuraavasti:
Pidä OFF-painike painettuna ja paina 
samalla AUTO-painiketta yli 3 sekunnin 
ajan.
Lämpötila-asteikko vaihtuu Celsius-
asteikosta Fahrenheit-asteikkoon tai 
päinvastoin.

✽ MUISTUTUS
•  Ilmastointijärjestelmä ottaa käyttöön 

Celsius-asteikon, kun akku tyhjenee 
tai akkukaapelit irrotetaan.

•   Katso lisätietoja navigointijärjestel-
män käyttöoppaasta. jos autoon on 
asennettu navigointijärjestelmä. 

OVF041158
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Sisäilmankierto
Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja pois-
tetaan käytöstä painiketta painamalla.
Ota sisäilmankierto käyttöön painamalla 
painiketta.

Sisäilmankierto käytössä
Kun sisäilmankierto on
käytössä, ilmastointijärjes-
telmä kierrättää ja jäähdyt-
tää tai lämmittää (säädöis-
tä riippuen) matkustamon 
sisäilmaa.

Sisäilmankierto pois käytöstä
Kun sisäilmankierto ei ole 
käytössä, ilmastointijärjes-
telmä jäähdyttää tai läm-
mittää (säädöistä riippuen) 
ulkoa otettua korvausilmaa.

✽ MUISTUTUS
Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat huur-
tua ja matkustamon sisäilman laatu 
saattaa huonontua merkittävästi, jos 
käytät sisäilmankiertoa pitkään (ja 
ilmastointi on pois päältä).
Matkustamossa kiertävän sisäilman 
kosteus laskee liikaa, jos ilmastoin-
ti on päällä, sisäilmankierron ollessa 
käytössä.

OVF041159

■ Tyyppi A
■ Tyyppi A

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

■ Tyyppi B

■ Tyyppi B
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Puhallinnopeuden säätö
Voit valita säätimellä haluamasi 
puhallinnopeuden.
Puhallinnopeuden säätäminen:
• Käännä säädintä oikealle (+) nostaak-

sesi puhallinnopeutta.
• Käännä säädintä vasemmalle (-) 

vähentääksesi puhallinnopeutta.

Kytke puhallin pois päältä, painamalla 
OFF-painiketta.

Ilmastointi
Kytke ilmastointi päälle, painamalla A/C-
painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy). 
Kytke ilmastointi pois päältä, painamalla 
painiketta uudelleen.

VAROITUS
• Tuulilasin sisäpinnan huurtumi-

nen saattaa heikentää näkyvyyttä, 
auton sisäilman kosteuden nous-
tessa, kun sisäilmankierto on ollut 
käytössä pitkään.

• Älä nuku autossa, kun ilmastointi 
tai lämmitys on päällä. Sisäilman 
happipitoisuus tai ruumiinlämpö 
saattaa laskea liian alas, josta saat-
taa aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

• Pitkään jatkunut sisäilmankierron 
käyttö saattaa aiheuttaa väsymys-
tä ja uneliaisuutta ja johtaa auton 
hallinnan menettämiseen. Käytä 
sisäilmankiertoa mahdollisimman 
vähän.

OVF041160 OVF041161

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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OFF-painike
Kytke ilmastointijärjestelmä pois päältä 
painamalla OFF-painiketta. Sisäilman-
kierron painike toimii tästä huolimatta, 
kun virta-avain on ON-asennossa.

Ilmastointijärjestelmän tiedot -painike 
(tyyppi B)
Ilmastointijärjestelmän tiedot näkyvät 
näytöllä, kun painat painiketta.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Tuuletus
1. Paina  painiketta.
2. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Valitse haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys
1. Paina  painiketta.
2. Kytke sisäilmankierto pois käytöstä.
3. Valitse haluamasi lämpötila.
4. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
5. Kytke ilmastointi päälle, jos haluat 

vähentää lämmitetyn ilman 
ilmankosteutta.

• Paina  tai  -painiketta, jos tuu-
lilasi huurtuu.

OVF041162 OVF041163
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Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilmankierto väliaikaisesti käyt-

töön, kun haluat estää epämiellyttävien 
hajujen tai pölyn pääsyn matkusta-
moon. Poista sisäilmankierto käytöstä 
heti kun mahdollista, jotta auton sisäil-
ma pysyy raikkaana. Näin kuljettaja 
pysyy virkeänä ja matkustusmukavuus 
paranee.

• Ilmastointijärjestelmän ilmanottoaukot 
sijaitsevat tuulilasin alla. Varmista, 
että lumi, jää, lehdet tms. eivät tuki 
ilmanottoaukkoja.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, säädä 
lämpötila ja puhallinnopeus sopivaksi 
ja kytke ilmastointi päälle, jotta ikkunat 
eivät huurtuisi.

Ilmastointi (jos varusteena) 
HYUNDAI:n ilmastointijärjestelmä on 
täytetty ympäristöystävällisellä R-134a
-kylmäaineella, joka ei vahingoita 
otsonikerrosta.
1. Käynnistä moottori. Kytke ilmastointi 

päälle.
2. Paina  painiketta.
3. Ota sisäilmankierto käyttöön tai poista 

se käytöstä (tarpeen mukaan).
4. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila 

sopivaksi.

✽ MUISTUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä, tark-

kaile jäähdytysnesteen lämpömittaria 
ajaessasi ruuhkassa tai pitkää ylämä-
keä, ulkolämpötilan ollessa korkea. 
Moottori saattaa ylikuumentua, kun 
ilmastointi on kytketty päälle. Kytke 
ilmastointi pois päältä ja jätä puhallin 
päälle, jos jäähdytysnesteen lämpötila 
nousee liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, 
kun ilmastointi on päällä ja avaat 
auton ikkunat kostealla säällä. Kytke 
ilmastointi pois päältä, kun avaat 
ikkunat, jotta tiivistynyt kosteus ei 
vaurioittaisi auton sähköjärjestelmää.
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Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaamalla 

ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköi-
ty suoraan auringonpaisteeseen kuu-
malla säällä.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtumi-
nen, käyttämällä ilmastointia sateella 
tai kostealla säällä.

• Saatat huomata, että moottorin käyn-
tinopeus vaihtelee kun ilmastointijär-
jestelmän kompressori kytkeytyy pääl-
le 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.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mah-
dollisimman tehokkaasti, ottamalla 
sisäilmankierto käyttöön ja kytkemällä 
ilmastointi päälle; matkustamon sisäil-
man laatu kuitenkin huononee merkit-
tävästi, jos sisäilmankiertoa ei poisteta 
käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuuttimista 
tulee matkustamoon tiivistynyttä kos-
teutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma 
jäähtyy nopeasti. Tämä on normaalia. Raitisilmasuodatin

(jos varusteena)
Hansikaslokeron takana sijaitseva rai-
tisilmasuodatin suodattaa ulkoilmasta 
pölyä ja muita epäpuhtauksia. Tuulilasin 
sisäpinta saattaa huurtua, vaikka sisäil-
mankierto ei olisi käytössä, jos tuule-
tussuuttimien ilmavirta on heikentynyt, 
koska raitisilmasuodattimeen kertynyt 
pöly ja muut epäpuhtaudet ovat tukkineet 
suodattimen. Vaihdata raitisilmasuodatin 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

1LDA5047

Sisäilmankierto
pois käytöstä
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Sisäilmankierto
käytössä
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✽ MUISTUTUS
• Vaihda raitisilmasuodatin huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Raitisilmasuodatin tulee tarkastaa 

ja vaihtaa useammin, jos autoa käy-
tetään vaativissa käyttöolosuhteissa, 
kuten hiekkateillä tai huonokuntoisel-
la tienpinnalla.

• Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos ilmavirta 
heikkenee äkillisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän 
tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjes-
telmässä on liian vähän kylmäainetta. 
Myös kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa 
toimintahäiriöitä.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos se ei toimi 
oikein.

✽ MUISTUTUS
Ilmastointijärjestelmään tulee huollon 
yhteydessä lisätä ainoastaan oikean-
tyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä. 
Muuten kompressori saattaa vaurioi-
tua tai järjestelmässä saattaa esiintyä 
toimintahäiriöitä.

 VAROITUS
Huollata ilmastointijärjestel-
mä aino astaan valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. Huoltotöitä 
suorittava henkilö saattaa louk-
kaantua vakavasti, jos työvaiheet 
suoritetaan väärin.
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• Jos haluat lämmittää tuulilasia mah-
dollisimman tehokkaasti, valitse kor-
kein lämpötila-asetus (MAX) ja suurin 
puhallinnopeus.

• Valitse “Ilmavirran suuntaus jalkati-
laan/huurteenpoistosuuttimiin” -tila, 
kun haluat että suunnata lämmintä 
ilmaa jalkatilaan tuulilasin lämmittämi-
sen tai huurteenpoiston aikana.

• Poista kaikki lumi ja jää tuulilasin, 
takalasin, sivutaustapeilien ja sivuikku-
noiden pinnoilta ennen liikkeellelähtöä.

• Voit parantaa järjestelmän lämmitys-
tehoa ja ehkäistä tuulilasin sisäpinnan 
huurtumista poistamalla kaiken lumen 
konepellin ja ilmanottoaukkojen päältä. 

Käsisäätöinen
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto
1. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
2. Valitse haluamasi lämpötila.
3. Paina  -painiketta.
4. Sisäilmankierto poistetaan käytöstä 

automaattisesti. Kun painat  -pai-
niketta, ilmastointi (jos varusteena) 
kytkeytyy päälle automaattisesti.

Poista sisäilmankierto käytöstä ja kytke 
ilmastointi päälle, jos järjestelmä ei tee 
sitä automaattisesti.

TUULILASIN LÄMMITYS JA HUURTEENPOISTO

VAROITUS – Tuulilasin
lämmitys

Älä valitse  tilaa, kun auton 
sisäilmaa täytyy jäähdyttää koste-
assa säässä. Tuulilasin ulkopinnan 
huurtuminen saattaa haitata näky-
vyyttä, kun siihen tiivistyy kosteutta 
suuren lämpötilaeron takia. Valitse 

 tila ja pienin puhallinnopeus.

OVF041165



4 149

Autosi ominaisuudet

Tuulilasin lämmittäminen
1. Valitse suurin puhallinnopeus.
2. Valitse korkein lämpötila-asetus

(HIGH).
3. Paina painiketta.
4. Sisäilmankierto poistetaan käy-

töstä ja ilmastointi kytketään päälle 
automaattisesti.

Automaattinen
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto
1. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
2. Valitse haluamasi lämpötila.
3. Paina  painiketta.
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman 

lämpötilan perusteella ja sisäilmankier-
to poistetaan käytöstä automaattisesti.

Kytke ilmastointi päälle, jos järjestelmä ei 
tee sitä automaattisesti. Kun painat 
painiketta, järjestelmä valitsee suurim-
man puhallinnopeuden.

Tuulilasin lämmittäminen
1. Valitse suurin  puhallinnopeus.
2. Valitse korkein lämpötila-asetus

(HIGH).
3. Paina  painiketta.
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman 

lämpötilan perusteella ja sisäilmankier-
to poistetaan käytöstä automaattisesti.

OVF041165 OVF041166

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OVF041167

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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Automaattinen huurteenpoisto 
(vain osana automaattista 
ilmastointijärjestelmää,
jos varusteena)
Automaattinen huurteenpoisto ehkäisee 
tuulilasin huurtumista
tarkkailemalla tuulilasin sisäpinnalle tii-
vistyvän kosteuden määrää. 
Automaattinen huurteenpoisto on käy-
tössä on ilmastointijärjestelmä on
automaattitilassa.

Merkkivalo syttyy, kun auto-
maattinen huurteenpoisto on 
käynnistänyt huurteenpois-
ton, havaittuaan kosteutta 
tuulilasin sisäpinnalla.

Automaattinen huurteenpoisto toimii 
vaihteittain seuraavasti.

Vaihe 1: Ilmastointi kytkeytyy päälle 
Vaihe 2: Sisäilmankierto poistetaan 

käytöstä
Vaihe 3: Osa ilmavirrasta suunnataan tuu-

lilasin huurteenpoistosuuttimiin
Vaihe 4: Tuulilasin huurteenpoistosuut-

timiin suunnataan enemmän 
ilmaa

Automaattinen huurteenpoisto (jos 
varusteena) käynnistyy automaattisesti 
seuraavissa olosuhteissa. Voit poistaa 
automaattisen huurteenpoiston käytöstä, 
pitämällä AUTO-painikkeen painettuna ja 
painamalla samalla tuulilasin lämmitys-
painiketta 4 kertaa 2 sekunnin kuluessa. 
Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, kun 
automaattinen huurteenpoisto on pois-
tettu käytöstä. Voit ottaa automaattisen 
huurteenpoiston uudelleen käyttöön tois-
tamalla vaiheet. 
Automaattinen huurteenpoisto otetaan 
automaattisesti käyttöön, kun akku tyhje-
nee tai akkukaapelit irrotetaan. 

✽ MUISTUTUS
Ilmastointi ei kytkeydy pois päältä ja 
automaattisen huurteenpoiston merk-
kivalo vilkkuu kolme kertaa, kun yrität 
kytkeä ilmastoinnin pois päältä pai-
namalla A/C-painiketta, automaattisen 
huurteenpoiston ollessa käynnissä. 

OVF041170

HUOMAUTUS
Älä poista etumatkustajan puolel-
la, tuulilasin yläosassa sijaitsevaa 
sadetunnistimen anturin suojakant-
ta. Järjestelmän osat saattavat vau-
rioitua ja auton takuu ei mahdolli-
sesti kata niiden korjausta.
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Keskikonsolin säilytyslokero
Avaa keskikonsolin säilytyslokeron 
kansi painamalla vipua (1) ja nostamalla 
kantta.

Hansikaslokero
Hansikaslokero voidaan lukita avaimella. 
(1).
Avaa hansikaslokero painamalla paini-
ketta (2), jolloin se aukeaa itsestään. 
Muista sulkea hansikaslokero.

SÄILYTYSLOKEROT

VAROITUS – Helposti
syttyvät aineet

Älä säilytä autossa sytyttimiä, pro-
paanisäiliöitä tai muita helposti syt-
tyviä tai räjähtäviä aineita. Ne saat-
tavat syttyä ja/tai räjähtää, kun auto 
on pysäköity kuumaan paikkaan 
tai auton sisälämpötilan noustessa 
ajon aikana.

HUOMAUTUS
• Älä jätä arvoesineitä tavaratilaan.
• Pidä tavaratilan koteloiden kan-

net suljettuna ajona aikana. Älä 
täytä koteloita niin, että kotelon 
kansi ei sulkeudu kunnolla. 

OVF041171 OVF041172

VAROITUS
Pidä hansikaslokero suljettuna ajon 
aikana, jotta sen kansi ei aiheuttaisi 
vammoja onnettomuustilanteessa 
tai äkillisesti pysähdyttäessä.

HUOMAUTUS
Älä säilytä ruoka-aineita pitkään 
hansikaslokerossa.
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Jäädytetty säilytyslokero 
(jos varusteena)
Voit pitää juomatölkit ja muut kylmäsäily-
tettävät tuotteet viileinä, säilyttämällä ne 
hansikaslokerossa.
1. Kytke ilmastointi päälle.
2. Käännä hansikaslokeron tuuletussuu-

tin (1) auki-asentoon.
3. Käännä tuuletussuutin (1) kiinni-asen-

toon, kun et käytä jäähdytystä.

✽ MUISTUTUS
Hansikaslokeron jäähdytys ei toimi 
tehokkaasti, jos siellä olevat esineet tuk-
kivat tuuletussuuttimen.

Aurinkolasikotelo
Aurinkolasikotelo aukeaa hitaasti, kun 
painat sen kantta. Aseta aurinkolasit 
koteloon linssit ulospäin.  Sulje kotelo 
painamalla se kiinni.

OVF041173

VAROITUS
• Älä säilytä aurinkolasikotelossa 

muuta kuin aurinkolaseja. Muut 
esineet saattavat lentää kotelosta 
onnettomuustilanteessa tai äkilli-
sesti pysähdyttäessä ja aiheuttaa 
vammoja matkustajille.

• Älä avaa aurinkolasikoteloa ajon 
aikana. Aurinkolasikotelon avaa-
minen saattaa peittää taustapeilin.

OVF041175

 VAROITUS
Älä säilytä jäähdytetyssä hansi-
kaslokerossa helposti pilaantuvaa 
ruokaa, sillä lokeron sisälämpötila 
saattaa vaihdella liikaa.
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Tavaratilan pohjakotelo
Voit säilyttää kotelossa esimerkiksi 
ensiapulaukkua, varoituskolmiota (loke-
ron etuosassa) ja työkaluja, jotta ne ovat 
tarvittaessa helposti käytettävissä.
• Tartu kotelon kannen kahvaan ja nosta 

ylöspäin.

Tavaratilan sivukotelot
Voit säilyttää pienikokoisia esineitä tava-
ratilan sivulokeroissa.
• Nosta kotelon kansi auki vetämällä 

kahvasta.

Tavaratilan sivukoteloiden 
irrotettava sivuseinä

✽ MUISTUTUS
Voit irrottaa sivukoteloiden sivuseinät, 
kun kuljetat tavaratilassa suurikokoisia 
esineitä.

OVF041198

OVF041200

■  Etuosan kotelo

OVF041199 OVF041211
■ Keskiosan kotelo
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Takaistuimien säilytystaskut 
(jos varusteena)

OVF041210

VAROITUS
Älä laita lehtitaskuihin painavia tai 
teräviä esineitä.  Ne saattavat irrota 
onnettomuustilanteessa ja aiheut-
taa vammoja matkustajille.
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Savukkeensytytin
(jos varusteena)
Savukkeensytytin toimii, kun virta-avain 
on ACC- tai ON-asennossa.
Savukkeensytyttimen käyttö:
1. Avaa kansi painamalla painiketta.
2. Paina savukkeensytytin sisään.
Savukkeensytytin työntyy ulos, kun se on 
käyttövalmis.
Jos savukkeensytytin lakkaa toimimas-
ta, korvaa se ainoastaan HYUNDAI-
alkuperäisosalla tai valmistajan hyväksy-
mällä savukkeensytyttimellä.

Tuhkakuppi (jos varusteena)
Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla 
kansi.
Voit irrottaa tuhkakupin vetämällä, kun 
haluat tyhjentää tai puhdistaa sen. 

MATKUSTAMON OMINAISUUDET 

HUOMAUTUS
Käytä savukkeensytytinpistok-
keessa ainoastaan alkuperäis-
tä HYUNDAI-savukkeensytytintä. 
Sähkölaitteiden (kuten partako-
neen, autoimurin tai kahvinkeitti-
men) kytkeminen savukkeensyty-
tinpistokkeeseen saattaa vaurioit-
taa pistoketta tai sähköjärjestelmää.

VAROITUS – 
Tuhkakupin käyttö

• Älä käytä tuhkakuppia 
roskakorina.

• Palavan tulitikun tai savukkeen 
laittaminen tuhkakuppiin saattaa 
sytyttää siinä olevat roskat ja 
aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS
• Älä työnnä savukkeensytytintä 

uudelleen sisään, kun se on käyt-
tövalmis; se saattaa ylikuumen-
tua ja aiheuttaa tulipalon.

• Estä savukkeensytyttimen yli-
kuumeneminen vetämällä se 
ulos, jos se ei ole työntynyt ulos 
30 sekunnin kuluessa.

OVF041205OVF041177
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Mukinpidike
Voit asettaa mukit tai pienet juomatölkit 
mukinpidikkeisiin.

Edessä
Ota mukinpidike käyttöön avaamalla 
kansi. (1)

Takana
Ota mukinpidike käyttöön avaamalla kyy-
närnoja. (2)

VAROITUS –
Kuumat nesteet

• Älä säilytä kannetonta, kuumaa 
nestettä sisältävää kuppia mukin-
pidikkeessä ajon aikana. Se 
saattaa läikkyessään aiheuttaa 
palovammoja. Kuljettaja saattaa 
menettää auton hallinnan.

• Älä säilytä kannettomia tai huo-
nosti kiinnitettyjä laseja, juo-
matölkkejä tai pulloja mukinpi-
dikkeissä ajon aikana, jotta ne 
eivät aiheuta vammoja onnetto-
muustilanteessa tai äkillisesti 
pysähdyttäessä.

VAROITUS
Älä säilytä juomatölkkejä tai pulloja 
suorassa auringonvalossa tai kuu-
massa autossa. Ne saattavat haljeta.

OVF041178

■ Etu

OVF031019

■ Takana
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HUOMAUTUS
• Käytä virtapistoketta ainoastaan 

moottorin ollessa käynnissä ja 
irrota siihen liitetty laite käytön 
jälkeen. Akku saattaa tyhjentyä, 
jos virtapistokkeeseen liitettyä 
laitetta käytetään pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Käytä ainoastaan 12 V jännitteellä 
toimivia laitteita, joiden virranku-
lutus on alle 10 A.

• Valitse ilmastointilaitteen pienin 
jäähdytys- tai lämmitysteho, kun 
käytät virtapistokkeeseen liitettyä 
laitetta.

• Sulje virtapistokkeen kansi, kun 
se ei ole käytössä.

• Jotkut virtapistokkeeseen liite-
tyt elektroniset laitteet saattavat 
aiheuttaa häiriöitä. Ne saattavat 
aiheuttaa kaiuttimista kuuluvia 
häiriöääniä tai sähköjärjestelmän 
tai muiden autossa käytettävien 
laitteiden toimintahäiriöitä.

Häikäisysuojat
Voit suojata silmäsi häikäisevältä valolta 
kääntämällä häikäisysuojan tuulilasin tai 
sivuikkunan eteen.
Kun haluat käyttää häikäisysuojaa, kään-
nä se alas.
Kun haluat kääntää häikäisysuojan 
sivuikkunan puolelle, käännä se alas, 
irrota tukipidikkeestä (1) ja käännä se 
sivuikkunan puolelle (2).
Kun haluat käyttää ehostuspeiliä, avaa 
häikäisysuoja ja avaa peilin kansi (3).
Ehostuspeilin valo syttyy. (Jos varus-
teena)

Voit säilyttää tiemaksukorttia pidikkeessä 
(4). (jos varusteena)

Virtapistoke
Voit kytkeä virtapistokkeeseen matka-
puhelimen laturin tai muun ajoneuvo-
käyttöön tarkoitetun laitteen. Laitteen 
virrankulutuksen tulee olla alle 10 A, kun 
moottori on käynnissä.

■ Etu

■ Keskellä

OVF041182/OVF041181/OVF041186

■ Takana (jos varusteena)

ORBR040085

VAROITUS
Älä anna häikäisysuojan haitata 
näkyvyyttä.
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Lisälaite (AUX), USB ja
iPod -liitäntä
(jos varusteena)
Voit liittää stereokuulokeliitännällä varus-
tetun audiolaitteen lisälaite (AUX) -lii-
täntään, USB-laitteen USB-liitäntään ja 
iPodin iPod-liitäntään.

✽ MUISTUTUS
Kannettavan audiolaitteen äänessä saat-
taa kuulua häiriöääniä, kun se on lii-
tetty virtapistokkeeseen. Käytä laitteen 
akkua, jos häiriöääniä esiintyy. 

❈ iPod® on Apple Inc. rekisteröimä 
tuotemerkki

OVF041182

VAROITUS
Älä työnnä sormea tai mitään esi-
neitä (neulaa tms.) virtapistokkee-
seen tai kosketa sitä, kun kätesi on 
märkä Saatat saada sähköiskun tai 
siitä saattaa aiheutua tulipalo.
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Vaateripustin

Lattiamaton kiinnikkeet 
(jos varusteena)
Kiinnitä auton etuosan lattiatilan irto-
matot aina paikalleen lattiamaton kiin-
nikkeillä. Ne estävät mattoa liukumasta 
eteenpäin.

HUOMAUTUS
• Koukut saattavat vaurioi-

tua, jos ripustat niihin painavia 
vaatekappaleita.

• Avaa ja sulje ovet varovasti. 
Vaatekappaleet saattavat jäädä 
oven väliin.

OED040354

OVF041201

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B OEL049222

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita kun 
asennat autoon lattiamaton.
• Varmista ennen liikkeellelähtöä, 

että matot on kiinnitetty tuvalli-
sesti lattiamaton kiinnikkeillä.

• ÄLÄ asenna autoon lattiamattoa, 
jota ei voi kiinnittää tukevasti lat-
tiamaton kiinnikkeillä.

• Älä aseta lattiamattoja pääl-
lekkäin (esim. kaukalomattoa 
kangasmaton päälle). Asenna 
ainoastaan yksi matto kunkin pai-
kan jalkatilaan.  

 TÄRKEÄÄ – Auton mukana toi-
mitetut lattiamattojen kiinnikkeet 
pitävät matot turvallisesti paikal-
laan. HYUNDAI suosittelee, että 
asennat autoon ainoastaan auto-
kohtaisia mattoja, jotta mattojen 
liikkuminen ei haittaa polkimien 
käyttöä.
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Takaverho (sedan)
(jos varusteena)
Voit taittaa takaverhon kokoon painamal-
la painiketta. Voit laskea takaverhon alas 
painamalla painiketta uudelleen.

Takaverho taittuu automaattises-
ti kokoon, kun siirrät vaihdevivun R 
(peruutus) -asentoon, ja laskeutuu alas 
automaattisesti, kun siirrät vaihdevivun 
R (peruutus) -asennosta P (pysäköinti) 
-asentoon.
Kun takaverho on taittunut automaat-
tisesti kokoon siirtäessäsi vaihdevivun 
R (peruutus) -asentoon, se avautuu 
automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 
20 km/h vaihdevivun ollessa D (ajo) 
-asennossa. Matkatavaraverkko

(jos varusteena)
Voit estää matkatavaroiden liikkumi-
sen matkan aikana kiinnittämällä mat-
katavaraverkon tavaratilan neljään 
kiinnikkeeseen.
Voit hankkia matkatavaraverkon valtuu-
tetusta HYUNDAI-liikkeestä.

OVF041341 OVF041342

HUOMAUTUS
Älä vedä tai taita takaverhoa käsin. 
Sen moottori voisi vaurioitua.

OVF041340

OVF041212

 ■ Wagon

 ■ Sedan
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✽ MUISTUTUS
Voit kiinnittää matkatavaraverkon 
kiinnityskiskojärjestelmän kiinnikkei-
siin (jos varusteena).

Suojaverkko (jos varusteena)
Asenna suojaverkko etuistuimien taakse, 
kun kuljetat matkatavaroita takaistuimel-
la tai takaistuimien taakse, kun kuljetat 
matkatavaroita tavaratilassa.
Se ehkäisee etutörmäyksessä eteenpäin 
lentävien matkatavaroiden aiheuttamia 
päävammoja.
Verkon yläosa kiinnitetään molemmil-
la puolilla katossa, pääntukien yläpuo-
lella sijaitseviin kiinnikkeisiin ja alaosa 
takaistuinten selkänojien takana, lat-
tiassa molemmilla puolilla sijaitseviin 
kiinnikkeisiin.

Suojaverkon asentaminen
1. Vedä verkko ylös keskiosan kahvasta 

(1).
2. Avaa suojakansi (2).
3. Työnnä kiinnityskoukku suurempaan 

aukkoon (3) ja paina se pohjaan asti.
4. Kiinnitä koukku paikalleen asettamalla 

se pienempään aukkoon (4).
5. Pidä kiinni verkon kiinnitetystä päädys-

tä ja kiinnitä toinen puoli paikalleen.

HUOMAUTUS
Toimi erityisen huolellisesti kuljet-
taessasi tavaratilassa painavia tai 
suurikokoisia esineitä, jotta auto tai 
esineet eivät vaurioidu.

VAROITUS
ÄLÄ venytä matkatavaraverkkoa 
liikaa (silmävammojen välttämisek-
si). Älä KOSKAAN oleskele ajoneu-
von sisätilassa siten, että matkata-
varaverkon kiinnityskoukut voisi-
vat irrotessaan osua kasvoihin tai 
muihin ruumiinosiin. ÄLÄ KÄYTÄ 
matkatavaraverkkoa, kun kiinnitys-
koukussa on näkyviä kulumia tai 
vaurioita.

OVF041192 OVF041193

HUOMAUTUS
Vältä sivupaneelin naarmuttamis-
ta, kun asetat kiinnityskoukun 
aukkoon.
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Kun suojaverkkoa ei tarvita:
1. Irrota kiinnityskoukku suuremmasta 

aukosta.
2. Vedä verkko alas.

Suojaverkon irrottaminen
1. Paina lukituspainiketta (1) kummalla-

kin puolella.
2. Pidä painike (1) painettuna ja vedä 

suojaverkko ulos (2).

✽ MUISTUTUS
Tavaratilan näkösuoja tulee irrottaa 
ennen suojaverkon irrottamista. 

VAROITUS
• Matkustajat eivät saa oleskella 

suojaverkon takana takaistuimel-
la tai tavaratilassa.

• Takaistuimen keskipaikalla ei 
saa istua, kun suojaverkko on 
käytössä. Suojaverkko saattaa 
haitata takaistuimen keskipaikan 
turvavyön käyttöä.

• Älä pinoa matkatavaroita suoja-
verkon yläosaa korkeammalle.

• Älä aseta raskaita esineitä selkä-
nojan yläreunaa korkeammalle, 
sillä ne saattavat aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran vaikka suojaverk-
ko on asennettu.

• Älä kuljeta esinettä, jonka 
terävä reuna saattaisi rikkoa 
suojaverkon.

• Älä kuormita suojaverkkoa liikaa, 
nojaamalla siihen tai kiinnittämäl-
lä siihen raskaita esineitä.

OVF041194
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Tavaratilan näkösuoja 
(jos varusteena) 
Voit peittää tavaratilaan jätetyt matkata-
varat tavaratilan näkösuojalla. 

Tavaratilan näkösuojan käyttö
1. Avaa tavaratilan näkösuoja vetämällä 

sitä taaksepäin kahvasta (1).
2. Aseta kiinnitystapit kiinnikkeisiin (2). 

✽ MUISTUTUS
Pidä tavaratilan näkösuojan kahva 
mahdollisimman keskellä avatessa-
si sitä, jotta kiinnitystapit eivät irtoa 
ohjainkiskoilta.

Kun tavaratilan näkösuojaa ei tarvita:
1. Paina tavaratilan näkösuojan kes-

kiosaa alaspäin (noin 70 asteen 
kulmaan).

2. Tavaratilan näkösuoja liukuu sisään. 

✽ MUISTUTUS
Tavaratilan näkösuoja ei mahdollisesti 
liu’u sisään, jos sitä ei ole vedetty täy-
sin auki. Vedä se täysin auki ja päästä 
sitten irti. 

OVF041195 OVF041196
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Tavaratilan näkösuojan irrottaminen
1. Paina kiinnitystappi (1) sisään.
2. Paina vipua (2) taaksepäin. 
3. Pidä vipu painettuna ja vedä tavarati-

lan näkösuoja ulos (3).

Matkatavaroiden
kiinnityskiskojärjestelmä
Voit ehkäistä matkatavaroiden liik-
kumista tavaratilassa käyttämällä 
kiinnityskiskojärjestelmää.

 VAROITUS
• Älä aseta esineitä suojaverkkoa 

vasten. Esineet saattavat lentää 
matkustamoon ja aiheuttaa vam-
moja onnettomuustilanteessa tai 
jarrutettaessa.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
ajon aikana. Se on suunnitel-
tu ainoastaan matkatavaroiden 
kuljettamiseen.

• Yritä kuormata auto tasapainoi-
sesti, niin että painopiste olisi 
mahdollisimman keskellä.

HUOMAUTUS
Suojaverkkoa vasten asete-
tut esineet saattavat vaurioittaa 
suojaverkkoa.

OVF041197 OVF041191
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Tavaratilanjakaja
• Aseta tavaratilanjakajan tukipylväät (A) 

kiskojen kiinnityskohtiin.
• Voit siirtää tavaratilanjakajaa pitämällä 

kiinni tukipylväästä ja painamalla vipu-
varren (B) alas.

• Varmista, että tavaratilanjakaja lukkiu-
tuu paikalleen.

• Vapauta kiinnityshihna kääntämällä 
yläkiinnikettä (C) vasemmalle (1) tai 
oikealle, kunnes kuulet naksahduksen.

• Kiinnitä matkatavarat vetämällä kiinni-
tyshihna (D) niiden ympärille ja kiinnit-
tämällä kiinnityskoukku (E) tavaratilan-
jakajan keskikohtaan (F).

• Voit kiinnittää kiinnytyskoukut toisiinsa, 
kiinnittäessäsi suurikokoisia esineitä.

• Varmista että kiinnityshihna lukkiutuu 
paikalleen, kääntämällä yläkiinnike (C) 
takaisin lukitusasentoon (1).

Kiinnikkeiden kiinnittäminen 
kiskoihin
• Aseta kiinnike (A) kiskon kiinnityspis-

teeseen (3).
• Voit siirtää kiinnikettä painamalla pai-

niketta (1) ja siirtämällä kiinnikettä kis-
koa pitkin.

• Varmista, että kiinnike lukkiutuu 
paikalleen.

• Kiinnitä matkatavarat vetämällä tava-
ratilan keskiosan kiinnityskoukku (2) 
ylös.

• Kiinnitä matkatavarat kiinnikkee-
seen ja kiinnityskoukkuun esim. 
kiinnityshihnalla.

• Kiinnikkeitä ei voi käyttää, kun ne ovat 
kiskon kiinnityspisteessä (3).

OVF041189

A

HUOMAUTUS
Vetojännitysvoima:
enintään 150 kgf. kiinnikettä 
kohden

HUOMAUTUS
• Kiinnitä ja irrota tavaratilanja-

kajan molemmat tukipylväät 
samanaikaisesti.

• Enimmäiskuorma: 
 1 kiinnityshihna: 30 kg
 2 kiinnityshihnaa: 40 kg
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Kattotelineen kiinnityskisko
Asenna kattoteline katon kiinnityskis-
koihin.
Asenna kattoteline seuraavasti:
1. Työnnä ohutkärkinen työkalu (taltta-

päinen ruuvimeisseli) kannessa ole-
vaan aukkoon ja väännä kansi auki

2. Asenna kansi takaisin paikalleen, kun 
irrotat kattotelineen.

✽ MUISTUTUS
Varmista, ettet aseta esineitä kattoluu-
kun päälle (jos varusteena), niin että ne 
haittaavat kattoluukun toimintaa.

ULKOPUOLEN VARUSTEET

OVF045207K OVF041208

VAROITUS
Avaa kattotelineen kiinnityskiskon 
suojakansi kolikolla tai talttapäisel-
lä ruuvimeisselillä.
Kynsi saattaa haljeta, jos yrität 
avata kannen kynnellä.

HUOMAUTUS
• Varmista, että kattotelineellä kul-

jetettavat esineet eivät vaurioita 
auton kattoa.

• Älä kuljeta kattotelineellä autoa 
pidempiä tai leveämpiä esineitä.
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VAROITUS
• Auton painopiste on tavallis-

ta korkeammalla, kun kattoteli-
neellä kuljetetaan esineitä.  Älä 
kiihdytä tai jarruta nopeasti, aja 
kaarteisiin jyrkästi tai tee äkillisiä 
ohjausliikkeitä ja pidä ajonope-
us maltillisena, jotta et menetä 
auton hallintaa ja joudu onnetto-
muuteen ja jotta auto ei kaatuisi.

• Aja hitaasti ja käänny loivasti, kun 
kuljetat esineitä kattotelineellä. 
Tuuli tai ohikulkevat autot saat-
tavat aiheuttaa nostetta.  Tämä 
koskee erityisesti litteitä suuri-
kokoisia esineitä, kuten puulevy-
jä tai patjoja.  Esineet saattavat 
irrota kattotelineeltä ja vaurioittaa 
autoasi tai aiheuttaa vahinkoja 
sivullisille.

• Varmista ennen liikkeellelähtöä 
ja ajoittain matkan aikana, että 
kuljetettavien esineiden kiinni-
tys on pitävä; näin estät niille 
aiheutuvat vauriot ja mahdollisen 
putoamisen.
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✽ MUISTUTUS
• Jälkiasennetut kaasupurkausvalot 

saattavat aiheuttaa audiojärjestel-
mään ja auton elektronisiin laitteisiin 
toimintahäiriöitä.

• Vältä kemikaalien, kuten hajuveden, 
iho- tai aurinkovoiteen, käsienpuh-
distusaineen tai ilmanraikastusaineen 
joutumista kosketuksiin auton sisä-
osien kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa 
vaurioita tai värjääntymistä. 

Antenni (jos varusteena) 
Kattoantenni
Autosi kattoantenni vastaanottaa AM- ja 
FM-signaaleja. Voit irrottaa antennin tar-
vittaessa. Irrota antenni kiertämällä sitä 
vastapäivään. Asenna antenni takaisin 
kiertämällä sitä myötäpäivään. (Tyyppi A) 

AUDIOJÄRJESTELMÄ

HUOMAUTUS
• Muista irrottaa antenni kiertämäl-

lä sitä vastapäivään, ennen kuin 
ajat matalaan tilaan tai automaat-
tipesuun. Muuten antenni saattaa 
vaurioitua. 

• Kierrä antenni tiukasti paikal-
leen, kun asennat sen takaisin 
paikalleen, jotta kanavien kuulu-
vuus olisi mahdollisimman hyvä. 
Antenni voidaan irrottaa autoa 
pysäköitäessä tai kattotelinettä 
käytettäessä. 

 Älä lastaa kattotelineen pääl-
le asetettavia esineitä anten-
nin lähelle, jotta kuuluvuus ei 
heikkene. 

■ Tyyppi A 

■ Tyyppi B 
OVF041317K 

OVF043381 
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Lasiantenni (jos varusteena) 
Kun radion virransyöttö on kytkettynä 
ja virta-avain on joko ON- tai ACC-
asennossa, autoradio ottaa vastaan sekä 
AM - että FM-signaaleja takalasissa ole-
van antennin kautta. 

Audiojärjestelmän painikkeet 
ohjauspyörässä
(jos varusteena) 
Audiojärjestelmän ohjauspainikkeet on 
sijoitettu ohjauspyörään liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi. 

HUOMAUTUS
• Älä puhdista takalasin sisäpin-

taa puhdistusaineella äläkä käytä 
raappaa, koska tämä voi vaurioit-
taa antennin osia. 

• Estä metallipinnoitteiden ( esim. 
Ni, Cd) pääsy antennin osiin, 
sillä ne aiheuttavat häiriöitä 
radiosignaaleihin. 

• Älä puhdista takalasia hankaa-
villa puhdistusaineilla tai terä-
villä esineillä, jotta et vaurioita 
takalasiin asennettua antennia. 
Puhdista takalasin sisäpinta peh-
meällä kankaalla. 

• Jos liimaat tarroja takalasin 
pintaan, varo vaurioittamasta 
takalasiantennia. 

• Älä aseta teräviä esineitä takala-
siantennin lähelle. 

• Takalasin sävytys voi haitata 
antennin toimintaa. 

HUOMAUTUS
Älä paina audiojärjestelmän ohjaus-
pyöräpainikkeita yhtäaikaisesti.

OVF041183OVF043368 
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TILA (1)
Valitse radio- tai CD-tila painamalla pai-
niketta.

VOL (+ / -) (2)
• Lisää äänenvoimakkuutta painamalla 

vipukytkintä ylöspäin.
• Vähennä äänenvoimakkuutta paina-

malla vipukytkintä alaspäin.

HAKU ( / ) (3)
Haku-/pikavalintapainikkeen toiminto 
riippuu järjestelmän toimintatilasta. Jos 
hakupainiketta painetaan yli 0,8 sekun-
nin ajan, se toimii seuraavasti.

RADIO-tilassa
Painike toimii automaattisen haun valin-
tapainikkeena.

CD-tilassa
Painike toimii FF/REW (selaus eteen/
taakse) -painikkeena.

CD-vaihtaja -tilassa
Se toimii kuten DISC UP/DOWN-painike.

Jos hakupainiketta painetaan alle 0,8 
sekunnin ajan, se toimii seuraavasti.

RADIO-tilassa
Painike toimii pikavalinta-asemien valin-
tapainikkeena.

CD-tilassa
Painike toimii seuraavan/edellisen kap-
paleen valintapainikkeena.

CD-vaihtaja -tilassa
Painike toimii seuraavan/edellisen kap-
paleen valintapainikkeena.

Tämän luvun loppuosa sisältää yksityis-
kohtaisempaa tietoa painikkeiden toimin-
nasta.

Audio-/video-/
navigointijärjestelmä (AVN) 
Yksityiskohtaisia tietoja audio-video-na-
vigointijärjestelmän toiminnasta on erilli-
sessä käyttöoppaassa. 
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Bluetooth®-handsfree
Voit käyttää puhelinta handsfree-tilassa 
Bluetoothin® avulla. 

(1) Soitto-/vastaus-painike 
(2) Soiton lopetuspainike 
(3) Mikrofoni 

Yksityiskohtaisia tietoja Bluetooth® hand-
sfreen toiminnasta on erillisessä käyttö-
oppaassa. 

OVF041312K

OVG049175
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Audiojärjestelmän toiminta

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 radio-
signaali on voimakas. Vastaanotettava 
signaali ei kuitenkaan toisinaan ole tar-
peeksi voimakas. Tämä voi johtua esi-
merkiksi etäisyydestä radioasemaan, 
muiden radioasemien läheisyydestä tai 
lähellä sijaitsevista rakennuksista, sillois-
ta ja muista kookkaista rakennelmista. 
AM-lähetyksiä voidaan vastaanot-
taa pidempien matkojen päästä kuin 

FM-lähetyksiä. Tämä johtuu siitä, että AM 
(MW, LW) -radioaallot lähetetään mata-
lammilla taajuuksilla. Nämä pitkät mata-
lalla taajuudella lähetettävät radioaallot 
kykenevät seuraamaan maaston muo-
toja, eivätkä suuntaudu suoraan ilmake-
hään. Lisäksi nämä radioaallot kykenevät 
kiertämään esteet, jolloin vastaanotetta-
va signaali on voimakkaampi. 

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: 

¢ ¢ ¢

JBM001

FM-vastaanotto

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

JBM002

AM-vastaanotto

JBM003

FM-radioasema
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• 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.

• Kanava vaihtuu itsestään - Kun valit-
semasi kanavan FM-signaali heikke-
nee, audiojärjestelmä saattaa vaihtaa 
kanavalle, jonka signaali on voimak-
kaampi ja lähes samalla taajuudella. 
Audiojärjestelmä on suunniteltu valit-
semaan lähetys, jonka signaali on voi-
makkain. Valitse tässä tapauksessa 
toinen kanava, jonka signaali on voi-
makkaampi.

• Monitieilmiö – Usean radiosignaalin 
yhtäaikainen vastaanottaminen saat-
taa aiheuttaa häiriöääniä ja vääris-
tymiä. Tämä saattaa johtua kahden 
lähes samalla taajuudella lähettävän 
aseman signaaleista tai saman ase-
man suorista/heijastuneista signaaleis-
ta. Valitse toinen kanava, kunnes häiriö 
poistuu.

Matkapuhelimen tai radiopuhelimen 
käyttö
Jos auton sisällä käytetään matkapu-
helinta, kaiuttimista saattaa kuulua häi-
riöääniä. Tämä ei ole merkki audiojärjes-
telmän toimintahäiriöstä. Siirrä puhelin 
mahdollisimman kauas audiojärjestel-
mästä.

HUOMAUTUS
Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa käytetään 
radio- tai matkapuhelinta tai muuta 
vastaavaa viestintälaitetta. Radio- 
tai matkapuhelimen käyttö pelkällä 
laitteen omalla antennilla saattaa 
aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat 
auton sähköjärjestelmän toimintaan 
ja vaarantavat ajoturvallisuuden.

¢ ¢ ¢

JBM004 JBM005

VAROITUS
Älä käytä matkapuhelinta ajon aika-
na. Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan.
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Levyistä huolehtiminen
• Jos auton sisälämpötila on hyvin kor-

kea, tuuleta avaamalla ikkunat hetkek-
si ennen audiojärjestelmän käyttöä. 

• On lainvastaista kopioida ja käyttää 
MP3/WMA tiedostoja ilman lupaa. 
Kuuntele vain laillisesti valmistettuja 
CD-levyjä. 

• Älä käytä CD-levyjen puhdistamiseen 
liuottimia, kuten bentseeniä tai tinne-
riä, tai äänilevyjen/kasettien puhdista-
miseen tarkoitettuja aineita. 

• Jotta levyn pinta ei vaurioidu, pidä aina 
kiinni levyn reunasta tai sen keskellä 
olevasta reiästä. 

• Puhdista levyn pinta pehmeällä liinalla 
ennen käyttöä (pyyhi levy keskeltä 
ulkoreunaan päin). 

• Älä vahingoita levyn pintaa tai kiinnitä 
levyyn tarroja. 

• Laita CD-soittimeen ainoastaan 
CD-levyjä (yksi levy kerrallaan). 

• Suojaa CD-levyt naarmuuntumiselta ja 
lialta pitämällä ne koteloissaan. 

• Jotkut CD-R/CD-RW -levyt eivät ole 
yhteensopivia audiojärjestelmän kans-
sa valmistus- ja tallennusmenetelmi-
en vuoksi. Niiden soittaminen saattaa 
vaurioittaa audiojärjestelmää. 

✽ MUISTUTUS –
Epäyhteensopivan 
kopiosuojatun audio-CD:n 
 soittaminen

Jotkin kopiosuojatut CD-levyt, jotka 
eivät ole kansainvälisten audio-CD-
normien (Red Book) mukaisia, eivät 
mahdollisesti ole yhteensopivia autosi 
audiojärjestelmän kanssa. Huomaa, että 
audiojärjestelmän CD-soittimessa ei 
välttämättä ole toimintahäiriötä, vaikka 
tällainen kopiosuojattu CD-levy ei tois-
tuisi oikein. 

✽ MUISTUTUS
Tiedostojen (kansioiden) toistojärjestys: 
1.  Kappaleiden toistojärjestys: järjes-

tyksessä – .
2. Kansion soittojärjestys: 
❈  Kansiota ei näytetä, jos se ei sisällä 

kappaleita.
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VAROITUS
• Älä tarkkaile näyttöä ajon aikana. 

Näytön pitkäaikainen katsominen 
saattaa aiheuttaa onnettomuu-
den. 

• Älä pura, kokoa tai muuta audi-
ojärjestelmää. Se saattaa aiheut-
taa onnettomuuksia, tulipalon tai 
sähköiskun. 

• Puhelimen käyttäminen ajon 
aikana saattaa heikentää tarkkaa-
vaisuutta ja lisätä onnettomuus-
riskiä. Käytä puhelinta vain auton 
ollessa pysäköitynä. 

• Älä läikytä vettä tai työnnä vie-
rasesineitä laitteeseen. Se voi 
aiheuttaa savunmuodostusta, 
tulipalon tai laitteen toimintahäi-
riön. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä laitetta jos näyttö on 

pimeänä tai ääntä ei kuulu, sillä 
kyseessä saattaa olla toiminta-
häiriö. Jos laitetta käytetään pit-
kään näissä olosuhteissa, siitä 
saattaa aiheutua vahinkoa (tuli-
palo, sähköisku) tai toimintahäiri-
öitä. 

• Älä kosketa antennia ukonil-
man aikana, sillä salama saattaa 
aiheuttaa sähköiskun. 

• Älä pysähdy tai pysäköi kielletyil-
le paikoille käyttämään laitetta. 
Saatat aiheuttaa onnettomuuden. 

• Käytä järjestelmää auton virran 
ollessa kytkettynä. Jos järjes-
telmää käytetään pitkään virran 
ollessa sammutettuna, akku saat-
taa tyhjentyä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos kuljettaja ei keskity ajami-

seen, hän saattaa menettää auton 
hallinnan ja joutua onnettomuu-
teen, josta saattaa aiheutua vaka-
via tai kuolemaan johtavia vam-
moja. Auton turvallinen käsittely 
on kuljettajan vastuulla ja hänen 
ei tulisi käyttää mitään laitteita 
tai auton järjestelmiä niin, että 
hänen keskittymisensä herpaan-
tuu, eikä käyttää laitteita, joiden 
käyttö ajon aikana on kielletty 
laissa. 
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 HUOMAUTUS
• Laitteen käyttäminen ajon aikana 

saattaa johtaa onnettomuuksiin 
ympäristön huomioinnin puut-
teen vuoksi. Pysäköi auto ennen 
laitteen käyttämistä. 

• Säädä äänenvoimakkuus sel-
laiseksi, että kuljettaja kuulee 
auton ulkopuolelta tulevat äänet. 
Ajaminen olosuhteissa, joissa 
ympäristön ääniä ei kuule saattaa 
johtaa onnettomuuteen. 

• Kiinnitä huomiota ääniasetuksiin, 
kun kytket laitteen päälle. Kova 
äkillinen ääni laitteen kytkeytyes-
sä päälle saattaa aiheuttaa kuu-
lovaurioita. (Säädä äänenvoimak-
kuus sopivaksi ennen laitteen 
sammuttamista.) 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kytke sytytysvirta päälle ennen 

laitteen käyttöä. Älä käytä audio-
järjestelmää pitkiä aikoja sytytys-
virran ollessa katkaistuna, sillä 
akku saattaa tyhjentyä. 

• Älä altista laitetta iskuille. Suora 
näyttöön kohdistuva paine saattaa 
vaurioittaa LCD-kosketusnäyttöä. 

• Kun puhdistat laitteen, muista 
sammuttaa se ja käyttää kuivaa 
ja pehmeää liinaa. Älä koskaan 
käytä kovia materiaaleja, kemi-
alliset pyyhkeitä, tai liuottimia 
(alkoholia, bentseeniä, ohenteita, 
jne.) sillä se voivat vahingoittaa 
laitetta tai aiheuttaa värin/laadun 
heikentymistä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta juomia lähelle audio-

järjestelmää. Juomien läikkymi-
nen voi aiheuttaa järjestelmän 
toimintahäiriön. 

• Jos laitteeseen tulee toimintahäi-
riö, ota yhteyttä tuotteen osto-
paikkaan tai huoltoliikkeeseen. 

• Audiojärjestelmän käyttäminen 
ympäristössä, jossa on paljon 
sähkömagneettista säteilyä, voi 
johtaa kohinahäiriöihin. 

• Vältä emäksisten aineiden, 
kuten hajuvesien ja ihoöljyjen 
joutumista kojelaudalle. Ne voi-
vat aiheuttaa pintavaurioita ja 
värimuutoksia. 
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✽ MUISTUTUS – 
USB-LAITTEEN KÄYTTÖ 

• Älä liitä USB-laitetta ennen moottorin 
käynnistämistä. Liitä laite, kun moot-
tori on käynnissä. 

• USB-laite saattaa vaurioitua, jos se 
liitetään ennen moottorin käynnistä-
mistä. USB-muistilaitteet ovat erittäin 
herkkiä virtapiikeille. 

• USB-laite ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos se on liitetty järjestelmään, 
kun moottori käynnistetään tai sam-
mutetaan.

• Järjestelmä ei ehkä voi toistaa kopioi-
tuja MP3- tai WMA-tiedostoja. 

1) Järjestelmä tukee ainoastaan MP3-
tiedostoja, joiden pakkausnopeus on 
8–320 kb/s. 

2) Järjestelmä tukee ainoastaan WMA-
tiedostoja, joiden pakkausnopeus on 
8–320 kb/s. 

• Älä altista USB-laitetta staattiselle 
sähkölle irrottaessasi/kytkiessäsi sitä. 

• Järjestelmä ei voi lukea salatun MP3-
soittimen muistia. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tun-

nistaa USB-laitetta, jos laite on vää-
rässä toimintatilassa. 

• Audiojärjestelmä ei tunnista USB-
laitetta, jos sen sektorikooksi ei ole 
asetettu joko 512 tai 2048 bittiä. 

• Käytä ainoastaan USB-laitteita. joiden 
tiedostojärjestelmä on FAT 12/16/32. 

• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tun-
nista muita kun standardinmukaisia 
USB-laitteita.

• Älä kosketa USB-liitintä tai minkään 
esineen koskea siihen. 

• USB-laite saattaa vaurioitua, jos irro-
tat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan 
sisällä.

• Kaiuttimista saattaa kuulua häiriöää-
niä USB-laitetta liitettäessä ja irrotet-
taessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• USB-laite saattaa vaurioitua, jos irro-

tat sen kesken musiikkitiedoston tois-
ton. Irrota USB-laite, kun audiojär-
jestelmä on kytketty pois päältä tai 
se on muussa kuin USB-tilassa (esim. 
radio- tai CD-tilassa). 

• USB-laitteen tunnistamiseen kuluva 
aika riippuu laitteen tyypistä ja muis-
tikapasiteetista.

• Älä käytä USB-laitetta muuhun kuin 
musiikkitiedostojen soittamiseen. 

• Järjestelmä ei voi toistaa videotiedos-
toja USB-laitteelta. 

• USB-liitäntään liitettävät laturit, läm-
mittimet tai vastaavat laitteet eivät 
mahdollisesti toimi oikein tai saatta-
vat aiheuttaa toimintahäiriön. 

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tun-

nista USB-laitetta, jos se on liitetty 
audiojärjestelmään USB-hubin tai 
muun lisälaitteen kautta. Liitä USB-
laite suoraan audiojärjestelmän liitti-
meen.

• Audiojärjestelmä tunnistaa ainoas-
taan ensimmäisellä osiolla olevat 
musiikkitiedostot, jos USB-laite on 
osioitu.

• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tun-
nista kaikkia USB-liittimeen liitettyjä 
laitteita, kuten MP3-soittimia, matka-
puhelimia tai digitaalikameroita. 

• Jotkin matkapuhelimet eivät mahdol-
lisesti tue USB-latausta. 

• Järjestelmä ei tue USB-kiintolevyjä 
tai USB-laitetyyppejä, joissa voisi 
mahdollisesti esiintyä liitäntäongelmia 
auton tärinän vuoksi. (i-stick-tyyppi) 

• Järjestelmä ei mahdollisesti tunnis-
ta USB-laitteita, joissa on kääntyvä 
metallisuojus, tai muita ei-standar-
dinmukaisia USB-laitteita 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Järjestelmä ei mahdollisesti tunnis-

ta joitakin USA-muistikortinlukijoita 
(CF., SD, mikro-SD jne.) tai ulkoisia 
kiintolevyjä.

• Järjestelmä ei tunnista DRM-
kopiosuojattuja musiikkitiedostoja. 

• USB-laitteella olevat tiedot saattavat 
hävitä, kun laite kytketään audiojär-
jestelmään. Huolehdi aina ulkoisella 
tallennuslaitteella olevien tärkeiden 
tietojen varmuuskopioinnista. 

• Vältä avaimenperänä 
käytettävien tai matka-
puhelimeen kiinnitet-
tävien USB-laitteiden 
käyttöä, sillä ne saatta-
vat vaurioittaa USB-liitäntää. Liitä 
järjestelmään ainoastaan liittimellä 
varustettuja USB-laitteita 
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✽ MUISTUTUS – 
 IPOD® -LAITTEEN KÄYTTÖ

• Kaikki iPod®-mallit eivät tue järjes-
telmän käyttämää tietoliikennekäy-
täntöä, eikä niihin tallennettuja tie-
dostoja voida ehkä toistaa oikein. 

 Järjestelmä tukee seuraavia 
 iPod®-malleja:

 - iPod® Mini 
 -  iPod® 4. (Photo) –  6. (Classic) 

sukupolvi
 - iPod® Nano 1.–4. sukupolvi 
 - iPod® Touch 1.–2. sukupolvi 
• iPodin® kappaleiden haku- tai toisto-

järjestys ei välttämättä vastaa audio-
järjestelmän järjestystä. 

• Jos iPodissa® on toimintahäiriö, 
palauta laitteen tehdasasetukset. 
(Katso lisätietoja iPod®-laitteen käyt-
töoppaasta)

• iPod® ei mahdollisesti toimi oikein, jos 
sen akku on lähes tyhjä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Osa iPod®-laitteista, kuten iPhone®,

voidaan liittää järjestelmään langatto-
malla Bluetooth®-yhteydellä. Laitteen 
täytyy tukea Bluetoothin® audio-omi-
naisuuksia, kuten Bluetooth®-
stereokuulokkeita). Audiojärjestelmä 
voi soittaa laitteella olevia kappaleita, 
muttei ohjata sitä. 

• Jos haluat käyttää iPod®-laitteen toi-
mintoja audiojärjestelmän kautta, 
liitä iPod®-laite järjestelmään laitteen 
mukana toimitetulla kaapelilla. 

• iPod®/iPhone®-laitteen ominaisuuksis-
ta riippuen joitakin kappaleita ei ehkä 
toisteta tai toisto ei ehkä toimi oikein. 

• Jos iPhone® liitetään järjestelmään 
sekä Bluetooth® -yhteyden että 
USB-liitännän kautta, äänentois-
tossa voi esiintyä ongelmia. Valitse 
 iPhone®-laitteessa telakkaliitäntä tai 
Bluetooth® yhteys, jolla muutetaan 
äänen ulostulo (kuuntelulähde). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun liität iPod®-kaapelilla varustetun 

iPod®-laitteen autoon, työnnä liitin 
pohjaan asti. Yhteys iPod®-laitteeseen
voi keskeytyä, jos kaapelia ei ole liitet-
ty oikein. 

• Kun säädät iPodin® tai audiojärjestel-
män ääniasetuksia erikseen, päällek-
käiset ääniasetukset saattavat aiheut-
taa ääneen häiriöitä tai huonontaa 
äänenlaatua.

• Poista iPodin® taajuuskorjain käy-
töstä, kun säädät audiojärjestelmän 
äänenvoimakkuutta, ja poista audio-
järjestelmän taajuuskorjain käytöstä, 
kun käytät iPodin® taajuuskorjainta. 

• Irrota iPod®-kaapeli iPodista®, kun 
et käytä iPod®-laitetta audiojärjestel-
män kanssa. Muutoin iPod® saattaa 
jäädä lisälaitetilaan eikä mahdollisesti 
toimi oikein. 
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✽ MUISTUTUS – Bluetooth®

Wireless Technology 

• Bluetooth® teksti ja logo ovat Bluetooth 
SIG, Inc rekisteröimiä tuotemerkkejä, 
joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. 
Bluetooth®-ominaisuuksien käyt-
tämiseksi tarvitset Bluetooth®-
ominaisuudella varustetun matkapu-
helimen.

• Bluetooth® -tekniikkaa käyttä-
vien puhelimien yhteensopivuus 
voidaan tarkistaa osoitteessa 
www.hyundaiusa.com, valikossa 
SERVICE & PARTS - BLUETOOTH 
COMPATIBILITY. 

✽ MUISTUTUS – ENNEN 
Bluetooth® HANDSFREEN 
KÄYTTÖÄ

Mikä Bluetooth® on?
• Bluetooth® on lyhyen kantaman lan-

gaton tiedonsiirtoteknologia, joka toi-
mii 2,4–2,48 GHz:n taajuudella ja 
mahdollistaa tietyllä etäisyydellä toi-
sistaan olevien laitteiden yhdistämisen 
toisiinsa.

• Tietokoneiden, ulkoisten laitteiden, 
Bluetooth®-matkapuhelimien, tablet-
tien, älypuhelimien, monien muiden 
elektronisten laitteiden ja autojen 
handsfree-järjestelmien tukema lan-
gaton Bluetooth®-teknologia mah-
dollistaa tietojen nopean siirtämisen 
ilman liitäntäjohtoa. 

• Bluetooth®-handsfree tarkoittaa lai-
tetta, joka mahdollistaa Bluetooth®-
teknologialla varustetun matkapu-
helimen puheluiden soittamisen ja 
vastaanottamisen audiojärjestelmän 
kautta.

• Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue 
Bluetooth®-handsfree-ominaisuutta. 
Lisätietoja mobiililaitteiden 
yhteensopivuudesta on sivustossa 
www.hyundaiusa.com. 

✽  MUISTUTUS – 
AJOTURVALLISUUS JA 
LAITTEIDEN KÄYTTÖ 

• Bluetooth®-handsfree on ajoturval-
lisuutta parantava toiminto. Kun 
auton audiojärjestelmään yhdistetään 
Bluetooth®-matkapuhelin, käyttäjä 
voi soittaa ja vastaanottaa puheluita 
ja hallinnoida puhelinmuistiota käte-
västi järjestelmän kautta. Lue käyttö-
ohjeet huolellisesti ennen Bluetooth®-
toiminnon käyttöä. 

• Puhelimen käyttö ajon aikana voi 
johtaa kuljettajan huomion herpaan-
tumiseen, jolloin seurauksena voi 
olla onnettomuus. Rajoita puhelimen 
käyttöä ajon aikana. 

• Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian 
pitkään ajon aikana, seurauksena voi 
olla onnettomuus. Katso näyttöä vain 
lyhyesti ajon aikana. 
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✽ MUISTUTUS – Bluetooth®

PUHELIMEN LIITTÄMINEN

• Tarkista ennen yhteyden muodosta-
mista audiojärjestelmän ja matka-
puhelimen välille, että matkapuhe-
lin tukee langattomia Bluetooth®-
toimintoja.

• Vaikka puhelin tukisi langaton-
ta Bluetooth®-teknologiaa, se ei näy 
järjestelmän laiteluettelossa, jos sen 
Bluetooth®-yhteys on asetettu näky-
mättömään tilaan tai kytketty pois 
päältä. Poista Bluetooth®-yhteys näky-
mättömästä tilasta tai kytke se päälle, 
ennen kuin yrität muodostaa yhtey-
den matkapuhelimen ja auton audio-
järjestelmän välille. 

• Bluetooth-puhelin yhdistetään auton 
järjestelmään automaattisesti, kun 
auton sytytysvirta kytketään. 

• Jos et halua, että Bluetooth®-laitteesi
yhdistetään auton järjestelmään, 
kytke mobiililaitteen Bluetooth®-
toiminto pois käytöstä.

• Handsfree-puhelujen äänenvoimak-
kuus ja laatu saattaa vaihdella eri 
matkapuhelimissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
•  Pysäköi auto ennen kuin muodostat 

audiojärjestelmän ja matkapuheli-
men välille laiteparin. 

• Joidenkin matkapuhelimien 
Bluetooth®-yhteydessä saattaa esiin-
tyä välillä katkoksia. Yritä yhteyden 
muodostamista uudelleen seuraavasti: 

1.  Kytke matkapuhelimen Bluetooth®

-toiminto pois/päälle ja yritä uudel-
leen.

2.  Kytke matkapuhelin hetkeksi pois 
päältä ja yritä muodostaa yhteys 
uudelleen.

3.  Irrota matkapuhelimen akku hetkek-
si, käynnistä matkapuhelin ja yritä 
muodostaa yhteys uudelleen. 

4.  Kytke audiojärjestelmä pois/päälle ja 
yritä uudelleen. 

5.  Poista kaikki laiteparit, muodosta lai-
tepari uudelleen ja yritä muodostaa 
yhteys uudelleen. 

• Handsfree-puhelujen laatu ja äänen-
voimakkuus saattaa vaihdella matka-
puhelimesta riippuen. 
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■ CD-soitin: AC112DFEG (Euroopan alue) 
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JÄRJESTELMÄN
HALLINTALAITTEET JA 
TOIMINNOT 
❈ Näyttö ja asetukset voivat vaihdella 

valitun audiojärjestelmän mukaan. 

Audiolaite 

1.   (EJECT) 
• Painikkeella poistetaan levy laitteesta. 

2. RADIO
• Näppäimellä siirrytään radion FM/

AM-tilaan. 
• Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella 

näppäimen painalluksella järjestykses-
sä FM1 ➟ FM2 ➟ AM. 

3. MEDIA
•  Näppäimellä siirrytään Media-tilaan 
• Joka kerta, kun näppäintä painetaan, 

kuunneltava äänilähde vaihtuu seuraa-
vassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), 
AUX, My Music, BT Audio. 

4. 
• Näppäimellä siirrytään puhelintilaan. 
❈ Kun järjestelmään ei ole liitetty puhe-

linta, näkyviin tulee yhteysnäyttö. 

5.  Virtakytkin/äänenvoimakkuuden säädin 
•       Virransyöttö: Kytke/katkaise järjes-

telmän virta painamalla nuppia. 
•   Äänenvoimakkuus: Säädä äänen-

voimakkuutta kiertämällä nuppia 
myötä- tai vastapäivään. 

6. 
SEEK

TRACK

•  Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 
0,8 sekuntia) 

 -  Radio-tilassa: siirtyy seuraavan/edel-
lisen aseman kuunteluun 

 -   Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 
kappaleen (tiedoston) vaihtaminen  

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 
0,8 sekuntia) 

 -  Radiotila: taajuus/asema vaihtuu jat-
kuvasti. Kun painike vapautetaan, 
valittuna oleva asema kuuluu. 

 -  Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 
kuunneltavan kappaleen (tiedoston) 
selaus eteen- tai taaksepäin 

 -  Handsfree-puhelun aikana tällä näp-
päimellä säädetään puhelun äänen-
voimakkuutta. 

7. FOLDER
• CD-, MP3- ja USB-tila: kansioiden 

haku. 
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8. 
• Näppäimellä kytketään järjestelmän 

monitori päälle ja pois päältä. 

9.  
• Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 

sekuntia): Kellonajan näyttö. 
• Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 

sekuntia): siirtyminen ajan asetusnäyt-
töön

10. 
• Radiotila: jokaisen vastaanotettavissa 

olevan aseman kuuntelu noin 5 sekun-
nin ajan 

• Media-tila (CD/USB/iPod/My Music): 
jokaista kappaletta (tiedostoa) toiste-
taan noin 10 sekunnin ajan. 

11. 
• Näppäimellä siirrytään asetustilaan. 

12. TUNE-säädin
• Radio-tila: säädintä kiertämällä muute-

taan lähetystaajuutta. 
• Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 

säädintä kiertämällä voidaan hakea 
raitoja/kanavia/tiedostoja 

13. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo 

• Merkkivalo osoittaa, onko laitteen 
sisällä levy. 
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■ CD-soitin: AC113DFEE (RDS), AC1C1DFEE (RDS+DAB) (Eurooppa) 
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JÄRJESTELMÄN
HALLINTALAITTEET JA 
TOIMINNOT 
❈ Näyttö ja asetukset voivat vaihdella 

valitun audiojärjestelmän mukaan. 

Audiolaite 

1.    (EJECT) 
• Painikkeella poistetaan levy laitteesta. 

2. RADIO
• Näppäimellä siirrytään FM/AM-tilaan. 
• Jokaisella näppäimen painalluksel-

la käytössä oleva tila vaihtuu seu-
raavassa järjestyksessä: FM1 ➟
FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA  
(RDS+DAB) 
FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1 ➟ DAB2 
➟ AM. 

3. MEDIA
•  Näppäimellä siirrytään Media-tilaan 
• Joka kerta, kun näppäintä painetaan, 

kuunneltava äänilähde vaihtuu seuraa-
vassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), 
AUX, My Music, BT Audio. 

4. 
• Näppäimellä siirrytään puhelintilaan. 
❈ Kun järjestelmään ei ole liitetty puhe-

linta, näkyviin tulee yhteysnäyttö. 

5.  Virtakytkin/äänenvoimakkuuden sää-
din

•       Virransyöttö: Kytke/katkaise järjes-
telmän virta painamalla nuppia. 

•       Äänenvoimakkuus: Säädä äänen-
voimakkuutta kiertämällä nuppia 
myötä- tai vastapäivään. 

6. 
SEEK

TRACK

•  Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 
0,8 sekuntia) 

 -  Radio-tilassa: siirtyy seuraavan/edel-
lisen aseman kuunteluun 

 -   Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 
kappaleen (tiedoston) vaihtaminen 

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 
0,8 sekuntia) 

 -  Radiotila: taajuus vaihtuu jatkuvasti. 
Kun painike vapautetaan, valittuna 
oleva asema kuuluu. 

 -  Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 
kuunneltavan kappaleen (tiedoston) 
selaus eteen- tai taaksepäin 

 -  Handsfree-puhelun aikana tällä näp-
päimellä säädetään puhelun äänen-
voimakkuutta. 

7. FOLDER
• CD-, MP3- ja USB-tila: kansioiden 

haku. 
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8. 
• Näppäimellä kytketään järjestelmän 

näyttö päälle ja pois päältä. 

9. 
• Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 

sekuntia): Kellonajan näyttö. 
• Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 

sekuntia): siirtyminen ajan asetusnäyt-
töön. 

10. TA/SCAN  
• Radiotila: 
 -  Lyhyt painallus: liikennetiedotusten 

ottaminen käyttöön / poistaminen 
käytöstä

 -  Pitkä painallus: jokaisen vastaanotet-
tavissa olevan aseman kuuntelu noin 
5 sekunnin ajan 

• Media-tila (CD/USB/iPod/My Music): 
jokaista kappaletta (tiedostoa) toiste-
taan noin 10 sekunnin ajan. 

11. 
• Näppäimellä siirrytään asetustilaan. 

12. TUNE-säädin
• Radio-tila: säädintä kiertämällä muute-

taan lähetystaajuutta. 
• Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music): 

säädintä kiertämällä voidaan hakea 
kappaleita/kanavia/tiedostoja 

13. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo 

• Merkkivalo osoittaa, onko laitteen 
sisällä levy. 
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Ohjauspyöränäppäimet 

❈ Auton järjestelmän toiminto voi poiketa 
kuvassa näkyvästä. 

1. VOLUME 
• Käytetään äänenvoimakkuuden säätä-

miseen. 

2. SEEK 
•  Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 

0,8 sekuntia) 
 -  Radiotila: pikavalinnaksi tallennettu-

jen radioasemien haku. 
 -  Media-tilat (CD/USB/iPod/My Music/

BT Audio): kappaleen tai tiedoston 
vaihto 

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 
0,8 sekuntia) 

 -  Radiotila: lähetystaajuuksien ja ase-
mien automaattinen haku 

 -  Mediatilat (CD/USB/iPod/My Music): 
kuunneltavan kappaleen (tiedoston) 
selaus eteen- tai taaksepäin 

 -  Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue 
BT Audio -tilaa. 

3. 
• Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella 

näppäimen painalluksella seuraavassa 
järjestyksessä: 
(RDS-toiminnolla varustettu malli) 

 FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA ➟
CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music 
➟ BT Audio 
(RDS+DAB-malli) 

 FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1➟ DAB2 
➟ AM ➟ AMA ➟ CD➟ USB(iPod) ➟

AUX ➟ My Music ➟ BT Audio 
• Jos jotakin kuuntelulähdettä ei ole lii-

tetty järjestelmään tai laitteessa ei ole 
levyä, vastaava tila ei ole käytössä. 

4. 
• Kun näppäintä painetaan lyhyesti 
 -  Puheohjaus otetaan käyttöön. 
 -  Valinta järjestelmän äänikehotteen 

aikana keskeyttää kehotteen ja siirtää 
järjestelmän äänikomentojen odotus-
tilaan. 

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 
0,8 sekuntia) 

 - Puheohjaus keskeytyy. 
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5.  
•  Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 

0,8 sekuntia) 
 -  Kun näppäintä painetaan puhelunäy-

tössä, näkyviin tulee puhelulokinäyttö. 
 -  Kun näppäintä painetaan numeronva-

lintanäytössä, puhelu yhdistetään. 
 -  Kun näppäintä painetaan saapuvan 

puhelun näytössä, puhelu otetaan 
vastaan. 

 -  Kun näppäintä painetaan puhelun 
ollessa pidossa, pidossa oleva puhe-
lu (Call Waiting) yhdistetään. 

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 
0,8 sekuntia) 

 -  Kun näppäintä painetaan Bluetooth®

-handsfree-puhelun aikana,  viimeksi 
valittuun numeroon soitetaan uudel-
leen. 

 -  Kun näppäintä painetaan Bluetooth®

-handsfree-puhelun aikana, puhe-
lu siirtyy takaisin matkapuhelimeen 
(yksityiseen tilaan). 

 -  Kun näppäintä painetaan matkapuhe-
limen kautta käydyn puhelun aikana, 
puhelu siirtyy takaisin Bluetooth®-
handsfree-järjestelmään (toimii 
vain, jos matkapuhelin on yhdistetty 
Bluetooth®-handsfreetilassa). 

6.  
• Näppäintä painamalla lopetetaan 

puhelu. 
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RADIOTILA (RDS-toiminnolla 
varustettu malli) 
- AC113DFEE, AC1C1DFEE 

Perusnäyttö 

1. Tilanäyttö 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Taajuus 
Osoittaa valittuna olevan taajuuden. 

3. Pikavalinta 
Osoittaa valitun pikavalinnan numeron 

1  ~ 6 .

4. Pikavalintanäyttö 
Näyttää tallennetut pikavalinnat. 

5. Auto Store 
Mahdollistaa vastaanottolaadultaan par-
haiden taajuuksien tallentamisen pika-
valinnoiksi 

6. RDS Menu 
Tuo näkyviin RDS-valikon. 

7. RDS Info 
Näyttää RDS-lähetystiedot. 

Siirtyminen radiotilaan 

Näppäimen RADIO  peräkkäisillä pai-
nalluksilla käytössä oleva kuuntelulähde 
vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 
➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA. 

Jos [Pop-up Mode] -asetus on otettu käyt-
töön [Display] -valikkokohdas-
sa, RADIO -näppäintä painamalla saa-
daan näkyviin Radio-pikavalikkonäyttö. 
Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä 

TUNE-säädintä. Voit tehdä valinnan 
painamalla säädintä. 
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Radiotaajuuksien haku 

SEEK-näppäimen avulla 
Hae seuraava/edellinen vastaanotettava 
taajuus painamalla SEEK

TRACK -näppäintä. 

TUNE-säätimen avulla 
Valitse haluamasi taajuus kääntämällä 

TUNE-säädintä. 
• FM: taajuus suurenee/pienenee 

50 kHz:n verran 
• AM: taajuus suurenee/pienenee 

9  Hz:n verran 

Radiotilan käyttäminen 

Pikavalintojen valitseminen/tallenta-
minen
Painamalla painikkeita 1  ~ 6  voit 
valita haluamasi pikavalinta-aseman. 

Painamalla -painiketta saat näky-
viin kuhunkin painikkeeseen tallennettua 
taajuutta koskevat lähetystiedot. 

✽ MUISTUTUS
Voit tallentaa parhaillaan kuunneltavan 
aseman taajuuden pikavalinta-asemaksi 
painamalla jotakin pikavalintapainik-
keista 1  ~ 6  pitkään (yli 0,8 
sekuntia).

Auto Store 
Voit tallentaa vastaanotettavissa olevat 
taajuudet automaattisesti pikavalintapai-
nikkeisiin painamalla -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
Kun automaattinen tallennus on käyn-
nissä, [Cancel]-painikkeen painaminen 
uudelleen peruuttaa automaattisen tal-
lennuksen ja palauttaa aikaisemman 
taajuuden.
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RDS-valikko 
Painamalla -painiketta voit ottaa 
käyttöön AF- (vaihtoehtoinen taajuus), 
Region- (alueelliset ohjelmat) ja News 
(uutiset) -toiminnot. 

✽ MUISTUTUS
RDS-valikkoa ei tueta AM- tai AMA-
tilassa.

Scan
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaista 
vastaanotettavissa olevaa asemaa noin 
5 sekunnin ajan. 

✽ MUISTUTUS
Kun selaus on päättynyt, alkuperäinen 
taajuus palautuu. 
Selauksen ollessa käynnissä TA/SCAN  
-näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 
sekuntia) keskeyttää selauksen. 

TA (liikennetiedotukset) 

Ota liikennetiedotukset (TA) käyttöön tai 
poista ne käytöstä painamalla TA/SCAN  
-näppäintä. 
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RADIOTILA (DAB-toiminnolla 
varustettu malli) 
- AC1C1DFEE 

Perusnäyttö 

1. Tilanäyttö 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. DAB-tiedot
Näyttää DAB-lähetystiedot. 

3. Pikavalinta 
Osoittaa valitun pikavalinnan numeron 

1  ~ 6 .

4. Pikavalintanäyttö 
Näyttää tallennetut pikavalinnat. 

5. EPG (Electronic Program Guide) 
 -ohjelmaopas
Näyttää ohjelmatiedot. 

6. Tiedot
Näyttää kuunneltavan ohjelman yksityis-
kohtaiset tiedot.

7. DAB-asetukset
Otetaan käyttöön Service.F (Service 
Following, siirtyminen vastaavan ase-
man kuunteluun) ja L-Band (L-kaista) 
-toiminnot. 

DAB-asemien haku 

SEEK-näppäimen avulla 
Hae seuraava/edellinen vastaanotettava 
taajuus painamalla SEEK

TRACK -näppäintä. 

TUNE-säätimen avulla 
Voit etsiä haluamasi radioaseman kään-
tämällä TUNE -säädintä myötä-/vas-
tapäivään.

Kun löydät haluamasi aseman, voit aloit-
taa kuuntelun painamalla TUNE -sää-
dintä.
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Kansioiden käyttäminen 
Hae haluamasi Ensemble-lähe-
tysasemaryhmä painamalla FOLDER
-näppäintä. 

Valitse haluamasi lähetysasemaryhmä ja 
valitse lähetysasemaryhmästä haluama-
si asemat. 

DAB-tilan käyttäminen 

Pikavalintojen valitseminen/tallenta-
minen
Painamalla painikkeita 1  ~ 6  voit 
valita haluamasi pikavalinta-aseman. 

Painamalla -painiketta saat näky-
viin kuhunkin painikkeeseen tallennettua 
asemaa koskevat lähetystiedot.

✽ MUISTUTUS
Voit tallentaa parhaillaan kuunneltavan 
aseman pikavalinta-asemaksi painamal-
la jotakin pikavalintapainikkeista 1
~ 6  pitkään (yli 0,8 sekuntia).

EPG
Painamalla -painiketta näyttöön 
saadaan ohjelmien kuunteluaikatiedot. 
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INFO
Painamalla -painiketta saat näky-
viin kuunneltavan aseman tarkat tiedot. 

DAB-asetukset 

-painikkeen esiasetuksella saa-
daan käyttöön Service.F (Service 
Following, siirtyminen vastaavan ase-
man kuunteluun) ja L-Band (L-kaista) 
-toiminnot. 

Service Following 

Service Following -toiminnolla audio-
laite siirtyy automaattisesti vastaavan 
FM-aseman kuunteluun, jos DAB-
signaali on heikko. 

L-Band - L-kaista 

DAB -lähetykset kattavat BAND III- ja 
L-BAND-lähetykset taajuusalueen mu-
kaan. BAND III on aina oletusasetuk-
sena, mutta L-BAND -toiminto voidaan 
ottaa käyttöön, jolloin audiolaite hakee 
L-BAND-lähetyksiä alueilla, joilla niitä on 
saatavana. 

Scan
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaista 
vastaanotettavissa olevaa asemaa noin 
5 sekunnin ajan. 

✽ MUISTUTUS
Selauksen ollessa käynnissä näppäimen 
pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia) kes-
keyttää selauksen. 
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RADIO-TILA
- AC112DFEG 

Perusnäyttö 

1. Tilanäyttö 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Taajuus
Osoittaa valittuna olevan taajuuden. 

3. Pikavalinta 
Osoittaa valitun pikavalinnan numeron 

1  ~ 6 .

4. Pikavalintanäyttö
Näyttää pikavalintapainikkeet. 

5. Auto Store
Mahdollistaa vastaanottolaadultaan par-
haiden taajuuksien tallentamisen pika-
valinnoiksi

Siirtyminen radiotilaan 

RADIO -painikkeen painaminen vaihtaa 
toimintatilat seuraavassa järjestyksessä: 
FM1➟FM2➟AM. 

Jos [Mode Pop-up] -asetus on otettu käyt-
töön [Display] -valikkokohdas-
sa, RADIO -näppäintä painamalla saa-
daan näkyviin Radio-pikavalikkonäyttö. 

Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä 
TUNE-säädintä. Voit tehdä valinnan 

painamalla säädintä. 
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Radiotaajuuksien haku 

SEEK-näppäimen avulla 
Hae seuraava/edellinen vastaanotettava 
taajuus painamalla SEEK

TRACK -näppäintä. 

TUNE-säätimen avulla 
Valitse haluamasi taajuus kääntämällä 

TUNE-säädintä. 
• FM: taajuus suurenee/pienenee 

100 kHz:n verran 
• AM: taajuus suurenee/pienenee 

9 kHz:n verran 

Radiotilan käyttäminen 

Pikavalintojen valitseminen/tallenta-
minen
Painamalla -painiketta saat näky-
viin kuhunkin painikkeeseen tallennettua 
taajuutta koskevat lähetystiedot. 

Painamalla painikkeita 1  ~ 6  voit 
valita haluamasi pikavalinta-aseman. 

✽ MUISTUTUS
Voit tallentaa parhaillaan kuunneltavan 
aseman pikavalinta-asemaksi painamal-
la jotakin pikavalintapainikkeista 1
~ 6  pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Auto Store 
Voit tallentaa vastaanotettavissa olevat 
asemat automaattisesti pikavalintapai-
nikkeisiin painamalla -painiketta. 

Scan
Painamalla SCAN -näppäintä voit 
kuunnella jokaista vastaanotettavissa 
olevaa asemaa noin 5 sekunnin ajan.
Painamalla SCAN -näppäintä pitkään 
(yli 0,8 sekuntia) voit kuunnella jokaista 
pikavalinta-asemaa noin 5 sekunnin ajan.

✽ MUISTUTUS
• Kun selaus on päättynyt, alkuperäi-

nen taajuus palautuu.
•  Selauksen ollessa käynnissä SCAN

-näppäimen painallus keskeyttää sela-
uksen.
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✽ HUOMAUTUS – LEVYJEN 
KÄYTTÖ

• Tämä laite on yhteensopiva asianmu-
kaisella logolla varustettujen ohjel-
mistojen kanssa. 

• Älä käytä levyjen puhdistukseen 
kemiallisia tuotteita, kuten suihke-
puhdistusaineita, antistaattisia ainei-
ta, bentseeniä tai ohenteita. 

• Laita levy kuuntelun jälkeen takaisin 
omaan koteloonsa, jotta se ei naar-
muunnu.

• Pidä kiinni levyn reunasta tai sen kes-
kellä olevasta reiästä. 

• Älä laita levyn syöttöaukkoon mitään 
muita esineitä tai aineita. Ne voivat 
vaurioittaa laitteen sisäisiä osia. 

• Älä laita soittimeen kahta levyä yhtä-
aikaisesti.

• CD-R/CD-RW-levyjen toistossa ja 
toistoajoissa voi esiintyä eroja levyn 
valmistajasta ja valmistustavasta sekä 
käytetystä tallennusmenetelmästä 
riippuen.

• Puhdista CD-levyt huolellisesti sor-
menjäljistä ja pölystä pehmeällä lii-
nalla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos CD-R/CD-RW-levyyn on liimattu 

tarroja, levy voi jäädä jumiin soitti-
men sisään. Tällaisen levyn toistami-
nen voi myös aiheuttaa kohinaa. 

• Jotkin CD-R/CD-RW-levyt eivät 
ehkä toimi oikein levyn valmistajas-
ta ja valmistustavasta sekä käytetys-
tä tallennusmenetelmästä johtuen. 
Ongelmatapauksissa kokeile toisen 
CD-levyn käyttöä, koska ongelmia 
aiheuttavan levyn käytön jatkaminen 
voi johtaa toimintahäiriöihin. 

• Tämän laitteen suorituskyky voi 
vaihdella sen mukaan, mitä CD-RW-
aseman ohjainohjelmaa on käytetty 
levyn tallentamiseen. 

• Kopiosuojatut CD-levyt (kuten S-type 
CD:t) eivät ehkä toimi tässä laittees-
sa. Datalevyjä ei voida toistaa. (Ne 
tosin saattavat toimia, mutta väärällä 
 tavalla.) 

• Älä käytä normaalista poikkeavia 
levyjä (kuten 8 cm:n, sydämenmuo-
toisia tai kahdeksankulmaisia levyjä), 
sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiri-
ön.

 Jos levy jätetään syöttöaukon suulle 
yli 10 sekunnin ajaksi, syöttömekanis-
mi vetää sen automaattisesti takaisin 
soittimen sisään. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Laite tukee ainoastaan alkuperäis-

ten audio-CD-levyjen toistoa. Laite 
ei ehkä tunnista muita levyjä (esim. 
kopioituja CD-R-levyjä tai CD-levyjä, 
joihin on liimattu tarroja) 
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MP3-tiedostoja koskevat tiedot 

• Tuetut äänitiedostomuodot 

Tiedostojär-
jestelmä

ISO 9660 taso 1

ISO 9660 taso 2

Romeo / Juliet (128 merkkiä)

Audio Comp-
ression

MPEG-1 Audio Layer 3

MPEG-2 Audio Layer 3

MPEG-2.5 Audio Layer 3

Windows Media Audio, versio 
7.X& 8.X

❈  Järjestelmä ei ehkä tunnista tiedosto-
ja, joiden muoto ei vastaa yllä mainittu-
ja vaatimuksia, tai niiden tiedostonimiä 
tai muita tietoja ei ehkä voida näyttää 
oikein. 

• Pakattujen tiedostojen tuki 
1. Tuetut bittinopeudet (kb/s) 

B
IT

T
IN

O
P

E
U

S
 (

kb
/s

) 

MPEG-1 MPEG-2 MPEG-2.5 WMA

Layer 3 Layer 3 Layer 3 Korkea alue

32 8 8 48

40 16 16 64

48 24 24 80

56 32 32 96

64 40 40 128

80 48 48 160

96 56 56 192

112 64 64

128 80 80

160 96 96

192 112 112

224 128 128

256 144 144

320 160 160

2. Näytteenottotaajuudet (Hz) 

MPEG-1 MPEG-2 MPEG-2.5 WMA

44100 22050 11025 32000 

48000 24000 12000 44100

3000 16000 8000 48000

• MP3/WMA-pakattujen tiedostojen 
äänenlaadussa voi esiintyä bittinope-
udesta riippuvia eroja. (Suuremmilla 
bittinopeuksilla on mahdollista aikaan-
saada parempi äänenlaatu.) 

• Laite tunnistaa vain tiedostot, joilla on 
MP3/WMA-tiedostopääte. Tiedostoja, 
joilla on muu pääte, ei ehkä tunnisteta 
oikein. 

3.  Suurin mahdollinen kansio- ja tiedos-
tomäärä

 -  Kansio: 255 kansiota (CD), 2000 kan-
siota (USB) 

 -  Tiedosto: 999 tiedostoa (CD), 6000 
tiedostoa (USB) 

❈ Hakemistotasojen määrää koskevia 
rajoituksia ei ole. 

•  Kielituki (Unicode-tuki) 
1.  Englanti: 94 merkkiä 
2.  Erikoismerkit ja -symbolit: 986 merkkiä 
3.  Erikoismerkit ja -symbolit: 986 merkkiä 
❈ Muita kieliä kuin korea ja englanti 

(kiina mukaan lukien) ei tueta. 
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4.  Tekstinäyttö (Unicode-pohjainen) 
 -  Tiedoston nimi: korkeintaan 64 eng-

lannin kielen merkkiä 
 - Kansion nimi: korkeintaan 32 englan-

nin kielen merkkiä 
❈ Vieritystoiminnon avulla saat näkyviin 

tiedostonimet, jotka ovat liian pitkiä 
näytettäviksi kerralla. 

• Yhteensopivuus levytyypin 
mukaan 

1.  Sekatyyppisten CD-levyjen toistami-
nen: ensin toistetaan audio-CD ja sit-
ten pakatut tiedostot. 

2.  CD-EXTRA-levyjen toistaminen: ensin 
toistetaan audio-CD ja sitten pakatut 
tiedostot. 

3.  CD-moni-istuntolevyjen toistaminen: 
levy toistetaan istuntojärjestyksessä. 

 -  Sekatyyppinen CD-levy: CD-tyyppi, 
jossa samalla levyllä on sekä MP3- 
että audio-CD-tiedostoja. 

 -  Moni-istunto-CD: CD-tyyppi, jossa 
samalla levyllä on enemmän kuin 
kaksi istuntoa. Moni-istunto-CD:t 
eroavat CD-EXTRA-levyistä siinä 
suhteessa, että ne tallennetaan istun-
noittain ja että niissä ei ole tietoväli-
nerajoituksia. 

•  CD-levyjä kirjoitettaessa 
huomioitavia seikkoja 

1.  Muita kuin moni-istuntolevyjä luotaes-
sa istunto on suljettava ennen levyn 
luomista. Jos näin ei toimita, seu-
rauksena ei ole laitteen toimintahäi-
riö, mutta saattaa kulua jonkin verran 
aikaa (noin 25 sekuntia), kun laite tar-
kistaa, onko istuntotila suljettu. (Aikaa 
saattaa kulua myös enemmän kansioi-
den tai tiedostojen määrästä riippuen.) 

2.  MP3/WMA-tiedostopäätteiden muutta-
minen tai muiden päätteiden muutta-
minen MP3/WMA-muotoon voi johtaa 
laitteen toimintahäiriöön. 

3.  MP3/WMA-tiedostoja nimettäessä 
tulee käyttää vain englannin ja korean 
merkkejä. (Muita kieliä kuin korea ja 
englanti ei tueta ja niiden merkit näky-
vät tyhjinä). 

4.  Musiikkitiedostojen luvaton käyttö ja 
kopiointi on kielletty lailla. 

5.  Asianmukaisia standardeja ja/tai 
vaatimuksia täyttämättömien CD-R/
CD-RW-levyjen pitkäaikainen käyttö 
voi johtaa laitteen toimintahäiriöön. 

6.  MP3/WMA-tiedostojen luvaton käyttö 
ja kopiointi on kielletty lailla. 
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MEDIA-TILA

Siirtyminen Media-tilaan 

MEDIA -näppäimellä toimintatila vaihtuu 
seuraavassa järjestyksessä: CD ➟ USB
(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. 

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] -ase-
tus on otettu käyttöön valikkokohdassa 

 [Display], MEDIA -näppäintä
painamalla saadaan näkyviin Media-
pikavalikkonäyttö. 
Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä 

TUNE-säädintä. Voit tehdä valinnan 
painamalla säädintä. 

✽ MUISTUTUS
•  Media-tilan pikavalikko tulee näky-

viin ainoastaan, kun käytössä on kaksi 
tai useampia äänilähteitä. 

Äänilähteen kuvake 
Kun järjestelmään on liitetty Bluetooth®-,
iPod-, USB- tai AUX-laite tai soittimessa 
on CD-levy, vastaavan äänilähteen kuva-
ke näkyy näytöllä. 

Kuvake Nimi

Bluetooth® Wireless Technology

CD

iPod

USB

AUX
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AUDIO-CD-TILA 

Perusnäyttö 

1. Tila 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Toimintatila 
Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kap-
paleiden selauksen aikana näyttää käy-
tössä olevan toimintatilan. 

3. Kappaleen tiedot 
Näyttää toistettavan kappaleen tiedot. 

4. Toiston aloitus/pysäytys 
Mahdollistaa toiston aloittamisen ja 
pysäyttämisen. 

5. Toistoaika 
Näyttää toistoon kuluneen ajan. 

6. Info 
Näyttää toistettavan kappaleen yksityis-
kohtaiset tiedot. 

7. Random 
Kappaleiden satunnaissoitto 

8. Repeat 
Kappaleen jatkuvan toiston ottaminen 
käyttöön ja poistamisen käytöstä. 

9. List 
Tuo näkyviin luettelonäytön. 
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Audio-CD-tilan käyttäminen 

CD-kappaleiden toiston aloittaminen/
keskeyttäminen 
Kun audio-CD-levy laitetaan soittimeen, 
tämä tila otetaan automaattisesti käyt-
töön ja levyn toisto alkaa.

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
• Laite tukee ainoastaan alkuperäis-

ten audio-CD-levyjen toistoa. Laite 
ei ehkä tunnista muita levyjä (esim. 
kopioituja CD-R-levyjä tai CD-levyjä, 
joihin on liimattu tarroja) 

• Esittäjän ja kappaleen tiedot näkyvät 
näytöllä, jos audio-CD-levy sisältää 
kappaletiedot.

Kappaleen vaihtaminen 
Siirry seuraavaan/edelliseen kappalee-
seen painamalla SEEK

TRACK -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
• Painamalla -näppäintä, kun 

kappaletta on toistettu vähintään 2 
sekuntia, siirrytään takaisin saman 
kappaleen alkuun. 

• Painamalla -näppäintä, kun 
kappaletta on toistettu alle 1 sekuntia, 
siirrytään edelliseen kappaleeseen. 

Kappaleen valitseminen luettelosta 
Voit etsiä haluamasi kappaleen kääntä-
mällä TUNE-säädintä myötä-/vasta-
päivään. 

Kun löydät haluamasi kappaleen, voit 
aloittaa sen toiston painamalla TUNE
-säädintä. 

Kappaleiden selaus eteen/taakse 
 Kuunneltavaa kappaletta selataan eteen- 
tai taaksepäin painamalla SEEK

TRACK
-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Selaus
(RDS-toiminnolla varustettu malli) 
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen 
kappaleen alkua noin 10 sekunnin ajan. 

Scan
Paina SCAN -näppäintä, jos haluat 
kuunnella jokaisen tiedoston alkua noin 
10 sekunnin ajan. 
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Audio-CD-tilavalikko 
Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat 
tietojen näyttäminen, satunnaistoisto, 
jatkuva toisto ja kappaleluettelo (Info, 
Random, Repeat, List). 

Info
Painamalla -painiketta saat näky-
viin levyn tiedot.

Random
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa 
järjestyksessä painamalla -paini-
ketta.
Poista satunnaistoisto käytöstä paina-
malla painiketta uudelleen.
• Random: Kaikki kappaleet toistetaan 

satunnaisessa järjestyksessä.

Repeat
Kuunneltavaa kappaletta toistetaan pai-
namalla -painiketta. Poista jatku-
va toisto käytöstä painamalla painiketta 
uudelleen.
• Jatkuva toisto: Aloittaa kuunneltavan 

kappaleen jatkuvan toiston.

List
Painamalla -painiketta saat näky-
viin kappaleluettelon.

Voit etsiä kappaleita kääntämällä 
TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. 

Kun haluamasi kappale on näkyvissä, 
voit toistaa sen painamalla säädintä.
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MP3-CD-TILA

Perusnäyttö 

1. Tila 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Toimintatila 
Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kap-
paleiden selauksen aikana näyttää käy-
tössä olevan toimintatilan. 

3. Tiedostohakemisto 
Näyttää toistettavan tiedoston numeron. 

4. Tiedoston tiedot 
Näyttää toistettavan tiedoston tiedot. 

5. Toiston aloitus/pysäytys 
Mahdollistaa toiston aloittamisen ja 
pysäyttämisen. 

6. Toistoaika 
Näyttää kappaleen toistoon  kuluneen 
ajan. 

7. Info 
Näyttää  toistettavan tiedoston yksityis-
kohtaiset tiedot. 

8. Random 
Kappaleiden satunnaissoitto 

9. Repeat 
Kappaleen jatkuvan toiston ottaminen 
käyttöön ja poistamisen käytöstä. 

10. Copy 
Kopioi valitun tiedoston My Music -kan-
sioon. 

11. List 
Tuo näkyviin luettelonäytön. 
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MP3-CD-tilan käyttäminen

MP3-tiedostojen toiston aloittaminen/
keskeyttäminen 
Kun MP3-levy laitetaan soittimeen, tämä 
tila otetaan automaattisesti käyttöön ja 
levyn toisto alkaa.

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
• Jos levyllä on paljon tiedostoja ja 

kansioita, niiden lukemiseen saattaa 
kulua yli 10 sekuntia, luettelo ei ehkä 
tule näkyviin ja kappalehaku ei ehkä 
toimi. Kun levyn lataus on valmis, 
yritä uudelleen. 

Tiedoston vaihtaminen 
Seuraavaan/edelliseen tiedostoon siir-
rytään painamalla SEEK

TRACK -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
•  Jos -näppäintä painetaan, 

kun tiedostoa on toistettu vähintään 
2 sekuntia, siirrytään takaisin saman 
tiedoston alkuun. 

•  Kun tiedostoa on toistettu alle 1 
sekuntia, -näppäimen pai-
nalluksella siirrytään edelliseen tie-
dostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta 
Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntä-
mällä TUNE -säädintä myötä-/vasta-
päivään. 

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit 
aloittaa sen toiston painamalla TUNE
-säädintä. 

Tiedostojen selaus eteen/taakse 
Kuunneltavaa tiedostoa selataan eteen- 
tai taaksepäin painamalla SEEK

TRACK
-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Selaus
(RDS-toiminnolla varustettu malli) 
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen 
tiedoston alkua noin 10 sekunnin ajan. 

Scan
Paina SCAN -näppäintä, jos haluat 
kuunnella jokaista kappaletta noin 10 
sekunnin ajan. 

Kansioiden haku 
Valitse ja hae kansioita painamalla 

FOLDER -näppäintä.
Kun haluamasi kansio on näytössä, voit 
toistaa sen painamalla TUNE -säädintä.

Valitun kansion ensimmäisen tiedoston 
toisto alkaa.
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MP3-CD-tilavalikko 
Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat 
tietojen näyttäminen, satunnaistoisto, jat-
kuva toisto, kopiointi ja kappaleluettelo 
(Info, Random, Repeat, Copy, List). 

Info
Painamalla -painiketta saat näky-
viin tiedoston tiedot.

✽ MUISTUTUS
• Kun ”Folder File” -vaihtoehto on 

asetettu oletusnäytöksi Display-
asetuksissa, albumin/esittäjän/tiedos-
ton tiedot näytetään tiedoston yksi-
tyiskohtaisissa tiedoissa. 

• Kun ”Album Artist Song” -vaihtoehto 
on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi, 
kansion/tiedoston nimi näytetään tie-
doston yksityiskohtaisissa tiedoissa. 

• Kappaleen, esittäjän ja albumin tie-
dot näytetään ainoastaan, jos ne on 
tallennettu MP3-tiedostoon ID3-
tunnisteena.

Random
Tiedostojen toisto satunnaisessa järjes-
tyksessä painamalla -painiketta.
Toiminto vaihtuu seuraavasti jokaisel-
la painikkeen painalluksella: Random 
Folder ➟ Random All ➟ Off (kansion 
satunnaistoisto ➟ kaikkien satunnaistois-
to ➟ pois käytöstä). 
• Random Folder : Kaikkia valitun kansi-

on tiedostoja toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä. 

• Random All : Toistaa kaikki tiedostot 
satunnaisessa järjestyksessä. 

Repeat
Kuunneltavan tiedoston tai kansion jatku-
va toisto -painikkeella.
Toiminto vaihtuu seuraavasti jokaisel-
la painikkeen painalluksella: Repeat ➟ 
Repeat Folder ➟ Off (jatkuva toisto ➟
kansion jatkuva toisto ➟ pois käytöstä). 
•  Repeat: Aloittaa valitun tiedoston jatku-

van toiston. 
•  Repeat Folder: kaikkia toistettavan kan-

sion kappaleita toistetaan jatkuvasti. 

Tiedostojen kopioiminen 
Painamalla -painiketta voit kopi-
oida kuunneltavan tiedoston My Music 
-kansioon. 

✽ MUISTUTUS
Jos kopioinnin aikana valitaan jokin 
muu toiminto, näkyviin tulee vies-
ti, jossa kysytään, haluatko peruuttaa 
kopioinnin. Toiminnon peruuttaminen 
valitsemalla ”Yes”. 

List
Painamalla -painiketta saat näyt-
töön tiedostoluettelon.

Voit etsiä tiedostoja kääntämällä 
TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. 

Kun haluamasi tiedosto on näkyvissä, 
voit toistaa sen painamalla säädintä.
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✽ MUISTUTUS – 
USB-LAITTEEN KÄYTTÖ 

• Liitä USB-laite järjestelmään mootto-
rin käynnistämisen jälkeen. USB-laite 
voi vaurioitua, jos se liitetään ennen 
moottorin käynnistämistä. USB-laite 
ei mahdollisesti toimi oikein, jos se on 
liitettynä järjestelmään, kun moottori 
käynnistetään tai sammutetaan. 

• Älä altista USB-laitetta staattiselle 
sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi 
sitä.

• Järjestelmä ei tunnista MP3-soitinta, 
jos se liitetään järjestelmään ulkoise-
na laitteena. 

• Kun liität ulkoisen USB-laitteen, jär-
jestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä 
joissakin olosuhteissa. 

• Järjestelmä tunnistaa vain alle 64 
kilotavun sektoreilla alustetut tuot-
teet.

• Järjestelmä tunnistaa vain USB-
laitteet, jotka on alustettu FAT 
12/16/32 -muotoon. Järjestelmä ei 
tunnista NTFS-muotoisia tiedostoja. 

• Järjestelmä ei ehkä tue joitakin USB-
laitteita yhteensopivuussyistä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä USB-liittimen koskettamista. 
• USB-laite saattaa vaurioitua, jos irro-

tat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan 
sisällä.

• Kaiuttimista saattaa kuulua häiriöää-
niä USB-laitetta irrotettaessa. 

• Liitä/irrota USB-laite, kun audiojär-
jestelmä on kytkettynä pois päältä. 

• USB-laitteen tunnistamiseen kuluva 
aika vaihtelee laitteen tyypin, muisti-
kapasiteetin ja tallennettujen tiedos-
tojen muodon mukaan. Tämä vaihtelu 
ei ole merkki toimintahäiriöstä. 

• Järjestelmä tukee vain musiikkitie-
dostojen toistamista USB-laitteelta. 

• Järjestelmä ei toista kuva- tai videotie-
dostoja USB-laitteelta. 

• USB-liitäntää ei saa käyttää akku-
jen tai lämpöä muodostavien USB-
laitteiden lataamiseen. Tämä voi 
aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemis-
tä tai laitevaurioita. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tun-

nista USB-laitetta, jos se on liitetty 
audiojärjestelmään USB-jakajan tai 
jatkojohdon välityksellä. Liitä USB-
laite suoraan auton multimedialiitti-
meen.

• Erillisillä loogisilla asemilla varustet-
tuja USB-massamuistilaitteita käy-
tettäessä voidaan toistaa ainoastaan 
juuriasemaan tallennettuja tiedostoja. 

• Tiedostoja ei ehkä voida toistaa 
oikein, jos USB-laitteeseen on asen-
nettu sovellusohjelmia. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, 
jos siihen liitetään MP3-soitin, mat-
kapuhelin tai digitaalikamera (USB-
laite, jota ei tunnisteta siirrettäväksi 
levyasemaksi).

• Jotkin kannettavat laitteet eivät mah-
dollisesti tue USB-latausta. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti 
muiden kuin metallikoteloitujen USB-
muistilaitteiden kanssa. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi ulkoisten kiintolevyjen, CF- tai 
SD-muistikorttien tms. kanssa. 

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Järjestelmä ei tue DRM-

kopiosuojattuja tiedostoja. 
•  Järjestelmä ei mahdollisesti tunnis-

ta USB-muistilaitteita, jotka liite-
tään (SD- tai CF-tyyppisen) sovitti-
men välityksellä. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi käytettäessä USB-kiintolevyjä 
tai USB-laitetyyppejä, joissa voi 
esiintyä kytkentävikoja auton täri-
nän vuoksi (esim. iStick-tyyppisiä 
laitteita).

• Vältä avaimenperänä 
käytettävien tai matka-
puhelimeen kiinnitet-
tävien USB-laitteiden 
käyttöä.

 Sillä ne saattavat vaurioittaa USB-
liitäntää.

•  MP3-laitteen tai puhelimen liittä-
minen järjestelmään useampien eri 
kanavien, kuten AUX- ja BT-tilan 
tai Audio- ja USB-tilan, kautta voi 
aiheuttaa häiriöääniä tai toiminta-
häiriöitä.
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USB-TILA

Perusnäyttö 

1. Tila 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Toimintatila 
Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kap-
paleiden selauksen aikana näyttää käy-
tössä olevan toimintatilan. 

3. Tiedostohakemisto 
Näyttää  toistettavan tiedoston numeron. 

4. Tiedoston tiedot 
Näyttää  toistettavan tiedoston tiedot. 

5. Toiston aloitus/pysäytys 
Mahdollistaa toiston aloittamisen ja 
pysäyttämisen. 

6. Toistoaika 
Näyttää toistoon  kuluneen ajan. 

7. Info 
Näyttää  toistettavan tiedoston yksityis-
kohtaiset tiedot. 

8. Random 
Kappaleiden satunnaissoitto 

9. Repeat 
Kappaleen jatkuvan toiston ottaminen 
käyttöön ja poistamisen käytöstä. 

10. Copy 
Kopioi valitun tiedoston My Music -kan-
sioon. 

11. List 
Tuo näkyviin luettelonäytön. 
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USB-tilan käyttäminen

USB-laitteen tiedostojen toiston aloit-
taminen/keskeyttäminen 
Kun USB-laite liitetään järjestelmään, 
tämä tila otetaan automaattisesti käyt-
töön ja USB-laitteen tiedostojen toisto 
alkaa. 

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
• Tiedostojen lataaminen saattaa kes-

tää tavallista pidempään ja luette-
lonäytössä tai tiedostohaussa voi 
esiintyä virheitä, jos USB-laitteessa 
on runsaasti tiedostoja ja kansioi-
ta. Normaali toiminta palautuu, kun 
lataus on valmis. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti 
muiden kuin metallikoteloitujen USB-
muistilaitteiden kanssa. 

Tiedoston vaihtaminen 
Seuraavaan/edelliseen tiedostoon siir-
rytään painamalla SEEK

TRACK -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
• Jos -näppäintä painetaan, 

kun tiedostoa on toistettu vähintään 
2 sekuntia, siirrytään takaisin saman 
tiedoston alkuun. 

• Kun tiedostoa on toistettu alle 1 
sekuntia, -näppäimen pai-
nalluksella siirrytään edelliseen tie-
dostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta 
Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntä-
mällä TUNE -säädintä myötä-/vasta-
päivään. 

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit 
aloittaa sen toiston painamalla TUNE
-säädintä. 

Tiedostojen selaus eteen/taakse 
Kuunneltavaa tiedostoa selataan eteen- 
tai taaksepäin painamalla SEEK

TRACK
-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Selaus
(RDS-toiminnolla varustettu malli) 
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen 
kappaleen alkua noin 10 sekunnin ajan. 

Scan
Paina SCAN -näppäintä, jos haluat 
kuunnella jokaista kappaletta noin 10 
sekunnin ajan. 

Kansioiden haku 
Valitse ja hae kansioita painamalla 

FOLDER -näppäintä.

Kun haluamasi kansio on näkyvissä, voit 
toistaa sen painamalla TUNE -säädintä.
Valitun kansion ensimmäisen tiedoston 
toisto alkaa.
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USB-tilavalikko 
Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat 
tietojen näyttäminen, satunnaistoisto, jat-
kuva toisto, kopiointi ja kappaleluettelo 
(Info, Random, Repeat, Copy, List). 

Info
Painamalla -painiketta saat näky-
viin tiedoston tiedot.

✽ MUISTUTUS
• Kun ”Folder File” -vaihtoehto on 

asetettu oletusarvoiseksi näytöksi 
Display-asetuksissa, albumin/esittä-
jän/tiedoston tiedot näytetään tiedos-
ton yksityiskohtaisissa tiedoissa. 

• Kun ”Album Artist Song” -vaihtoehto 
on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi, 
kansion/tiedoston nimi näytetään tie-
doston yksityiskohtaisissa tiedoissa. 

• Kappaleen, esittäjän ja albumin 
tiedot näytetään ainoastaan, jos ne 
on tallennettu MP3-tiedostoon ID3-
tunnisteena.

Random
Tiedostojen toisto satunnaisessa järjes-
tyksessä painamalla -painiketta.
Toiminto vaihtuu seuraavasti jokaisella 
painikkeen painalluksella: kansion satun-
naistoisto ➟ kaikkien satunnaistoisto ➟
pois käytöstä. 
• Random Folder : kaikkia valitun kansi-

on tiedostoja toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä. 

• Random All : Toistaa kaikki tiedostot 
satunnaisessa järjestyksessä. 

Repeat
Kuunneltavan tiedoston tai kansion jatku-
va toisto -painikkeella.
Toiminto vaihtuu seuraavasti jokaisella 
painikkeen painalluksella: jatkuva toisto 
➟ kansion jatkuva toisto ➟ pois käytöstä. 
•  Repeat (kuvake) : Aloittaa valitun tie-

doston jatkuvan toiston.
• Repeat Folder (kuvake) : kaikkia kuun-

neltavan kansion kappaleita toistetaan 
jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen 
Painamalla -painiketta voit kopi-
oida kuunneltavan tiedoston My Music 
-kansioon. 

✽ MUISTUTUS
Jos kopioinnin aikana valitaan jokin 
muu toiminto, näkyviin tulee vies-
ti, jossa kysytään, haluatko peruuttaa 
kopioinnin. Toiminnon peruuttaminen 
valitsemalla ”Yes”. 

List
Painamalla -painiketta saat näky-
viin tiedostoluettelon.

Voit etsiä tiedostoja kääntämällä
TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. 

Kun haluamasi tiedosto on näkyvissä, 
voit toistaa sen painamalla säädintä.
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✽ MUISTUTUS - iPod®

-LAITTEEN KÄYTTÄMINEN 
•  iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuo-

temerkki.
•  Jos iPod®-laitetta halutaan käyttää 

järjestelmän näppäimillä, on käytet-
tävä erityistä iPod®-kaapelia. (Kaapeli 
toimitetaan iPod®/iPhone®-laitteen 
mukana)

•  Jos iPod® liitetään järjestelmään tois-
ton ollessa käynnissä, noin 1–2 sekun-
tia liittämisen jälkeen järjestelmän 
kaiuttimista voi kuulua korkea ääni. 
iPod®-laite tulee liittää mahdollisuuk-
sien mukaan järjestelmään silloin, 
kun iPod®-laitteen toisto on pysäytetty 
tai keskeytetty. 

•  Kun virta-avain on ACC ON -asen-
nossa, audiojärjestelmään iPod®-kaa-
pelilla liitetyn iPod®-laitteen akku 
latautuu.

•  Varmista, että liität iPod®-kaapelin 
kokonaan liittimeen, jotta yhteyshäi-
riöt vältetään. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
•  Jos ulkoisen laitteen, kuten iPod®-lait-

teen, ja audiojärjestelmän taajuus-
korjaintoiminnot ovat samanaikaises-
ti käytössä, päällekkäiset taajuuskor-
jaimen efektit voivat aiheuttaa äänen 
vääristymistä. Poista ulkoisen laitteen 
taajuuskorjain mahdollisuuksien 
mukaan käytöstä, kun liität sen audi-
ojärjestelmään.

•  iPod®- tai AUX-laitteen liittäminen 
järjestelmään voi aiheuttaa häiriöitä. 
Irrota laite, kun et käytä sitä. 

•  Musiikin toistaminen iPod®- tai AUX-
laitteesta voi aiheuttaa häiriöitä, jos 
laite on liitettynä virtapistokkeeseen. 
Irrota tässä tapauksessa laite virtapis-
tokkeesta ennen järjestelmän käyttöä. 

•  iPod®/iPhone®-laitteen ominaisuuksis-
ta riippuen joitakin kappaleita ei ehkä 
toisteta tai toisto ei ehkä toimi oikein. 

• Jos iPhone® liitetään järjestelmään 
sekä Bluetooth® -yhteyden että USB-
liitännän kautta, äänentoistossa voi 
olla ongelmia. Valitse iPhone®-lait-
teessa telakkaliitäntä tai langaton 
Bluetooth®-yhteys äänen ulostulon 
(lähteen) muuttamiseksi. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
•  iPod®-tilaa ei voi käyttää, jos järjes-

telmä ei voi tunnistaa iPod®-laitet-
ta, koska laiteversio ei tue järjestel-
män käyttämiä yhteyskäytäntöjä tai 
 iPod®-laitteessa on vika tai toiminta-
häiriö.

•  Järjestelmä ei ehkä tunnista viiden-
nen sukupolven iPod® Nano -laitetta, 
jonka akun varaustaso on alhainen. 
Lataa iPod-laite ennen käyttöä. 

• Kappaleiden haku-/toistojärjestys 
 iPod®-laitteessa saattaa erota audio-
järjestelmässä näkyvästä. 

• Jos iPodissa® on toimintahäiriö, palau-
ta laitteen tehdasasetukset ja yritä 
uudelleen. (Katso lisätietoja iPod-lait-
teen käyttöoppaasta) 

• Joidenkin iPod®-laiteversioiden synk-
ronointi järjestelmän kanssa ei ehkä 
onnistu. Jos laite irrotetaan järjes-
telmästä ennen kuin järjestelmä tun-
nistaa sen, järjestelmä ei ehkä pysty 
palautumaan aikaisempaan toimin-
tatilaan. (Järjestelmä ei tue iPad-lait-
teen latausta.) 
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iPod-TILA 

Perusnäyttö 

1. Mode 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Operation State 
Jatkuvan toiston / satunnaistoiston aika-
na näyttää käytössä olevan toimintatilan. 

3. Kappalehakemisto 
Näyttää toistettavan kappaleen ja kappa-
leiden kokonaismäärän. 

4. Song Info - kappaletiedot 
Näyttää toistettavan kappaleen tiedot. 

5. Toiston aloitus/pysäytys 
Mahdollistaa toiston aloittamisen ja 
pysäyttämisen. 

6. Toistoaika 
Näyttää kappaleen toistoon kuluneen 
ajan. 

7. Random 
Kappaleiden satunnaissoitto 

8. Repeat 
Kappaleen jatkuvan toiston ottaminen 
käyttöön ja poistamisen käytöstä. 

9. List 
Tuo näkyviin luettelonäytön. 
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iPod®-tilan käyttäminen

iPodin® kappaleiden toiston aloittami-
nen/keskeyttäminen 
Kun iPod® liitetään järjestelmään, tämä 
tila otetaan automaattisesti käyttöön ja 
iPodin® kappaleiden toisto alkaa. 

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
•  iPod®-laite ei ehkä toimi oikein audio-

järjestelmässä, jos se käyttää yhteys-
käytäntöjä, joita järjestelmä ei tue. 

Kappaleiden vaihtaminen . 
Siirry seuraavaan/edelliseen kappalee-
seen painamalla SEEK

TRACK -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
• Jos -näppäintä painetaan, 

kun kappaletta on toistettu vähintään 
2 sekuntia, toisto alkaa saman kappa-
leen alusta. 

• Painamalla -näppäintä, kun 
kappaletta on toistettu alle 1 sekuntia, 
siirrytään edelliseen kappaleeseen. 

• Aika voi vaihdella hieman iPod®-lait-
teen tyypistä riippuen. 

Kappaleiden selaus eteen/taakse 
Kuunneltavaa tiedostoa selataan eteen- 
tai taaksepäin painamalla SEEK

TRACK
-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Kategorioiden hakeminen 
Voit etsiä haluamasi kategorian kääntä-
mällä TUNE -säädintä myötä-/vasta-
päivään. 

Kun löydät haluamasi kategorian, voit 
aloittaa sen toiston painamalla TUNE
-säädintä. 

✽ MUISTUTUS
Haettavissa olevia kategorioita on kah-
deksan: soittolistat, esittäjät, albumit, 
musiikkilajit, kappaleet, säveltäjät, 
äänikirjat ja podcastit (Playlists, Artists, 
Albums, Genres, Songs, Composers, 
Audiobooks, Podcasts). 
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Kategoriavalikko 
iPodin® kategoriavalikossa on toiminnot 

, , ja .

1.  : Tuo näkyviin toistonäytön. 
2.  :  Tuo näkyviin iPod-juurikategori-

anäytön. 
3.  : Näyttää edellisen kategorian.

✽ MUISTUTUS
• Jos hakutilaan siirrytään kappaleen 

toiston aikana, näkyviin tulee viimek-
si haettu kategoria. 

• Haun vaiheet laitteen ensimmäisel-
lä liittämiskerralla voivat vaihdella 
iPod-laitteen tyypin mukaan. 

iPod-tilavalikko 
Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat 
satunnaistoisto, jatkuva toisto ja kappa-
leluettelo (Random, Repeat, List).

Random
Kappaleiden toisto satunnaisessa jär-
jestyksessä painamalla -painiketta.
Toiminto vaihtuu seuraavasti jokaisel-
la painikkeen painalluksella: Random 
Album ➟ Random All ➟ Off (albumin 
satunnaistoisto ➟ kaikkien satunnaistois-
to ➟ pois käytöstä). 
• Random Album: Albumin kaikkia kap-

paleita toistetaan satunnaisessa järjes-
tyksessä.

• Random All : Kaikkia kappaleita toiste-
taan satunnaisessa järjestyksessä.

Repeat
-painikkeen painaminen aloittaa 

kuunneltavan kappaleen jatkuvan tois-
ton. Poista jatkuva toisto käytöstä paina-
malla painiketta uudelleen.
• Repeat: Valittua kappaletta toistetaan 
jatkuvasti.
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List
Painamalla -painiketta saat näky-
viin kategoriavalikon.

Voit etsiä haluamasi kategorian kääntä-
mällä TUNE -säädintä myötä-/vasta-
päivään. 
Kun löydät haluamasi kategorian, voit 
aloittaa sen toiston painamalla TUNE
-säädintä.

AUX-TILA 

AUX-tilan käyttäminen 
Paina -näppäintä Valitse 
[AUX] 

Järjestelmään voidaan liittää ulkoinen 
laite musiikin toistamista varten. 

Ulkoisen laitteen liittäminen 
Ulkoisen laitteen (videokameran, auton 
VCR-järjestelmän tms.) ääni voidaan 
toistaa erityisen kaapelin välityksellä. 

✽ MUISTUTUS
• AUX-tila käynnistyy automaattisesti, 

kun AUX-liittimeen liitetään ulkoinen 
laite. Kun laite irrotetaan, aikaisempi 
tila palautuu käyttöön. 

• AUX-tilaa voidaan käyttää ainoas-
taan, kun järjestelmään on liitetty 
ulkoinen audiolaite (videokamera, 
auton VCR-järjestelmä tms.) 

• AUX-tilan äänenvoimakkuutta voi-
daan säätää erikseen muista audioti-
loista.

• Jos AUX-liittimeen liitetään johdon 
liitin ilman ulkoista laitetta, järjestel-
mä siirtyy AUX-tilaan, mutta kaiutti-
mista kuuluu ainoastaan kohinaa. Jos 
ulkoista laitetta ei käytetä, myös liitin 
tulee irrottaa. 

• Musiikin toistaminen ulkoisesta lait-
teesta voi aiheuttaa häiriöitä, jos 
laite on liitettynä virtapistokkeeseen. 
Irrota tässä tapauksessa laite virtapis-
tokkeesta ennen järjestelmän käyttöä. 

• Varmista, että AUX-kaapeli on liitetty 
kunnolla AUX-liittimeen. 
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MY MUSIC -TILA 

Perusnäyttö 

1. Mode 
Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. 

2. Operation State 
Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kap-
paleiden selauksen aikana näyttää käy-
tössä olevan toimintatilan. 

3. Tiedostohakemisto 
Näyttää toistettavan tiedoston ja tiedos-
tojen kokonaismäärän. 

4. Tiedoston tiedot 
Näyttää  toistettavan tiedoston tiedot. 

5. Toiston aloitus/pysäytys 
Mahdollistaa toiston aloittamisen ja 
pysäyttämisen. 

6. Toistoaika 
Näyttää kappaleen toistoon  kuluneen 
ajan. 

7. Info 
Näyttää  toistettavan tiedoston yksityis-
kohtaiset tiedot. 

8. Random 
Kappaleiden satunnaissoitto 

9. Repeat 
Kappaleen jatkuvan toiston ottaminen 
käyttöön ja poistamisen käytöstä. 

10. Delete 
Poistaa valitun tiedoston. 

11. List 
Tuo näkyviin luettelonäytön. 
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My Music -tilan käyttäminen

My Music -kansion tiedostojen 
toiston aloittaminen/keskeyttäminen 

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
•  Jos My Music -kansioon ei ole tallen-

nettu tiedostoja, [My Music] -painike 
ei ole käytössä. 

Tiedoston vaihtaminen 
Seuraavaan/edelliseen tiedostoon siir-
rytään painamalla SEEK

TRACK -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
• Jos -näppäintä painetaan, 

kun tiedostoa on toistettu vähintään 
2 sekuntia, siirrytään takaisin saman 
tiedoston alkuun. 

• Kun tiedostoa on toistettu alle 1 
sekuntia, -näppäimen pai-
nalluksella siirrytään edelliseen tie-
dostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta
Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntä-
mällä TUNE -säädintä myötä-/vasta-
päivään.

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit aloittaa 
sen toiston painamalla TUNE -säädintä.

Tiedostojen selaus eteen/taakse 
Kuunneltavaa tiedostoa selataan eteen- 
tai taaksepäin painamalla SEEK

TRACK
-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia). 

Selaus
(RDS-toiminnolla varustettu malli) 
Paina TA/SCAN  -näppäintä pitkään (yli 0,8 
sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen 
kappaleen alkua noin 10 sekunnin ajan. 

Scan
Paina SCAN -näppäintä, jos haluat 
kuunnella jokaista kappaletta noin 10 
sekunnin ajan. 
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My Music -tilan valikko 
Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat 
tietojen näyttäminen, satunnaistoisto, 
jatkuva toisto, poisto ja kappaleluettelo 
(Info, Random, Repeat, Delete, List). 

Info
Painamalla -painiketta saat näky-
viin tiedoston tiedot.

✽ MUISTUTUS
Kappaleen, esittäjän ja albumin tiedot 
näytetään ainoastaan, jos ne on tallen-
nettu MP3-tiedostoon ID3-tunnisteena. 

Random
Tiedostojen toisto satunnaisessa järjes-
tyksessä painamalla -painiketta. 
Poista satunnaistoisto käytöstä paina-
malla painiketta uudelleen. 

Repeat
Kuunneltavan tiedoston tai kansion jatku-
va toisto -painikkeella. Poista jatku-
va toisto käytöstä painamalla painiketta 
uudelleen. 

Tiedostojen poistaminen 
Poista valittu tiedosto painamalla 
-painiketta. 

List
Painamalla -painiketta saat näky-
viin tiedostoluettelon.

Voit etsiä tiedostoja kääntämällä 
TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. 

Kun haluamasi tiedosto on näkyvissä, 
voit toistaa sen painamalla säädintä.
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Luettelovalikko 
Luettelonäyttö mahdollistaa My Music 
-kansioon aikaisemmin tallennettujen tie-
dostojen poistamisen. 

Paina -painiketta tai valitse yksi-
tellen tiedostot, jotka haluat poistaa. 
Kun tiedostot on valittu, -painike ja 

-painikkeet aktivoituvat.

1) : Tuo näkyviin edellisen näytön. 
2) : Mahdollistaa kaikkien tiedosto-

jen valinnan. 
3)  : Poistaa kaikkien tiedostojen 

valinnan. 
4) : Mahdollistaa valittujen tiedos-

tojen poiston. 

Kun olet valinnut poistettavat tiedostot, 
poista ne painamalla -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
• Käytettävissä olevaan muistiin voi-

daan tallentaa korkeintaan 6000 tie-
dostoa.

• Sama tiedosto voidaan kopioida kor-
keintaan 1000 kertaa. 

• Muistin tiedot saadaan  valitsemalla 
[ S y s t e m ] [ M e m o r y 

Information]

✽  HUOMAUTUS: Bluetooth®

-äänentoisto
• Bluetooth®-äänentoistotilaa on mah-

dollista käyttää ainoastaan, kun jär-
jestelmään on yhdistetty Bluetooth®-
puhelin.

• Bluetooth®-äänentoistotila ei ole käy-
tettävissä, jos järjestelmään yhdistet-
ty matkapuhelin ei tue tätä toimintoa. 

• Jos Bluetooth®-puhelimen Bluetooth®-
yhteys järjestelmään katkaistaan, 
myös musiikin toisto keskeytyy. 

• Seuraavan/edellisen kappaleen hake-
minen Bluetooth®-äänentoistotilassa 
voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin mat-
kapuhelimiin.

• Kaikki matkapuhelimet eivät tue 
äänen suoratoistoa langattomalla 
Bluetooth®-yhteydellä.

• Joissakin matkapuhelimissa 
Bluetooth®-äänentoisto ei ehkä käyn-
nisty uudelleen automaattisesti puhe-
lun päättymisen jälkeen. 

• Puhelun soittaminen tai puheluun 
vastaaminen Bluetooth®-toiston aika-
na voi aiheuttaa häiriöitä. 
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Bluetooth®-KUUNTELU

Bluetooth® -laitteen 
kuunteleminen

Bluetooth®-kuuntelun aloittaminen/
keskeyttäminen 
Kun järjestelmään yhdistetään Bluetooth®-
laite, tämä tila käynnistyy automaatti-
sesti. 

Toisto keskeytetään painamalla 
-painiketta ja käynnistetään uudelleen 
painamalla -painiketta.

✽ MUISTUTUS
Toiminnon käynnistäminen/keskeyttä-
minen voi toimia eri tavoin eri matka-
puhelimien tapauksessa. 

Tiedoston vaihtaminen 
Seuraavaan/edelliseen tiedostoon siir-
rytään painamalla SEEK

TRACK  -painiketta. 

Yhteyden asettaminen 
Jos järjestelmään ei ole yhdistet-
ty Bluetooth®-laitetta, paina 
-painiketta [Phone]. Näyttöön tulee 
Bluetooth® -yhteysnäyttö. Laiteparin 
muodostaminen, yhteyden muodostami-
nen ja katkaiseminen sekä laiteparin 
poistaminen voidaan tehdä Bluetooth®-
puhelimella. 
Laiteparin muodostaminen, yhteyden 
muodostaminen ja katkaiseminen sekä 
laiteparin poistaminen on mahdollista 
tehdä Bluetooth®-puhelimella. 

✽ MUISTUTUS
•  Jos Bluetooth®-äänitoiminnot eivät 

toimi asianmukaisesti, tarkista onko 
toiminto kytketty pois päältä kohdas-
ta [Phone] [Audio strea-
ming] (Streaming Audio). Jos toimin-
to on pois päältä, kytke se päälle ja 
yritä uudelleen. 

• Vaikka et ole kuuntelemassa musiik-
kia mobiililaitteesta, kun kytket 
Bluetooth®-äänentoiston päälle, toisto-
painikkeen painaminen saattaa aloit-
taa soiton. Tarkista, että Bluetooth®-
laite toimii kuuntelulähteenä, kun 
Bluetooth®-äänentoisto on valittu. 
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Bluetooth® Wireless Technology 

Bluetooth® handsfree-toiminnon 
käyttäminen
• Bluetooth® on lyhyen kantaman langa-

ton tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 
2,45 GHz:n taajuudella ja mahdollistaa 
tietyllä etäisyydellä toisistaan olevien 
laitteiden yhdistämisen toisiinsa. 

•  Tietokoneiden, ulkoisten laitteiden, 
Bluetooth®-matkapuhelimien, monien 
muiden elektronisten laitteiden ja auto-
jen handsfree-järjestelmien tukema 
langaton Bluetooth®-teknologia mah-
dollista tietojen nopean siirtämisen 
ilman liitäntäjohtoa. 

• Bluetooth®-handsfree mahdollistaa 
Bluetooth®-teknologialla varustetun 
matkapuhelimen puheluiden soittami-
sen ja vastaanottamisen audiojärjes-
telmän kautta. 

HUOMAUTUS
• Bluetooth®-handsfree on ajo-

turvallisuutta parantava toimin-
to. Kun auton audiojärjestel-
mään yhdistetään Bluetooth®-
matkapuhelin, kuljettaja voi 
soittaa ja vastaanottaa puheluita 
ja hallinnoida puhelinmuistiota 
kätevästi järjestelmän kautta. Lue 
käyttöohjeet huolellisesti ennen 
Bluetooth®-toiminnon käyttöä. 

•  Järjestelmän tai toimintojen 
intensiivinen käyttö ajon aikana 
voi johtaa kuljettajan huomion 
herpaantumiseen, jolloin seu-
rauksena voi olla onnettomuus. 

•  Älä käytä järjestelmää liiallisesti 
ajon aikana. 

• Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian 
pitkään ajon aikana, seurauksena 
voi olla onnettomuus. Katso näyt-
töä vain lyhyesti ajon aikana. 
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✽ MUISTUTUS – 
JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 
Bluetooth® -matkapuhelimen
kanssa

•  Tarkista ennen yhteyden muodosta-
mista audiojärjestelmän ja matka-
puhelimen välille, että matkapuhe-
lin tukee langattomia Bluetooth®-
toimintoja.

•  Vaikka puhelin tukee langaton-
ta Bluetooth®-teknologiaa, se ei näy 
järjestelmän laiteluettelossa, jos sen 
Bluetooth®-yhteys on asetettu näky-
mättömään tilaan tai kytketty pois 
päältä. Poista Bluetooth®-yhteys näky-
mättömästä tilasta tai kytke se päälle, 
ennen kuin yrität muodostaa yhtey-
den matkapuhelimen ja auton audio-
järjestelmän välille. 

•  Jos et halua, että Bluetooth® -puhe-
limesi muodostaa automaattisesti 
yhteyden järjestelmään, toimi seuraa-
vasti:

 1. Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-
ominaisuus pois päältä. 

 -  Matkapuhelimen Bluetooth®-toimin-
noista on lisätietoja matkapuheli-
men käyttöoppaassa. 

 2. Kytke auton audiojärjestelmän 
Bluetooth®-ominaisuus pois päältä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 -  Voit kytkeä audiojärjestelmän 

Bluetooth®-ominaisuuden pois pääl-
tä valitsemalla [Phone] 
ja valitsemalla [turn off] Bluetooth®-
ominaisuuden kohdalla. 

•  Pysäköi auto ennen kuin muodostat 
yhteyden auton audiojärjestelmän ja 
matkapuhelimen välille. 

• Joidenkin matkapuhelimien 
Bluetooth®-yhteydessä saattaa esiin-
tyä välillä katkoksia. Yritä yhteyden 
muodostamista uudelleen seuraavasti: 

 1.  Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-
yhteys hetkeksi pois päältä ja yritä 
muodostaa yhteys uudelleen. 

 2.  Kytke matkapuhelin hetkeksi pois 
päältä ja yritä muodostaa yhteys 
uudelleen.

 3.  Irrota matkapuhelimen akku het-
keksi, käynnistä matkapuhelin ja 
yritä muodostaa yhteys uudelleen. 

 4.  Käynnistä audiojärjestelmä uudel-
leen ja yritä muodostaa yhteys 
uudelleen.

 5.  Poista kaikki laiteparit, muodosta 
laitepari uudelleen ja yritä muodos-
taa yhteys uudelleen. 

• Handsfree-puhelujen äänenvoimak-
kuus ja laatu saattaa vaihdella mat-
kapuhelimesta riippuen. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Auton audiojärjestelmä tukee seu-

raavia Bluetooth®-toimintoja. Jotkin 
Bluetooth®-laitteet eivät ehkä tue 
kaikkia järjestelmän tukemia toimin-
toja.

 -  Puheluiden soittaminen ja vastaan-
ottaminen Bluetooth®-handsfree-
toiminnolla

 -  Valikkotoiminnot puhelun aikana 
(puhelun siirto matkapuhelimeen, 
asettaminen pitoon ja oman äänen 
voimakkuuden säätö) 

 -  Puhelulokin siirtäminen 
 -  Puhelinmuistion siirtäminen 
 -  Puhelinmuistion/puhelulokin auto-

maattinen siirtäminen 
 -  Automaattinen yhteyden muodosta-

minen Bluetooth®-laitteeseen
 -  Bluetooth® audio 
•  Auton audiojärjestelmä voi muodos-

taa laiteparin korkeintaan viiden lan-
gatonta Bluetooth® -teknologiaa tuke-
van matkapuhelimen kanssa. 

• Vain yhteen Bluetooth®-laitteeseen 
voidaan muodostaa yhteys kerrallaan. 

• Laitepareja ei voida muodostaa mui-
den laitteiden kanssa, kun Bluetooth®-
laitteeseen on jo muodostettu yhteys. 

• Kun Bluetooth®-laitteeseen ollaan 
muodostamassa yhteyttä, yhteyden 
muodostamista ei voi peruuttaa. 

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
•  Vain Bluetooth®-handsfree-toimin-

toihin ja Bluetooth®-äänitoimintoihin
liittyvät ominaisuudet ovat käytössä 
tässä järjestelmässä. 

•  Normaali käyttö on mahdollista vain 
laitteille, jotka tukevat Handsfree- tai 
audiotoimintoja, kuten Bluetooth®-
matkapuhelimille tai Bluetooth®-
audiolaitteille.

•  Kerrallaan voidaan käyttää vain yhtä 
Bluetooth®-handsfree toimintoa tai 
Bluetooth®-audiotoimintoa. (Kun käy-
tetään Bluetooth®-audiojärjestelmää,
suoratoisto lakkaa, kun siirrytään 
Bluetooth®-puhelinnäytölle.)

• Jos yhteys kytkettyyn Bluetooth®-
laitteeseen menetetään esim. laitteen 
ollessa kantaman ulkopuolella, laite 
kytketään pois päältä tai Bluetooth®

yhteyteen tulee häiriö, järjestelmä 
hakee Bluetooth®-laitetta ja kytkee sen 
automaattisesti.

• Audiojärjestelmässä voi olla häiriöitä 
ympäristössä, jossa on paljon sähkö-
magneettista säteilyä. 

Laiteparin muodostaminen 
Bluetooth®-laitteen kanssa 

Mitä laiteparin muodostaminen 
tarkoittaa? 
Laiteparin muodostaminen tarkoittaa pro-
sessia, jossa langattomalla Bluetooth®-
teknologialla varustettu matkapuhelin tai 
laite synkronoidaan auton audiojärjestel-
män kanssa yhteyden muodostamista 
varten. Laiteparin muodostaminen on 
välttämätöntä, jotta yhteys voidaan muo-
dostaa ja Bluetooth®-toimintoja voidaan 
käyttää. 

Laiteparin muodostuksen 
-näppäin / -näppäin

ohjauspyörässä 

Kun laitepareja ei ole muodostettu 
1.  Paina -näppäintä tai ohjaus-

pyörän -näppäintä. Seuraava 
näyttö tulee näkyviin. 

2.  Paina -painiketta siirtyäksesi lai-
teparin muodostusnäyttöön.
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1) Laite: audiojärjestelmän nimi muo-
dossa, jossa se näkyy Bluetooth®-
laitteesta etsittäessä 

2) PIN-koodi: tunnuskoodi, joka vaadi-
taan laiteparin muodostamiseen 

3.  Etsi auton audiojärjestelmän nimi 
Bluetooth®-laitteesi (esim. matkapuhe-
limen) laiteluettelosta ja valitse se. 

4.  Hetken päästä näkyviin tulee näyttö 
tunnuskoodin antamista varten. Anna 
PIN-koodi (esim. ”0000”), jolla muo-
dostetaan laitepari Bluetooth®-laitteen
ja auton audiojärjestelmän välille. 

5.  Kun laitepari on muodostettu, näkyviin 
tulee seuraava näyttö. 

✽ MUISTUTUS

• Jos Bluetooth®-laitteita on tallennettu 
laitepariksi mutta niillä ei ole yhteyt-
tä audiojärjestelmään, ohjauspyörän 

 tai -näppäimen paina-
minen tuo seuraavat tiedot näyttöön. 
Paina [Pair]-painiketta, jos haluat 
muodostaa uuden laiteparin, tai 
[Connect]-painiketta, jos haluat muo-
dostaa yhteyden laitteeseen, jonka 
kanssa on muodostettu laitepari aikai-
semmin.

Laiteparin muodostaminen 
[PHONE]-puhelinasetusten kautta 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

 Valitse [Pair Phone] Valitse asetus 
TUNE -säätimellä 

1.  Seuraavat vaiheet suoritetaan samalla 
tavoin kuin kohdassa ”Kun laitepareja 
ei ole muodostettu”. 
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✽ MUISTUTUS
•  Laiteparin muodostaminen on suo-

ritettava yhden minuutin kuluessa. 
Laiteparin muodostus epäonnistuu, 
jos sitä ei suoriteta loppuun tämän 
ajan kuluessa. Jos laiteparin muo-
dostus epäonnistuu, se on aloitettava 
uudelleen alusta. 

•  Useimmat Bluetooth®-laitteet muodos-
tavat järjestelmään automaattisesti 
yhteyden laiteparin muodostamisen 
jälkeen. Jotkin laitteet saattavat kui-
tenkin edellyttää erillistä varmennus-
prosessia yhteyden muodostamiseksi. 
Tarkista matkapuhelimestasi, onko 
Bluetooth®-yhteys muodostettu oikein. 

•  Saat näkyviin niiden Bluetooth®-
laitteiden luettelon, joiden kanssa 
on muodostettu yhteys valitsemalla 

[Phone] [Paired Phone 
List].

Yhteyden muodostaminen 
laitteeseen
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Paired Phone List] 

1) Connected Phone: laite, joka on yhdis-
tettynä. 

2) Paired Phone: laite, jonka kanssa on 
muodostettu laitepari, mutta joka ei 
ole yhteydessä järjestelmään. 

Valitse Paired Phone List -luettelosta 
laite, johon haluat muodostaa yhteyden, 
ja paina -painiketta. 
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Matkapuhelimien
yhdistämisjärjestyksen
(prioriteetin) muuttaminen 

Mikä on prioriteetti? 
Auton audiojärjestelmä voi muodostaa 
laiteparin korkeintaan viiden langaton-
ta Bluetooth®-teknologiaa tukevan mat-
kapuhelimen kanssa. ”Change Priority” 
-toimintoa käytetään näiden puhelimi-
en yhdistämisjärjestyksen eli prioritee-
tin määrittämiseen. Viimeksi yhdistetty 
puhelin on kuitenkin aina prioriteetiltaan 
tärkein. 

Paina -näppäintä Valitse [Phone]
 Valitse [Paired Phone List] 

Valitse Paired Phone List -luettelosta 
laite, jonka haluat asettaa prioriteetiltaan 
ensimmäiseksi, ja paina valikon 
-painiketta. Valittu laite vaihdetaan priori-
teetiltaan ensimmäiseksi. 

✽ MUISTUTUS
Jos jokin laite on yhdistettynä järjes-
telmään, se pysyy aina prioriteetiltaan 
ensimmäisenä laitteena, vaikka vaihtai-
sit toisen laitteen prioriteetiltaan ensim-
mäiseksi.

Laitteen yhteyden katkaiseminen 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Paired Phone List] 

Valitse Paired Phone List -luettelosta 
yhdistettynä oleva laite ja paina 
-painiketta. 
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Laitteen poistaminen 
järjestelmästä

Paina -näppäintä Valitse  [Phone]
Valitse [Paired Phone List] 

Valitse Paired Phone List -luettelosta 
laite, jonka haluat poistaa järjestelmästä, 
ja paina -painiketta. 

✽ MUISTUTUS
•  Jos poistat yhdistettynä olevan laitteen, 

laitteen yhteys katkaistaan automaatti-
sesti, jotta poistoprosessi voi jatkua. 

•  Jos poistat järjestelmästä Bluetooth®-
laitteen, jonka kanssa on muodostettu 
laitepari, myös laitteen puheluloki ja 
puhelinmuistio poistetaan järjestel-
mästä.

• Jos haluat käyttää uudelleen laitetta, 
jonka olet poistanut järjestelmästä, 
sinun on muodostettava uudelleen lai-
tepari sen kanssa. 

Bluetooth®-toimintojen
käyttäminen

Phone-valikkonäyttö 

Phone-näytön valikot 
Jos järjestelmään ei ole yhdistetty 
Bluetooth®-laitetta, hae -näppäi-
mellä näyttöön [Phone]-valikko.  

1) Dial Number: Painikkeella saa-
daan näkyviin valintanäyttö, jolla 
voit valita puhelinnumeron puhelun 
 soittamiseksi. 

2) Call History: Tällä painikkeella saa-
daan näkyviin puhelulokinäyttö. 

3) Phone book: Tällä painikkeella saa-
daan näkyviin puhelinmuistionäyttö. 

4) Setup: Tällä painikkeella saadaan 
näkyviin puhelinasetukset. 

✽ MUISTUTUS
• Jos painat [Call History] -painiketta, 

mutta järjestelmässä ei ole puhelulo-
kitietoja, näkyviin tulee viesti, jossa 
kysytään, haluatko siirtää lokitiedot 
matkapuhelimesta.

• Jos painat [Phone book] -painiketta, 
mutta järjestelmässä ei ole puhelin-
muistiotietoja, näkyviin tulee viesti, 
jossa kysytään, haluatko siirtää puhe-
linmuistiotiedot matkapuhelimesta. . 

• Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue 
tätä toimintoa. Tietojen siirtämisen 
tuesta annetaan lisätietoja matkapu-
helimen käyttöoppaassa. 
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Soittaminen valitsemalla puhelin-
numero 

Paina -painiketta Valitse [Dial 
Number]

1) Valintanäppäimistö: käytetään puhe-
linnumeron näppäilemiseen. 

2) Soittopainike: Kun numero on valittu, 
tällä painikkeella soitetaan valittuun 
numeroon. Kun numeroa ei ole valittu, 
painikkeella siirrytään puhelulokinäyt-
töön. 

3) Lopetuspainike: poistaa valitun puhe-
linnumeron. 

4) Poistopainike: poistaa valitun puhelin-
numeron numero kerrallaan. 

Puheluihin vastaaminen 

Puheluun vastaaminen 
Kun järjestelmään yhdistetyllä Bluetooth®-
laitteella vastataan puheluun, näkyviin 
tulee seuraava näyttö. 

1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään 
puhelun soittajan nimi, jos se on tal-
lennettu puhelinmuistioon. 

2) Soittajan numero: tässä kohdassa 
näytetään soittajan puhelinnumero. 

3) Accept: tätä painamalla voit ottaa saa-
puvan puhelun vastaan. 

4) Reject: tätä painamalla voit hylätä saa-
puvan puhelun. 

✽ MUISTUTUS
• Kun saapuvan puhelun ponnahdusik-

kuna on näkyvissä, useimmat audio- 
ja asetustilan toiminnot eivät ole 
käytettävissä. Vain puhelun äänenvoi-
makkuutta voidaan säätää. 

• Puhelinnumero ei ehkä näy oikein 
joissakin matkapuhelimissa. 

• Jos otat puhelun vastaan matkapuhe-
limessa, puhelu siirtyy automaattisesti 
yksityiseen tilaan. 
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Handsfree-puhelun aikana 

1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään 
puhelun soittajan nimi, jos se on tal-
lennettu puhelinmuistioon. 

2) Soittajan numero: tässä kohdassa 
näytetään soittajan puhelinnumero. 

3) Call time: näyttää puhelun kestoajan. 
4) Lopetuspainike: katkaisee puhelun. 
5) Private : mahdollistaa puhelun siirtä-

misen yksityiseen tilaan (matkapuhe-
limeen). 

6) Out Vol.: mahdollista oman äänen voi-
makkuuden säätämisen. 

7) Mykistyspainike: mahdollistaa mikro-
fonin mykistämisen ja äänen palaut-
tamisen. 

✽ MUISTUTUS
Jos mikrofoni on mykistetty, toinen osa-
puoli ei kuule ääntäsi. 

Call History 
Paina -painiketta  Valitse [Call 
History] 

Näkyviin tulee vastaanotettujen, soitet-
tujen ja vastaamattomien puheluiden 
luettelo. 
Voit siirtää tiedot matkapuhelimesta pai-
namalla [Download]-painiketta. 

1) Call History: 
 -  Näyttää viimeaikaiset puhelut (puhe-

lulokin). 
 -  Kun valitset luettelosta tiedon, järjes-

telmä yhdistää puhelun vastaavaan 
numeroon. 

2) Download: Mahdollistaa puhelulokin 
siirtämisen matkapuhelimesta. 

✽ MUISTUTUS
•  Puhelulokin luettelossa näytetään 

korkeintaan 30 vastaanotettua, soitet-
tua ja vastaamatonta puhelua. 

• Kun siirrät puhelulokin matkapuhe-
limesta, aikaisemmin tallennetut lokit 
poistetaan.

• Tuntemattomasta numerosta tulevia 
soittoja ei tallenneta puhelulokiin. 

• Aikaisemmin tallennetut puheluloki-
tiedot pysyvät järjestelmän muistissa, 
vaikka se kytketään pois päältä ja 
takaisin päälle. 

• Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue 
tietojen siirtotoimintoa. Varmista, että 
Bluetooth®-laitteesi tukee tietojen siir-
tämistä.
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Phone Book - puhelinmuistio 
Paina -painiketta Valitse [Phone 
book]

Näkyviin tulee tallennettujen yhteystie-
tojen luettelo. Voit siirtää tiedot mat-
kapuhelimesta painamalla [Download]-
painiketta. 

1) Contact List : 
 -  Näyttää järjestelmään siirretyt puhe-

linmuistion yhteystiedot. 
 -  Kun valitset luettelosta tiedon, järjes-

telmä yhdistää puhelun vastaavaan 
numeroon. 

2) Download: Mahdollistaa puhelinmuis-
tiotietojen siirtämisen matkapuheli-
mesta. 

✽ MUISTUTUS
•  Järjestelmän puhelinmuistioon voi-

daan siirtää korkeintaan 1000 yhteys-
tietoa.

•  Kun järjestelmään siirretään puhelin-
muistiotietoja, aikaisemmin tallenne-
tut puhelinmuistiotiedot poistetaan. 

• Tietojen siirtäminen ei ole mahdollis-
ta, jos puhelinmuistion siirtotoiminto 
on poistettu käytöstä Bluetooth® -mat-
kapuhelimessa. Jotkin laitteet saat-
tavat myös edellyttää erillistä hyväk-
syntää ennen siirron aloittamista. Jos 
siirto ei onnistu, tarkista Bluetooth®

-laitteen asetukset tai näytön ohjeet. 
• Soittajan tiedot eivät näy näytöllä, jos 

niitä ei ole tallennettu järjestelmään. 
•  Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä 

tue tietojen siirtotoimintoa. Check 
to see that the Bluetooth® Wireless 
Technology device supports the down-
load feature. 
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✽ MUISTUTUS  –
Puheohjauksen käyttö 

•  Järjestelmän puheentunnistustoimin-
to tunnistaa tässä käyttöoppaassa lue-
tellut äänikomennot. 

•  Ota huomioon, että puheohjauksen 
aikana minkä tahansa näppäimen 
paitsi -näppäimen painaminen 
tai näytön koskettaminen keskeyttää 
puheohjaustilan.

• Puheohjaus toimii parhaiten, kun ase-
tat mikrofonin kuljettajan istuimen 
kohdalle pään yläpuolelle ja lausut 
äänikomennot mikrofoniin päin. 

• Puheohjaus ei ehkä toimi oikein, jos 
auton ulkopuolelta kuuluu paljon 
melua, kuten seuraavissa tapauksissa: 

 -  Ikkunat ja kattoluukku ovat auki 
 -  Lämmitys/jäähdytys on päällä ja 

puhaltimen nopeus on suuri 
 -  Tunnelissa ajettaessa 
 -  Ajettaessa epätasaisella tiellä 
 -  Hyvin sateisella tai tuulisella säällä 
• Puhelimeen liittyviä äänikomento-

ja voidaan käyttää vain, kun jär-
jestelmään on liitetty Bluetooth®-
matkapuhelin.

• Jotta puhelu voitaisiin soittaa lausu-
malla vastaanottajan nimi, vastaavan 
yhteystiedon pitää olla tallennettuna 
audiojärjestelmään.

• Kun Bluetooth®-matkapuhelimesta 
siirretään järjestelmään yhteystietoja, 
kuluu jonkun verran aikaa järjestel-
män muuntaessa yhteystietoja ääni-
tiedoiksi. Tänä aikana järjestelmän 
puheentunnistus ei välttämättä toimi 
oikein.

• Lausu äänikomennot selkeästi ja nor-
maalilla puheäänellä. 
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PUHEOHJAUS 

Puheohjauksen käyttäminen 

Puheohjauksen aloittaminen 
Paina lyhyesti ohjauspyörän -näp-
päintä. Lausu komento 

Jos puheohjaus on normaalitilas-
sa [Normal Mode], järjestelmä sanoo 
”Please say a command”, minkä jälkeen 
kuuluu äänimerkki. 
• Jos puheohjaus on Expert-tilassa 

[Expert Mode], järjestelmä antaa pel-
kästään merkkiäänen. 

• Voit vaihtaa normaali- ja Expert-tilan 
välillä valitsemalla [System]

[Prompt  Feedback]. 

✽ MUISTUTUS
Jotta puheentunnistus toimisi oikein, 
lausu äänikomento vasta järjestelmän 
ohjeviestin ja merkkiäänen jälkeen. 

Ohjeviestin ohittaminen 
Ohjeviestin aikana Paina lyhyesti 
ohjauspyörän -näppäintä (0,8 sekun-
nin kuluessa). 
Ohjeviesti keskeytyy välittömästi ja kuu-
luu äänimerkki. Lausu äänikomento ääni-
merkin jälkeen. 

Puheohjauksen aloittaminen 
uudelleen
Kun järjestelmä odottaa äänikomentoa   
Paina lyhyesti ohjauspyörän  -näp-
päintä (0,8 sekunnin kuluessa). 
Äänikomennon odotustila keskeytyy 
välittömästi ja kuuluu äänimerkki. Lausu 
äänikomento äänimerkin jälkeen. 
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PUHEOHJAUKSEN 
LOPETTAMINEN 

Kun puheohjaus on toiminnassa Paina 
pitkään ohjauspyörän -näppäintä (yli 
0,8 sekuntia).

✽ MUISTUTUS
•  Voit lopettaa puheohjauksen paina-

malla ohjauspyörän näppäintä tai 
muuta näppäintä. 

•  Kun järjestelmä odottaa äänikomen-
toasi, voit lopettaa puheohjauksen 
sanomalla ”Cancel” tai ”End”. 

•  Kun järjestelmä odottaa äänikomen-
toa, paina ohjauspyörän -paini-
ketta pitkään lopettaaksesi puheoh-
jauksen.
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❈ Esimerkki äänikomentojen käytöstä

•  Puheohjauksen aloittaminen
Paina lyhyesti -näppäintä (alle 0,8 sekuntia):

•  Järjestelmän ohjeviestin ohittaminen
Paina lyhyesti -näppäintä (alle 0,8 sekuntia):

•  Puheohjauksen lopettaminen
Paina lyhyesti -näppäintä (alle 0,8 sekuntia):

More Help

More Help

Please say a command

Please say a...

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, 
Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call 
History or Phone book. Please say a command.

Phone book.
Please say the name of the phone book you 
want to call.

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, 
Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call 
History or Phone book. Please say a command.

Ding

Ding

Di-Ding~ (peruutusäänimerkki)

Paina näppäintä  lyhyesti 
(alle 0,8 sekuntia)

Phone book

Please say a command Ding

Ding

Cancel
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Äänikomentojen luettelo
• Yleiset komennot: Näitä komentoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa. (Joitakin komentoja ei kuitenkaan ehkä tueta tie-

tyissä olosuhteissa).

Komento   Toiminto
More Help  Antaa ohjeita komennoista, joita voidaan käyt-

tää kaikissa järjestelmän tiloissa.

Help Antaa ohjeita komennoista, joita voidaan käyt-
tää kyseisessä toimintatilassa.

Call <Name>   Soittaa puhelinmuistioon tallennetulle 
kontaktille: esim. Call ”Jussi Suominen”.

Phone Antaa ohjeita, jotka koskevat puhelimen käyt-
töön liittyviä komentoja. Tämän komennon 
lausumisen jälkeen voit sanoa ”Call History”, 
”Phone book” tai ”Dial Number” vastaavien 
toimintojen suorittamiseksi.

Call History Tuo näkyviin puhelinlokin.

Phone book Tuo näkyviin puhelinmuistion näyttöön. 
Tämän komennon lausumisen jälkeen voit 
sanoa puhelinmuistioon tallennetun kon-
taktin nimen, jolloin puhelu yhdistetään auto-
maattisesti.

Dial Number  Tuo näkyviin numeronvalintanäytön. Tämän 
komennon lausumisen jälkeen voit sanoa 
numeron, johon haluat soittaa.

Redial Valitsee viimeksi valitun numeron uudelleen.

Radio • Radiota kuunneltaessa tuo näkyviin seuraavan 
radionäytön. (FM1➟FM2➟FMA➟AM➟AMA)

 • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin 
tulee viimeksi kuunnellun radiolähteen näyttö.

Komento   Toiminto
FM • FM-radiota kuunneltaessa tila ei muutu. 

 • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin 
tulee viimeksi kuunnellun FM-radiolähteen 
näyttö.

FM1(FM One)  Tuo näkyviin FM1-näytön.

FM2(FM Two) Tuo näkyviin FM2-näytön.

FMA  Tuo näkyviin FMA-näytön.

AM Tuo näkyviin AM-näytön.

AMA Tuo näkyviin AMA-näytön.

FM Preset 1~6  Valitsee viimeksi kuunnellun 
FM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.

FM Preset 1~6  Valitsee AM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun 
aseman.

FM 87.5~107.9  Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän 
FM-aseman.

AM 530~1710  Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän 
AM-aseman.

TA on Ottaa liikennetiedotukset käyttöön.

TA off Poistaa liikennetiedotukset käytöstä.

News on Ottaa RDS-uutistoiminnon käyttöön.

News off Poistaa RDS-uutistoiminnon käytöstä.
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   Komento   Toiminto
Media Tuo näkyviin viimeksi kuunnellun äänilähteen 

näytön.

Play Track 1~30  Kun järjestelmässä on CD-levy, 
toistaa vastaavan kappaleen.

CD Soittaa CD-levyn.

Search CD  Tuo näkyviin CD-levyn kappaleiden tai tiedos-
tojen valintanäytön. 

• Audio-CD:tä kuunneltaessa voit toistaa 
haluamasi kappaleen siirtymällä näytölle ja 
sanomalla kappaleen numeron. 

 • MP3-CD:tä kuunneltaessa näyttöön tulee 
tiedostojen valintanäyttö. Tämän jälkeen voit 
käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitse-
miseen ja toistamiseen.

USB Toistaa USB-laitteeseen tallennetut musiikki-
tiedostot.

Search USB  Tuo näkyviin USB-laitteen tiedostojen valinta-
näytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen sää-
timiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.

iPod  Toistaa iPod®-laitteeseen tallennetut musiikki-
tiedostot.

Search iPod® Tuo näkyviin iPod®-laitteen tiedostojen valinta-
näytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen sää-
timiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.

   Komento   Toiminto
My Music  Toistaa My Music-kansioon tallennetut musiik-

kitiedostot.

Search My Music  Tuo näkyviin My Music-kansion tiedostojen 
valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää lait-
teen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja 
toistamiseen.

AUX (Auxiliary)  Toistaa järjestelmään liitetyssä ulkoisessa 
laitteessa olevan musiikin.

Bluetooth Audio  Toistaa järjestelmään liitettyyn Bluetooth®

-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.

Mute Mykistää radion tai musiikin 
äänenvoimakkuuden.

Pardon?  Toistaa järjestelmän viimeisimmän ääniohjeen.

Cancel (Exit) Lopettaa puheohjauksen.
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• FM/AM-radion komennot: Komennot, joita voidaan käyttää 
FM- tai AM-radiota kuunneltaessa.

• Audio CD-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää audio-
CD-levyä kuunneltaessa.

     Komento   Toiminto
Preset 1~6  Valitsee pikavalinnaksi 1–6 tallennetun 

aseman.

Auto Store  Valitsee parhaiten kuuluvat radioasemat auto-
maattisesti pikavalinnoiksi 1–6.

Preset Save 1~6  Tallentaa  kuunneltavan radioaseman pikava-
linnaksi 1–6.

Seek up  Radioaseman haku suuremman taajuuden 
suuntaan.

Seek down  Radioaseman haku pienemmän taajuuden 
suuntaan.

Next Preset  Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa seuraa-
van pikavalintanumeron. (Esimerkki: kuun-
neltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan 
pikavalinta-asema nro 4).

Previous Preset  Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa edel-
tävän pikavalintanumeron. (Esimerkki: kuun-
neltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan 
pikavalinta-asema nro 2).

Scan Selaa vastaanotettavissa olevia asemia ja 
soittaa jokaista asemaa noin 10 sekunnin 
ajan.

Preset Scan  Selaa pikavalinta-asemia ja soittaa jokaista 
pikavalinta-asemaa noin 10 sekunnin ajan.

AF on  Ottaa käyttöön vaihtoehtoisen taajuuden 
toiminnon.

  Komento   Toiminto
AF off  Poistaa käytöstä vaihtoehtoisen taajuuden 

toiminnon.

Region Ottaa käyttöön alueellisten ohjelmien toiminnon.

Region off   Poistaa käytöstä alueellisten ohjelmien toiminnon.

Program Type  Tuo näkyviin RDS-ohjelmatyypin valintanäy-
tön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen sääti-
miä haluamasi ohjelmatyypin valitsemiseen.

Random Aloittaa CD-levyn kappaleiden satunnaistoiston.

Random Off  Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa 
kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.

Repeat Aloittaa toistettavan kappaleen jatkuvan toiston.

Repeat Off  Poistaa kappaleen jatkuvan toiston käytöstä 
ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyk-
sessä.

Next Track Toistaa seuraavan kappaleen.

Previous Track Toistaa edellisen kappaleen.

Scan Selaa kappaleita seuraavasta kappaleesta 
alkaen ja toistaa jokaista kappaletta 10 sekun-
nin ajan.

Track 1~30 Toistaa numeroa vastaavan kappaleen.

Search Track  Tuo näkyviin kappaleiden valintanäytön. 
Tämän jälkeen voit toistaa haluamasi kappa-
leen sanomalla sen nimen.

Information  Tuo näkyviin toistettavan kappaleen tiedot.
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• MP3-CD/USB-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää 
CD-levylle tai USB-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedos-
toja kuunneltaessa.

• iPod-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää iPod-lait-
teeseen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

     Komento   Toiminto
Random Aloittaa valitun kansion tiedostojen satunnais-

toiston.

All Random  Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen 
satunnaistoiston.

Random Off  Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa 
tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.

Repeat Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.

Folder Repeat  Aloittaa valitun kansion kaikkien kappaleiden 
jatkuvan toiston.

Repeat Off  Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa 
tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.

Next File Toistaa seuraavan tiedoston.

Previous File Toistaa edellisen tiedoston.

Scan Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta 
alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekun-
nin ajan.

Search File Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.

Search Folder Tuo näkyviin kansioiden valintanäytön.

Information  Tuo näkyviin valitun tiedoston tietonäytön.

Copy Kopioi valitun tiedoston My Music-kansioon.

     Komento   Toiminto
All Random  Aloittaa kaikkien tallennettujen kappaleiden 

satunnaistoiston.

Random Aloittaa valitun kategorian kappaleiden satun-
naistoiston.

Random Off  Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa 
kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.

Repeat Aloittaa valitun kappaleen jatkuvan toiston.

Repeat Off  Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa 
kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.

Next Song Toistaa seuraavan kappaleen.

Previous Song Toistaa edellisen kappaleen.

Search Song Tuo näkyviin kappaleiden valintanäytön.

Information  Tuo näkyviin valitun kappaleen tietonäytön.
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• My Music -komennot: Komennot, joita voidaan käyttää My 
Music -kansion musiikkia toistettaessa.

•  Bluetooth® -komennot: Komennot, joita voidaan käyttää 
matkapuhelimeen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunnel-
taessa.

     Komento   Toiminto
Random Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen 

satunnaistoiston.

Random Off  Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa 
tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.

Repeat Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.

Repeat Off  Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa 
tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.

Next File Toistaa seuraavan tiedoston.

Previous File Toistaa edellisen tiedoston.

Scan Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta 
alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekun-
nin ajan.

Search File Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.

Information  Tuo näkyviin valitun tiedoston tietonäytön.

Delete Poistaa valitun tiedoston. Ylimääräinen vah-
vistusprosessi ohitetaan.

Delete All  Poistaa kaikki My Music-kansioon tallennetut 
musiikkitiedostot. Ylimääräinen vahvistuspro-
sessi ohitetaan.

     Komento   Toiminto
Play  Aloittaa keskeytettynä olevan kappaleen toiston.

Pause Keskeyttää toistettavan kappaleen toiston.
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SETUP

Aloitustila
Setup-asetusnäyttö haetaan painamalla 

-näppäintä. 

Voit valita näytön asetukset [Display], 
ääniasetukset [Sound], kellon/päivämää-
rän asetukset [Clock/Day], puhelinase-
tukset [Phone] tai järjestelmäasetukset 
[System] ja säätää niitä. 

Display Settings – 
Näytön asetukset 

Näytön kirkkauden säätäminen 
Paina -painiketta Valitse [Display]

Valitse [Brightness] 

Painikkeiden ,  avulla voit säätää 
näytön kirkkautta tai valita automaattisen 
säädön (Automatic) tai päivä- (Day) tai 
yötilan (Night). 
Voit palauttaa alkuperäisen tilan paina-
malla -näppäintä.

1) Automaattinen: kirkkaus säädetään 
automaattisesti

2) Päivätila: näytön kirkkaus on aina 
voimakas 

3) Yötila: näytön kirkkaus on aina alhai-
nen

Pikavalikkotila 
Paina -näppäintä Valitse 
[Display] Valitse [Pop-up Mode] 

Tämän asetuksen avulla saadaan näky-
viin pikavalikkonäyttö radio- ja mediatiloi-
hin siirryttäessä. 
Kun asetus on otettu käyttöön, paina-
malla  tai  -näppäintä 
saadaan näkyviin pikavalikkonäyttö. 

✽ MUISTUTUS
Media-tilan pikavalikkonäyttö tulee 
näkyviin ainoastaan, kun järjestelmään 
on liitetty kaksi tai useampia ääniläh-
teitä.
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Tekstin vieritys 

Paina -näppäintä Valitse [Display]
Valitse [Scroll text] 

Tämän toiminnon avulla tekstiä voidaan 
vierittää näytöllä, jos se on liian pitkä 
näytettäväksi kerralla. 
Kun toiminto on käytössä, tekstiä vieri-
tetään jatkuvasti. Kun toiminto on pois 
käytöstä, tekstiä vieritetään vain kerran. 

MP3-tietonäyttö
Paina -näppäintä Valitse [Display]

Valitse [Song Info] 

Tämän toiminnon avulla voidaan muut-
taa USB- ja MP3-CD-tiloissa näytöllä 
näytettäviä tietoja. 

1) Folder File : Tiedoston nimi ja kansion 
nimi näytetään näytöllä 

2) Album Artist Song : albumin/esittäjän/
kappaleen nimi näytetään näytöllä 
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Ääniasetukset

Ääniasetukset
Paina -näppäintä Valitse [Sound]

Valitse [Audio Setting] 

Säädä kaiutin- ja kanavatasapaino 
(Fader/Balance) , , ,  -näp-
päimillä. 
Säädä ääniasetukset (Bass/Middle/
Treble) ,   -näppäimillä. 
Voit palauttaa alkuperäisen tilan paina-
malla -näppäintä.

SDVC (ajonopeuden mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus) 
Paina -näppäintä Valitse [Sound]

Valitse [Speed Dependent Vol.] 

Äänenvoimakkuuden taso säätyy auto-
maattisesti ajonopeuden mukaan. 
Ajonopeuden säätötoiminnon (SDVC) 
tilaksi voidaan valita On/Off. 

Puheohjauksen äänenvoimakkuuden 
säätö
Paina -näppäintä Valitse [Sound]

Valitse [Volume Dialogue] 

Käytä näppäimiä ,  puheohjauk-
sen äänenvoimakkuuden säätöön. 

Kosketusnäytön merkkiääni 
Paina -näppäintä Valitse [Sound]

Valitse [Touch Screen Beep] 

Kosketusnäytön merkkiääni voidaan 
ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tämän 
asetuksen avulla. 
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Kellonajan/päivämäärän 
asettaminen

Kellonajan asettaminen 
Paina -näppäintä Valitse [Clock/ 
Day] Valitse [Clock Settings] 
Käytä näppäimiä ,  tuntien, minuut-
tien ja AM/PM-asetuksen valitsemiseen. 

✽ MUISTUTUS
Paina -näppäintä pitkään (yli 
0,8 sekuntia) saadaksesi näkyviin Clock/
Day-näytön.

Päivämäärän asettaminen 
Paina -näppäintä Valitse [Clock/ 
Day] Valitse [Day Settings] 

Käytä painikkeita ,  päivän, kuu-
kauden ja vuoden valitsemiseen. 

Time Format – kellonajan 
näyttömuoto
Paina -näppäintä Valitse [Clock/ 
Day] Valitse [Time Format] 

Tämän toiminnon avulla valitaan audi-
ojärjestelmän kellonajan näyttömuoto 
(12/24 h). 
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Kellonäyttö 
Paina -näppäintä Valitse [Clock/ 
Day] Valitse [Clock Display (Power off)] 

Tämän toiminnon avulla voidaan vali-
ta kellonajan näyttäminen järjestelmän 
näytöllä, kun järjestelmä on kytketty pois 
päältä. 

Automaattinen RDS-aika 
Paina -näppäintä Valitse [Clock/ 
Day] Valitse [Automatic RDS Time] 

Tämän toiminnon avulla voidaan ottaa 
käyttöön kellonajan automaattinen synk-
ronointi RDS-toiminnon avulla. 
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Bluetooth® -yhteyden asetukset 

Laiteparin muodostaminen uuden 
laitteen kanssa 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Pair Phone] 

Voit muodostaa laitepareja Bluetooth®-
laitteiden ja audiojärjestelmän välille. 
Lisätietoja on kappaleen Bluetooth®-
yhteys kohdassa ”Laiteparin muodosta-
minen Phone-puhelinasetusten kautta”. 

Matkapuhelinluettelon näyttäminen 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Paired Phone List] 

Tämän toiminnon avulla saadaan näky-
viin luettelo matkapuhelimista, joista on 
muodostettu laitepari audiojärjestelmän 
kanssa. Kun valitset jonkin puhelimista, 
näkyviin tulee asetusvalikko. 
Lisätietoja on kappaleen Bluetooth®-
yhteys kohdassa ”Bluetooth®-yhteyden 
asetukset”. 

1) : Tuo näkyviin edellisen näytön. 
2) Connect/Disconnect Phone: muodos-

taa/katkaisee valittuna olevan puheli-
men yhteyden järjestelmään. 

3) Delete: poistaa valittuna olevan puhe-
limen järjestelmästä. 

4) Change Priority: asettaa valittuna ole-
van puhelimen prioriteetiltaan ensim-
mäiseksi. 

✽ MUISTUTUS ENNEN 
PUHELINMUISTIOIDEN
SIIRTÄMISTÄ

• Puhelinmuistioita voidaan siirtää 
ainoastaan järjestelmään yhdistetyis-
tä puhelimista. Varmista myös, että 
matkapuhelimesi tukee puhelinmuis-
tion siirtämistä. 

• Puhelinmuistion siirtämisen tuesta 
annetaan lisätietoja matkapuhelimen 
käyttöoppaassa.

• Puhelinmuistio voidaan siirtää ainoas-
taan puhelimesta, joka on yhdistetty 
järjestelmään. Tarkista ennen puhe-
linmuistion siirtämistä, että matkapu-
helimesi tukee siirtotoimintoa. 
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Puhelinmuistioiden siirtäminen 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Phone book Download] 

Puhelinmuistio siirretään matkapuhe-
limesta ja siirtoprosessin edistyminen 
näytetään näytöllä. 

✽ MUISTUTUS
• Järjestelmän puhelinmuistioon voi-

daan siirtää korkeintaan 1000 yhteys-
tietoa.

• Yhdestä järjestelmään yhdistetystä 
laitteesta voidaan siirtää korkeintaan 
1000 yhteystietoa. 

• Kun järjestelmään siirretään puhelin-
muistiotietoja, aikaisemmin tallenne-
tut puhelinmuistiotiedot poistetaan. 
Muiden järjestelmään yhdistettyjen 
matkapuhelimien puhelinmuistio-
tietoja ei kuitenkaan poisteta. 

Puhelinmuistion automaattinen 
siirtäminen 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Auto Download] 

Tämän toiminnon avulla puhelinmuis-
tiotiedot voidaan siirtää automaatti-
sesti järjestelmään, kun Bluetooth®-
matkapuhelin on liitettynä. 

✽ MUISTUTUS
• Automaattinen siirtotoiminto siirtää 

puhelinmuistiotiedot järjestelmään 
aina, kun puhelin liitetään järjestel-
mään. Siirtoaika voi vaihdella puhe-
linmuistiotietojen määrästä ja yhtey-
den tilasta riippuen. 

• Varmista ennen puhelinmuistion siir-
tämistä, että matkapuhelimesi tukee 
puhelinmuistion siirtotoimintoa. 

Audio Streaming 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Audio Streaming] 

Kun äänen suoratoisto on käytössä, voit 
toistaa Bluetooth® -laitteeseen tallennet-
tuja äänitiedostoja auton audiojärjestel-
män kautta. 
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Outgoing Volume 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Outgoing Volume] 

Säädä puhelun oman äänen voimakkuut-
ta painikkeilla , .

Turning Bluetooth System Off 
Paina -näppäintä Valitse [Phone]

Valitse [Bluetooth System Off] 
Kun langaton Bluetooth® -yhteys on pois-
tettu käytöstä, Bluetooth® -toiminnot eivät 
ole käytettävissä audiojärjestelmässä. 

✽ MUISTUTUS
Voit kytkeä Bluetooth®-yhteyden uudel-
leen käyttöön valitsemalla 
[Phone] ja painamalla painiketta ”Yes”. 

HUOMAUTUS
• Kaikki Bluetooth®-matka pu-

helimet eivät tue äänen suora-
toistoa langattoman Bluetooth®-
yhteyden välityksellä. 
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Järjestelmän asetukset 

Memory Information 
Paina -näppäintä Valitse [System]

Valitse [Memory Information] 

Tämän toiminnon avulla saadaan näky-
viin järjestelmän muistikapasiteettiin liit-
tyviä tietoja. 

1) Using : näyttää käytössä olevan muis-
tin määrän 

2) Capacity : näyttää muistin kokonais-
kapasiteetin

Puheohjauksen tilan asettaminen (jos 
varusteena)
Paina -näppäintä Valitse [System]

Valitse [Voice Recognition System] 

Tätä toimintoa käytetään halutun puhe-
ohjauksen tilan (normaali tai Expert) 
asettamiseen. 

1)Normal : järjestelmä antaa puheoh-
jausta käytettäessä yksityiskohtaisia 
ääniohjeita. 

2)Expert : järjestelmä jättää joitakin ääni-
ohjeita väliin puheohjausta käytettä-
essä. 

✽ MUISTUTUS
Puheohjauksen toiminta riippuu audio-
järjestelmän mallista. 

Language – Kieli
Paina -näppäintä Valitse [System]

Valitse [Language]

Jos vaihdat kielen, järjestelmä käynnis-
tyy uudelleen kielen vaihtamiseksi. 
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PERUUTUSKAMERA 
(jos varusteena) 
• Järjestelmä on varustettu peruutuska-

meralla, joka parantaa turvallisuutta 
kuljettajan näkökenttää laajentamalla.  

• Peruutuskamera aktivoituu auto-
maattisesti, kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon ja vaihteenvalitsin 
R-asentoon. 

• Peruutuskamera poistuu automaat-
tisesti käytöstä, kun vaihteenvalitsin 
asetetaan muuhun asentoon. 

HUOMAUTUS
Peruutuskamerassa on optinen 
linssi näkökentän laajentamiseksi. 
Etäisyydet saattavat siksi näyttää 
pitemmiltä kuin todellisuudessa. 
Varmista aina etäisyydet silmä-
määräisesti katsomalla molemmille 
puolille. 
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LIITE

     Nimi               Kuvaus
12hr 12 HOUR, 12 TUNTIA 
24hr 24 HOUR, 24 TUNTIA 
AST(A.Store)  AUTO STORE. 

automaattinen tallennus 
AMA AM-radio 

(automaattinen tallennus) 
FMA FM-radio 

(automaattinen tallennus)
AUX  Ulkoisen äänilähteen tila 
BASS BASSO
TREBLE Diskantti
BT Bluetooth
PRESET Pikavalinta 
RDS Search  Radio Data System 

-järjestelmän ohjelmahaku 
TA  Liikennetiedotus 
Radio Radio
FM/AM/USB FM/AM/USB
Max Enintään
Min Vähintään
Low  Matala
Mid Keski 
On Päällä
Off Pois päältä 
PowerBass  PowerBass
Asetukset Asetukset
OK OK
MENU MENU
PowerTreble  Diskanttiäänen tehostus

     Nimi               Kuvaus
SDVC   Speed Dependent Volume 

Control, ajonopeuden mukaan 
säätyvä äänenvoimakkuus 

Setup Setup - asetukset 
Service Following   Siirtyminen vastaavan aseman 

kuunteluun
CURRENT Parhaillaan käytössä oleva 
Current/Total   Käytössä oleva / 

kokonaismäärä 
DEVICE NAME Laitteen nimi 
NAME Nimi
NAME HERE Nimi tähän 
NUMBER Puhelinnumero 
PHONE NAME Puhelimen nimi 
Received Date  Vastaanotettu päivämäärä 
Received Message Vastaanotettu viesti  
Received Time  Vastaanotettu aika 
TIME Aika
AST AUTO STORE
AM AM RADIO
CD COMPACT DISC
FM F FM-radio 

(automaattinen tallennus) 
L=R LEFT=RIGHT, vasen, oikea 
Middle Middle
My Music My Music
Track  Track
USB USB
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     Nimi               Kuvaus
Phone Puhelin
Engineering Mode  Asetusten ohjelmointitila 
SEEK HAKU
Icon Kuvake  

LIITE



Ennen ajamista / 5-3
Virta-avaimen asennot / 5-4
Käynnistyspainike (ENGINE START/STOP) / 5-8
Automaattinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä (ISG) / 5-14
Manuaalivaihteisto / 5-19
Kaksoiskytkinvaihteisto (DCT) / 5-22
Ajotilan valintajärjestelmä / 5-31
Jarrujärjestelmä / 5-33
Vakionopeudensäädin / 5-52
Nopeudenrajoitin/ 5-57

Liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä (SLIF) / 5-60
Kaista-avustin (LKAS) / 5-65
Taloudellinen ajaminen / 5-72
Poikkeukselliset ajo-olosuhteet / 5-74
Ajaminen talvella / 5-78
Perävaunun vetäminen / 5-82
Auton paino / 5-91
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 VAROITUS – PAKOKAASUN HENGITTÄMINEN VOI OLLA ERITTÄIN VAARALLISTA!
Pakokaasun hengittäminen voi olla erittäin vaarallista. Avaa ikkunat heti kun tunnet pakokaasun hajua matkustamossa.

• Älä hengitä pakokaasua.
 Pakokaasu sisältää häkää, väritöntä ja hajutonta kaasua, jonka hengittäminen saattaa johtaa tajunnan menettämiseen ja 

kuolemaan.

• Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.
 Pakoputkisto pitää tarkastaa aina, kun auto nostetaan nosturilla esimerkiksi öljyvaihtoa varten. Tarkastuta pakoput-

kisto aina valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä kun sen ääni muuttuu tai kun auton pohja osuu johonkin.

• Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
 Moottorin käyttäminen tyhjäkäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotallin ovi olisi auki. Aja auto ulos auto-

tallista heti kun käynnistät moottorin.

• Vältä pitkäaikaista tyhjäkäyntiä kun autossa on matkustajia.
 Auton tulee olla avoimella paikalla ja ilmastointilaite tulee säätää niin, että ulkoilmanotto (ei sisäilmankierto) on valit-

tuna ja puhallinnopeus on säädetty suureksi, jos matkustajien täytyy oleskella autossa pitkään moottorin ollessa 
tyhjäkäynnillä

Jos joudut ajamaan takaluukku avoinna kuljettaessasi esineitä, jotka eivät muutoin mahdu autoon:
1. Sulje ikkunat.
2. Avaa sivuilmasuuttimet.
3. Valitse ilmastointilaitteesta suuri puhallinnopeus, ulkoilmanotto (”Fresh”) ja ilmavirran suuntaus lattiaan tai 

kasvoihin.

Varmista ettei tuulilasin edessä oleviin ilmanottoaukkoihin kerry lunta, jäätä, lehtiä tai muuta roskaa, jotta ilmastointi-
laite toimii oikein.
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Ennen autoon menemistä
• Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja valot 

puhtaina.
• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkista, ettei auton alla näy vuotoja.
• Varmista ennen peruuttamista, ettei 

auton takana ole esteitä.

Säännöllisesti tarkastettavat 
kohteet
Moottoriöljyn, jäähdytysnesteen, jarru-
nesteen ja lasinpesunesteen tasot täytyy 
tarkistaa säännöllisin aikavälein, nes-
teestä riippuen. Katso lisätietoja kappa-
leesta 7 (”Huolto”).

Ennen käynnistämistä 
• Sulje ja lukitse ovet.
• Säädä istuin siten, että ulotut kaikkiin 

hallintalaitteisiin helposti.
Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Tarkista mittarit.
• Tarkista, että kaikki merkkivalot sytty-

vät, kun käännät virta-avaimen tai pai-
nat käynnistyspainikeen ON-asentoon.

• Vapauta seisontajarru ja varmista, että 
sen varoitusvalo sammuu.

Kuljettajan tulee turvallisuussyistä tutus-
tua autoon ja sen varusteisiin ennen 
liikkeellelähtöä.

ENNEN AJAMISTA

 VAROITUS
Kaikkien matkustajien tulee käyttää 
turvavöitä. Katso lisätietoja turva-
vöiden käytöstä kappaleen 3 koh-
dasta ”Turvavyöt” 

 VAROITUS
Tarkista aina ennen vaihteenvalis-
timen siirtämistä R-asentoon, ettei 
kukaan (erityisesti lapsia) ole auton 
reitillä.

 VAROITUS
Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, 
hän saattaa menettää auton hal-
linnan ja joutua onnettomuuteen, 
josta saattaa aiheutua vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammo-
ja. Auton turvallinen käsittely on 
kuljettajan vastuulla ja hänen ei 
tulisi käyttää kannettavia laitteita 
tai auton järjestelmiä niin, että hän 
joutuu kääntämään katseensa pois 
ajoradalta tai käyttää laitteita, joi-
den käyttö ajon aikana on kielletty 
laissa.
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Valaistu virtalukko
Virtalukon valaistus syttyy kun ovi ava-
taan, jos virta-avain ei ole ON-asennossa. 
Se sammuu heti kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon tai 30 sekunnin kulut-
tua oven sulkemisesta.

VIRTA-AVAIMEN ASENNOT

 VAROITUS – Ajaminen
päihtyneenä

Alkoholin nauttiminen ennen aja-
mista on vaarallista. Suurin osa 
maantieonnettomuuksissa kuol-
leista kuljettajista ajaa alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Jo pieni 
määrä alkoholia vaikuttaa olennai-
sesti reaktio-, havainnointi- ja har-
kintakykyyn. Ajaminen kolmiolääk-
keiden tai huumausaineiden vaiku-
tuksen alaisena on vähintään yhtä 
vaarallista, kuin ajaminen alkoholin 
vaikutuksen alaisena.
Joudut paljon todennäköisem-
min vakavaan onnettomuuteen 
päihtyneenä.
Älä aja autoa päihtyneenä. Älä mat-
kusta autossa, jonka kuljettaja on 
päihtynyt. Tilaa taksi, ellet löydä 
kuljettajaa, joka ei ole nauttinut 
alkoholia.

 VAROITUS
• Älä paina kaasupoljinta pitkään 

pysäköidessäsi tai auton olles-
sa paikallaan. Moottori tai pako-
putkisto saattaa ylikuumentua ja 
aiheuttaa tulipalon.

• Irtoesineet saattavat pudota latti-
alle ja aiheuttaa onnettomuuden 
häiritessään polkimien käyttöä, 
kun teet äkillisen ohjausliikkeen 
tai painat jarrupoljinta äkillisesti. 
Säilytä kaikki irtoesineet turvalli-
sessa paikassa.

• Keskittymiskyvyn herpaantumi-
nen sattaa johtaa onnettomuu-
teen. Käytä lisälaitteita, kuten 
audiojärjestelmää tai ilmastointi-
laitteen säätimiä varovasti. Auton 
turvallinen käsittely on aina kul-
jettajan vastuulla.

OTF050001

OED046001

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B



5 5

Ajaminen

Virta-avaimen asennot
LOCK
Ohjauslukko on osa ajoneuvon varkau-
denestojärjestelmää. Virta-avaimen voi 
irrottaa vain LOCK-asennossa. Kään-
nä virta-avain ACC-asennosta LOCK-
asentoon painamalla sitä sisäänpäin.

Lisälaite asento (ACC)
Ohjauslukko on auki ja auton sähkölait-
teet toimivat.

✽ MUISTUTUS
Käännä ohjauspyörää edestakaisin 
molempiin suuntiin, jos virta-avaimen 
kääntäminen ACC-asentoon on vaikeaa.

ON-asento
Tarkista ennen moottorin käynnistämis-
tä, että varoitusvalot toimivat. Virta-avain 
palautuu tähän asentoon, kun käynnistät 
moottorin.
Älä jätä virta-avainta ON-asentoon kun 
moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei 
tyhjenisi.

START-asento
Käynnistä moottori kääntämällä vir-
ta-avain START-asentoon. Käynnis tys-
moottori toimii kunnes vapautat avaimen, 
jolloin avain palautuu ON-asentoon.
Tarkista jarrujärjestelmän varoitusva-
lon toiminta virta-avaimen ollessa tässä 
asennossa.

VAROITUS – Virta-avain
• Älä koskaan käännä virta-avainta 

LOCK tai ACC -asentoon auton 
liikkuessa. Tämä voi johtaa auton 
ohjattavuuden ja jarrutustehon 
heikkenemiseen ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

• Ohjauslukko (jos varusteena) ei 
korvaa seisontajarrua. Varmista 
ennen kuljettajan istuimelta pois-
tumista, että vaihteenvaltsin on 1.

-asennossa (manuaalivaihteisto) 
tai P-asennossa (automaattivaih-
teisto), seisontajarru on kiristetty 
ja moottori on sammutettu. Auto 
saattaa muuten liikkua äkillisesti.

• Älä yritä kääntää virta-avainta tai 
käyttää mitään muita hallintalait-
teita ohjauspyörän läpi. Saatat 
menettää auton hallinnan ja jou-
tua onnettomuuteen josta aiheu-
tuu vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljetta-
jan istuimen lähellä, sillä ne saat-
tavat liikkua ajon aikana haita-
ten kuljettajaa ja aiheuttaa näin 
onnettomuuden.
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Moottorin käynnistäminen

✽  MUISTUTUS – 
Kick down -toiminto

Kick down -toiminnon tarkoituksena 
on estää sinua painamasta kaasupol-
jinta tahattomasti pohjaan asti, koska 
se tekee kaasupolkimen painamisesta 
raskaampaa. Jos painat poljinta alas 80 
prosenttia sen liikematkasta, auto kiih-
tyy täydellä kaasulla ja polkimen paina-
minen muuttuu helpommaksi. Tämä on 
normaalia.

Bensiinimoottorin käynnistäminen
1.Varmista, että käsijarru on kiristetty.
2. Manuaalivaihteisto – Paina kytkinpol-

jin pohjaan asti ja siirrä vaihteenva-
litsin vapaa-asentoon. Pidä jarru- ja 
kytkinpoljin painettuina ja käännä vir-
ta-avain START-asentoon. 
Automaattivaihteisto – Siirrä vaihteen-
valitsin P-asentoon. Paina jarrupoljin 
pohjaan asti.
Voit käynnistää moottorin myös vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa.

3. Käännä virta-avain START-asentoon 
(enintään 10 sekuntin ajaksi) ja vapau-
ta se, kun moottori käynnistyy.

4. Älä paina kaasupoljinta ennen kuin 
moottori on lämmennyt, kun ulkoläm-
pötila on alle -18°C / 0°F tai kun autoa 
ei ole käytetty useaan päivään.

Älä paina kaasupoljinta moottoria käyn-
nistettäessä, moottorin lämpötilasta
riippumatta.

HUOMAUTUS
Jos moottori sammuu ajon aikana, 
älä yritä siirtää vaihteenvalitsinta 
P-asentoon. Voit yrittää käynnis-
tää moottorin uudelleen, siirtämäl-
lä vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja kääntämällä virta-avaimen 
ON-asentoon.

HUOMAUTUS
Älä käytä käynnistysmoottoria yhtä-
jaksoisesti yli 10 sekunnin ajan. Jos 
moottori ei käynnisty tai sammuu 
käynnistyttyään, odota 5–10 sekun-
tia ennen uutta käynnistysyritystä. 
Käynnistysmoottorin ylikuormitus 
saattaa vaurioittaa sitä.

VAROITUS
Käytä sopivia kenkiä ajaessasi. 
Vääränlaiset kengät (korkokengät, 
hiihtokengät jne.) saattavat haita-
ta jarru-, kaasu- ja kytkinpolkimen 
(manuaalivaihteistolla varustetuis-
sa autoissa) käyttöä.
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Dieselmoottorin käynnistäminen

Ennen kylmän dieselmoottorin käynnis-
tämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka 
jälkeen moottorin tulee antaa lämmetä 
ennen liikkeellelähtöä.
1. Varmista, että seisontajarru on kiristetty.
2.  Manuaalivaihteisto – Paina kytkin-

poljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenva-
litsin vapaa-asentoon. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna ja käännä vir-
ta-avain START-asentoon. 
Automaattivaihteisto – Siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Paina jarru-
poljin pohjaan asti.
Voit käynnistää moottorin myös vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa.

3. Käännä virta-avain ON-asentoon heh-
kutuksen aloittamiseksi. Hehkutuksen 
merkkivalo syttyy.

4. Kun hehkutuksen merkkivalo sammuu, 
käännä virta-avain START-asentoon 
ja vapauta se, kun moottori käynnis-
tyy (enintään 10 sekuntia).

✽ MUISTUTUS
Jos moottoria ei käynnistetä 10 sekun-
nin kuluessa hehkutuksen päättymisen 
jälkeen, käännä virta-avain uudestaan 
asentoon LOCK ja sitten asentoon ON 
uutta hehkuttamista varten. 

Turboahtimella ja ahtojäähdyttimellä 
varustetun moottorin käynnistäminen ja 
sammuttaminen
1. Älä ryntäytä ts. kiihdytä moottoria voi-

makkaasti suurelle kierrosnopeudelle 
heti käynnistyksen jälkeen.
Jos moottori on kylmä, anna moottorin 
käydä tyhjäkäyntiä useiden sekuntien 
ajan ennen ajoon lähtöä, jotta varmis-
tetaan, että turboahdin saa riittävän 
voitelun.

2. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 
noin minuutin ajan ennen sen sammut-
tamista, kun olet ajanut pitkään yhtä-
jaksoisesti tai suurella ajonopeudella.
Tämä tyhjäkäyntiaika tarvitaan, jotta 
turboahdin ehtii jäähtyä ennen moot-
torin sammuttamista.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo

HUOMAUTUS
Älä sammuta moottoria välittömästi 
kovan kuormituksen jälkeen. Moott-
ori tai turboahdin saattaa varioitua.
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KÄYNNISTYSPAINIKE (ENGINE START/STOP)

Valaistu käynnistyspainike 
(ENGINE START/STOP)
Käynnistyspainikeen (ENGINE START/ 
STOP) valaistus syttyy aina kun avaat 
kuljettajan oven. Valaistus sammuu noin 
30 sekunnin kuluttua oven sulkemisesta. 
Se sammuu heti, jos hälytysjärjestelmä 
aktivoidaan.

Käynnistyspainike
(ENGINE START/STOP)
OFF-asento

Käsivalintainen vaihteisto
Sammuta moottori (painikeen ollessa
START/RUN-asennossa) tai virta (paini-
keen ollessa ON-asennossa) painamalla 
painiketta pysäytettyäsi auton.

Automaattivaihteisto
Sammuta moottori (painikkeen ollessa 
START/RUN-asennossa) tai virta (pai-
nikkeen ollessa ON-asennossa) pai-
namalla painiketta, vaihteenvalitsimen 
ollessa P-asennossa. Käynnistyspainike 
siirtyy ACC-tilaan, jos sitä painetaan kun 
vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa. 

Ohjauslukolla varustetut autot
Ohjauslukko parantaa varkaussuojaa, kun 
käynnistyspainike on OFF-asennossa. 
Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauspyörä ei ole lukkiutunut kun-
nolla, kuulet varoitusäänen avatessasi 
kuljettajan oven. Yritä lukita ohjauspyörä 
uudelleen. Tarkastuta ohjauslukko val-
tuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä, jos 
ongelma ei korjaudu.
Ohjauslukko ei lukkiudu ja kuulet varoi-
tusääänen, jos sammutat moottorin 
painamalla käynnistyspainikkeen OFF-
asentoon kuljettajan oven ollessa auki. 
Sulje ovi. Ohjauslukko lukkiutuu ja varoi-
tusäänen toistaminen lakkaa.

✽ MUISTUTUS
Käynnistyspainiketta (ENGINE START/ 
STOP) ei voi käyttää, jos ohjauslukko ei 
vapaudu täysin. Käännä ohjauspyörää 
molempiin suuntiin ja paina painiketta 
uudelleen. 

OVF051001

Valkoinen
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ACC-asento

Käsivalintainen vaihteisto
Paina käynnistyspainiketta (ENGINE
START/STOP) OFF-asennossa (älä 
paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteisto
Paina käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/STOP) OFF-asennossa (älä 
paina jarrupoljinta).

Ohjauslukko vapautuu (jos varusteena) ja 
sähköiset apulaitteet ovat valmiustilassa. 
Jos painike on ACC-asennossa yli tun-
nin ajan, se siirtyy automaattisesti OFF-
asentoon akkuvarauksen purkautumisen 
välttämiseksi.

ON-asento

Käsivalintainen vaihteisto
Paina käynnistyspainiketta (ENGINE
START/STOP) ACC-asennossa (älä 
paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteisto
Paina käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/STOP) ACC-asennossa (älä 
paina jarrupoljinta). 

Tarkista varoitusvalojen toiminta ennen 
moottorin käynnistämistä. Älä jätä käyn-
nistyspainiketta (ENGINE START/STOP) 
pitkäksi aikaa, jotta akku ei tyhjenisi. 

 Oranssi Sininen

HUOMAUTUS
Moottorin voi sammuttaa käynnis-
tyspainikkeen (ENGINE START/ 
STOP) ollessa START/RUN tai 
ON-asennossa, vain kun auto on 
pysähtynyt. Voit hätätilanteessa 
sammuttaa moottorin ja siirtää pai-
nikeen ACC-asentoon painamalla 
sitä yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaa 
peräkkäin. Voit käynnistää mootto-
rin uudelleen auton liikkuessa, pai-
namalla käynnistyspainiketta vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa.
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Käynnistys / käynnissä 
(START/RUN)

Käsivalintainen vaihteisto
Käynnistä moottori painamalla kytkin-
ja jarrupoljin pohjaan asti, siirtämällä 
vaihteenvalitsin vapaa-asentoon ja pai-
namalla käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/ STOP).

Automaattivaihteisto
Käynnistä moottori painamalla jarrupoljin 
pohjaan asti, siirtämällä vaihteenvalitsin 
P- tai N- asentoon ja painamalla käynnis-
tyspainiketta (ENGINE START/ STOP). 
Käynnistä moottori turvallisuussyistä 
vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa.

✽ MUISTUTUS
Käynnistyspainikeen tila muuttuu seu-
raavasti, jos sitä painetaan vaikka kyt-
kin- ja jarrupoljinta ei ole painettu 
pohjaan asti (manuaalivaihteisto) tai 
jos jarrupoljinta ei ole painettu pohjaan 
asti (automaattivaihteisto):
OFF ➔ ACC ➔ ON ➔ OFF tai ACC

✽ MUISTUTUS
Akkuvaraus purkautuu, jos jätät käyn-
nistyspainikkeen ACC- tai ON -asen-
toon pitkäksi aikaa. 

 VAROITUS
• Älä paina käynnistyspainiketta 

(ENGINE START/STOP) auton 
liikkuessa. Tämä voi johtaa auton 
ohjattavuuden ja jarrutustehon 
heikkenemiseen ja aiheuttaa 
onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varustee-
na) ei korvaa seisontajarrua. 
Varmista että vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, käsijarru on kiris-
tetty ja moottori on sammutettu, 
ennen kun poistut kuljettajan pai-
kalta. Auto saattaa muuten liik-
kua äkillisesti.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Älä yritä kääntää virta-avainta tai 

käyttää mitään muita hallintalait-
teita ohjauspyörän läpi. Saatat 
menettää auton hallinnan ja jou-
tua onnettomuuteen josta seuraa 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljettajan 
istuimen lähellä, sillä ne saat-
tavat liikkua ajon aikana haita-
ten kuljettajaa ja aiheuttaa näin 
onnettomuuden.

Ei pala 
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Moottorin käynnistäminen Bensiinimoottorin käynnistäminen 
1. Pitele älyavainta tai aseta se johonkin 

matkustamossa.
2. Varmista, että seisontajarru on kiristetty.
3.    Manuaalivaihteisto – Paina kytkin-

poljin pohjaan asti ja siirrä vaihteen-
valitsin vapaa-asentoon. Pidä kytkin- 
ja jarrupoljin painettuna moottoria
käynnistettäessä.
 Automaattivaihteisto – Siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Paina jarru-
poljin pohjaan asti.
Voit käynnistää moottorin myös vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(Vapaa).

4. Paina käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/STOP).

5. Älä paina kaasupoljinta ennen kuin 
moottori on lämmennyt, jos ulkoläm-
pötila on alle -18°C / 0°F tai autoa ei 
ole käytetty useaan päivään.

Älä paina kaasupoljinta käynnistäes-
säsi moottorin, moottorin lämpötilasta 
riippumatta.

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Ennen kylmän dieselmoottorin käynnis-
tämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka 
jälkeen moottorin tulee antaa lämmetä 
ennen liikkeellelähtöä.
1. Varmista, että seisontajarru on kiristetty.
2.  Manuaalivaihteisto – Paina kytkin-

poljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenva-
litsin vapaa-asentoon. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna ja paina käynnis-
tyspainike (ENGINE START/STOP)
START-asentoon.
Automaattivaihteisto – Siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Paina jarru-
poljin pohjaan asti.
Voit käynnistää moottorin myös vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa.

 VAROITUS
Käytä sopivia kenkiä ajaessasi. 
Vääränlaiset kengät (korkokengät, 
hiihtokengät, jne.) saattavat haita-
ta jarru-, kaasu- ja kytkinpolkimen 
(manuaalivaihteistolla varustetuis-
sa autoissa) käyttöä.
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3. Pidä jarrupoljin painettuna ja paina 
käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/ STOP). 

4. Pidä jarrupoljin painettuna, kunnes 
hehkutuksen merkkivalo sammuu. 
(noin 5 sekuntia)

5. Moottori käynnistyy, kun hehkutuksen 
merkkivalo sammuu. 

✽ MUISTUTUS
Moottori saattaa käynnistyä, jos käynnis-
tyspainiketta painetaan uudelleen moot-
torin hehkutuksen ollessa käynnissä. 

Turboahtimella ja ahtojäähdyttimellä 
varustetun moottorin käynnistäminen ja 
sammuttaminen
1. Älä ryntäytä ts. kiihdytä moottoria voi-

makkaasti suurelle kierrosnopeudelle 
heti käynnistyksen jälkeen.

     Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä 
usean sekunnin ajan ennen likkeel-
lelähtöä sen ollessa kylmä, jotta tur-
boahtimen voitelu toimii oikein.

2. Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä 
noin minuutin ajan, kun autolla on ajet-
tu pitkään tai suurella ajonopeudella.
Tyhjäkäynnillä turboahdin ehtii jäähtyä 
ennen moottorin sammuttamista.

• Moottori ei saata käynnistyä vaikka 
älyavain olisi autossa, jos se on kau-
kana kuljettajan istuimesta.

• Järjestelmä tarkistaa, onko älyavain 
kelvollinen, kun käynnistyspainike 
(ENGINE START/STOP) on ACC- tai 
ON -asenossa. LCD-näytöllä lukee 
”Key is not in the vehicle”, jos avain ei 
ole autossa. Merkkiääni soi 5 sekunnin 
ajan, jos kaikki ovet suljetaan. Teksti 
poistuu näytöltä ja merkkivalo sam-
muu auton lähdettyä liikkeelle. Pidä 
älyavain aina mukanasi.

 VAROITUS
Moottori käynnistyy vain kun äly-
avain on autossa. 
Älä anna lasten tai henkilöi-
den, jotka eivät ole perehtyneet 
käynnistyspainikkeen (ENGINE 
START/STOP) toimintaan koskea 
käynnistyspainikkeeseen.

HUOMAUTUS
Älä sammuta moottoria välittömästi 
kovan kuormituksen jälkeen. Moot-
tori tai turboahdin saattaa vaurioi-
tua vakavasti.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
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✽ MUISTUTUS
• Voit käynnistää moottorin painamal-

la käynnistyspainiketta (ENGINE 
START/STOP) älyavaimella, jos äly-
avaimen paristo on heikko tai äly-
avain ei toimi oikein.

• Moottoria ei voi käynnistää nor-
maalisti, kun jarruvalojen sulake on 
palanut.

 Vaihda sulake. Jos et voi vaihtaa sula-
ketta heti, voit käynnistää mootto-
rin painamalla käynnistyspainiketta 
(ENGINE START/STOP) 10 sekun-
nin ajan sen ollessa ACC-asennossa. 
Moottori voidaan käynnistää paina-
matta jarrupoljinta. Paina tästä huo-
limatta turvallisuussyistä jarrupoljin 
pohjaan asti ennen käynnistämistä.

HUOMAUTUS
Älä paina käynnistyspainiket-
ta (ENGINE START/STOP) yli 10 
sekunnin ajan, paitsi kun jarruvalo-
jen sulake on palanut.

OVF051003

HUOMAUTUS
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
P-asentoon, jos moottori sammuu 
ajon aikana. Liikeneetilanteen salli-
essa, voi yrittää käynnistää mootto-
rin uudelleen siirtämällä vaihteen-
valitsimen N-asentoon ja kääntä-
mällä virta-avaimen ON-asentoon. 
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Automaattinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä (ISG, jos varus-
teena) säästää polttoainetta sammutta-
malla moottorin kun auto on paikallaan. 
Esimerkiksi liikennevaloissa, pysäh-
dyttäessä STOP-merkin kohdalla ja 
ruuhkissa.
Moottori käynnistyy uudelleen kun järjes-
telmä havaitsee liikkeellelähdön.
Automaattinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä (ISG) on käytössä 
aina kun moottori on käynnissä.

✽ MUISTUTUS 
Jotkut varioitusvalot (ABS, ESP, ESP 
OFF tai käsijarrun varoitusvalo) saatta-
vat palaa muutaman sekunnin ajan, kun 
ISG-järjestelmä käynnistää moottorin 
uudelleen.
Tämä johtuu alhaisesta akkujännittees-
tä. Se ei ole vikaoire.

Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen 
tyhjäkäynnillä
1. Laske ajonopeus alle 5 km/h
2. Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon
3. Vapauta kytkinpoljin.
Moottori sammuu ja ”AUTO STOP”( )
-merkkivalo syttyy mittaristossa. 

LCD-näytöllä näkyy ”Auto Stop”.

✽ MUISTUTUS 
Järjestelmä ei sammuta moottoria, ellei 
ajonopeus ole noussut vähintään 10 
km/h edellisen sammutuksen jälkeen.

AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ (ISG)

OVF051040

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051030/OVF051068
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✽ MUISTUTUS
Jos irrotat turvavyön tai avaat kuljet-
tajan oven:
• ISG-järjestelmä poistetaan käytös-

tä (ISG OFF-painikeen merkkivalo 
syttyy)

(jatkuu)

(jatkuu)
• LCD-näytöllä näkyy ”Auto Start 

Deactivated Start Manually” (Auto-
maat tinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä on poistettu 
käytöstä, kuljettajan tulee käynnistää 
moottori).

Automaattinen käynnistys
Käynnistä moottori automaattisen 
sammutuksen jälkeen seuraavasti:
Manuaalivaihteisto
• Paina kytkinpoljin pohjaan asti, kun 

vaihteenvalitsin on vaapa-asennossa.
• LCD-näytöllä näkyy ”Press Clutch 

Pedal for Auto Start” (Paina kytkinpol-
jin pohjaan asti, jotta moottori voidaan 
käynnistää automaattisesti).

• Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO 
STOP ( )-merkkivalo sammuu 
mittaristossa.

OVF051038

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051031 OVF051035

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Automaatti- tai kaksoiskytkinvaihteisto
• Vapauta jarrupoljin.
• Kun AUTO HOLD -toiminto on käy-

tössä, moottori pitää auton paikallaan, 
vaikka vapautat jarrupolkimen. Moot-
tori käynnistyy uudelleen, kun painat 
kaasupoljinta.

Moottori käynnistyy uudelleen 
automaattisesti seuraavissa 
tilanteissa:
- Kun käsisäätöisen ilmastointilaitteen

puhallinnopeus on säädetty suurem-
paan kuin 6. -asentoon ja jäähdyttävä 
ilmastointi on päällä.

- Kun automaatti-ilmastoinnin puhallinno-
peus on säädetty suurempaan kuin 6. 
asentoon ja jäähdyttävä ilmastointi on 
päällä.

- Kun jäähdyttävä ilmastointi on ollut 
päällä jonkun aikaa. 

- Kun takalasin lämmitin on päällä. 
- Kun jarrutehostimen alipaine on 

alhainen.
- Kun akun varaustila on heikko.
- Kun ajonopeus ylittää 5 km/h.

Vihreä AUTO STOP ( )-merkkivalo
vilkkuu 5 sekunnin ajan ja LCD-näytöllä 
näkyy ”Auto Start”.

Moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän (ISG) 
toiminta
Moottorin automaattisen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) toimii 
seuraavissa olosuhteissa:
- Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
-  Konepelti ja kuljettajan ovi on suljettu.
-  Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akun varaustila on riittävä.
- Ulkolämpötila on -2°C–35°C (28,4°F–

95°F).
- Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei 

ole liian alhainen.

OVF051034

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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✽ MUISTUTUS 
• Jos järjestelmän toimintaedellytykset 

eivät täyty, järjestelmä kytkeytyy pois 
käytöstä. ISG OFF -painikeen merk-
kivalo syttyy ja LCD-näytöllä näkyy 
”Auto Stop Deactivated”.

• Varmista että toimintaolosuhteet täyt-
tyvät, jos merkkivalo syttyy tai viesti 
näkyy toistuvasti.

Moottorin automaattisen 
sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän (ISG) 
poiskytkeminen
• Paina ISG OFF -painiketta, jos haluat 

kytkeä ISG-järjestelmän pois käytöstä. 
ISG OFF -painikkeen merkkivalo syttyy 
ja LCD-näytöllä näkyy ”Auto Stop Off”.

• Voit kytkeä ISG-järjestelmän käyttöön 
painamalla ISG OFF -painiketta uudel-
leen, jolloin ISG OFF -painikkeen merk-
kivalo sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäiriö
Järjestelmä ei saata toimia oikein 
seuraavissa tilanteissa:
Järjestelmään liittyvissä antureissa on 
vikaa.

Vikaoireet:
• Keltainen AUTO STOP ( )-merkki-

valo ei sammu vilkuttuaan 5 sekunnin 
ajan.

OVF051031/OVF051036

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF051031/OVF051032

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 
sammuu.

• LCD-näytöllä näkyy ”Please Enable 
Battery Sensor” (ota akun jänniteanturi 
käyttöön).

✽ MUISTUTUS 
• Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-

liikkeeseen, jos painikeen merkkivalo 
ei sammu, kun painiketta painetaan 
uudelleen tai jos järjestelmässä esiin-
tyy jatkuvasti toimintahäiriöitä. 

• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 
saattaa sammua, kun autolla on ajettu 
noin 80km/h ajonopeudella enintään 
2 tunnin ajan, kun ilmastointilaitteen 
puhallinnopeus säädetty 2. -asentoon 
tai pienemmälle. Ota yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen jos 
ISG OFF -painikkeen merkkivalo ei 
sammu.

 VAROITUS 
Moottori saattaa käynnistyä auto-
maattisesti, kun ISG-järjestelmä on 
käytössä.
Käännä virta-avain LOCK-asentoon 
tai ota avain virtalukosta, kun pois-
tut autosta tai aiot työskennellä 
moottoritilassa.

OVF051031/OVF051039

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Käsivalintaisen vaihteiston 
toiminta
• Tässä vaihteistossa on 6 vaihdetta.
 Vaihdekaavio on merkitty vaihteen-

valitsimeen. Vaihteen vaihtaminen on 
helppoa, koska vaihteisto on täysin 
synkronoitu.

• Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaihta-
misen ajaksi ja nosta poljin hitaasti.

 Moottoria ei voi käynnistää, ellet paina 
kytkinpoljinta pohjaan asti ennen käyn-
nistämistä, jos autosi on varustettu 
virtalukon suojakytkimellä.

• Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asen-
toon, ennen kun siirrät sen R-asentoon 
(peruutusvaihde). Nosta vaihdekepin 
nupin alaosassa sijaitseva rengas 
ylös, ennen kuin siirrät vaihteenvalitsi-
men R-asentoon.

• Varmista että auto on täysin pysähty-
nyt ennen kuin siirrät vaihteenvalitsi-
men R-asentoon.
Älä anna moottorin käyntinopeuden 
nousta käyntinopeusmittarin punaisel-
le alueelle.

MANUAALIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

OVF051004

Nosta rengas (1) siirtääksesi 
vaihteenvalitsinta.

Vaihteenvalitsinta voidaan siirtää 
nostamatta rengasta (1).

HUOMAUTUS
• Kiinnitä erityistä huomioita vaih-

taessasi 5. vaihteelta 4. vaihteel-
le, jotta et siirrä vaihteenvalit-
sinta epähuomiossa sivuttain 2. 
-asentoon. Moottorin käyntino-
peus saattaisi nousta käyntino-
peusmittarin punaiselle alueelle. 
Moottori ja vaihteisto saattavat 
vaurioitua.

• Vaihda korkeintaan kahta vaih-
detta pienemmälle vaihteelle ker-
rallaan, äläkä vaihda pienemmälle 
vaihteelle kun moottorin käyn-
tinopeus on yli 5000 r/min.

N
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• Vaihteenvalitsimen siirtäminen saattaa 
tuntua normaalia raskaammalta kyl-
mällä säällä, ennen kuin vaihteistöljy 
on lämmennyt. Tämä on normaalia, 
eikä vahingoita vaihteistoa.

• Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon 
ja vapauta kytkin, kun vaihteenvalitsi-
men siirtäminen 1. tai R (peruutusvaih-
de) -asentoon on vaikeaa auton olles-
sa paikallaan. Paina sitten kytkinpoljin 
pohjaan asti ja siirrä vaihteenvalitsin 1. 
tai R -asentoon.

Kytkimen käyttö
Kytkinpoljin tulee painaa pohjaan asti 
ennen vaihteenvalistimen siirtämistä ja 
vapauttaa sitten hitaasti. Kytkinpolkimen 
tulee olla ylhäällä ajon aikana. Älä pidä 
jalkaa kytkinpolkimella. Se kuluttaa kyt-
kintä tarpeettomasti. Älä pidä autoa pai-
kallaan mäessä painamalla kytkinpol-
jinta. Kytkin kuluu tarpeettomasti. Paina 
jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua.
Älä paina kytkinpoljinta äkkinäisesti tai 
toistuvasti.

HUOMAUTUS
• Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella, 

jotta kytkin ei kuluisi ennenaikai-
sesti. Älä pidä autoa paikallaan 
painamalla kytkinpoljinta ylämä-
essä, liikennevaloissa tai muussa 
vastaavassa tilanteessa.

• Älä nojaa vaihteenvalitsimeen 
ajon aikana, sillä vaihteiston 
vaihteensiirtohaarukat saattavat 
kulua ennenaikaisesti.

 VAROITUS
• Sammuta moottori ja kiristä sei-

sontajarru ennen kuin poistut kul-
jettajan paikalta. Siirä vaihteenva-
litsin 1. -asentoon, kun pysäköit 
tasaiselle alustalle tai ylämäkeen 
ja R-asentoon (peruutusvaihde), 
kun pysäköit alamäkeen.

 Auto saattaa liikkua äkillises-
ti, jos edellämainittuja toimen-
piteitä ei suoriteta oikeassa 
järjestyksessä.

• Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto saattaa liikkua äkillisesti ja 
aiheuttaa onnettomuuden, jos 
sitä ei ole varustettu virtalukon 
suojakytkimellä ja se käynniste-
tään kun vaihteenvalitsin ei ole 
vapaa-asennossa.

HUOMAUTUS
Paina kytkinpoljin aina pohjaan 
asti. Kytkimestä saattaa muuten 
kuulua ääntä tai se saatta varioitua.
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Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen
Kun joudut hidastamaan ajonopeutta 
ruuhkassa tai jyrkässä mäessä, vaihda 
pienemmälle vaihteelle ennen kuin moot-
torin käyntinopeus laskee liian matalalle. 
Moottori ei sammu ja kiihdyttäminen on 
helpompaa. Saat pidettyä ajonopeuden 
turvallisena ja pidennettyä jarrujen käyt-
töikää vaihtamalla alamäessa pienem-
mälle vaihteelle.

Hyvä ajotapa
• Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamä-

keen. Se on erittäin vaarallista. Pidä 
aina jokin vaihde kytkettynä.

• Älä paina jarrupoljinta pitkään auton 
liikkuessa. Jarrut saattavat ylikuumen-
tua ja vaurioitua. Hidasta ja vaihda pie-
nemmälle vaihteelle ajaessasi pitkäs-
sä alamäessä. Moottorijarrutus pitää 
ajonopeuden sopivana.

• 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.

• Siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon 
(peruutusvaihde) vasta kun auto on 
pyähtynyt. Muutoin vaihteisto saattaa 
vauriotua. Paina kytkinpoljin pohjaan 
asti, siirtä vaihteenvalitsin vapaa-asen-
toon, odota 3 sekuntia ja siirrä vaih-
teenvalitsin R-asentoon.

• Aja liukkaalla tiellä erityisen varovas-
ti. Kiinnitä huomiota jarruttamiseen, 
kiihdytykseen ja vaihteidenvaihtoon. 
Kuljettaja saattaa menettää auton 
hallinnan ajonopeuden muuttuessa 
äkillisesti.

 VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö! Törmä yk-

sessä ilman turvavyötä matkus-
tava henkilö on huomattavasti 
suuremmassa vaarassa louk-
kaantua vakavasti, kuin henkilö 
joka käyttää turvavyötä.

• Vältä suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kääntyäessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja tai 
käänny äkillisesti tai jyrkästi.

• Auton katolleen kääntymi-
sen riski kasvaa huomattavas-
ti, jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi pyö-
rää joutuu ajoradan ulkopuo-
lelle ja kuljettaja yrittää palata 
ajoradalle tekemällä liian jyrkän 
ohjausliikkeen.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. 
Hidasta ajonopeutta ennen tielle 
siirtymistä.

• Noudata aina nopeusrajoituksia.
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Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta 
Kaksoiskytkinvaihteistossa on seitse-
män ajovaihdetta ja peruutusvaihde. 
D-asennossa vaihteisto valitsee vaihteet 
automaattisesti.

KAKSOISKYTKINVAIHTEISTO (DCT, JOS VARUSTEENA) 

OVF051005

+ (Ylöspäin)

- (Alaspäin)

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti. 

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta. 

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta. 
(Jarrupolkimen painaminen ei ole välttämätöntä, jos autoa ei ole varustettu 
vaihteistolukolla. Se on kuitenkin suositeltavaa auton äkillisen liikkeen estämiseksi.) 
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• Kaksoiskytkinvaihteistossa yhdistyy 
manuaalivaihteiston hyvä ajotuntuma 
ja automaattivaihteiston helppokäyttöi-
syys. Toisin kuin perinteisessä auto-
maattivaihteistossa, kaksoiskytkinvaih-
teistossa vaihteenvaihdot ovat havait-
tavissa (ja kuultavissa). 

 -  Kaksoiskytkinvaihteistoa voi-
daan pitää manuaalivaihteisto-
na, joka suorittaa vaihteenvaihdot 
automaattisesti.

 -  Kun siirrät vaihdevivun D-asentoon, 
käytössäsi on perinteisen automaat-
tivaihteiston kaltainen täysautomaat-
tinen vaihteenvaihto. 

• Kaksoiskytkinvaihteistossa on kuiva-
levykytkin, joka toimii eri tavalla kuin 
perinteisen automaattivaihteiston 
momentinmuunnin. Tämä on havait-
tavissa ajon aikana erityisesti parem-
pana kiihtyvyytenä. Liikkeellelähdössä 
kiihtyvyys voi olla sitä vastoin hieman 
automaattivaihteistoa hitaampi. 

• Kuivalevykytkin siirtää moottorin vään-
tömomentin suoraan tarjoten välittö-
män ajotuntuman, joka erottuu perin-
teisen automaattivaihteiston momen-
tinmuuntimen tuntumasta. Tämä voi-
daan helposti tuntea erityisesti liikkeel-
lelähdöissä ja hitailla ajonopeuksilla. 

• Kiihdytettäessä nopeasti hitaasta 
ajonopeudesta moottori saattaa toi-
mia korkeilla kierroksilla riippuen 
ajotilanteesta.

• Jotta auto lähtee liikkeelle tasaisesti 
ylämäessä, paina kaasupoljinta hitaas-
ti, ajo-olosuhteiden mukaan. 

• Jos vapautat kaasupolkimen alhaises-
sa ajonopeudessa, saatat tuntea voi-
makkaan, käsivaihteistoille tyypillisen 
moottorijarrutuksen.

• Jos haluat pienentää ajonopeutta 
alamäessä, voit käyttää käsivalintati-
laa (Sports), jolloin ajonopeus hidas-
tuu ilman jarrupolkimen voimakasta 
painamista.

• Kun kytket tai katkaiset sytytysvirran, 
matkustamoon voi kuulua napsahtavia 
ääniä, jotka johtuvat järjestelmän itse-
testauksesta. Ääni on osa kaksoiskyt-
kinvaihteiston normaalia toimintaa. 

 VAROITUS
Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen vaaran vähentämiseksi: 
• Tarkista AINA ennen vaihteen-

valitsimen siirtämistä D- tai R 
-asentoon, ettei ketään (varsin-
kaan lapsia) ole auton lähellä. 

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta varmista, että vaihteen-
valitsin on P-asennossa, käsijarru 
kytketty ja virta-avain LOCK/OFF-
asennossa. Auto saattaa muuten 
lähteä odottamatta liikkeelle. 

• Älä käytä moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmälle vaihteel-
le) liian äkillisesti tai liukkaal-
la tienpinnalla. Auto voi lähteä 
luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus.
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HUOMAUTUS

• Voit pitää auton paikallaan ylä-
mäessä jarrupolkimella tai sei-
sontajarrulla. Jos autoa pidetään 
ylämäessä paikallaan kaasupol-
kimen avulla, kytkin ja vaihteisto 
ylikuumenevat ja vaurioituvat. 

 LCD-näyttöön tulee toimintoa 
koskeva varoitusviesti ja voit 
havaita, että auto tärisee. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos autoa pidetään paikallaan 

ylämäessä kytkinpolkimella ja 
kytkin ylikuumenee, voit havaita 
tärinää, ja mittaristonäytön merk-
kivalo vilkkuu. Tällöin kytkimen 
turvajärjestelmä estää kytkimen 
käytön siihen saakka, että se on 
jäähtynyt normaaliin lämpötilaan. 
Siirrä auto turvalliseen paikkaan, 
kytke vaihteenvalitsin P-asentoon 
ja paina jarrupoljinta muutamien 
minuuttien ajan. 

• Jarrupoljinta pitää painaa koko 
ajan, kun LCD-näytössä on 
varoitus.

• Jos et huomioi varoitusta, vaih-
teisto voi vaurioitua. 

• Jos näytön varoitus jää vilkku-
maan, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Kytkin voi ylikuumentua, jos jou-
dut tekemään useita peräkkäisiä 
mäkilähtöjä jyrkässä mäessä. 
Kytkimen ylikuumentuessa jär-
jestelmää suojaava turvatoimin-
to aktivoituu. Turvajärjestelmän 
toimiessa vaihdeasennon osoitus 
vilkkuu mittaristossa ja kuuluu 
varoitusääni.

(Jatkuu)

OVF055125L

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OVF055127L

OVF055126L

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B



5 25

Ajaminen

Näet vaihteenvalitsimen asennon mitta-
riston merkkivaloista virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa. 

P (Park, pysäköinti) 
Älä siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon 
ennen kuin auto on pysähtynyt täysin. 
Jotta voit siirtää vaihteenvalitsimen 
P-asennosta, sinun on painettava jar-
rua ja varmistettava, ettei jalkasi ole 
kaasupolkimella. Vaihteenvalitsimen on 
oltava P-asennossa ennen moottorin 
sammuttamista.

R (Reverse, peruutus) 
Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen. 

(Jatkuu)
 LCD-näyttöön tulee toimintoa 

koskeva varoitusviesti ja ajokäy-
tös voi muuttua epävakaaksi. Jos 
et huomioi varoitusta, auton toi-
minta muuttuu yhä epävakaam-
maksi. Pysäytä auto tasaiselle 
paikalle ja paina jarrupoljinta 
muutaman minuutin ajan, minkä 
jälkeen autolla voidaan taas läh-
teä liikkeelle. 

• Saatat havaita vaihteiden vaih-
tumisen selkeämmin kuin perin-
teisessä automaattivaihteistossa. 
Tämä on osa kaksoiskytkinvaih-
teiston normaalia toimintaa. 

• Uuden auton ensimmäisten 1 
500 ajokilometrin aikana saatat 
havaita vaihteen vaihdot selkeäs-
ti, erityisesti hitailla nopeuksil-
la. Totutusajovaiheessa auton 
järjestelmä sopeuttaa vaihteen-
vaihdon laatua ja suorituskykyä 
mahdollisimman tehokkaaksi ja 
joustavaksi.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 
R-asentoon, ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt. 

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 

 VAROITUS
• Vaihteenvalitsimen siirtäminen 

P-asentoon auton liikkuessa 
saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen.

• Varmista aina auton pysähdyt-
tyä, että vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, käsijarru kytketty 
ja moottori sammutettu. 

• Älä käytä P-asentoa seisontajar-
run korvikkeena. 

HUOMAUTUS
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa. Vaihteisto saattaa 
vaurioitua.
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N (Neutral, vapaa) 
Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys ei 
ole kytkettynä. 
Käytä N-asentoa jos haluat käynnistää 
sammuneen moottorin uudelleen tai jos 
sinun on pysähdyttävä moottorin olles-
sa käynnissä. Siirrä valitsin P-asentoon, 
kun haluat poistua autosta. 
Paina aina jarrupoljinta, kun siirrät vaih-
teenvalitsimen N-asennosta (vapaa) 
johonkin muuhun asentoon. 

D (Drive, ajo) 
Tämä on normaali ajoasento eteenpäin 
ajettaessa. Automaattivaihteisto käyttää 
kaikkia 7 vaihdetta parhaan mahdollisen 
tehon ja polttoainetaloudellisuuden saa-
vuttamiseksi. Saat lisätehoa esimerkik-
si ohitustilanteita tai ylämäkiajoa varten 
painamalla kaasupoljinta, kunnes havait-
set vaihteiston vaihtavan automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle. 

Käsivalintatila
Voit ottaa käsivalintatilan (Sports) käyt-
töön auton liikkuessa tai ollessa pysäh-
dyksissä työntämällä vaihteenvalitsimen 
D-asennosta (ajoasento) käsivalin-
ta-alueelle. Palauta automaattitila käyt-
töön työntämällä vaihteenvalitsin takaisin 
pääalueelle.
Kun vaihteisto on käsivalintatilassa, voit 
valita ajo-olosuhteisiin sopivat vaihteet 
siirtämällä vaihteenvalitsinta eteen- ja 
taaksepäin.
+ (Ylöspäin): Vaihda seuraavalle suu-

remmalle vaihteelle työn-
tämällä vaihteenvalitsinta 
eteenpäin.

- (Alaspäin): Voit vaihtaa seuraavalle pie-
nemmälle vaihteelle työn-
tämällä vaihteenvalitsinta 
taaksepäin.

OVF051069

Käsivalin-
tatila

+ (Ylöspäin)

- (Alaspäin)

 VAROITUS
Älä vaihda vaihdetta, ellei jalka-
si ole tukevasti jarrupolkimella. 
Vaiheen kytkeminen moottorin käy-
dessä suurilla kierroksilla voi saada 
auton liikkeelle erittäin nopeasti. 
Voit menettää auton hallinnan ja 
osua ihmisiin tai esteisiin. 

 VAROITUS
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tällöin, jolloin 
seurauksena voi olla onnettomuus. 
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✽ MUISTUTUS
• Tässä tilassa valittavana on seitsemän 

ajovaihdetta. Peruutettaessa vaih-
teenvalitsin pitää siirtää R-asentoon 
ja pysäköitäessä P-asentoon. 

• Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle ajonopeuden 
hidastuessa. Se kytkee automaattisesti 
1. vaihteen, kun auto pysähtyy. 

• Kun moottorin käyntinopeus lähes-
tyy punaista aluetta, vaihteis-
to vaihtaa suuremmalle vaihteelle 
automaattisesti.

• Jos kuljettaja työntää vaihteenvalit-
sinta suuremman (+) tai pienemmän 
(-) vaihteen asentoon, vaihteisto ei 
välttämättä tee haluttua vaihtoa, jos 
seuraava vaihde on moottorin sal-
litun kierroslukualueen ulkopuolel-
la. Kuljettajan tulee valita suurempi 
vaihde ajo-olosuhteiden mukaan ja 
varmistaa, ettei kierroslukumittarin 
osoitin nouse punaiselle alueelle. 

Vaihtosiivekkeet (jos varusteena) 
Vaihtosiivekkeet toimivat, kun vaih-
teenvalitsin on D-asennossa tai
käsivalinta-alueella.

Vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa 
Vaihtosiivekkeet toimivat kun ajonopeus 
on yli 10 km/h. 
Vedä [+] tai [-] -vaihtosiivekettä kerran 
vaihtaaksesi suuremmalle tai pienem-
mälle vaihteelle, jolloin järjestelmä siirtyy 
käsivalintatilaan.
Vaihteisto siirtyy käsivalintatilasta auto-
maattitilaan, kun painat kaasupoljinta yli 
5 sekunnin ajan, ajonopeuden ollessa 
alle 10 km/h tai kun siirrät vaihteenvalit-
simen D-asennosta käsivalinta-alueelle 
ja takaisin D-asentoon. 

Kun vaihteenvalitsin on 
käsivalinta-alueella
Vaihda suuremmalle tai pienem-
mälle vaihteelle vetämällä [+] tai [-] 
-vaihtosiivekettä.

✽ MUISTUTUS
Vaihteisto ei vaihda vaihdetta, jos 
vedät molempia vaihtosiivekkeitä 
samanaikaisesti.

OVF051007
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Vaihteistolukko (jos varusteena) 
Turvallisuuden vuoksi kaksoiskyt-
kinvaihteistossa on vaihteistolukko,
joka estää vaihteenvalitsimen siirtä-
misen P-asennosta tai N-asennosta 
R-asentoon, ellei jarrupoljinta pidetä 
samalla painettuna. 
Siirrä vaihteenvalitsin asentoon R 
(peruutus) asennosta P (pysäköinti) tai 
asennosta N (vapaa) seuraavasti: 
1. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä se 

painettuna.
2. Käynnistä moottori tai käännä vir-

ta-avain ON-asentoon. 
3. Siirrä vaihteenvalitsinta. 
Vaihteenvalitsimen läheltä saattaa kuu-
lua napsutusta, jos toistuvasti painat 
jarrupolkimen pohjaan ja vapautat sen. 
Tämä on normaalia. 

Vaihteistolukon ohittaminen
Ellei vaihteenvalitsin siirry P- tai N- 
asennosta R-asentoon, vaikka jarru-
poljin on painettuna alas, pidä jarru-
poljin painettuna ja toimi seuraavasti: 

Tyyppi A 
1. Paina vaihteistolukon vapautus-

painiketta.
2. Siirrä vaihteenvalitsinta. 
3. Suosittelemme, että tarkastu-

tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Tyyppi B 
1. Poista vaihteistolukon vapautus-

painikkeen peitelevy varovasti. 
2. Työnnä ruuvimeisselin kärki (tai 

avain) aukkoon ja paina. 
3. Siirrä vaihteenvalitsinta. 
4. Suosittelemme, että tarkastu-

tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Virta-avaimen suojalukitus 
(jos varusteena) 
Virta-avainta ei voi irrottaa virta-
lukosta, ellei vaihteenvalitsin ole 
P-asennossa.

 VAROITUS
Paina jarrupoljin pohjaan asti, kun 
siirrät vaihteenvalitsimen pois 
P-asennosta, ettei auto pääse liik-
kumaan tahattomasti ja aiheuta 
vammoja autossa tai auton lähellä 
oleville henkilöille. 

OVF051006
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Hyvä ajotapa 
• Älä paina kaasupoljinta siirtäessäsi 

vaihteenvalitsimen P-asennosta tai 
N-asennosta muuhun asentoon. 

• Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsin-
ta P-asentoon, kun auto liikkuu. 

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 
R-asentoon, ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt. 

• Älä vaihda vapaalle alamäessä 
antaaksesi auton rullata. Se on 
erittäin vaarallista. Anna vaihteen 
olla aina kytkettynä. 

• Älä ”laahauta” jarruja. Se voi johtaa 
jarrujen ylikuumenemiseen ja vau-
rioitumiseen. Hidasta sen sijaan 
vauhtia ja vaihda pienemmälle 
vaihteelle ajaessasi pitkässä ala-
mäessä. Tällöin moottorijarrutus 
auttaa hidastamaan auton vauhtia. 

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauk-
sessa pienempi vaihde ei ehkä 
kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. 
Vaihteiston P-asento ei välttämättä 
riitä pitämään autoa paikallaan. 

• Aja liukkaalla tiellä erityisen varo-
vasti. Ole erityisen varovainen 
jarrutuksissa, kiihdytyksissä ja 
vaihteita vaihtaessasi. Liukkaalla 
pinnalla äkillinen nopeuden muutos 
voi saada vetävät pyörät menettä-
mään pitonsa, jolloin auton hallinta 
menetetään.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saavutetaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti. 

 VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö! Ilman tur-

vavyötä matkustava henkilö on 
huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua törmäysti-
lanteessa vakavasti kuin henkilö, 
joka käyttää turvavyötä. 

• Vältä suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kääntyessäsi. 

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkei-
tä, kuten jyrkkiä kaistanvaihto-
ja, äläkä käänny äkillisesti tai 
jyrkästi.

• Auton katolleen kääntymi-
sen riski kasvaa huomattavas-
ti, jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi pyö-
rää joutuu ajoradan ulkopuo-
lelle 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. 

• Noudata aina nopeusrajoituksia. 
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Liikkeellelähtö jyrkässä ylämäessä 
Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenva-
litsin D-asentoon lähtiessäsi liikkeelle
jyrkässä mäessä. Valitse kuormaan ja 
mäen kallistuskulmaan sopiva vaihde 
ja vapauta seisontajarru. Paina kaasu-
poljinta vähitellen ja vapauta samalla 
jarrupoljin.

 VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, 
hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa 
auton ajamalla vuorotellen eteen- ja 
taaksepäin. Varmista, ettei auton 
ympärillä ole esteitä. Auto saattaa 
irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- 
tai taaksepäin ja aiheuttaa vammo-
ja tai omaisuusvahinkoja. 
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AJOTILAN VALINTAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA) 

DRIVE MODE 
Ajotila voidaan valita kuljettajan ajotot-
tumusten tai tieolosuhteiden mukaisesti. 

Kun moottori käynnistetään uudelleen 
käynnistyspainikkeella, järjestelmä ottaa 
käyttöön NORMAL-ajotilan. 
Jos moottori sammutetaan Active ECO 
-tilassa, tämä tila kytkeytyy takaisin käyt-
töön, kun moottori käynnistetään uudel-
leen käynnistyspainikkeella. 

Moottorin ajotilan osoitus näkyy audio- 
ja navigointijärjestelmän näytössä 
seuraavasti:
• NORMAL 
• ECO 
• SPORT 

Ajotila vaihtuu jokaisella DRIVE MODE 
-painikkeen painalluksella. 

• Manuaalivaihteisto 

 SPORT  NORMAL 

• Automaatti- tai kaksoiskytkinvaihteisto 

NORMAL

 SPORT                     ECO 

❈  NORMAL-tilalla ei ole erillistä symbolia 
mittaristossa.

ECO-tila (Active ECO) 
Active ECO -järjestel-
mä auttaa parantamaan
pol t toaineta loudel l isuut-
ta moottoria ja vaihteis-
toa ohjaamalla. Kuitenkin 
myös kuljettajan ajotapa ja 
tieolosuhteet vaikuttavat 
polttoainetaloudellisuuteen.
• Kun DRIVE MODE -pai-

niketta painitaan ja vali-
taan ECO-ajotila, (vihreä) 
ECO-merkkivalo syttyy sen 
merkiksi, että Active ECO 
-järjestelmä toimii. 

• Jos moottori sammute-
taan Active ECO -tilassa, 
tämä tila kytkeytyy takai-
sin käyttöön, kun mootto-
ri käynnistetään uudelleen 
käynnistyspainikkeella.

OVF043365

OVF043366

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

ECO
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Kun Active ECO -järjestelmä 
kytketään päälle: 
• Kiihtyvyys voi hieman heikentyä, 

vaikka painat kaasupolkimen täysin 
pohjaan.

• Järjestelmä saattaa rajoittaa ilmastoin-
nin toimintatehoa. 

• Automaattivaihteiston vaihtotapa voi 
muuttua.

• Moottorin ääni saattaa voimistua. 

Edellä kuvatut ominaisuudet ovat osa 
ECO-ajotilan normaalitoimintaa, jonka 
tavoitteena on hyvä polttoainetehokkuus. 

Active ECO -järjestelmän 
toimintaa koskevat rajoitukset: 
Jos seuraavat olosuhteet ovat voimas-
sa Active ECO -järjestelmän ollessa 
käytössä, järjestelmä toimii rajallisesti, 
vaikka ECO-merkkivalo palaa edelleen 
normaalisti.
• Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila 

on alhainen: järjestelmä toimii rajalli-
sesti, kunnes moottorin suorituskyky 
palaa normaaliksi. 

• Ajettaessa ylämäessä: 
 järjestelmä toimii rajallisesti moottorin 

paremman suorituskyvyn varmistami-
seksi, koska käytössä oleva moottorin 
vääntömomentti on rajallinen. 

• Käsivalintatilaa käytettäessä: järjestel-
mä toimii rajallisesti vaihdevivun asen-
nosta riippuen. 

• Kun kaasupoljinta painetaan voi-
makkaasti muutaman sekunnin ajan: 
ECO-ajotila toimii rajallisesti, koska 
järjestelmä tulkitsee kuljettajan toimin-
nan kiihdytyskäskyksi. 

SPORT-tila
SPORT-tilassa järjestelmä 
hyödyntää auton dynaa-
misia ajo-ominaisuuksia
ja säätää automaattisesti 
ohjauspyörää, moottoria ja 
vaihteistoa.
• Kun DRIVE MODE -paini-

ketta painitaan ja valitaan 
SPORT-ajotila, (keltainen) 
SPORT-merkkivalo syttyy. 

• Jos moottori sammutetaan 
SPORT-tilassa ja käynnis-
tetään uudelleen käynnis-
tyspainikkeella, NORMAL-
tila kytkeytyy käyttöön. 
Kytke SPORT-tila käyttöön 
painamalla DRIVE MODE-
painiketta uudelleen. 

• Kun SPORT-tila kytketään 
käyttöön:

- Järjestelmä käyttää moot-
toria korkeammalla käyn-
tinopeudella (rpm) myös 
kaasupolkimen vapautta-
misen jälkeen. 

- Se vaihtaa viiveellä suu-
remmalle vaihteelle. 

✽ MUISTUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa 
urheilullista ajotilaa käytettäessä. 

SPORT
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Jarrutehostin
Autosi on varustettu jarrutehostimella, 
joka säätyy automaattisesti normaalin 
käytön aikana.
Voit pysäytyttää auton painamalla jar-
rupoljinta normaalia voimakkaammin, 
jos jarrutehostin lakkaa toimimasta esi-
merkiksi moottorin sammumisen takia. 
Jarrutusmatka on tavallista pitempi.
Kun moottori ei ole käynnissä, jarrute-
hostimen 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.

JARRUJÄRJESTELMÄ

(jatkuu)
• Varmista jarru- ja kaasupolkimen 

sijainti ennen liikkeellelähtöä. 
Saatat muutoin painaa väärää 
poljinta. Se saattaa johtaa vaka-
vaan onnettomuuteen.

VAROITUS – Jarrut
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella 

ajon aikana. Jarrut ylikuumentu-
vat, jarrupalat kuluvat ennenai-
kaisesti ja auton pysähtymismat-
ka pitenee.

• Kun ajat alas pitkää tai jyrk-
kää alamäkeä, vaihda pienem-
mälle vaihteelle ja vältä jatku-
vaa jarrupolkimen painamista. 
Muutoin jarrut ylikuumenevat ja 
niiden suorituskyky heikkenee 
huomattavasti.

• Jarrujen kastuminen saattaa hei-
kentää niiden suorituskykyä ja 
aiheuttaa puoltamista jarrutetta-
essa. Paina jarrupoljinta kevyesti 
kokeillaksesi ovatko jarrut kas-
tuneet. Testaa jarrujen toiminta, 
ajettueasi tiellä jolle on kerty-
nyt paljon vettä. Kuivaa jarrut 
painamalla jarrupoljinta kevyesti 
ajaessasi turvallista ajonopeutta, 
kunnes jarrujen toiminta palau-
tuu normaaliksi.

(jatkuu)
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Jos jarruihin tulee vika 
Jos jalkajarrut eivät toimi auton liikku-
essa, voit tehdä hätäpysäytyksen sei-
sontajarrun avulla. Pysähtymismatka on 
kuitenkin paljon normaalia pitempi.

Levyjarrujen kulumisenilmaisin 
Kuulet etu- ja takajarruista korkeataa-
juuksisen äänen, kun jarrupalat ovat
kuluneet loppuun ja ne tulee uusia. 
Saata kuulla äänen ajoittain tai aina 
jarrutettaessa.
Jarruista saattaa kuulua vinkuvaa ääntä 
myös tietyissä ajo- tai ilmasto-olosuh-
teissa, kun painat jarrupoljinta ensim-
mäisen kerran (tai painat sitä kevyesti). 
Tämä on normaalia, eikä ole oire viasta 
jarrujärejstelmässä.

 VAROITUS – 
Kuluneet jarrupalat

Jarrupalojen kuluneisuuden merk-
kiääni tarkoittaa, että autosi on 
välittömän huollon tarpeessa. Ellet 
huomioi varioitusääntä, jarrut saat-
tavat lakata toimimasta, josta saat-
taa aiheutua vakava onnettomuus.

HUOMAUTUS
• Välttääksesi jarrujärjestelmän 

kalliit korjaustyöt, vaihda jarrupa-
lat heti kun ne ovat liian kuluneet. 

• Vaihda jarrupalat aina pareittain.

 VAROITUS – Seisontajarru
Saatat menettää auton hallinan 
jos kiristät seisontajarrun ajaes-
sasi normaalilla ajonopeudella. 
Kiristä seisontajarru erittäin varo-
vasti, jos sitä täytyy käyttää auton 
pysäyttämiseen.
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Sähkötoiminen seisontajarru 
(EPB)
Seisontajarrun käyttäminen
Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) 
kiristäminen:
1. Paina jarrupoljin pohjaan asti.
2. Vedä EPB-kytkin ylös. 
Varmista että varoitusvalo syttyy. 

Sähkötoiminen käsijarru kiristyy auto-
maattisesti, kun moottori sammute-
taan, jos ”Auto Hold”-painike on tuolloin 
ON-asennossa. Sähkötoiminen käsijarru 
ei kiristy, jos pidät ”Auto Hold”-painikkeen 
painettuna kunnes moottori sammuu. 

✽ MUISTUTUS
Toimi seuraavasti kun auto ei pysy pai-
kallaan jyrkässä mäessä tai kun siihen 
on liiteetty perävaunu:
1.  Kiristä sähkötoiminen seisontajarru.
2.  Vedä sähkötoimisen seisontajarrun 

käyttökytkintä ylös yli 3 sekunnin 
ajan.

Seisontajarrun hellittäminen
Voit vapauttaa sähkötoimisen 
seisontajarrun (EPB) painamalla 
sähkötoimisen seisontajarrun 
käyttökytkintä, kun:
• Virta-avain tai käynnistyspainike on 

ON-asenossa.
• Jarrupoljin on painettu pohjaan asti.
Varmista että jarrujärjestelmän varoitus-
valo sammuu. 

OVF053041

HUOMAUTUS
Kiristä seisontajarru auton liikku-
essa ainoastaan hätäjarrutustilan-
teessa. Seisontajarrun kiristämi-
nen ajon aikana saattaa vahingoit-
taa jarrujärjestelmää ja vaarantaa 
ajoturvallisuuden.

OVF051042
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Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
vapautuu automaattisesti, kun:
• Vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon
  Kun jarrupoljin painetaan pohjaan ja 

vaihteenvalitsin siirretään P-asennosta 
D tai R -asentoon moottorin ollessa 
käynnissä.

• Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
 Kun jarrupoljin painetaan pohjaan ja 

vaihteenvalitsin siirretään N-asennosta 
D tai R -asentoon moottorin ollessa 
käynnissä.

• Manuaalivaihteistolla varustettu auto
 1. Käynnistä moottori.
 2.  Kiinnitä turvavyö. 
 3.  Sulje konepelti, takaluukku ja kuljet-

tajan ovi.
 4.  Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja 

siirrä vaihteenvalitsin 1. vaihteelle.
 5.  Paina kaasupoljinta ja vapauta 

samalla kytkinpoljin. 
• Automaattivaihteistolla varustettu auto
 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä turvavyö. 
 3.  Sulje konepelti, takaluukku ja kuljet-

tajan ovi.
 4.  Paina kaasupoljinta vaihteenvalitsi-

men ollessa R tai D -asennossa tai 
käsivalinta-alueella.

Varmista että jarrujärjestelmän varoitus-
valo sammuu.

✽ MUISTUTUS
• Voit kiristää sähkötoimisen seisonta-

jarrun (EPB) vaikka virta-avain tai 
käynnistyspainike (ENGINE START/
STOP) olisi OFF-asennossa, mutta et 
voi vapauttaa sitä turvallisuussyistä. 

• Paina jarrupoljin pohjaan asti ja 
vapauta sähkötoiminen seisontajar-
ru turvallisuussyistä käsin, lähties-
säsi liikkeelle jyrkässä alamäessä tai 
peruuttaessasi.

✽ MUISTUTUS – 
Manuaalivaihteisto

Auto saattaa liikkua taaksepäin kun 
käynnistät sen jyrkässä mäessä, erityi-
sesti kun autoon on liitetty perävaunu. 
Estä liikkuminen toimimalla seuraavasti:
1.  Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja 

kytke vaihde.
2.  Pidä sähkötoimisen seisontajarrun 

(EPB) käyttökytkin yläasennossa.
3.  Paina kaasupoljinta ja vapauta 

samaalla kytkinpoljin. 
4.  Vapauta sähkötoimisen seistontajar-

run (EPB) käyttökytkin, kun auto 
alkaa liikkua eteenpäin. 

Älä tee edellämainittuja toimenpiteitä 
tasaisella tiellä. Auto saattaa liikkua 
eteenpäin äkillisesti.

HUOMAUTUS
• Tarkastuta jarrujärjestelmä val-

tuutetuussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) merkkivalo ei sammu, kun 
seisontajarru on vapautettu.

• Älä aja autolla kun sähkötoiminen 
seisontajarru (EPB) on kiristetty. 
Jarrupalat ja jarrulevyt saattavat 
kulua ennenaikaisesti.
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Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kiristyä automaattisesti, kun: 
• Sähkötoiminen seistontajarru 

ylikuumenee
• Auton muut järjestelmät antavat 

kiristämiskomennon

✽ MUISTUTUS
Sähkötoiminen seisontajaru kiristyy 
automaattisesti, kun kuljettaja sammut-
taa moottorin tahattomasti, Auto Hold 
-toiminnon aikana. (Jos auto on varus-
tettu Auto Hold -toiminnolla)

• Jos sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
ei vapaudu automaattisesti, kun painat 
kaasupoljinta, kuulet varoitusäänen ja 
LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti. 

• Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöl-
lä näkyy varoitusviesti, jos kuljettajan 
tuvavyötä ei ole kiinnitetty tai jos kone-
pelti tai takaluukku on auki. 

• Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, kun ajoneuvossa 
on toimintahäiriö. 

Paina jarrupoljin pohjaan asti ja vapau-
ta sähkötoiminen seisontajarru (EPB), 
painamalla sähkötoimisen seisontajarrun 
käyttökytkintä.

OVF051044

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

 VAROITUS
• Jotta auto ei liikkuisi tahatto-

masti, älä käytä vaihteenvalitsi-
men P-asentoa seisontajarrun 
korvikkeena. Kiristä seisonta-
jarru ja siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon.

• Älä anna auton toimintaan pereh-
tymättömän henkilön koskea 
seisontajarruun. Seisontajarrun 
tahattomasta vapauttamises-
ta saattaa seurata vakava 
onnettomuus.

• Seisontajarru tulee kiristää aina 
kun auto pysäköidään, jotta auto 
ei liiku tahattomasti ja aiheu-
ta vammoja matkustajille ja 
jalankulkijoille.
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Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, kun Auto Hold -toi-
minto ei pysty ohjaamaan sähkötoimista 
seisontajarrua.

Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, kun sähkötoiminen 
seisontajarru kiristetään ajonvakauden 
hallintajärjestelmän (ESP) pyynnöstä, 
Auto Hold -toiminnon aikana. 

HUOMAUTUS
Paina jarrupoljinta, kun näet ylläole-
van viestin, sillä Auto Hold -toiminto 
tai sähkötoiminen seisontajarru ei 
saata toimia oikein. 

HUOMAUTUS
• Saatat kuulla naksahduksen kun 

sähkötoiminen seisontajarru 
vapautetaan, tämä on normaa-
lia ja osoittaa että sähkötoiminen 
seisontajarru toimii oikein.

• Kun annat jonkun muun pysäköi-
dä autosi, neuvo heitä sähkötoi-
misen seisontajarrun käytössä.

• Sähkötoiminen seisontajarru 
saattaa vaurioitua jos autolla aje-
taan sen ollessa kiristettynä. 

• Paina kaasupoljinta kevyes-
ti vapautaaksesi sähkötoimisen 
seisontajarrun.

OVF051043

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

OVF051045

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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Sähkötoimisen seisontajarrun 
vikavalo (jos varusteena)
Tämä valo syttyy, kun käynnistyspai-
nike (ENGINE START/STOP) paine-
taan ON-asentoon ja sammuu noin 3 
sekunnin kuluessa, jos järjestelmä toimii 
normaalisti.
Sähkötoimisessa seisontajarrussa (EPB) 
saattaa olla toimintahäiriö, jos varoitus-
valo ei sammu kun moottori käynnis-
tetään, syttyy ajon aikana tai ei syty 
ollenkaan, kun virta-avain käännetään 
tai käynnistyspainike (ENGINE START/ 
STOP) painetaan ON-asentoon.
Tarkastuta autosi viipymättä valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä. 

Sähkötoimisen seistontajarrun (EPB)
varoitusvalo saattaa syttyä vaikka jär-
jestelmässä ei olisikaan toimintahäiriötä, 
kun ESP-järjestelmän varoitusvalo syttyy 
ESP-järjestelmän toimintahäiriön takia.

Hätäjarrutus
Voit tehdä hätäjarrutuksen pitämällä 
sähkötoimisen seistontajarrun (EPB) 
käyttökytkimen alaspainettuna, jos jar-
rupolkimessa ilmenee toimintahäiriö ajon 
aikana. Seisontajarru toimii vain kun 
käyttökytkin on painettu alas.

✽ MUISTUTUS
Jarrujärjestelmän varoitusvalon sytty-
minen hätärjarrutuksen aikana osoit-
taa että järjestelmä toimii, kun hätä-
jarrutukseen käytetään sähkötoimista 
seisontajarrua.

 VAROITUS
Älä kiristä seisontajarrua auton 
liikkuessa, ellei kyseessä ole 
hätätilanne.

HUOMAUTUS
• Sähkötoimisen seisontajarrun 

varoitusvalo saattaa syttyä, jos 
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Sammuta moottorin muutaman 
minuutin ajaksi. Varoitusvalon tu-
lisi sammua ja sähkötoimisen sei-
sontajarrun tulisi toimia normaa-
listi. Tarkastuta järjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä 
jos varoitusvalo ei sammu. 

• Jos jarrujärjestelmän varoitusvalo 
ei syty, tai vilkkuu vaikka sähkö-
toiminen seisontajarru on kiristet-
ty, sähkötoimisen seisontajarrun 
kiristäminen ei onnistunut.

• Paina sähkötoimisen seisonta-
jarrun käyttökytkin alas ja vedä 
se ylös, kun jarrujärjestelmän 
varoitusvalo vilkkuu sähkötoimi-
sen seisontajarrun merkkivalon 
palaessa. Paina kytkin takaisin 
alkuperäiseen asentoonsa ja vedä 
se uudelleen ylös. Tarkastuta 
jarrujärjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos sähkö-
toimisen seisontajarrun merkkiva-
lo ei sammu. 

HUOMAUTUS
Tarkastuta jarrujärjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos kuulet jatkuvasti melua tai jos 
haistat palaneen hajun matkusta-
mossa, kun käytät seisontajarrua 
hätäjarrutukseen.

OVF051047/OVF051067

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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Kun sähkötoiminen seisontajarru 
(EPB) ei vapaudu
Hinauta autosi tarkastettavaksi valtuu-
tettuun HYUNDAI-liikkeeseen, kun säh-
kötoiminen seisontajarru ei vapaudu
normaalisti.

AUTO HOLD -toiminto
(jos varusteena)
Auto Hold -toiminto pitää auton paikal-
laan vaikka kuljettaja ei painaisikaan 
jarrupoljinta, kun auto on pysäytetty jar-
rupoljinta painamalla. 

Käyttöönotto
1. Kiinnitä turvavyö, paina jarrupoljin

pohjaan asti ja paina ”Auto Hold”-
painiketta, kun konepelti, takaluukku 
ja ovet on suljettu. ”AUTO HOLD” 
-merkkivalo syttyminen valkoisen 
värisenä osoittaa että järjestelmä on 
toimintavalmiudessa.

OVF051048

Valkoinen
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2. Merkkivalon väri muuttu valkoisesta 
vihreäksi kun pysäytät auton jarrupol-
jinta painamalla.

3. Auto pysyy paikallaan, vaikka vapaut-
taisit jarrupolkimen. 

4. Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois 
päältä ja merkkivalo muuttu valkoisek-
si, kun sähkötoiminen seisontajarru 
(EPB) kiristetään. 

Liikkeellelähtö
Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois päältä 
ja auto lähtee liikkeelle, kun painat kaasu-
poljinta vaihteenvalitsimen ollessa R tai 
D -asennossa tai käsivalinta-alueella. 
Merkkivalo muuttuu vihreästä valkoiseksi. 

Poiskytkeminen
Auto Hold -toiminto kytkeyttyy pois pääl-
tä, kun painat Auto Hold -painiketta. 
”AUTO HOLD”-merkkivalo sammuu.
Kytke Auto Hold -toiminto pois päältä 
painamalla jarrupoljin pohjaan asti ja pai-
namlla sitten Auto Hold -painiketta, auton 
ollessa paikallaan.

OVF051049

Valkoinen

Vihreä

OVF051051

Merkkivalo ei pala

 VAROITUS
Varmista ettei auton ympärillä ole 
esteitä, ennen kuin poistat Auto 
Hold -toiminnon käytöstä painamal-
la kaasupoljinta.
Liikkeellelähtö onnistuu tasaisesti, 
kun painat kaasupoljinta hitaasti.
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✽ MUISTUTUS
• Auto Hold -toiminto ei ole käytettävis-

sä kun:
 -  Kuljettajan turvavyötä ei ole kiinni-

tetty ja kuljettajan ovi on auki
 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 - Vaihteenvalitsin on P-asennossa
 - Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 

on kiristetty
• Auto Hold -toiminto kiristää sähkö-

toimisen seisontajarrun automaatti-
sesti, kun:

 -  Kuljettajan turvavyötä ei ole kiinni-
tetty ja kuljettajan ovi on auki

 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 -  Auto on pysähtyneenä yli 10 minuu-

tin ajan
 -  Auto on pysäytetty jyrkkään mäkeen
 -  Auto on liikkunut useita kertoja
 ”AUTO HOLD”-merkkivalo muut-

tuu vihreästä valkoiseksi, jarrujär-
jestelmän varoitusvalo syttyy, kuu-
let varoitusäänen ja LCD-näyttöllä 
näkyy viesti sähkötoimisen seisonta-
jarrun kytkemisestä. Tarkista ennen 
liikkeelleähtöä, ettei auton ympärillä 
ole esteita, paina jarrupoljin pohjaan 
asti ja vapauta sähkötoiminen seison-
tajarru käsin.

(jatkuu)

(jatkuu)
• Järjestelmässä on merkkivalo jos 

”AUTO HOLD” -merkkivalo on kel-
tainen. Tarkistuta autosi valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

 VAROITUS
• Paina kaasupoljinta hitaasti moot-

torin käynnistämisen jälkeen.
• Poista Auto Hold -toiminto käy-

töstä turvallisuussyistä ajaessa-
si alamäessä, peruuttaessasi tai 
pysäköidessäsi autoa.

HUOMAUTUS
Auto Hold -toiminto ei saata toimia 
oikein, jos konepellin, takaluukun 
tai kuljettajan oven avaustunnisti-
missa on toimintahäiriö.
Toimita autosi valtuutettuun 
HYUNDAI huoltoon tarkistettavaksi.
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Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS)

ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti 
pyörien pyörintänopeutta. Se muuttaa 
jarrupainetta toistuvasti. jos pyörä on 
vaarassa lukkiutua.
Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa 
pyörät voivat lukkiutua, saatat kuulla 
”tikittävän” äänen jarruista tai tuntea vas-
taavan sykkivän liikkeen jarrupolkimes-
sa. Tämä on normaalia ja tarkoittaa että 
autosi ABS-järjestelmä toimii.
Älä paina jarrupoljinta hätätilantees-
sa vaihtelevasti tai yritä pumpata sitä, 
jotta ABS-järjestelmä toimisi mahdolli-
simman tehokkaasti. Paina jarrupoljinta 
mahdollisimman voimakkaasti tai niin 
voimakkaasti kuin tilanne vaatii ja anna 
ABS-järjestelmän hallita jarrutusvoimaa 
automaattisesti.

(jatkuu)
Älä testaa lukkiutumattomalla jarru-
järjestelmällä (ABS) tai ajonvakau-
tusjärjestelmällä (ESP) varustetun 
auton turvaominaisuuksia ajamal-
la liian suurella ajonopeudella tai 
ajamalla kaarteeseen liian jyrkästi. 
Saata aiheuttaa itsellesi tai muille 
tiellä liikkujille vaaratilanteen.

 VAROITUS
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (tai 
ajonvakautusjärjestelmä) ei kykene 
estämään vaarallisesta ajotavasta 
aiheutuvia onnettomuuksia. Jätä riit-
tävä turvaväli edelläajavaan, vaikka 
auton pysäyttäminen hätätilantees-
sa onkin helpompaa järjestelmien 
ansiosta. Hidasta aina ajonopeutta 
huonoissa sääolosuhteissa.
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (tai 
ajonvakautusjärjestelmä) saattaa 
pidentää pysähtymismatkaa seu-
raavissa olosuhteissa.
Hidasta ajonopeutta seuraavissa 
olosuhteissa:
• Epätasaisilla tai lumen peittämillä 

teillä ja sorateillä.
• Lumiketjuja käytettäessä.
• Kuoppaisilla ja epätasaisilla teillä.

(jatkuu)
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✽ MUISTUTUS
Saatat kuulla moottoritilasta naksah-
duksen, kun autolla lähdetään liikkeelle 
käynnistyksen jälkeen. Tämä on nor-
maalia ja osoittaa että lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä toimii oikein.

• Varmista että otat ajaessa huomioon 
auton pysähtymismatkan, vaikka auto 
on varustettu ABS-järjestelmällä. Pidä 
aina riittävä turvaväli edessäolevaan 
ajoneuvoon.

• Hidasta kääntyessäsi kaarteeseen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei voi 
estää liian suuresta ajonopeudesta 
aiheutuvia onnettomuuksia.

• Irtonaisella tai epätasaisella pinnalla 
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän toi-
minta saattaa pidentää jarrutusmatkaa 
tavallisella jarrujärejstelmällä varustet-
tuun autoon verrattuna.

✽ MUISTUTUS
ABS-järjestelmän merkkivalo saat-
taa syttyä ja moottori saattaa käydä 
epätasaisesti, jos joudut käyttämään 
apukäynnistyskaapeleita akun tyhjen-
nyttyä. Tämä johtuu liian matalasta 
akkujännitteestä. ABS-järjestelmä toi-
mii normaalisti.
• Älä pumppaa jarrupoljinta!
• Lataa akku täyteen ennen 

liikkeellelähtöä.

HUOMAUTUS
• Lukkiutumattomassa jarrujärjes-

telmässä (ABS) saattaa olla toi-
mintahäiriö, jos ABS-merkkivalo 
ei sammu. Tavallinen jarrujärjes-
telmä toimii kuitenkin normaalisti.

• Lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän (ABS) merkkivalo syttyy 
noin 3 sekunnin ajaksi, kun virta 
avain käännetään ON-asentoon. 
ABS järjestelmä suorittaa tuol-
loin itsetestauksen ja merkkivalo 
sammuu kun järjestelmä toimii 
oikein. Järjestelmässä saattaa 
olla toimintaäiriö jos merkkivalo ei 
sammu. Tarkastuta auto valtuute-
tulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

HUOMAUTUS
• Lukkiutumattoman jarrujärjestel-

män (ABS) merkkivalo saattaa 
syttyä, kun käytät jarruja jatku-
vasti ajaessasi liukkaalla tiellä, 
jolloin myös ABS-järjestelmä 
toimii jatkuvasti. Pysäytä auto 
turvalliseen paikaan ja sammuta 
moottori.

• Käynnistä moottori uudel-
leen. Lukkiutumaton jarrujär-
jestelmä toimii normaalisti jos 
ABS-merkkivalo ei syty. ABS-
järjestelmässä saattaa olla toi-
mintahäiriö jos merkkivalo syt-
tyy. Tarkastuta auto valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

W-78
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Ajonvakautusjärjestelmä (ESP)
Ajonvakautusjärjestelmä on suunniteltu 
vakauttamaan auton hallinta kaarteisiin 
ajettaessa. Järjestelmä tarkkailee mihin 
kuljettaja ohjaa autoa ja mihin auto todel-
lisuudessa kulkee. Se jarruttaa yksittäisiä 
pyöriä ja ohjaa moottorinohjausyksikköä 
vakauttaakseen ajoneuvon hallinnan.

Ajonvakautusjärjestelmä auttaa kuljett-
ajaa säilyttämään ajoneuvon hallinnan 
vaikeissa olosuhteissa. Se ei korvaa 
turvallista ajotapaa. Ajonopeus, tieolos-
uhteet ja kuljettajan ohjausliikkeet voivat 
vaikuttaa ESP-järjestelmän kykyyn 
vakauttaa auton hallinta. Kuljettajan tulee 
hidastaa kaarteisiin ajettaessa ja jättää 
itselleen riittävästi turvamarginaalia, 
sillä hän on edelleen vastuussa auton 
turvallisesta käsittelystä.
Kun käytät jarruja tilanteissa, joissa pyö-
rät voivat lukkiutua saatat kuulla ”tikittä-
vän” äänen jarruista tai tuntea vastaavan 
sykkivän liikkeen jarrupolkimessa.  Tämä 
on normaalia ja tarkoittaa että ajonva-
kautusjärjestelmä (ESP) toimii.

✽ MUISTUTUS
Saatat kuulla moottoritilasta naksah-
duksen, kun autolla lähdetään liikkeel-
le moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Tämä on normaalia ja osoittaa että 
ajonvakautusjärjestelmä toimii oikein. 

 VAROITUS
Aja aina ajo-olosuhteisiin sopivalla 
ajonopeudella ja laske nopeuttaa 
ajaessasi kaarteeseen. Ajonvakau-
tusjärjestelmä (ESP) ei kykene 
estämään onnettomuuksia. Äkilliset 
ohjausliikkeet, liian suuri kaarreno-
peus ja vesiliirto saattavat johtaa 
vakavaan onnettomuuteen järjestel-
mästä huolimatta. Kuljettajan tulee 
ajaa turvallisesti ja ottaa ajo-olo-
suhteet huomioon, jotta hän ei 
joudu tekemään pidon menettämi-
seen johtavia ohjausliikkeitä. Aja 
yhtä varovasti, kuin ajaisit autolla 
jota ei ole varustettu ajonvakautus-
järjestelmällä ja mukautua ajonope-
us olosuhteisiin sopivaksi.

OVF051008

OVF051009

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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Ajonvakautusjärjestelmän (ESP) 
toiminta

Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) 
toimintavalmiudessa
• Ajonvakautusjärjestelmän

(ESP) merkkivalo syt-
tyy 3 sekunnin ajaksi, kun 
virta-avain käännetään 
ON-asentoon, jonka jälkeen 
järjestelmä on toimintavalmis.

• Kytke ajonvakautusjärjestel-
mä pois päältä painamalla 
ESP OFF -painiketta vähin-
tään 0,5 sekunnin ajan, vir-
ta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa (ESP OFF -merkkivalo 
syttyy). Kytke ESP-järjestel-
mä päälle painamalla ESP 
OFF -painiketta (ESP OFF 
-merkkivalo sammuu).

• Saatat kuulla tikittävän 
äänen, kun käynnistät moot-
torin. Tämä on normaalia ja 
johtuu ajonvakautusjärjestel-
män itsetestauksesta.

Toiminnassa
Kun ajonvakautusjärjestelmä 
(ESP) on aktiivinen, ESP-
merkkivalo vilkkuu.
• Tunnet ohjauksessa lievää 

sykkimistä, kun ajonvakau-
tusjärjestelmä (ESP) on 
aktiivinen. Se johtuu jarru-
jenohjauksesta ja on täysin 
normaalia.

• Moottorin käyntinopeus ei 
saata nousta kaasupoljinta 
painettaessa, kun lähdet liik-
keelle liukkaalla tai mutaisel-
la tiellä. Tämä on normaalia 
ja johtuu siitä että järjestel-
mä haluaa varmistaa par-
haan mahdollisen pidon ja 
hallittavuuden.

Ajonvakautusjärjestelmän
poiskytkentä

Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) 
on poiskytkettynä
• Kytke ajonvakautusjärjestel-

mä (ESP) pois päältä, pai-
namalla ESP OFF -painiket-
ta (ESP OFF -merkkivalo
syttyy).

• Ajonvakautusjär jestelmä 
(ESP) pysyy poiskytkettynä, 
jos virta-avain käännetään 
LOCK-asentoon kun ajonva-
kautusjärjestelmä on kytketty 
pois päältä. Ajonvakautus-
järjestelmä kytkeytyy päälle, 
kun moottori käynnistetään.

-
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Merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon ja sammuu jos 
järjestelmä toimii normaalisti. 
Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo
vilkkuu, kun järjestelmä on aktiivinen ja 
palla jatkuvasti, kun järjestelmässä on 
toimintahäiriö.
ESP OFF -merkkivalo syttyy, kun ajonva-
kautusjärjestelmä kytketään pois päältä 
painamalla ESP OFF -painiketta.

ESP – järjestelmä poissa toiminnasta
Ajon aikana
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) tuli-

si pitää päällekytkettynä, aina kun 
mahdollista.

• Kytke ajonvakautusjärjestelmä pois 
päältä ajaessasi tasaisella tienpinnalla, 
painamalla ESP OFF -painiketta.

✽ MUISTUTUS
• Varmista että ajonvakautusjärejstel-

mä (ESP) on kytetketty pois päältä 
(ESP OFF -merkkivalo palaa), kun 
auto on dynamometrissä). Ajon-
vakau tus järjestelmä saattaa estää 
auton kiihdyttämisen, jolloin testitu-
lokset vääristyvät.

• Ajonvakautusjärjestelmän (ESP) 
poiskytkeminen ei vaikuta lukkiutu-
mattoman jarrujärjestelmän (ABS) 
toimintaan.

■ Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo

■ ESP OFF -merkkivalo 

HUOMAUTUS
Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) ei 
saata toimia oikein, jos autoon on 
asennettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Vaihda auton renkaat aina 
alkuperäisten renkaiden kokoisiin 
renkaisiin.

 VAROITUS
Kuljettajan tulee ajonvakautusjär-
jestelmästä (ESP) huolimatta hidas-
taa ajonopeutta ajaessaan kaartee-
seen tai lumen tai jään peittämällä 
tiellä.

 VAROITUS
Älä paina ESP OFF -painiketta kun 
ajonvakautusjärjestelmä (ESP) toimii 
aktiivisesti (ESP-merkkivalo vilkkuu).
Auto saattaa joutua hallitsematto-
maan sivuluisuun, jos järjestelmä 
kytketään pois käytöstä sen toi-
miessa aktiivisesti.



485

Ajaminen

Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM)
Järjestelmä helpottaa auton hallintaa 
ajettaessa liukkaalla tienpinnalla, tai kun 
järjestelmä havaitsee eron oikean- ja 
vasemmanpuolisten pyörien kitkakertoi-
mien välillä.

Ajonvakauden hallintajärjestelmän 
(VSM) toiminta
Kun järjestelmä on aktiivinen:
• Ajonvakautusjärjestelmän (ESP) ( )

merkkivalo vilkkuu.
• Järjestelmä saattaa kääntää 

ohjauspyörää.
Tunnet ohjauksessa lievää sykkimistä 
kun järjestelmä on aktiivinen. Se johtuu 
jarrujenohjauksesta ja on normaalia.

Järjestelmä ei ole käytössä seuraavissa 
olosuhteissa:
• Kun ajetaan kaltevalla alustalla, esi-

merkiksi mäessä. 
• Peruuttaessa
• ESP OFF -merkkivalo palaa ( )  

mittaristossa
• Sähköisen ohjaustehostimen (EPS) 

merkkivalo palaa mittaristossa.

Ajonvakauden hallintajärjestelmän 
(VSM) poiskytkentä
Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun 
kytket ajonvakautusjärjestelmän (ESP) 
pois päältä, painamalla ESP OFF -paini-
ketta, jolloin ESP OFF ( )  -merkkivalo 
syttyy mittaristossa.
Kytke järjestelmä päälle painamalla kyt-
kintä uudelleen. ESP OFF -merkkivalo 
sammuu.

Vikavalo
Järjestelmä saattaa kytkeytyä pois 
päältä, vaikket painaisikaan ESP OFF 
-painiketta. Ajonvakauden hallinta-
järjestelmässä (VSM) tai sähköisessä
ohjaustehostimessa (EPS) on toimin-
tahäiriö. Tarkas tuta auto valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos ajonvakautus-
järjestelmän (ESP) ( )  tai sähköisen 
ohjaustehostimen (EPS) merkkivalo ei 
sammu.

✽ MUISTUTUS
• Järjestelmä on suunniteltu toimimaan 

kaarteissa yli 15 km/h ajonopeudella.
• Järjestelmä on suunniteltu toimimaan 

yli 30 km/h ajonopeudella, jarrutetta-
essa tilanteessa jossa osa renkaista on 
liukkaalla pinnalla. Näin voi tapahtua 
ajettaessa esimerksiksi osittain jääty-
neellä tienpinnalla.

 VAROITUS
• Ajovakauden hallintajärjestel-

mä ei korvaa turvallista ajota-
paa. Kuljettajan tulee tarkkailla 
ajonopeutta ja säilyttää asianmu-
kainen turvaväli edessäajavaan. 
Pidä tukeva ote ohjauspyörästä 
ajaessasi.

• Autosi on suunniteltu noudatta-
maan kuljettajan tekemiä ohjaus-
liikkeitä, vaikka se on varustettu 
ajovakauden hallintajärjestelmäl-
lä (VSM). Aja aina olosuhteisiin 
sopivaa ajonopeutta, esimerkik-
si vaikeissa sääolosuhteissa tai 
liukkaalla tienpinnalla.

• Ajonvakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) ei saata toimia oikein, jos 
autoon on asennettu erikokoi-
sia renkaita tai vanteita. Vaihda 
auton renkaat aina alkuperäisten 
renkaiden kokoisiin renkaisiin.
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Mäkilähtöavustin (HAC) 
Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä mäessä, 
auto liikkuu yleensä hieman taaksepäin. 
Mäkilähtöavustin (HAC) estää autoa 
liikkumasta taaksepäin, käyttäen jarruja 
noin 2 sekunnin ajan. Jarrut vapautue-
taan kun kaasupoljinta painetaan noin 2 
sekunnin ajan. 

✽ MUISTUTUS
• Mäkilähtöavustin ei toimi kun vaih-

teenvalitsin on P tai N -asennossa.
• Mäkilähtöavustin toimii, kun ajonva-

kautusjärjestelmä (ESP) on kytketty 
pois päältä, jos ajonvakautusjärjestel-
mässä ei ole toimintahäiriötä. 

Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
(ESS) (jos varusteena)
Järjestelmä vilkuttaa jarruvaloa, kun jar-
rupoljinta painetaan äkillisesti, jotta taka-
natulijat huomaisivat tilanteen.
Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
• Auto pysähtyy äkillisesti (ajonopeus on 

yli 55 km/h ja se laskee yli 7 m/s2)
• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) 

aktivoituu
Jarruvalojen vilkkuminen lakkaa, kun 
ajonopeus on alle 40 km/h ja lukkiutu-
maton jarrujärjestelmä ei ole enää aktii-
vinen tai kun äkkijarrutustilanne päättyy. 
Hätävilkut kytkeytyvät automaattisesti.
Hätävilkut sammuvat automaattisesti, 
kun ajonopeus ylittää 10 km/h pysähdyk-
sen jälkeen. Ne sammuvat automaatti-
sesti myös kun autolla ajetaan jonkun 
aikaa hitaalla ajonopeudella. Voit kyt-
keä hätävilkut pois päältä painamalla 
hätävlikkukytkintä.

 VAROITUS
Koska mäkilähtöavustin (HAC) toi-
mii vain 2 sekunnin ajan, paina aina 
kaasupoljinta lähtiessäsi liikkeelle. 

HUOMAUTUS
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
(ESS) ei toimi kun hätävilkut ovat 
päällä.
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Jarruihin liittyviä ohjeita • Varmista ennen liikkeellelähtöä, että 
seisontajarru on vapautettu ja ettei 
seisontajarrun merkkivalo pala.

• Jarrut voivat kastua, jos tiellä on vettä. 
Ne voivat kastua myös autoa pestäes-
sä. Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteen! Pysähtymismatka kas-
vaa, kun jarrut ovat kastuneet. Ohjaus 
saattaa myös puoltaa jarrutettaessa. 

 Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta 
kevyesti, kunnes jarrut toimivat taas 
normaalisti, ja kiinnitä samalla huomio-
ta auton hallintaan. Jos jarrujen toimin-
ta ei palaudu normaaliksi, pysäytä auto 
turvalliseen paikkaan ja ota yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

• Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamä-
keen. Se on erittäin vaarallista. Anna 
vaihteen olla aina kytkettynä, hidasta 
ajonopeutta jarrupolkimella ja vaihda 
sitten pienemmälle vaihteelle, niin että 
moottorijarrutus auttaa säilyttämään 
turvallisen ajonopeuden.

• Älä pidä jalkaasi jarrupolkimella. Jalan 
pitäminen jarrupolkimella ajon aikana 
voi olla vaarallista, sillä jarrut saattaa-
vat ylikuumentua, jolloin ne eivät toimi 
normaalisti. Se myös kuluttaa jarrujär-
jestelmän osia.

• Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja pidä auto 
suorassa hidastaessasi ajonopeutta. 
Pysähdy turvalliseen paikaan, kun 
ajonopeus on laskenut riittävästi.

• Älä anna automaattivaihteistolla varus-
tetun auton liukua eteenpäin. Paina 
jarrupoljin pohjaan asti kun auto on 
pysähtynyt.

• Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. 
Kiristä seisontajarru huolellisesti ja 
siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon(au-
tomaattivaihteisto) tai 1. tai peruu-
tusvaihteelle (manuaalivaihteisto). 
Käännä pyörät jalkakäytävän reunaa 
kohti, jotta auto ei liikkuisi kun pysäköit 
alamäkeen. Käännä pyörät poispäin 
jalkakäytävän reunasta, kun pysäköit 
ylämäkeen. Laita pyörien eteen kiilat, 
jos auton vieressä ei ole jalkakäytävää 
tai muuta estettä.

 VAROITUS
• Kiristä seisontajarru aina mah-

dollisimman hyvin ja siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Auto 
saattaa liikkua tahattomasti ja 
aiheuttaa vammoja sinulle tai 
muille, jos seisontajarrua ei kiris-
tetä asianmukaisesti.

• Kiristä aina seisontajarru pysä-
köidessäsi, sillä auton matkusta-
jille tai sivullisille saattaa aiheu-
tua vammoja, jos auto liikkuu 
tahattomasti.
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• Seisontajarru saattaa jäätyä. Näin voi 
tapahtua erityisesti kun takajarrujen 
ympärille tai lähelle kertyy jäätä tai 
lunta tai kun jarrut kastuvat. Kiristä se 
näissä olosuhteissa vain siksi aikaa 
kun siirrät vaihteenvalitsimen P-asen-
toon (automaattivaihteisto) tai 1. tai 
peruutusvaihteelle (manuaalivaihteis-
to). Vapauta seisontajarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä 
painamalla kaasupoljinta. Vaihteisto 
saattaa ylikuumentua. Paina jarrupol-
jinta tai käytä seisontajarrua.
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1. Vakinopeudensäätimen CRUISE-
merkkivalo

2. Vakionopeudensäätimen SET-
merkkivalo

Vakionopeudensäädin ylläpitää säädetyn 
ajonopeuden kaasupoljinta painamatta.
Järjestelmää voi käyttää, kun ajonopeus 
ylittää 40 km/h.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (JOS VARUSTEENA)

 VAROITUS
• Vakionopeudensäädin saattaa 

palauttaa asetetun nopeuden 
tahattomasti, jos sitä ei kytketä 
pois päältä (vakionopeudensää-
timen merkkivalo sammuu mitta-
ristossa). Kytke vakionopeuden-
säädin pois päältä, kun et käytä 
sitä.

• Käytä vakionopeudensää-
dintä vain pääteillä, hyvissä 
sääolosuhteissa.

• Älä käytä vakionopeudensäädin-
tä kun ajonopeutta täytyy muut-
taa liikennetilanteen tai olosuh-
teiden mukaan, kuten ajettaes-
sa vilkkaassa tai vaihtelevassa 
liikenteessä, liukkaalla tiellä 
(veden, jään tai lumen peittämällä 
tienpinnalla), mutkaisella tiellä tai 
mäessä jonka kaltevuus ylittää 
6%.

• Kiinnitä erityistä huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
vakionopeudensäädintä.

• Huomioi, että ajonopeus saat-
taa nousta alamäessä, vaik-
ka vakionopeudensäädin on 
käytössä.

HUOMAUTUS
Moottorin kierrosnopeus saattaa 
nousta liian suureksi kun vakiono-
peudensäädin on käytössä, jos siir-
rät manuaalivaihteistolla varuste-
tussa autossa vaihteenvalitsimen 
vapaa-asentoon, painamatta ensin 
kytkinpoljinta. Paina tässä tilan-
teessa kytkinpoljin pohjaan asti tai 
kytke vakionopeudensäädin pois 
päältä.

OVF051029

OVF051028
 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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✽ MUISTUTUS
Vakionopeudensäädin aktivoituu noin 3 
sekunnin viiveellä, kun SET-painiketta 
painetaan jarrupolkimen painamisen 
jälkeen. Tämä on normaalia.

Vakionopeussäätimen kytkin
CANCEL: Poistaa vakionopeudensääti-

men käytöstä
 / CRUISE : Ottaa vakionopeuden-

säätimen käyttöön / kyt-
kee sen pois käytöstä.

RES+: Palauttaa asetetun nopeuden tai 
nostaa sitä.

SET-: Asettaa nopeuden tai vähentää 
asetettua nopeutta.

Tasanopeudensäätimen
käyttäminen:
1. Ota vakionopeudensäädin käyttöön 

painamalla /CRUISE-painiketta 
ohjauspyörässä. Vakio no peu den sää-
timen merkkivalo syttyy.

2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jonka 
tulee olla yli 40 km/h.

✽ MUISTUTUS – 
Manuaalivaihteisto

Voit asettaa vakinopeudensäätimen 
nopeuden manuaalivaihteisessa autossa, 
kun olet painanut jarrupoljinta vähintään 
kerran mootorin käynnistämisen jälkeen.

OVF051012

OVF051070

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

OVF051013

OVF051020

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

OVF051015

OVF051022

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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3. Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 
vapauta se, kun saavutat halutun 
ajonopeuden. Vakinopeudensäätimen 
SET-merkkivalo syttyy. Vapauta 
samalla kaasupoljin. Järjestelmä säi-
lyttää halutun ajonopeuden.

Ajonopeus saattaa nousta jyrkässä ala-
mäessa ja laskea jyrkässä ylämäessä.

Nosta asetettua nopeutta:
Toimi seuraavasti (valitse kumpi tahansa 
toimenpide):
• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja 

pidä se ylhäällä. Ajonopeus nousee. 
Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus 
on saavutettu.

• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja 
vapauta se heti. Asetettu nopeus nou-
see 2 km/h, kun nostat kytkintä.

Asetetun nopeuden laskeminen:
Toimi seuraavasti (valitse kumpi tahansa 
toimenpide):
• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 

pidä se painettuna. Ajonopeus laskee. 
Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus 
on saavutettu.

• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 
pidä se painettuna. Ajonopeus laskee 
2 km/h, kun painat kytkintä.

OVF051014

OVF051021

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

OVF051015

OVF051022

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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Ajonopeuden nostaminen 
hetkellisesti,
kun vakionopeudensäädin on 
käytössä:
Paina kaasupoljinta kun haluat nostaa 
ajonopeutta hetkellisesti. Nopeuden lisäys
ei vaikuta vakionopeudensäätimen toi-
mintaan, eikä muuta asetettua nopeutta.
Asetettu nopeus palautuu, kun nostat 
jalkasi kaasupolkimelta.

Poista vakinopeudensäädin 
käytöstä seuraavasti:
• Paina jarrupoljinta.
• Paina kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto)
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(automaattivaihteisto)
• Paina CANCEL-painiketta ohjauspyö-

rässä.
• Laske ajonopeus alle 20 km/h asete-

tun nopeuden.
• Laske ajonopeus alle 40 km/h.
Mikä tahansa edellisistä poistaa vakino-
peudensäätimen käytöstä (vakionopeu-
densäätimen SET-merkkivalo sammuu), 
mutta järjestelmä ei kytkeydy pois päältä. 
Nosta ohjauspyörän vipukytkin RES+ 
-asentoon jos haluat ottaa vakiono-
peudensäätimen uudelleen käyt-
töön. Ajonopeus palaa asetettuun 
ajonopeuteen.

Vakionopeudensäätimen
ottaminen käyttöön yli 40 km/h 
ajonopeudella:
Järejstelmä ei kytkeydy kokonaan pois 
päältä, jos se poistettiin käytöstä paina-
malla muuta kuin /CRUISE -paini-
ketta ja se palauttaa edellisen asetetun 
ajonopeuden, kun vipukytkin nostetaan 
RES+ -asentoon.
Asetettua nopeutta ei palauteta, jos 
ajonopeus on alle 40 km/h.

OVF051016

OVF051023

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

OVF051014

OVF051021

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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Voit kytketä 
vakionopeudensäätimen pois 
käytöstä seuraavasti:
• Paina /CRUISE-painiketta (vakio-

nopeudensäätimen merkkivalo syttyy).
• Käännä virta-avain OFF-asentoon.
Vakionopeudensäädin poistuu käytöstä, 
Jos haluat ottaa vakionopeudensäätimen 
takaisin käyttöön, toimi edellisellä sivulla 
osassa ”Vakionopeudensäätimen käyttä-
minen” annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Käytä nopeudenrajoitinta, kun et 
halua ajonopeuden ylittävän säädettyä 
nopeusrajaa.
Järjestelmä varoittaa, kun asetettu nope-
usraja ylitetään (kuulet varoitusäänen ja 
asetettu nopeus vilkkuu), kunnes ajono-
peus laskee alle asetetun nopeusrajan.

✽ MUISTUTUS
Vakinopeudensäädintä ei voi käyttää, 
kun nopeudenrajoitin on käytössä.

Nopeudenrajoittimen
asetuspainikkeet
CANCEL: Poistaa nopeudenrajoittimen 
käytöstä

: Kytkee nopeudenrajoittimen päälle 
tai pois päältä. 

RES+: Palauttaa asetetun nopeusrajan 
tai nostaa sitä.

SET-: Asettaa nopeusrajan tai laskee 
sitä.

Nopeusrajan asettaminen :
1. Ota järjestelmä käyttöön painamalla 

nopeudenrajoittimen painiketta 
ohjauspyörässä.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syttyy.

NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)

OVF051017OVF051012

OVF051024

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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2. Paina vipukytkin SET- asentoon.
3. Nosta vipukytkin RES+ -asentoon tai 

paina se SET- asentoon ja vapauta 
kytkin, kun nopeusraja on asetettu 
sopivaksi. Nosta kytkin RES+ -asen-
toon tai paina se SET- asentoon ja 
pidä se paikallaan. Nopeusraja nou-
see tai laskee 5 km/h.

Asetettu nopeusraja näkyy näytöllä. Paina kaasupoljinta voimakkaasti (yli 
80% sen liikevarasta), niin että kuu-
let naksahduksen ja kick-down -toiminto 
aktivoituu, kun haluat ylittää asetetun 
nopeusrajan. Tällöin asetettu nopeus-
raja vilkkuu näytöllä ja kuulet varoitu-
säänen, kunnes ajonopeus laskee alle 
nopeusrajan.

✽ MUISTUTUS
• Ajonopeus ei ylitä asetettua nopeus-

rajaa jos kaasupoljinta ei paineta yli 
50% sen liikevarasta.

• Kaasupolkimesta kuuluva naksahdus 
liittyy kick-down -toimintoon ja on 
normaaliin toimintaan liittyvä ääni.

OVF051018 OVF051025

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

OVF051026

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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Kytke nopeudenrajoitin pois 
käytöstä seuraavasti:
• Paina nopeudenrajoittimen paini-

ketta uudelleen.
• Paina vakinopeudensäätimen paini-

ketta (vakinopeudensäädin kytkeytyy 
päälle)

Asetettu nopeusraja poistuu käytöstä 
painamalla kerran CANCEL-painiketta, 
mutta nopeusrajoitinjärjestelmä ei kyt-
keydy kokonaan pois päältä. Voit asettaa 
nopeusrajan uudelleen nostamalla vipu-
kytkimen RES+ -asentoon tai painamal-
la sen SET- -asentoon, kunnes haluttu 
nopeus on asetettu.

OVF051027

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

OVF051019

HUOMAUTUS
”OFF”-merkkivalo vilkkuu, jos 
vakionopeudensäätimessä on 
toimintahäiriö.
Tarkastuta järjestelmä viipy-
mättä valtuutetulla HYUNDAI-
jälleenmyyjällä.
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LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (SLIF) (JOS VARUSTEENA) 

Järjestelmä näyttää kuljettajalle nopeus-
rajoitukset ja ohituskieltomerkit mittaris-
tossa ja navigointijärjestelmän näytössä. 
Se tunnistaa liikennemerkit tuulilasin ylä-
reunaan kiinnitetyn kamerajärjestelmän 
avulla.
Se käyttää myös navigointijärjestel-
män tietoja apuna nopeusrajoitusten 
esittämisessä.

 VAROITUS
• Liikennemerkkien tunnistusjär-

jestelmä (SLIF) on ainoastaan 
kuljettajaa avustava järjestel-
mä. Se ei aina pysty näyttämään 
nopeusrajoituksia ja ohituskielto-
merkkejä oikein. 

• Kuljettaja on aina vastuussa siitä, 
ettei nopeusrajoituksia ylitetä. 

• Älä asenna tuulilasiin tarvike-
varusteita tai tarroja. Älä asen-
na tummennuskalvoja tuuli-
lasiin, etenkään taustapeilin 
läheisyyteen.

• Järjestelmä esittää nopeusrajoi-
tustiedot näytöllä tunnistettuaan 
liikennemerkit kameran avulla. 
Järjestelmän toimintaan voi tulla 
häiriötä, jos järjestelmä ei pysty 
tunnistamaan liikennemerkkejä 
oletetulla tavalla. 

 Katso lisätietoja osasta ”Huomau-
tus kuljettajalle”. 

• Älä tee itse muutoksia kameran 
komponentteihin. Älä kohdista 
siihen voimakkaita iskuja. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta kojelaudalle valoa 

heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos auringonvalo heijas-
tuu sen kamera-anturiin. 

• Järjestelmä ei ole käytössä kai-
kissa kohdemaissa. 

OVF051071
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Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
• Järjestelmän asetukset: 
 Näytön valikko User Settings → Driving 

Assist → SLIF (Speed Limit Informati-
on Function) 

• Kun liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä on otettu käyttöön mukautetta-
vien asetusten valikossa (User Settin-
gs), nopeusrajoituksen ja ohituskiellon 
symbolit tulevat näyttöön. 

• Jos liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä SLIF on otettu käyttöön navigoin-
nin asetuksissa, nopeusrajoitustieto ja 
ohituskielto näytetään myös navigointi-
järjestelmän näytössä. 

Käyttö
• Kun auto ohittaa järjestelmän tunnis-

taman liikennemerkin, näyttöön tulee 
nopeusrajoitus tai ohituskieltoa koske-
va varoitus. 

• Kun auton virransyöttö kytketään, jär-
jestelmä näyttää edellisen tallennetun 
nopeusrajoitustiedon.

• Joskus järjestelmän ajonopeustieto 
poikkeaa todellisesta. Liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmän näyttämät 
tiedot riippuvat ajo-olosuhteista. Jär-
jestelmä tunnistaa myös liikennemerk-
kien lisäkilvet (esim. ”sateella”, suun-
tanuolet) ja vertaa niitä auton sisäisiin 
tietoihin (esim. pyyhkimien toiminta, 
suuntavalo kytketty). 

• Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
päivittää ajonopeustiedon automaatti-
sesti seuraavissa tilanteissa: 

 -  Ajosuunta vaihtuu tai auto tekee 
U-käännöksen.

 -  Tietyyppi vaihtuu (esimerkiksi moot-
tori- tai maantielle tultaessa ja sieltä 
poistuttaessa).

 -  Tietyyppi vaihtuu esimerkiksi kau-
punkialueelle tultaessa ja sieltä 
poistuttaessa.

✽ MUISTUTUS
Mittariston ja navigointijärjestelmän 
nopeusrajoitustiedot poikkeavat joskus 
toisistaan. Tarkista tässä tapauksessa 
navigointijärjestelmän nopeusyksikön 
asetus.

OVF055139
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Näyttö
• Jos järjestelmä ei tunnista nopeusra-

joitusta luotettavasti, oheinen symboli 
näkyy sekä mittaristossa että navigoin-
tijärjestelmän näytössä. 

• Jos järjestelmä tunnistaa ohituskielto-
merkin, oheinen symboli näkyy sekä 
mittaristossa että navigointijärjestel-
män näytössä. 

• Nopeusrajoituksen päättymistä osoit-
tava symboli näkyy mittaristossa Sak-
sassa sellaisilla teillä, jossa ei ole 
nopeusrajoitusta. Se näkyy mittariston 
näytössä seuraavaan nopeusrajoitus-
merkkiin saakka. 

WUM-203

 ■ Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa

WVF-60/WUM-204

 ■ Ohituskielto

WUM-205

 ■ Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)
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Varoitusviesti
Näytön varoitusviesti ilmoittaa, että 
kameran linssin edessä on este.
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
toimii vasta, kun este poistetaan. 
Tarkista tuulilasi kameran linssin 
kohdalta.
Jos varoitusviesti näkyy, vaikka lins-
sin edessä oleva alue on puhdistet-
tu ja esteetön, suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Jos liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mään tulee vika, näyttöön tulee tätä kos-
keva varoitusviesti. Kun viesti on pois-
tunut näytöstä, yleisvaroitusvalo syttyy. 
Suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ei 
mahdollisesti toimi ollenkaan tai antaa 
virheellisiä tietoja seuraavissa tilanteissa. 
• Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä 

kaarteessa.
• Liikennemerkki on suunnattu huonosti 

(esim. kääntynyt, esteen takana tai 
vaurioitunut).

• Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessä.

• LED-liikennemerkki on viallinen. 
• Huonolla säällä, kuten vesi- tai 

lumisateen aikana tai sumussa. 
• Matalalla paistava aurinko haittaa lii-

kennemerkin tunnistamista. 
• Liikennemerkki ei erotu pimeässä. 
• Liikennemerkin läheisyydessä on kir-

kas valonlähde. 
• Tuulilasissa kameran alueella on likaa, 

jäätä tai huurretta. 
• Kameran linssin edessä on esimerkiksi 

tarra, paperi tai puun lehti. 
• Ajat lähellä toisen auton perää. 
• Navigointijärjestelmässä on toiminta-

häiriö.
• Nopeusrajoitustarralla varustettu bussi 

tai rekka ohittaa sinut. 
• Auton navigointijärjestelmä ei kata 

maata tai aluetta, jossa ajat. 
• Navigointijärjestelmän karttatietokan-

taa ei ole päivitetty. 

OVF055140 OVF055141/OVF045416
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HUOMAUTUS KULJETTAJALLE 
Järjestelmä ei mahdollisesti pysty teke-
mään ohjausliikettä tai toimi oikein seu-
raavissa olosuhteissa, joten kuljettajan 
tulee kiinnittää erityistä huomioita auton 
hallintaan.

• Älä kiinnitä tuulilasiin kameran linssin 
näkökentässä olevalle alueelle mitään 
(esim. tarraa). Se voi haitata kame-
raa käyttäviä järjestelmiä tai kokonaan 
estää niiden toiminnan. 

• Pidä tuulilasi puhtaana erityisesti sisä-
taustapeilin alueelta. 

• Älä aseta kojelaudalle heijastavia esi-
neitä, kuten peiliä tai valkoista paperia. 

• Älä kohdista iskuja kameran lähi-
alueelle ja vältä kaikin tavoin sen 
vaurioitumista.

• Älä tee muutoksia kameraan, älä siirrä 
äläkä irrota kameran kiinnitysosia. Älä 
kosketa linssiä. 

• Kuljettajan otettava huomioon, että lii-
kennemerkkien tunnistusjärjestelmä ei 
toimi tietyissä tilanteissa, vaan sen 
tarkoituksena täydentää muiden järjes-
telmien toimintaa. 

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä on kuljettajaa avustava jär-
jestelmä. Kuljettajan pitää jatkuvasti 
noudattaa varovaisuutta ja tarkkailla 
ajo-olosuhteita.

• Kuljettajan vastuulla on ajaa turvalli-
sesti liikennesääntöjen ja tieliikenne-
lain puitteissa. 
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Kaista-avustin tunnistaa kaistaviivat ja 
auttaa kuljettajaa pitämään auton oikeal-
la ajokaistalla. Kun järjestelmä havait-
see, että auto ylittää kaistaviivan tahatto-
masti, se ilmoittaa tilanteesta kuljettajalle 
LCD-näytöllä ja varoitusäänellä ja tekee 
lievän vastaohjausliikkeen pitääkseen 
auton kaistalla.

KAISTA-AVUSTIN (LKAS) (JOS VARUSTEENA)

OVF045417

OVF051071

 VAROITUS
• Järjestelmä ei tee vastaohjaus-

liikkettä välittömästi, joten se ei 
mahdollisesti reagoi, kun kais-
taviiva ylitetään hyvin suurella 
ajonopeudella.

• Auton turvallinen käsittely on 
kuljettajan vastuulla.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kun järjestelmä on suorittamassa 
ohjausliikettä.

• Kaista-avustin (LKAS) estää kais-
taviivan tahattoman ylittämisen 
suorittamalla pieniä vastaohjaus-
liikkeitä. Kuljettajan tulee tästä 
huolimatta pitää auto oikealla 
ajokaistalla eikä luottaa järjestel-
män virheettömään toimintaan.

• Ota tie- ja ympäristöolosuhteet 
huomioon ja varaudu järjestel-
män toimintahäiriöihin sekä sii-
hen, että järjestelmä saattaa kyt-
keytyä pois käytöstä.

• Älä kiinnitä tarroja, tummennus-
kalvoa tai lisävarusteita tuulila-
siin sisätaustapeilin kohdalle. 

(jatkuu)

(jatkuu)
• Järjestelmä havaitsee kaistaviivat 

kamera-anturilla ja tekee ohjaus-
liikkeet tämän tiedon perusteella, 
joten se ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos kaistaviivat eivät erotu 
selvästi.

 Katso lisätietoja osasta ”Huom-
autus kuljettajalle”.

• Älä poista järjestelmän osia äläkä 
kohdista niihin iskuja.

• Älä aseta kojelaudalle valoa hei-
jastavia esineitä kuten peilejä, 
valkoista paperia tms. Järjes tel-
mä ei mahdollisesti toimi oikein, 
jos auringonvalo heijastuu sen 
kamera-anturiin.

• Kuljettaja ei saata kuulla varoi-
tusääntä, jos audiojärjestelmän 
äänenvoimakkuus on liian kova. 

• Pidä aina molemmat kädet 
ohjauspyörällä kaista-avustimen 
(LKAS) akti voituessa. Järjestelmä 
kytkeytyy pois, jos et aseta käsiä 
ohjauspyörälle, kun LCD-näytöllä 
näkyy ”Hand on” -varoitus.

• Auto saattaa ylittää kaistavii-
van, jos ajonopeus on erittäin 
suuri. Kiinnitä erityistä huomiota 
ohjaukseen, kun kaista-avustin 
on käytössä. 
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Kaista-avustimen (LKAS) toiminta
• Ota järjestelmä käyttöön painamal-

la painiketta virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Vihreä LKAS-merkkivalo syttyy 
• Poista järjestelmä käytöstä painamal-

la painiketta uudelleen. Merkkivalo 
sammuu.

Kaista-avustimen (LKAS) 
aktivoituminen
• LKAS-järjestelmän tietonäyttö 

näkyy LCD-näytöllä, kun järjestelmä 
aktivoituu.

• Järjestelmä tekee lievän vastaohjaus-
liikkeen, kun se on havainnut kaista-
viivan tahattoman ylityksen ja järjestel-
män aktivointiehdot täyttyvät. 

• Ajokaistan symbolin väri muuttuu val-
koiseksi, kun järjestelmä havaitsee 
sen.

OVF051059OVF051072

 VAROITUS
Kaista-avustin (LKAS) pyrkii pitä-
mään auton halutulla ajokaistalla. 
Kuljettajan tulee tästä huolimatta 
pitää auto oikealla ajokaistalla eikä 
luottaa järjestelmän virheettömään 
toimintaan.

OVF051057

 ■ Ajokaistaa ei ole 
havaittu

 ■ Ajokaista havaittu
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• Vasemman ajokaistan symbolin väri 
muuttuu valkoiseksi, kun järjestelmä 
havaitsee sen.

• Oikean ajokaistan symbolin väri muut-
tuu valkoiseksi, kun järjestelmä havait-
see sen.

• Järjestelmä ei aktivoidu, ennen kuin se 
havaitsee molemmat kaistat. 

• Järjestelmä varoittaa kuljettajaa kais-
taviivan ylityksestä varoitusäänellä ja 
näytössä vilkkuvalla keltaisella ajokais-
tan symbolilla, kun se on havainnut 
vain toisen ajokaistan. 

Varoitus
• Kun siirryt kaistalta toiselle, ylitettävän 

kaistaviivan symboli vilkkuu näytöllä 
(keltaisena).

• Järjestelmä tekee vastaohjausliikkeen 
estääkseen autoa siirtymästä kaistalle, 
kun näytöllä näkyy ohjauspyöräsymboli. 

• Järjestelmä siirtyy kaistavahtitilaan 
(LDWS), kun sen aktivointiehdot eivät 
täyty, jolloin se varoittaa kuljettajaa 
kaistaviivojen ylityksestä. 

OVF051058

 ■ Vasen ajokaista 
havaittu

 ■ Oikea ajokaista 
havaittu

OVF051062

 ■ Vasen ajokaista  ■ Oikea ajokaista

OVF051063

 ■ Vasen ajokaista  ■ Oikea ajokaista
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• Järjestelmä varoittaa kuljettajaa usean 
sekunnin ajan LCD-näytöllä ja varoi-
tusäänellä, jos kuljettaja päästää irti 
ohjauspyörästä kaista-avustimen 
aktivoiduttua.

• Järjestelmä poistetaan käytöstä, jos 
kuljettaja ei tartu ohjauspyörään usean 
sekunnin kuluessa.

✽ MUISTUTUS
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka jär-

jestelmä on tekemässä ohjausliikettä. 
• Ohjauspyörän kääntäminen saattaa 

tuntua raskaammalta, kun järjestel-
mä on aktivoitunut. 

 VAROITUS
Varoitusviesti saattaa näkyä LCD-
näytöllä viiveellä. Pidä kädet jatku-
vasti ohjauspyörällä ajon aikana. 

 VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa auton 

turvallisesta käsittelystä.
• Kytke järjestelmä pois päältä: 
 - Huonoissa sääolosuhteissa
 - Huonoissa tieolosuhteissa
 -  Kun sinun täytyy tehdä toistuvia 

ohjausliikkeitä.

OVF055136L OVF051066
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LCD-näytöllä on varoitusviesti, jos jär-
jestelmän aktivoitumisehdot eivät täyty. 
Kuulet myös varoitusäänen. Varoitus 
poistuu, kun aktivoitumisehdot täyttyvät.

Järjestelmä poistuu käytöstä seuraavissa 
tilanteissa:
• Kun ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 

150 km/h.
• Järjestelmä havaitsee vain yhden 

ajokaistan.
• Käytä suuntavilkkua vaihtaessasi ajo-

kaistaa. Järjestelmä saattaa suorittaa 
vastaohjausliikkeen, jos vaihdat ajo-
kaistaa käyttämättä suuntavilkkua.

• Kun hätävilkut on kytketty päälle.
• Ajokaistan leveys on alle 2,7 metriä tai 

yli 4,5 metriä. 
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) tai ajo-

vakauden hallintajärjestelmä (VSM) 
toimii aktiivisesti. 

• Aja keskellä ajokaistaa, kun järjestel-
mä on käytössä tai olet vaihtanut kais-
taa. Järjestelmä ei voi muuten tehdä 
vastaohjausliikettä ylittäessäsi kaista-
viivan tahattomasti. 

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, 
kun ajat jyrkkään kaarteeseen suurella 
ajonopeudella.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, 
kun vaihdat kaistaa äkillisesti. 

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, 
kun painat jarrupoljinta äkillisesti. 

HUOMAUTUS
KULJETTAJALLE
Järjestelmä ei mahdollisesti pysty teke-
mään ohjausliikettä tai toimi oikein 
seuraavissa olosuhteissa, joten kuljetta-
jan tulee kiinnittää erityistä huomioita 
auton hallintaan.
• Kaistaviivat eivät erotu esimerkiksi 

lumen, sateen, mudan tai kuran takia.
• Ympäristön valoisuus muuttuu 

nopeasti, esimerkiksi tunneliin 
ajettaessa.

• Kun ajovalot eivät ole päällä tai kun 
ympäristön valoisuus on heikko (esim. 
yöllä tai tunnelissa ajettaessa).

• Kun kaistaviivan väri ei erotu kunnol-
la tienpinnasta.

• Kun ajetaan kaltevalla alustalla tai 
kaarteessa.

• Kun aurinko, katuvalot tai vastaan-
tulevien autojen valot heijastuvat tien 
pinnasta.

• Anturin linssi tai tuulilasi on likainen.
• Anturi ei havaitse kaistaviivaa sumun 

tai rankan vesi- tai lumisateen takia.
• Sisätaustapeilin ympäristö on liiian 

lämmin suoran auringonvalon takia.
• Ajokaista on erittäin kapea tai leveä.
• Kaistaviiva on kulunut tai epäselvä.

OVF051065
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• Keskikaiteen varjo peittää 
kaistaviivan.

• Tiessä on kaistaviivaa muistuttava 
merkki.

• Tiellä on kaistanjakaja.
• Edelläajava auto on erittäin lähellä tai 

se peittää kaistaviivan.
• Auto tärisee voimakkaasti.
• Ajokaistojen määrä vaihtelee tai kais-

taviivat risteävät normaalista poik-
keavalla tavalla.

• Kojelaudalla on esineitä.
• Aurinko paistaa suoraan edestä.
• Ajettaessa tietyömaalla.
• Tiessä on enemmän kuin kaksi 

kaistaviivaa.
• Tunnelissa oleva kaistaviiva on lian 

tai rasvan peittämä, eikä siksi erotu 
selvästi.

• Kaistaviiva ei erotu selvästi sateen 
jälkeen pimeällä.

• Kaistaviiva on peittynyt pölyyn.

Kaista-avustimen (LKAS) toiminta
• Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 

näkyy varoitusviesti 2 sekunnin ajan, 
kun järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Näytöllä näkyy keltainen vikasymboli, 
jos toimintahäiriö jatkuu. 

Kaista-avustimen (LKAS) vikavalo
Kuulet varoitusäänen ja näytöllä näkyy 
keltainen vikasymboli, jos järjestelmässä 
on toimintahäiriö. Tarkastuta autosi val-
tuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

Toimi seuraavasti, kun järjestelmässä on 
toimintahäiriö:
• Sammuta moottori, käynnistä se uudel-

leen ja kytke järjestelmä päälle. 
• Tarkista, että virta-avain on 

ON-asennossa.
• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö sääolo-

suhteista (kuten sumu, rankkasade jne.)
• Tarkista, onko järjestelmän kame-

ra-anturin linssi likainen.
Tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos ongelma ei korjaudu. 

OVF051064 OVF051056
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Kaista-avustimen toimintojen muokkaus 
Kuljettaja voi kytkeä kaista-avustimen (LKAS) tilalle kaistavahtijärjestelmän (LDWS). 
Hän voi myös kytkeä LCD-näytön mukautettavista asetuksista (User Settings) kais-
ta-avustimen (LKAS) aktiivisen kaistanpitoavustimen ”Pre-Departure Control”-tilan tai 
”Post-Departure Control” -kaistavahtitilan. Järjestelmä toimii oletuksena kaistavahtiti-
lassa (Post-Departure Control). 

Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)
• Järjestelmä voidaan vaihtaa myös 

kaistavahtitilaan. Katso lisätietoja 
kappaleen 4 osasta ”Mukautettavat 
asetukset”.

• Kaistavahtijärjestelmä varoittaa kul-
jettajaa LCD-näytöllä ja varoitusää-
nellä, kun auto ylittää kaistaviivan 
tahattomasti.

• Kun järjestelmä on käytössä, näytöllä 
näkyy kaistavahtijärjestelmän (LDWS) 
valkoinen symboli.

• Järjestelmä ei suorita ohjausliikkeitä. 
OVF045418/OVF045420/OVF045419
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TALOUDELLINEN AJAMINEN
Ajotyyli ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eni-
ten polttoaineenkulutukseen.
Niiden mukaan määräytyy, kuinka pit-
kän matkan voit ajaa polttoainelitralla. 
Säästät polttoaine- ja korjauskuluissa, 
kun noudatat seuraavia ohjeita.
• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. 

Pidä ajonopeus tasaisena, äläkä  paina 
kaasupoljinta pohjaan asti kiihdyttäes-
säsi. Älä kiihdytä voimakkaasti liiken-
nevalojen välillä. Sovita ajonopeus lii-
kennetilanteeseen, ettet joudu muutta-
maan sitä jatkuvasti. Vältä ruuhkassa 
ajamista. Vältä tarpeettomia jarrutuk-
sia jättämällä sopiva turvaväli edellä 
ajavaan. Myös jarrupalat kuluvat näin 
hitaammin.

• Pidä ajonopeus maltillisena. Poltto-
aineenkulutus kasvaa ajonopeuden 
noustessa. Ajonopeuden pitäminen 
maltillisena säästää polttoainetta eri-
tyisesti maantiellä.

• Älä pidä jalkaa jarru- tai kytkinpolkimel-
la. Se kuluttaa järjestelmiin kuuluvia 
komponentteja ja lisää polttoaineenku-
lutusta. Jarrut saattavat ylikuumentua, 
jolloin niiden suorituskyky saattaa hei-
kentyä vaarallisesti.

• Huolla renkaita asianmukaisesti. Pidä 
rengaspaineet suosituksen mukaisina. 
Renkaat kuluvat ennenaikaisesti, jos 
rengaspaine liian suuri tai liian pieni. 
Tarkasta rengaspaineet vähintään 
kuukausittain.

• Varmista että pyörien suuntaus on 
oikea. Suuntaus saattaa muuttua, kun 
renkaat osuvat jalkakäytävän reunaan 
tai ajettaessa epätasaisella tiellä liian 
suurella ajonopeudella. Väärin suun-
natut renkaat kuluvat ennenaikaises-
ti ja esimerkiksi polttoaineenkulutus 
saattaa nousta.

• Huolla autoasi asianmukaisesti. Sääs-
tät huolto- ja polttoainekuluissa, kun 
huollat autoa kappaleen 7 huolto-oh-
jelman mukaisesti. Auton huollontar-
ve kasvaa, jos sillä ajetaan vaikeissa 
ajo-olosuhteissa (katso lisätietoja kap-
paleesta 7).

• Pidä auto puhtaana. Pidennät autosi 
käyttöikää pitämällä sen puhtaana ja 
poistamalla korroosiota aiheuttaman 
lian mahdollisimman nopeasti. Var-
mista, että alustaan ei kerry mutaa, 
likaa tai jäätä. Alustaan kertynyt mate-
riaali nostaa polttoaineenkulutusta ja 
aiheuttaa korroosiota.

• Lastaa auto kevyesti. Älä kuljeta 
autossa tarpeettomia esineitä. Lisäpai-
no nostaa polttonesteenkulutusta.

• Vältä joutokäyntiä. Sammuta moottori 
kun auto on pysäköitynä ja käynnistä 
se vasta kun olet lähdössä liikkeelle.
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• Auton ei tarvitse antaa lämmetä pit-
kään. Anna moottorin käydä 10–20 
sekuntia ennen liikkeellelähtöä. Piden-
nä lämmitysaikaa, kun ulkolämpötila 
on hyvin matala.

• Älä käytä moottoria liian pienellä tai 
suurella käyntinopeudella. Moottori 
alkaa käydä epätasaisesti, kun sen 
käyntinopeus laskee liikaa ajettaes-
sa liian suurella vaihteella. Vaihda 
pienemmälle vaihteelle. Moottorin 
käyntinopeus on liian suuri, kun käyn-
tinopeusmittarin osoitin on punaisella 
alueella. Vaihda vaihdetta nopeussuo-
situsten mukaisesti. 

• Käytä ilmastointilaitetta säästeliääs-
ti. Polttoaineenkulutus kasvaa, kun 
ilmastointilaitetta käytetään, sillä se 
saa käyttövoimansa moottorista.

• Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa, 
jos pidät ikkunoita auki ajon aikana.

• Polttoaineenkulutus kasvaa ajettaessa 
sivu- ja vastatuulessa. Näissä olosuh-
teissa  voit vähentää polttoaineenkulu-
tusta hidastamalla ajonopeutta.

Auto toimii turvallisesti ja taloudellisesti, 
kun huollat sitä huolto-ohjelman mukai-
sesti. Teetä määräaikaishuollot valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

   VAROITUS – Moottorin
sammuttaminen auton 
liikkuessa

Älä sammuta moottoria alamäessä 
tai muutoinkaan auton liikkuessa. 
Jarru- ja ohjaustehostin toimivat 
normaalisti ainoastaan moottorin 
ollessa käynnissä. Hyödynnä ala-
mäessä moottorijarrutusta vaih-
tamalla pienemmälle vaihteelle. 
Virta-avaimen kääntäminen OFF-
asentoon saattaa lisäksi kytkeä 
ohjauslukon (jos varusteena) jol-
loin autoa ei voi ohjata ja näinollen 
johtaa onnettomuuteen, josta saat-
taa aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.
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Vaaralliset ajo-olosuhteet
Toimi seuraavasti kun joudut ajamaan 
esimerkiksi veden, lumen, jään, mudan 
tai hiekan peittämällä tienpinnalla:
• Aja varoen ja jätä tavanomaista pidem-

pi turvaväli edellä ajavaan pidemmän 
jarrutusmatkan varalta.

• Älä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä äläkä 
paina jarrupoljinta äkillisesti.

• Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) ei toimi, ”pumppaa” jarrupoljin-
ta kevyesti, eli paina sitä kevyesti ja 
vapauta se toistuvasti, kunnes auto 
pysähtyy.

• Vaihda 2. vaihteelle, jos auto on juut-
tunut lumeen, mutaan tai hiekkaan. 
Paina kaasupoljinta kevyesti, jotta 
vetävät pyörät eivät pyörisi paikallaan.

• Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitävää materiaalia, 
tai asenna niihin lumiketjut.

Kiinnijuuttuneen auton 
irrottaminen
Kun auto on juuttunut kiinni lumeen, 
hiekkaan tai mutaan, käännä ohjauspyö-
rää vuorotellen vasemmalle ja oikealle, 
jotta etupyörien ympärille saadaan liik-
kumatilaa. Aja sitten vuorotellen eteen- 
ja taaksepäin siirtämällä vaihteenvalit-
sin manuaalivaihteistolla varustetussa 
autossa ensin 1. -asentoon ja sitten 
R-asentoon (peruutusvaihde) ja auto-
maattivaihteistolla varustetussa autos-
sa siirtämällä vaihteenvalitsin ensin 
D-asentoon ja sitten R-asentoon. Älä 
kiihdytä voimakkaasti vaan vältä pyörien 
luistattamista. Jos auto ei irtoa muuta-
man yrityksen jälkeen, tilaa hinausauto 
vetämään se irti, ettei moottori ylikuume-
ne eikä vaihteistoon tule vauriota.

POIKKEUKSELLISET AJO-OLOSUHTEET 

VAROITUS – Pienemmälle
vaihteelle vaihtaminen

Pienemälle vaihteelle vaihtaminen 
automaattivaihteistolla varuste-
tussa autossa saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden liukkaalla tienpi-
nalla ajettaessa. Renkaat saatta-
vat menettää pitonsa, kun niiden 
pyörintänopeus muuttuu yllättäen. 
Kiinnitä erityistä huomioita pienem-
mälle vaihteelle vaihtamiseen.

VAROITUS – 
Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)

Älä ”pumppaa” (paina ja vapauta 
toistuvasti) jarrupoljinta autossa, 
joka on varustettu lukkiutumatto-
malla jarrujärjestelmällä (ABS).

HUOMAUTUS
Moottori saattaa ylikuumentua, 
vaihteisto saattaa vaurioitua tai rik-
koutua kokonaan ja renkaat saatta-
vat puhjeta, jos juuttunutta autoa 
yritetään irrottaa tämän käsikirjan 
oheiden mukaisesti liian pitkään.
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✽ MUISTUTUS
Kytke ajonvakautusjärjestelmä (ESP) 
pois päältä, ennen kuin yrität irrottaa 
juuttunutta autoa.

Kaarreajo
Vältä vaihteen vaihtamista ja jarrujen 
käyttöä ajaessasi kaarteessa, erityisesti 
märällä tienpinnalla. Kaarteessa tulisi 
kiihdyttää hieman. Näin pidennät renkai-
den käyttöikää.

Ajaminen yöllä
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 ja haittaa 
näkyvyyttä.

• Pidä ajovalot puhtaina ja varmista, että 
ne on suunnattu oikein (ajoneuvot, 
joissa ei ole automaattista ajovalo-
jen säätötoimintoa). Likaiset tai väärin 
suunnatut ajovalot huonontavat näky-
vyyttä pimeällä.

• Älä katso suoraan vastaantulevien ajo-
neuvojen valoihin. Saatat sokaistua 
hetkeksi, ja näön sopeutuminen hämä-
rään saattaa kestää useita sekunteja.

 VAROITUS – Renkaiden
luistaminen

Älä anna renkaiden pyöriä paikal-
laan, erityisesti kun ajonopeus ylit-
tää 56 km/h. Renkaat saattavat yli-
kuumentua ja puhjeta, josta saattaa 
aiheutua vammoja sivullisille.

 VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, 
hiekkaan, tms., voit yrittää irrottaa 
auton ajamalla vuorotellen eteen- 
ja taaksepäin. Varmista ettei auton 
ympärillä ole esteitä. Auto saattaa 
irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- 
tai taaksepäin ja aiheuttaa henkilö- 
tai omaisuusvahinkoja.
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Ajaminen sateessa
Märällä tienpinnalla ajaminen saattaa 
olla vaarallista, ellei kuljettaja ole varau-
tunut tilanteeseen. Ota seuraavat asiat 
huomioon:
• Kova sade heikentää näkyvyyttä ja 

pidentää pysähtymismatkaa, joten 
ajonopeutta on hiljennettävä.

• Huolla tuulilasinpyyhkimet asianmu-
kaisesti. Vaihda pyyhkimien sulat, kun 
tuulilasiin jää raitoja tai märkiä alueita.

• Huonokuntoisten renkaiden heiken-
tynyt pitokyky saattaa johtaa onnet-
tomuuteen jarrutettaessa äkillisesti 
märällä tienpinnalla. Aja ainoastaan 
hyväkuntoisilla renkailla.

• Kytke ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nähdä autosi.

• Jarrujen komponentit saattavat kastua, 
jos ajat vesilätäkön yli liian nopeasti. 
Hidasta ajonopeutta.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon aika-
na kunnes jarrut toimivat normaalisti, 
jos epäilet jarrujen kastuneen.

Ajaminen syvässä vedessä
Ennen kuin ajat veden peittämälle tielle, 
varmista että vesi ei ylety pyörännavan 
yläpuolelle. Aja hitaasti. Varaudu erityi-
sen 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:
Varmista, että rengaspaineet ovat suosi-
tusten mukaiset. Rengas saattaa ylikuu-
mentua ja vaurioitua, jos rengaspaine on 
liian matala.
Vältä huonokuntoisten renkaiden käyt-
töä, sillä niiden pitokyky on huono ja ne 
saattavat rikkoutua äkillisesti.

✽ MUISTUTUS
Älä koskaan ylitä renkaisiin merkittyä 
suurinta rengaspainetta.
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Polttoneste, jäähdytysneste ja 
moottoriöljy
Polttoaineenkulutus kasvaa ajonopeu-
den noustessa. Tarkista jäähdytysneste-
taso ja moottorin öljytaso.

Apulaitehihna:
Moottori saattaa ylikuumentua, jos apu-
laitehihna on löystynyt tai vaurioitunut.

 VAROITUS
• Liian matala tai korkea rengaspai-

ne saattaa aiheuttaa rengasrikon, 
joka saattaa johtaa auton hallin-
nan vaikeutumiseen tai menet-
tämiseen ja onnettomuuteen, 
josta saattaa aiheutua vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammo-
ja. Tarkista rengaspaineet ennen 
liikkeellelähtöä. Tarkista oikea 
rengaspaine kappaleen 8 osasta 
”Pyörät ja renkaat”.

• Ajaminen autolla, jonka renkai-
den kulutuspinnan urasyvyys on 
liian pieni on erittäin vaarallista. 
Saatat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta 
aiheutuu vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Vaihda kulu-
neet renkaat heti kun mahdollis-
ta, äläkä asenna niitä enää uudel-
leen. Tarkista renkaiden kunto 
ennen liikkeellelähtöä. Saat lisä-
tietoja renkaiden sallitusta ura-
syvyydestä kappaleen 7 osasta 
”Pyörät ja renkaat”.
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Auton komponentit saattavat kulua 
tavanomaista nopeammin talviolosuh-
teissa. Noudata seuraavia ohjeita sään 
aiheuttamien ongelmien välttämiseksi:

Jäinen tai lumeen peittynyt 
tienpinta
Asenna autoosi talvirenkaat tai lumiketjut 
ennen syvässä lumessa ajamista. Käytä 
alkuperäisten renkaiden kokoisia ja 
tyyppisiä talvirenkaita. Vääränkokoisten 
renkaiden käyttö saattaa vaarantaa ajo-
turvallisuuden tai vaikuttaa auton ohjat-
tavuuteen. Älä aja liian suurella ajonope-
udella äläkä tee nopeita kiihdytyksiä, älä 
paina jarrupoljinta äkillisesti tai käänny 
liian jyrkästi lumen peittämällä tienpin-
nalla, sillä tämä voi aiheuttaa vaarati-
lanteen.
Hidasta ajonopeutta hyödyntämällä 
moottorijarrutusta. Jarrupolkimen paina-
minen liukkaalla tienpinnalla ajettaessa 
saattaa johtaa auton hallinnan menet-
tämiseen. Säilytä riittävä turvaväli edel-
läajavaan. Paina jarrupoljinta kevyes-
ti. Vaikka lumiketjut parantavat auton 
etenemiskykyä huomattavasti, ne eivät 
estä sivuluisuun joutumista.

✽ MUISTUTUS
Lumiketjujen käyttö saattaa olla kiellet-
tyä joissain maissa. Perehdy paikalliseen 
tieliikennelakiin ennen lumiketjujen 
asentamista.

Talvirenkaat
Autoon asennettavien talvirenkaiden 
tulee vastata kooltaan ja kantavuudeltaan 
alkuperäisiä renkaita ja olla tyypiltään 
vyörenkaat. Vaihda kaikkien pyörien tilal-
le talvirenkailla varustetut pyörät ohjat-
tavuuden parantamiseksi kaikissa sää-
olosuhteissa. Talvirenkaiden pitokyky ei 
mahdollisesti vastaa kesärenkaiden pito-
kykyä kuivalla tienpinnalla. Aja puhtaalla-
kin tienpinnalla varoen. Pyydä rengasliik-
kestä lisätietoja ajonopeussuosituksista.

Selvitä mahdolliset nastarenkaiden käyt-
töä koskevat rajoitukset ennen niiden 
asentamista.

AJAMINEN TALVELLA

 VAROITUS
– Talvirenkaiden koko

Käytä alkuperäisten renkaiden 
kokoisia talvirenkaita. Väärän-
kokoisten renkaiden asentaminen 
saattaa vaikeuttaa ajoneuvon hal-
lintaa ja heikentää ajoturvallisuutta.

1VQA3005
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Lumiketjut
Lumiketjut saattavat vaurioitua tietyn-
tyyppisten lumiketjujen käytöstä, koska 
niiden sivut ovat tavanomaista ohuem-
mat. Käytä mieluummin talvirenkaita. Älä 
asenna lumiketjuja kevytmetallivanteilla 
varustettuihin pyöriin, sillä ne saattavat 
vaurioittaa vannetta. Käytä ainoastaan 
lumiketjuja, joiden ketjun paksuus on alle 
12 mm. Ajoneuvon takuu ei kata väärän-
laisten lumiketjujen käytöstä aiheutunei-
den vaurioiden korjaustöitä.
Asenna lumiketjut vain etupyöriin.

Lumiketjujen asennus 
Noudata lumiketjujen asennuksessa nii-
den mukana toimitetun asennusoppaan 
ohjeita ja kiristä ne mahdollisimman tiu-
kalle. Aja tavanomaista hitaammin käyt-
täessäsi lumiketjuja. Pysäytä auto ja
kiristä ketjut, jos kuulet että ne osuvat 
auton alustaan tai runkoon. Jos ketjujen 
kiristäminen ei korjaa ongelmaa, vähen-
nä ajonopeutta, kunnes ääni lakkaa. 
Irrota ketjut heti kun niitä ei enää tarvita.

HUOMAUTUS
• Käytä ainoastaan pyörien koon 

ja tyypin mukaisia lumiketjuja. 
Valmistajan takuu ei kata vää-
ränlaisten lumiketjujen käytöstä 
aiheutuneita kori- ja jousitusvau-
rioita. Lumiketjut saattavat irrota 
niiden kiinnityskoukkujen osues-
sa auton runkoon tai osiin. Käytä 
ainoastaan hyväksyttyjä SAE-
luokan ”S” lumiketjuja. 

• Varmista että lumiketjut on kiin-
nitetty turvallisesti, kun niillä on 
ajettu n 0,5–1 km. Kiristä lumiket-
jut tai kiinnitä ne uudelleen, jos 
ne ovat löystyneet.

  VAROITUS – Lumiketjujen 
asentaminen

Pysäköi auto tasaiselle alueel-
le jossa ei ole liikennettä, ennen 
lumiketjujen asentamista. Kytke 
hätävilkut ja aseta varoituskolmio 
auton taakse. Siirrä vaihteenvalit-
sin P-asentoon, kiristä seisonta-
jarru ja sammuta moottori ennen 
lumiketjujen asentamista.

1VQA3007
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Käytä hyvälaatuista 
etyleeniglykolijäähdytysnestettä
Auton jäähdytysjärjestelmä on täytetty 
korkealaatuisella etyleeniglykolipohjai-
sella jäähdytysnesteellä. Jäähdytysjär-
jestelmässä tulee käyttää vain tämän-
tyyppistä jäähdytysnestettä, sillä se 
estää järjestelmän jäätymisen, suojaa 
sitä korroosiolta ja voitelee vesipumpun 
osat. Lisää jäähdytysnestettä kappaleen 
7 oheiden mukaisesti. Testauta jääh-
dytysnesteen pakkaskestävyys ennen 
talvea.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvilämpötilat kuormittavat akkujär-
jestelmää enemmän. Tarkista akun ja 
akkukaapelien kunto silmämääräisesti 
kappaleen 7 ohjeiden mukaisesti. Akun 
varaustilan voi tarkistuttaa valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä tai huoltoasemalla.

Vaihda moottoriöljy 
talvilaatuiseen moottoriöljyyn 
tarpeen mukaan.
Hyvin kylmässä ilmastossa tulisi käyt-
tää matalamaan viskositeetin omaavaa 
talvilaatuista moottoriöljyä. Noudata 
kappaleen 8 suosituksia. Ota yhteyt-
tä valtuutettuun HYUNDAI-liikeeseen, 
kun haluat lisätietoja autoosi sopivasta 
moottoriöljytyypistä.

Tarkasta sytytystulpat ja 
sytytysjärjestelmä
Tarkasta sytytystulpat kappaleessa 7 
annettujen ohjeiden mukaisesti ja vaihda 
ne tarvittaessa. Tarkista myös, näkyykö 
sytytysjohdoissa tai muissa sytytysjärjes-
telmän osissa vaurioita.HUOMAUTUS

• Vääränkokoiset tai väärin asen-
netut lumiketjut saattavat vau-
rioittaa jarruputkia, jousitusta, 
koria ja pyöriä.

• Pysähdy ja kiristä ketjut aina, 
kun kuulet niiden osuvan auton 
runkoon.

 VAROITUS – Lumiketjut
• Lumiketjujen käyttö heikentää 

auton hallittavuutta merkittävästi.
• Älä ylitä 30 km/h tai lumiketju-

jen valmistajan suosittelemaa 
ajonopeutta (noudata alhaisinta 
nopeussuositusta).

• Kiinnitä erityistä huomiota auton 
hallintaan ja vältä jyrkkiä ohjaus-
liikkeitä, töyssyjä, kuoppia ja 
muita esteitä, jotka saattaisivat 
nostaa pyörät irti tienpinnasta.

• Älä tee lukkojarrutuksia tai kään-
ny liian jyrkästi.
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Suojaa lukot jäätymiseltä
Suojaa lukot jäätymiseltä suihkuttamal-
la avaimenreikään ajoneuvokäyttöön 
hy väk syttyä lukkosulaa tai glyseriiniä. 
Suihkuta lukkoon lukkosulaa, jos se on 
jään peittämä. Voit sulattaa jäätyneen 
lukkomekanismin työntämällä lukkoon 
kuumennetun avaimen. Käsittele kuu-
maa avainta varoen.

Käytä ajoneuvokäyttöön 
hyväksyttyä lasinpesunestettä
Tarkista lasinpesunesteen pakkaskestä-
vyys ja lisää sitä pakkauksen ohjeiden 
mukaisesti. Voit hankkia sopivaa lasin-
pesunestettä valtuutetusta HYUNDAI-
liikkesstä tai muusta varaosaliikkeestä. 
Älä käytä jäähdytysnestettä lasinpesu-
nesteenä, koska se saattaa vaurioittaa 
maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen
Seisontajarru saattaa jäätyä tietyissä 
olosuhteissa, jos se on kiristettynä. Näin 
voi tapahtua erityisesti silloin, kun taka-
jarrujen ympärille tai lähelle kertyy jäätä 
tai lunta tai kun jarrut kastuvat. Kiristä 
seisontajarru näissä olosuhteissa vain 
siksi aikaa, kun siirrät vaihteenvalitsimen 
P-asentoon (automaattivaihteisto) tai 
1.- tai R-asentoon (manuaalivaihteisto). 
Vapauta seisontajarru.

Poista alustaan kertynyt jää ja 
lumi
Pyöräkoteloihin saattaa joissain olosuh-
teissa kertyä jäätä ja lunta, joka voi 
haitata ohjausta. Varmista säännöllisesti, 
että etupyörät ja muut ohjausjärjestel-
män komponentit liikkuvat esteettä, kun 
ajat huonoissa sääolosuhteissa talvella.

Pidä autossa varusteita 
hätätilanteen varalle
Pidä autossasi sääolojen edellyttämiä 
varusteita ja tarvikkeita. Esimerkiksi 
lumiketjut, hinausköysi, taskulamppu, 
hätäsoihtu, hiekkaa, lapio, apukännistys-
kaapelit, jääraappa, hansikkaat, suoja-
peite, haalarit, huopa jne.
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Tarkista perävaunun vetämiseen liittyvät 
säännökset.
Säännökset saattavat sisältää tiettyjä 
perävaunutyyppikohtaisia tai auton hinaa-
mista koskevia määräyksiä. Pyydä lisä-
tietoja valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä.

✽ MUISTUTUS – Eurooppaa
koskevat määräykset

• Taka-akselin suurin akselimassa saa 
ylittyä korkeintaan 15 prosenttia ja 
kokonaismassa korkeintaan 10 pro-
sentti tai 100 kg (sen mukaan kumpi 
on pienempi). Ajonopeus ei saa ylittää 
100 km/h (M1-luokan henkilöauto) tai 
80 km/h (N1-luokan henkilöauto).

• Renkaan kuormitusluokan mukainen 
suurin kuormitus ei saa ylittyä yli 15 
prosentilla M1-luokan henkilöautos-
sa, perävaunun vetoaisan aiheutta-
man lisäkuormituksen takia. Nosta 
rengaspainetta vähintään 0,2 bar ja 
säilytä alle 100 km/h ajonopeus.

Autollasi voi vetää perävaunua. Tarkista 
perävaunun yhteensopivuus tämän kap-
paleen osasta ”Perävaunun massa”. 

Perävaunun vetäminen vaikuttaa ajami-
seen. Se aiheuttaa muutoksia ohjauk-
sessa, polttoaineen kulutuksessa ja 
osien kulumisnopeudessa. Perävaunun 
vetäminen onnistuneesti ja turvallisesti 
edellyttää oikeanlaisia ja oikein käytetty-
jä varusteita.

Tämä osa sisältää hyväksi koettuja perä-
vaunun vetämiseen liittyviä neuvoja ja 
turvallisuusohjeita. Niitä noudattamalla 
varmistat matkustajien turvallisuuden. 
Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen 
perävaunun vetämistä.

Moottorin, vaihteiston, akseliston ja ren-
kaiden kuormitus kasvaa vedettävän 
lisäpainon takia. Moottorin kierrosnope-
us ja kuormitus on ajaessa normaalia 
korkeampi. Se tuottaa tällöin enemmän 
lämpöä. Myös perävaunun ilmavastus 
lisää kuormitusta.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

HUOMAUTUS
Perävaunun vetäminen ohjeiden 
vastaisesti saattaa johtaa kalliisiin 
korjaustöihin, joita auton takuu ei 
kata. Noudata tässä osassa annet-
tuja ohjeita vetäessäsi perävaunua. 

  VAROITUS – Perävaunun 
vetäminen

Vääränlaisten varusteiden käyttö 
tai kuljettajan tekemä virhe saat-
taa johtaa auton hallinnan menet-
tämiseen vedettäessä perävaunua. 
Esimerkiksi jarruttaminen ei saata 
onnistua lainkaan, jos perävaunu 
on liian painava. Autossa oleville 
henkilöille saattaa aiheutua vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja. 
Noudata tässä osassa annettuja 
ohjeita vetäessäsi perävaunua.

  VAROITUS  – 
Painorajoitukset

Varmista ennen perävaunun 
vetämistä, etteivät sen kokonais-
massa, auton kokonaismassa, suu-
rin akselimassa tai peävaunun aisa-
paino ylitä sallittuja enimmäisrajoja.
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✽ MUISTUTUS – Vetokoukun
sijainti

Vetokoukun kiinnityskohdat sijaitsevat 
molemmilla puolilla auton pohjassa, 
takarenkaiden takana.

Vetokoukku
On tärkeää, että vetokoukkuvaruste on 
oikeantyyppinen. Sivutuuli, ohitettavat 
suuret rekat ja huonot tiet ovat sellaisia 
syitä, joiden takia vetokoukun pitää olla 
kunnollinen. Tässä on joitakin noudatet-
tavia ohjeita:
• Joudutaanko koriin tekemään reikiä 

vetokoukun asentamiseksi? Reiät 
pitää sulkea tiiviisti, kun vetokoukku 
irrotetaan.

 Jos reikiä ei suljeta asianmukaisesti, 
hengenvaarallista häkäkaasua (CO) 
saattaa päästä matkustamoon ja vettä 
sekä likaa kulkeutua korin sisäosiin.

• Auton puskureita ei ole tarkoitettu veto-
koukun kiinnityspisteiksi. Älä kiinnitä 
niihin minkääntyyppistä vetokoukkua. 
Käytä ainoastaan runkoon asennetta-
via vetokoukkuja, joissa ei ole pusku-
riin kiinnitettäviä osia.

• Voit hankkia autokohtaisen HYUN-
DAI-vetokoukun valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä.

Turvavaijerit
Kiinnitä aina turvavaijeri auton ja perä-
vaunun välille. Vedä turvavaijeri perä-
vaunun vetoaisan alitse niin ettei se osu 
tiehen, jos se irtoaa vetokoukusta.
Tutustu valmistajan toimittamiin turvavai-
jerin käyttöön liittyviin oheisiin. Noudata 
valmistajan antamia ohjeita. Säädä tur-
vavaijerin kireys niin, että kääntyminen 
onnistuu helposti. Varmista etteivät tur-
vavaijerit löysty niin paljon, että ne osu-
vat tienpintaan.

OVF061016
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Jarrulliset perävaunut 
Varmista että perävaunun jarrut ovat 
määräysten mukaiset sekä oikein asen-
netut ja että ne toimivat oikein.
Käytä jarrullista perävaunua, kun lasta-
tun perävaunun massa ylittää suurimman 
sallitun jarruttoman perävaunun massan. 
Noudata jarrujärjestelmän asennus- ja 
huolto-ohjeita.
• Älä muokkaa auton jarrujärjestelmää 

tai yhdistä perävaunun jarrujärjestel-
mää auton jarrujärjestelmään.

Perävaunun vetäminen
Perävaunun vetäminen edellyttää tie-
tämystä siihen liittyvistä käytännöistä. 
Tutustu perävaunun vetämiseen ennen 
julkiselle tielle siirtymistä. Huomioi perä-
vaunun lisäpainon vaikutus ohjattavuut-
teen ja auton käyttäytymiseen jarrutet-
taessa. Huomioi myös, että auton ja 
perävaunun yhdistelmä on huomatta-
vasti pelkkää autoa pidempi ja että sen 
ohjattavuus on huomattavasti huonompi.
Tarkista vetokoukku ja -aisa, turvavaije-
rin kiinnitys, sähköliitännät, valot, renkaat 
ja peilien säädöt, ennen liikkeellelähtöä. 
Jos perävaunussa on sähkötoimiset jar-
rut, tarkista niiden toimivuus painamalla 
jarrukytkintä auton ja perävaunun liik-
kuesssa. Samalla voit tarkistaa sähkölii-
täntöjen toimivuuden.
Tarkista ajoittain matkan aikana, että 
kuorma on kiinnitetty turvallisesti ja että 
perävaunun valot sekä jarrut toimivat.

Turvaväli
Jätä kaksi kertaa tavanomaista pidempi 
turvaväli edelläajavaan, kun vedät perä-
vaunua. Näin vältät todennäköisimmin 
äkkijarrutusta ja äkillisiä ohjausliikkeitä 
edellyttävät tilanteet. 

Ohittaminen
Varaudu huomattavasti pidempään ohi-
tusmatkaan perävaunua vetäessäsi.
Ajoneuvoyhdistelmän pituuden vuoksi 
sinun täytyy ajaa tavanomaista pidem-
pään ohituskaistalla, ennen kuin voit 
palata ajokaistalle.

Peruuttaminen
Käännä ohjauspyörää yhdellä kädellä 
sen alareunasta. Liikuta kättäsi vasem-
malle, kun haluat kääntää perävaunua 
vasemmalle. Liikuta kättäsi oikealle, kun 
haluat kääntää perävaunua oikealle.
Peruuta hitaasti ja pyydä toista henkilöä 
opastamaan sinua auton ulkopuolelta, 
jos mahdollista.

Kääntyminen
Käänny loivemmin kun vedät perävau-
nua. Näin vältät perävaunun ajautumisen 
tien reunan yli ja osumisen jalkakäytävän 
reunaan, liikennemerkkeihin, puihin tai 
muihin esteisiin. Vältä voimakkaita ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä. Kytke suuntavilk-
ku tavanomaista aikaisemmin.

  VAROITUS – Perävaunun
jarrut

Älä vedä jarrullista perävaunua, 
jos olet epävarma jarrujärjestel-
män käyttöönottoon tai asennuk-
seen liittyvistä toimenpiteistä. Älä 
yritä asentaa jarrujärjestelmää 
jarruttomaan perävaunuun itse. 
Teetä työ siihen erikoistuneessa 
asennusliikkeessä.
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Suuntavilkkujen käyttö perävaunua 
vedettäessä
Autoon tulee liittää perävaunun johtosar-
ja erillisen suuntavilkun käyttöä varten. 
Vihreä nuolimerkkivalo vilkkuu mittaris-
tossa, kun suuntavilkku on kytketty. Kun 
perävaunun johtosarja on kytketty oikein, 
sen suuntavilkut toimivat samanaikaises-
ti ajoneuvon vilkkujen kanssa.
Vihreä nuolimerkkivalo vilkkuu mittaris-
tossa, vaikka perävaunun suuntavilkun 
polttimo olisi palanut. Takanasi ajavat 
ajoneuvot eivät tuolloin näe suuntavilk-
kua, vaikka olet kytkenyt sen. Tarkista 
perävaunun suuntavilkkujen toimivuus
ajoittain. Tarkista kaikkien perävaunun 
valojen toimivuus, kun kytket johtosarjan 
tai irrotat sen.
Älä yhdistä perävaunun valojärjestelmää 
suoraan autosi valojärjestelmään. Käytä 
ainoastaan alkuperäistä perävaunun 
johtosarjaa.
Saat apua johtosarjan asennukseen val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

Ajaminen ylä- ja alamäissä 
Vähennä ajonopeutta ja vaihda pienem-
mälle vaihteelle, ennen kuin ajat pitkään 
tai jyrkkään alamäkeen. Saatat muuten 
joutua painamaan jarrupoljinta niin usein, 
että jarrut ylikuumenevat, jolloin niiden 
suorituskyky heikkenee.
Laske ajonopeus noin 70 km:iin/h pitkäs-
sä ylämäessä moottorin ja vaihteiston 
ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.
Pidä vaihteenvalitsin D-asennossa,
kun vedät jarrutonta perävaunua, 
jonka paino ylittää suurimman sallitun 
perävaunupainon.
Vaihteisto kuumenee hitaammin 
D-asennossa ja sen käyttöikä pitenee.

 VAROITUS 
Muun kuin alkuperäisen perävau-
nun johtosarjan käyttö saattaa vau-
rioittaa auton sähköjärjestelmää tai 
aiheuttaa vammoja. 

HUOMAUTUS
• Varmista, ettei moottori ylikuu-

mene, kiinnittämällä erityistä 
huomiota jäähdytysnesteen läm-
pötilaan vetäessäsi perävaunua 
jyrkässä mäessä (kaltevuus yli 6 
prosenttia).

 Pysäytä auto heti kun mahdollista 
ja anna moottorin käydä jouto-
käyntiä, kunnes se jäähtyy, jos 
jäähdytysnesteen lämpötilamitta-
rin osoitin nousee ”130/H (HOT)” 
-merkinnän tasolle. Jatka ajamis-
ta moottorin jäähdyttyä riittävästi.

• Voit vähentää moottorin ja vaih-
teiston ylikuumenemisriskiä 
so vit ta malla ajonopeuden perä-
vaunun painoon ja mäen kalte-
vuuteen sopivaksi.
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Mäessä pysäköiminen 
Älä pysäköi autoa mäessä sijaitsevalle 
pysäköintipaikalle, kun siihen on kytket-
ty perävaunu. Jos ajoneuvoyhdistelmä 
lähtee mäessä tahattomasti liikkeelle,
se saattaa aiheuttaa sivullisille vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja ja auto 
sekä perävaunu saattavat vaurioitua.

Toimi seuraavasti, jos pysäköiminen 
mäessä sijaitsevalle pysäköintipaikalle 
on välttämätöntä:
1. Aja pysäköintipaikalle. Käännä ohjaus-

pyörää niin, että pyörät kääntyvät jal-
kakäytävän reunaa kohti (oikealle ala-
mäessä, vasemmalle ylämäessä).

2. Jos auto on varustettu manuaali-
vaihteistolla, siirrä vaihteenvalitsin 
vapaa-asentoon. Siirrä vaihteenvalit-
sin P-asentoon, jos auto on varustettu 
automaattivaihteistolla.

3. Kiristä seisontajarru ja sammuta 
moottori.

4. Aseta kiilat perävaunun pyörien mäen 
pohjan suuntaiselle puolelle.

5. Käynnistä moottori, paina jarrupoljin 
pohjaan asti ja pidä se painettuna, 
siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon 
ja vapauta seisontajarru. Vapauta jar-
rupoljinta hitaasti, kunnes kiilat tukevat 
ajoneuvoyhdistelmää.

6. Paina jarrupoljin pohjaan asti, kiristä 
seisontajarru ja siirrä vaihteenvalitsin 
R-asentoon (manuaalivaihteisto) tai 
P-asentoon (automaattivaihteisto). 

7. Sammuta moottori ja vapauta jarrupol-
jin, mutta älä vapauta seisontajarrua. 

 VAROITUS – 
Pysäköiminen mäessä

Perävaunun irtoaminen mäkeen 
pysäköidystä autosta saattaa 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

 VAROITUS – 
Seisontajarru

Autosta poistuminen saattaa olla 
vaarallista, jos seisontajarrua ei ole 
kiristetty.
Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos 
et sammuta moottoria poistuessa-
si autosta. Siitä saattaa aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.
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Mäkilähtö
1. Vaihteenvalitsimen ollessa vapaa- 

asennossa (manuaalivaihteisto) tai 
P-asennossa (automaattivaihteisto), 
paina jarrupoljin pohjaan asti ja toimi 
seuraavasti pitäessäsi sen painettuna:

 •  Käynnistä moottori
 •  Siirrä vaihteenvalitsin 1. -asentoon 

(manuaalivaihteisto) tai D-asentoon 
(automaattivaihteisto) ja

 •  vapauta seisontajarru
2. Vapauta jarrupoljin hitaasti.
3. Aja eteenpäin, kunnes perävaunun 

renkaat irtoavat kiiloista.
4. Pysäytä auto ja pyydä matkustajaa 

noutamaan kiilat.

Perävaunun aiheuttama 
huollontarve
Autosi tulee huollattaa useammin, 
jos vedät perävaunua säännöllisesti. 
Huollossa tulee kiinnittää erityisesti huo-
mioita moottori-, vetopyörästö- ja vaih-
teistoöljyyn sekä jäähdytysnesteeseen. 
Myös jarrujärjestelmän osien kunto tulee 
tarkistaa säännöllisesti. Löydät lisätie-
toa edellämainituista järjestelmistä tästä 
käsikirjasta nopeasti käyttämällä aak-
kosellista hakemistoa. Tutustu näitten 
osioiden sisältöön ennen liikkeellelähtöä.
Huolla myös perävaunu ja vetokoukku 
asianmukaisesti. Noudata perävaunun 
huolto-ohjelmaa ja tarkista sen kunto 
säännöllisesti. Tarkista perävaunun ja 
vetokoukun kunto mielellään ennen 
jokaista liikkeellelähtöä. Erityisen tärkeää 
on tarkistaa, että ruuvit ja mutterit eivät 
ole löystyneet.

HUOMAUTUS
• Moottori saattaa ylikuumentua 

perävaunun aiheuttaman lisä-
kuormituksen takia, erityisesti 
kuumina päivinä ja ylämäessä 
ajettaessa. Kytke ilmastointi pois 
päältä ja pysäytä auto, jos jäähdy-
tysnesteen lämpötila nousee liian 
korkeaksi.

• Tarkista vaihteistoöljy tavan-
omaista useammin, kun vedät 
perävaunua.

• Asennuta autoosi jäähdyttimen 
puhallin moottorin suoritusky-
vyn parantamiseksi perävaunua 
ve det täessä, jos autoasi ei ole 
varustettu ilmastointilaitteella.
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Perävanun vetäminen
Huomioi seuraavat asiat, kun vedät 
autollasi perävaunua:
• Harkitse kitkavetopään käyttämistä. 

Pyydä lisätietoja kitkavetopäästä veto-
koukkujen jälleenmyyjältä. 

• Älä vedä perävaunua ensimmäisen 
2 000 ajokilometrin aikana, koska 
moottorin totutusajoa ei ole vielä suori-
tettu loppuun. Muutoin moottori ja vaih-
teisto saattavat vaurioitua vakavasti.

• Pyydä lisätietoja perävaunun vetämi-
seen tarvittavista tarvikkeista valtuute-
tusta HYUNDAI-liikkeestä.

• Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 
100 km/h)

• Ajonopeuden tulee olla pitkää ylämä-
keä ajettaessa alle 70 km/h tai nopeus-
rajoituksen mukainen, jos se on alle 
70 km/h.

• Painoon liittyvät huomioon otettavat 
asiat:

 
   Moottori

Osa

Bensiinimoottori Moottori

Nu 2.0
Gamma

1.6
U2 1,7 

(Matala)
U2 1,7 (Korkea)

M/T A/T M/T M/T M/T DCT

Suurin
perävaunumassa

kg

Jarruton
700

(1543)
700

(1543)
600

(1323)
700

(1543)
700

(1543)
700

(1543)

Jarrullinen
1500

(3307)
1500

(3307)
1300

(2866)
1500

(3307)
1800

(3968)
1500

(3307)

Suurin sallittu aisapaino 
           kg (Ibs.)

70
(154)

70
(154)

60
(132)

80
(176)

80
(176)

70
(154)

Suurin sallittu ylitys vetoaisan 
kuulaan
                                mm (Inch)

1180 (46,4)

 Moottori

Osa

Bensiinimoottori Moottori

Nu 2.0 U2 1,7

M/T A/T M/T DCT

Suurin
perävaunumassa

kg

Jarruton
650

(1433)
650

(1433)
700

(1543)
650

(1433)

Jarrullinen
1300

(2866)
1300

(2866)
1500

(3307)
1300

(2866)

Suurin sallittu aisapaino
                                                 kg (Ibs.)

60
(132)

60
(132)

70
(154)

60
(132)

Suurin suositettu ylitys vetoaisan kuulaan
                                          mm (tuumaa)

1180 (46,4)

M/T : Manuaalivaihteisto
A/T : Automaattivaihteisto

Eurooppaan

Muualla kuin Euroopassa
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Perävaunun massa
Paljonko perävaunu saa enimillään 
painaa? Perävaunun paino ei saa ylit-
tää rekisteriotteeseen merkittyä jar-
rullisen perävaunun suurinta massaa.
Enimmäispainorajan alittavakin perävau-
nu saattaa joissain olosuhteissa olla liian 
painava.
Perävaunun enimmäispaino riippuu 
käyttötavasta. Tärkeitä siihen vaikutta-
via tekijöitä ovat ajonopeus, korkeus 
merenpinnasta, tien kaltevuus, ulkoläm-
pötila ja se miten usein autolla vedetään 
perävaunua. Sopivin mahdollinen paino 
saattaa myös osittain määräytyä autoosi 
asennettujen lisävarusteiden perusteella.

Aisapaino
Perävaunun kytkentämassa tulee tietää 
tarkoin, sillä se vaikuttaa autosi koko-
naismassaan. Auton kokonaismassa
sisältää auton ominaispainon lisäksi 
matkustajien, matkatavaroiden ja poltto-
aineen painon. Perävaunua vedettäes-
sä kokonaismassaan täytyy lisätä myös 
perävaunun kytkentämassa.

Perävaunun aisapaino saa olla enintään 
10 prosenttia kuormatun perävaunun 
kytkentämassasta. Punnitse perävaunun 
paino ja aisapaino erikseen ja tarkista, 
että ne ovat säännöstenmukaiset. Jos 
aisapainoraja ylittyy, aisapainoa voidaan 
mahdollisesti vähentää asettelemalla 
perävaunun kuorma uudelleen.

C190E02JM

Suurin akselimassa Ajoneuvon 
kokonaismassa

C190E01JM

Aisapaino Perävaunun
kokonaismassa
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Ajaminen

✽ MUISTUTUS
Moottorin suorituskyky laskee, kun ajo-
neuvon korkeus merenpinnasta kasvaa. 
Ensimmäisen 1 000 m jälkeen kokonais-
painoraja (perävaunun paino + auton 
kokonaismassa) laskee 10 prosentilla 
jokaista merenpinnasta noustua 1000 
m kohden.

VAROITUS – Perävaunu
• Älä koskaan kuormaa perävau-

nun takaosaan enemmän painoa 
kuin etuosaan. Etuosaan tulisi 
kuormata noin 60 prosenttia ja 
takaosaan noin 40 prosenttia 
perävaunun kokonaiskuormasta.

• Älä koskaan ylitä perävaunun 
tai vetokoukun painorajoitusta. 
Väärin kuormattu perävaunu saat-
taa vauroittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilövahinkoja. Tarkista painot 
kalibroidulla vaa’alla tai julkises-
sa punnituspisteessä. 

• Saatat menettää auton hallinnan 
väärin kuormatun perävaunun 
takia.



5 91

Ajaminen

Tämän osion ojeet auttavat sinua las-
taamaan autosi ja/tai perävaunusi niin, 
ettei sen paino ylitä suurinta sallittua 
painoa. Auto toimii mahdollisimman suo-
rituskykyisesti, kun se on lastattu oikein. 
Tutustu seuraaviin termeihin auton/perä-
vaunun enimmäispainon määrittämiseksi 
ennen lastauksen aloittamista.

Auton omamassa 
Sisältää auton, kaikkien vakiovarustei-
den ja täyden polttoainemäärän painon. 
Ei sisällä matkustajien, valinnaisvarustei-
den tai kuorman painoa.

Todellinen omamassa
Auton omamassan ja valinnaisvarustei-
den painon summa.

Kuorman paino
Kuorman ja valinnaisvarusteiden 
yhteispaino.

Akselimassa
Etu- ja taka-akseliin kohdistuva paino, 
sisältää omamassan ja kuorman painon.

Suurin sallittu akselimassa
Suurin yhteen akseliin kohdistuva paino. 
Nämä luvut on merkitty tyyppikilpeen. 
Suurinta sallittua akselipainoa ei saa 
koskaan ylittää.

Kokonaismassa
Tämä on auton omamassan sekä kuor-
man ja matkustajien painon summa. 

Suurin sallittu kokonaismassa 
(GVWR)
Täyteenlastatun auton paino (mukaan-
lukien kaikki varusteet, matkustajat ja 
matkatavarat). Tämä arvo on merkitty 
tyyppikilpeen.

Ylikuorma

AUTON PAINO

VAROITUS – Auton paino
Autosi suurin sallittu akseli- ja 
kokonaismassa on merkitty kuljet-
tajan (tai etumatkustajan) ovessa 
sijaitsevaan tyyppikilpeen. Näiden 
painorajoitusten ylittäminen saat-
taa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
onnettomuuden. Punnitse matka-
tavarat ja matkustajat laskeaksesi 
kuorman tarkan painoa. Älä ylitä 
painorajoituksia.
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MUUN LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 

Hätävilkut
Hätävilkkujen käyttö viestittää muiden 
ajoneuvojen kuljettajille, että heidän 
tulee kiinnittää erityistä huomiota lähes-
tyessään autoasi tai ohittaessaan sen. 

Käytä hätävilkkuja, kun joudut suorit-
tamaan korjaustöitä tai pysähdyt tien 
sivuun.
Paina hätävilkkukytkintä virta-avaimen 
ollessa missä tahansa asennossa. 
Hätävilkkukytkin sijaitsee keskikonsolin 
kytkinpaneelissa. Kaikki suuntavilkut vilk-
kuvat samanaikaisesti.

• Hätävilkut toimivat, vaikka moottori 
olisi sammutettu.

• Et voi käyttää hätä- ja suuntavilkkuja 
samanaikaisesti.

• Pidä hätävilkut päällä, kun autoa 
hinataan.

OVF061001
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HÄTÄTILANNE MATKAN AIKANA
Jos moottori sammuu 
 risteyksessä
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon ja 

työnnä auto turvalliseen paikkaan. 
• Saatat saada auton liikkumaan eteen-

päin siirtämällä vaihteenvalitsimen 2. 
tai 3. vaihdeasentoon ja käynnistämäl-
lä moottorin, painamatta ensin kytkin-
poljinta (manuaalivaihteistolla varuste-
tut autot).

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1. Vapauta kaasupoljin, aja suoraan 

eteenpäin ja anna ajonopeuden hidas-
tua. Älä paina jarrupoljinta välittömästi 
tai ohjaa heti tien sivuun, sillä se saat-
taa aiheuttaa onnettomuuden. Paina 
jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa auto tien 
sivuun, kun ajonopeus on hidastunut 
riittävästi. Aja mahdollisimman kauas 
tiestä ja pysäköi tasaiselle, kantavalle 
alustalle. Jos ajat moottoritiellä, älä 
pysäköi keskikaistalle.

2. Kun auto on pysähtynyt, kytke hätä-
vilkut, kiristä seisontajarru, siirrä 
vaihteenvalitsin P-asentoon (auto-
maattivaihteisto) tai R-asentoon 
(manuaalivaihteisto).

3. Pyydä matkustajia poistumaan autos-
ta. Varmista että he eivät poistu ajo-
kaistan puoleisista ovista.

4. Vaihda tyhjentynyt rengas tässä luvus-
sa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos moottori sammuu ajon aikana
1. Aja suoraan eteenpäin ja hidasta 

ajonopeutta vähitellen. Pysäytä auto 
varoen turvalliseen paikkaan.

2. Kytke hätävilkut.
3. Yritä käynnistää moottori. Ota yheyt-

tä valtuutettuun HYUNDAI-liikkee-
seen tai tiepalveluun, jos moottori ei 
käynnisty.



46

Miten toimia hätätilanteessa?

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Jos moottori ei käynnisty tai sen 
käynnistäminen on vaikeaa
1. Varmista, että vaihteenvalitsin on N- 

tai P-asennossa ja että seisontajarru 
on kiristetty, jos autosi on varustettu 
automaattivaihteistolla.

2. Tarkista, että akkukaapelit ovat pai-
kallaan, niiden liitokset ovat puhtaat ja 
että ne eivät ole löystyneet.

3. Sytytä sisävalo. Akku on tyhjentynyt, 
jos sisävalo sammuu tai himmenee, 
kun käytät käynnistysmoottoria.

4. Varmista, että käynnistysmoottorin liit-
timet eivät ole löystyneet.

5. Älä yritä käynnistää moottoria työn-
tämällä tai hinaamalla autoa. Katso 
lisätietoja kohdasta ”Käynnistäminen 
apukäynnistyskaapeleilla”.

Jos käynnistysmoottori toimii 
normaalisti ja moottori ei 
käynnisty
1. Tarkista polttoaineen määrä.
2. Varmista että virta-avain on LOCK/

OFF-asennossa ja tarkista kaikki virta-
lukon, sytytyspuolan ja sytytystulppien 
liitokset. Kytke kaikki irronneet tai löy-
sät liittimet uudelleen

3. Tarkista polttoaineputkisto silmämää-
räisesti moottoritilassa.

4. Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen tai tiepalveluun, jos moot-
tori ei käynnisty, kun olet korjannut 
löytyneet ongelmat.

VAROITUS
Älä yritä käynnistää moottoria työn-
tämällä tai hinaamalla autoa. Se voi 
vaurioittaa autoa tai johtaa onnetto-
muuteen. Auton katalysaattori saat-
taa ylikuormittua (jos varusteena) ja 
aiheuttaa palovaaran.
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KÄYNNISTÄMINEN APUKÄYNNISTYSKAAPELEILLA

Kytke kaapelit kuvan mukaisessa nume-
rojärjestyksessä ja irrota päinvastaisessa 
järjestyksessä.

Käynnistäminen
apukäynnistyskaapeleilla
Moottorin käynnistäminen apukäynnis-
tyskaapelien avulla saattaa olla väärin 
toteutettuna vaarallista. Noudata apu-
käynnistyskaapelien käyttöön liittyviä 
ohjeita, jotta akku ja auton järjestelmät 
eivät vaurioidu. Anna mekaanikon tai 
hinauspalvelun käynnistää moottori, ellet 
ole täysin varma käynnistämiseen liitty-
vistä toimenpiteistä.

HUOMAUTUS
Kytke apukäynnistyskaapelit vain 
12 voltin sähköjärjestelmään. 
Auton käynnistysmoottori, syty-
tysjärjestelmä ja muu sähköjär-
jestelmä saattaa vaurioitua pysy-
västi, jos kytket apukäynnistys-
kaapelit 24 voltin sähköjärjestel-
mään (joko kaksi 12 voltin akkua 
sarjaan kytkettynä tai 24 voltin 
moottori-generaattoriyksikkö).

VAROITUS – Akku
• Älä käsittele avotulta akun lähei-

syydessä. Kipinä tai avotuli saat-
taa sytyttää akun tuottama vety-
kaasun ja aiheuttaa räjähdyksen. 

 Vältyt vakavilta vammoilta ja 
auton vaurioitumiselta noudatta-
malla tarkoin näitä ohjeita. Anna 
ammattilaisen suorittaa työ, jos 
et ole varma miten sinun tulisi toi-
mia. Auton akku sisältää rikkihap-
poa. Se on myrkyllistä ja erittäin 
syövyttävää. Käytä suojalaseja ja 
varo, ettei happoa joudu iholle-
si tai vaatteillesi, kun käynnistät 
auton apukäynnistyskaapeleilla.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avulla, 
jos tyhjentynyt akku on jäätynyt 
tai jos sen nestetaso on matala; 
akun kotelo saattaa haljeta tai 
akku saattaa räjähtää.

VAROITUS – Akku
Älä yritä tarkistaa akun nestetasoa, 
sillä akun kotelo saattaa haljeta 
tai se saattaa räjähtää ja aiheuttaa 
vakavia vammoja.

1VQA4001

Tyhjentynyt akku

Apukäynnistyskaapelit

 ■ Moottoritila

Apuakku

(-)

(+)

(+)
(-)
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Apukäynnistys

1. Varmista, että apukäynnistyksessä
käytettävän akun jännite on 12 V ja 
että sen miinusnapa on maadoitettu.

2. Jos apukäynnistyskaapelit kytketään 
toisen auton akkuun, varmista etteivät 
autot ole kosketuksessa toisiinsa.

3. Sammuta kaikki tarpeettomat 
sähkölaitteet.

4. Kytke apukäynnistyskaapelit tarkaal-
leen kuvan mukaisessa järjestyksessä. 
Liitä apukäynnistyskaapelin pää ensin 
tyhjentyneen akun plusnapaan (1) ja 
liitä sitten kaapelin toinen pää apukäyn-
nistyksessä käytettävän akun plus-
napaan (2). Liitä seuraavaksi toisen 
apukäynnistyskaapelin pää apukäyn-
nistyksessä käytettävän akun miinus-
napaan (3) ja liitä tämän kaapelin toi-
nen pää kaukana akusta sijaitsevaan, 
kiinteään metalliosaan käynnistettävän 
auton moottoritilassa (4) (kuten moot-
torin nostokorvakkeeseen). Älä liitä sitä 
osaan tai sellaisen osan lähelle, joka 
liikkuu kun moottori käynnistetään. 

Varmista, että apukäynnistyskaa-
pelien liittimet eivät koske muuhun 
kuin ohjeen mukaiseen akkunapaan 
tai maadoituspisteeseen. Älä nojaudu 
akun yli kiinnittäessäsi kaapeleita.

5. Käynnistä apukäynnistyksessä käytet-
tävän auton moottori, nosta sen käyn-
tinopeus noin lukemaan 2000 r/min 
ja käynnistä käynnistettävän auton 
moottori.

Tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos akun tyhjenemiseen ei 
löydy selvää syytä.

Käynnistäminen työntämällä
Manuaalivaihteistolla varustettua autoa 
ei saa käynnistää työntämällä, sillä tämä 
voi vaurioittaa katalysaattoria. Automaat-
tivaihteistolla varustettuja autoja ei voi 
käynnistää työntämällä. Menettele tässä 
osassa kuvatun apukaapelikäynnistämi-
sen ohjeiden mukaisesti.

 VAROITUS
Älä käynnistä autoa hinaamalla, 
sillä se saattaa käynnistyessään 
liikkua eteenpäin odottamattomasti 
ja törmätä vetävään autoon.

 HUOMAUTUS –
Akkukaapelit

Älä yhdistä apukäynnistyskaapelia 
apukäynnistyksessä käytettävän 
akun miinusnavan ja tyhjentyneen 
akun miinusnavan välille. Tyhjen-
tynyt akku saattaa ylikuumentua, 
jolloin sen kotelo murtuu ja akku-
happo pääsee vuotamaan.

 HUOMAUTUS – Suljettu 
lyijyakku (AGM) 
(jos varusteena)

• AGM (Absorbent Glass Matt) 
-akut ovat huoltovapaita ja niihin 
liittyvät työt tulisi teettää valtuute-
tussa HYUNDAI-liikeessä. Käytä 
AGM-akun lataamiseen ainostaan 
AGM-akkujen lataamiseen tarkoi-
tettua automaattista akkulaturia.

• Kun uusit AGM-akun, vaihda 
se ainoastaan alkuperäiseen, 
Stop & Start (ISG) -järjestel-
män kanssa yhteensopivaan 
HYUNDAI-akkuun.

• Älä avaa akun yläosan kantta 
äläkä irrota sitä. Akkuneste saat-
taa vuotaa ja aiheuttaa vakavia 
vammoja.

• Stop & Start -järjestelmä ei toimi 
välittömästi akun vaihtamisten tai 
uudelleenkytkemisen jälkeen.

 Anna akun jänniteanturin kalibroi-
tua noin 4 tunnin ajan, jos haluat 
käyttää Stop & Start -toimintoa.
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JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE
Moottorin lämpötila on todennäköisesti 
liian korkea, jos jäähdytysnesteen läm-
pömittarin osoitin on H-merkinnän tasol-
la, huomaat moottorin tehon laskeneen 
tai kuulet moottorista nakutusääntä. 
Toimi seuraavasti:

1. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen 
paikkaan.

2. Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 
(automaattivaihteistolla varustettu 
auto) tai vapaa-asentoon (manuaa-
livaihteistolla varustettu auto). Sam-
muta ilmastointi, jos se on päällä.

3. Sammuta moottori, jos jäähdytysnes-
tettä vuotaa auton alle tai konepellin 
alta nousee höyryä. Älä avaa kone-
peltiä, ennen kuin jäähdytysnesteen 
vuotaminen on lakannut tai höyryä 
ei enää näy. Jätä moottori käyntiin 
ja tarkista että jäähdyttimen puhallin 
toimii, jos autossa ei ole näkyvää jääh-
dytysnestevuotoa eikä konepellin alta 
nouse höyryä. Sammuta moottori, jos 
puhallin ei toimi.

4. Tarkista, onko vesipumpun käyttöhih-
na paikallaan. Jos hihna on paikallaan, 
tarkista että se on kiristetty oikein. 
Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai moottoritilan 
pohjasta jäähdytysnestettä. On nor-
maalia, että alle vuotaa kondenssivet-
tä, kun se pysäytetään ilmastoinnin 
käytön jälkeen.

5. Sammuta moottori välittömästi ja ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikeeseen, jos vesipumpun käyt-
töhihna on katkennut tai havaitset 
jäähdytysnestevuodon.

6.   Odota, että moottorin lämpöti-
la putoaa normaaliksi, jos et löydä 
mitään syytä sen ylikuumenemiseen. 
Jos jäähdytysnestesäiliön nestetaso 
on laskenut, nosta nestetaso puolivä-
limerkintään asti lisäämällä säiliöön 
jäähdytysnestettä.

7. Kiinnitä ajaessasi erityistä huomiota 
ylikuumenemiseen liittyviin vikaoirei-
siin. Ota yhteyttä valtuutettuun HYUN-
DAI-liikkeeseen, jos moottori ylikuu-
menee toistamiseen.

HUOMAUTUS
Jäähdytysjärjestelmässä on vuoto, 
jos jäähdytysnesteen paisunta-
säiliön nestetaso laskee huomat-
tavasti, jolloin auto tulee tarkas-
tuttaa viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikeessä.

 VAROITUS
Älä pidä kättä, hiuksia tai vaate-
kappaleita liikkuvien osien kuten 
puhaltimen ja käyttöhihnan lähellä, 
kun moottori on käynnissä.

VAROITUS
Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun 
moottori on kuuma. Jäähdytys-
neste saattaa purkautua suurella 
paineella ja aiheuttaa palovammoja.
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JOS RENGAS TYHJENEE

Tunkki ja työkalut
Tunkki, tunkin kahva ja mutteriavain 
sijaitsevat tavaratilassa. 
Välineet sijaitsevat tavaratilan maton 
alla.
(1) Tunkin kahva
(2) Tunkki
(3) Mutteriavain

Tunkin käyttäminen 
Käytä tunkkia ainoastaan renkaanvaih-
toon hätätilanteessa.
Laske tunkki täysin alas ja sijoita se tava-
ratilaan huolellisesti, jotta se ei aiheuta 
melua ajon aikana.
Noudata tunkin käyttöohjeita henkilöva-
hinkojen välttämiseksi.

OVF061002

 VAROITUS –
Pyörän vaihtaminen

• Älä tee korjaustöitä ajoradalla.
• Aja auto aina kokonaan pois 

ajoradalta ennen pyöränvaihtoa. 
Käytä tunkkia vain tukevalla alus-
talla. Kutsu hinauspalvelu, ellei 
tien vieressä ole tasaista aluetta 
pyöränvaihtoa varten.

• Muista käyttää oikeita nosturin 
kiinnityskohtia auton etu- ja taka-
päässä; älä koskaan käytä pus-
kuria tai mitään muuta kohtaa 
nosturin kiinnityspisteenä.

(jatkuu)
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Varapyörän irrotus ja kiinnitys
Käännä varapyörän kiinnitysruuvia (1) 
vastapäivään.
Kun laitat varapyörän takaisin, aseta se 
paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvi.
Aseta vararengas ja työkalut huolellisesti 
niille varatuille paikoille, jotta ne eivät 
aiheuta melua ajon aikana.

Pyörän vaihtaminen 
1. Pysäköi tasaiselle alustalle ja kiristä 

seisontajarru.
2. Siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon 

(automaattivaihteisto) tai P-asentoon 
(manuaalivaihteisto).

3. Kytke hätävilkut.

(jatkuu)
• Auto saattaa helposti pudota 

pois tunkin päältä ja aiheuttaa 
vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja. Älä anna kenen-
kään työskennellä auton alla 
tai työntää kättä, jalkaa tms. 
auton alle, kun se on pelkän 
tunkin varassa, vaan tue se 
ensin kannatinpukeilla.

• Älä käynnistä tai käytä moot-
toria, kun auto on nostettu 
tunkin varaan.

• Älä anna kenenkään oleskella 
autossa, kun se on nostettu 
tunkin varaan.

• Varmista että lapset pysyvät 
poissa ajoradalta ja ovat riittä-
vän etäällä autosta, kun käytät 
tunkkia.

OED066033OVF061003
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4. Ota mutteriavain, tunkki, tunkin varsi ja 
varapyörä tavaratilasta.

5. Laita kiilat sen puolen etu- ja takaren-
kaan eteen, jota ei nosteta.

6. Avaa pyöränmuttereita kiertämällä 
niitä mutteriavaimella 1 kierros vas-
tapäivään, mutta älä irrota muttereita 
ennen pyörän nostamista irti maasta.   

 VAROITUS –
Pyörän vaihtaminen

• Estä auton liikkuminen pyö-
ränvaihdon aikana kiristämäl-
lä seisontajarru ja asettamalla 
kiilat pyörään, joka on ris-
tikkäin vastakkaisella puolella 
vaihdettavaan pyörään näh-
den.

• Autossa ei saa oleskella ja kii-
lojen käyttö on suositeltavaa 
kaikissa pyörissä, kun autoa 
nostetaan tunkilla.

OVF061005OVF061004
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7. Aseta tunkki vaihdettavaa pyörää 
lähempänä olevaan kiinnityskohtaan. 
Kiinnitä erityistä huomoiota tunkin 
asettelun. Kiinnityskohdat koostuvat 
kahdesta runkoon hitsatusta levystä, 
joissa on kaksi ulkonevaa kielekettä ja 
ympyränmuotoinen kohokuvio tunkin 
kohdistamisen helpottamiseksi.

8. Aseta tunkin kahva paikalleen ja kään-
nä sitä myötäpäivään, niin että pyörä 
nousee hieman irti maasta. Oikea kor-
keus on noin 30 mm. Varmista että 
auto on tunkin päällä vakaasti ja ettei 
se pääse liikkumaan, ennen kuin irro-
tat pyöränmutterit.

9. Avaa mutterit kokonaan ja irrota ne 
sormin. Irrota pyörä ja aseta se vaa-
ka-asentoon vierimisen estämiseksi. 
Kohdista pyörän vanteen läpiviennit 
pyörännavan pultteihin ja aseta pyörä 
paikalleen. Jos kohdistaminen on vai-
keaa, kallista pyörää hieman ja aseta 
ylimmäinen pultti paikalleen. Heiluta 
pyörää edestakaisin, kunnes se on 
helppo asettaa paikalleen.

 VAROITUS – Nosturin 
sijainti

Käytä vammojen välttämisek-
si vain auton mukana tullutta 
tunkkia ja kiinnitä se ainoastaan 
sille tarkoitettuun kiinnityskoh-
taan; älä koskaan tue tunkkia 
muuhun kohtaan ajoneuvossa.

OVF061007 OVF061008
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10. Aseta mutterit paikalleen ja kiristä 
ne sormitiukkuuteen. Aseta mutterit 
niin, että niiden pienempi, kartiomai-
nen pää on auton rungon puolella. 
Varmista, että rengas on mahdolli-
simman hyvin paikallaan heiluttamal-
la rengasta edestakaisin, ja kiristä 
mutterit sormin niin tiukkaan kuin 
mahdollista.

11. Laske auto maahan kiertämällä tun-
kin kampea vastapäivään. 

Aseta mutteriavain kuvan mukaiseen 
asentoon ja kiristä mutterit. Varmista että 
mutteri asettuu avaimen kantaan kunnol-
la. Älä paina avaimen vartta jalalla tai liitä 
siihen jatkokappaletta.
Kiristä mutterit kuvan mukaisessa jär-
jestyksessä. Tarkista mutterien kireys 
yksitellen. Tarkistuta mutterien kireys-
momentti mahdollisimman pian pyö-
ränvaihdon jälkeen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikeessä.

VAROITUS
• Pyörissä ja koristekapseleissa 

saattaa olla teräviä reunoja. 
Käsittele näitä osia varoen, 
mahdollisten vakavien vam-
mojen välttämiseksi. 

• Varmista ettei pyörännavas-
sa tai pyörässä ole epäpuh-
tauksia (kuten mutaa, pikeä, 
hiekkaa), jotka estävät pyörää 
asettumasta kiinteästi napaa 
vasten. Poista epäpuhtaudet 
tarvittaessa. Pyöränmutterit 
saattavat löystyä ja rengas 
irrota, jos niiden kiinnitys-
pinnalla on epäpuhtauksia. 
Saatat menettää auton hal-
linnan pyörän irrotessa ajon 
aikana. Tämä saattaa johtaa 
onnettomuuteen, josta aiheu-
tuu vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.

OVF061009
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Pyöränmutterien oikea tiukkuus:
Teräsvanne ja kevytmetallivanne:
88–108 Nm

Tarkista rengaspaine, jos sinulla on ren-
gaspainemittari. Jos rengaspaine on liian 
alhainen, aja hitaasti lähimmälle huol-
toasemalle täyttämään rengas. Päästä 
ilmaa renkaasta, jos rengaspaine on liian 
korkea. Aseta venttiilinhattu aina takai-
sin paikalleen, rengaspaineen tarkista-
misen ja renkaan täyttämisen jälkeen. 
Renkaasta saattaa muuten vuotaa ilmaa. 
Korvaa hävinnyt venttiilinhattu uudella 
mahdollisimman pian.
Pyöränvaihdon jälkeen aseta tyhjentynyt 
rengas varapyörän paikalle ja työkalut 
niille varatuille paikoille.

Kiinnitä tunkki, tunkin kampi, mutteri-
avain ja vararengas huolellisesti paikoil-
leen, jotta ne eivät tuota melua ajaessa.

HUOMAUTUS
Pyörien muttereissa ja pyö-
rännavan pulteissa on metri-
järjestelmän mukaiset kierteet. 
Asenna mutterit aina takaisin 
samoille paikoille tai käytä vas-
taavia muttereita, joissa on met-
rijärjestelmän mukaiset kierteet. 
Pyörä ei kiinnity pyörännapaan 
oikein, jolloin pyörännapa vau-
rioituu ja täytyy uusia, jos asen-
nat mutterin, jonka kierteet eivät 
ole metrijärjestelmän mukaiset, 
pultteihin jotka ovat metrijärjes-
telmän mukaiset (tai päinvas-
toin).
Suuressa osassa pyöränmut-
tereita ei ole metrijärjestelmän 
mukaisia kierteitä. Tarkista 
kierteiden tyyppi tarkoin ennen 
asennusta. Ota yhteyttä valtuu-
tettuun HYUNDAI-liikeeseen, 
ellet ole varma kierteiden tyy-
pistä.

 VAROITUS – Pyörännavan 
pultit

Pyörä ei mahdollisesti pysy pai-
kallaan, jos pultit ovat vaurioi-
tuneet. Pyörä saattaa irrota ja 
aiheuttaa onnettomuuden, josta 
seuraa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

 VAROITUS – Varapyörän
renkaan liian alhainen 
rengaspaine

Mittaa rengaspaine mahdolli-
simman pian varapyörän käyt-
töönoton jälkeen. Säädä paine 
suosituksen mukaiseksi tarpeen 
mukaan. Tarkista rengaspaine-
suositus kappaleen 8 osasta 
”Renkaat ja vanteet”.
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Tärkeää: Tilapäisajoon tarkoitetun 
varapyörän käyttäminen 
(jos varusteena)
Autosi on varustettu tavallista pyörää 
pienemmällä varapyörällä. Se on pie-
nemmän kokonsa ansiosta helpompi
varastoida. Pyörä on tarkoitettu vain väli-
aikaiseen käyttöön.

Tilapäisajoon tarkoitetun varapyörän ren-
gaspaineen tulisi olla 4,2 bar (420 kPa).

✽ MUISTUTUS
Tarkista varapyörän rengaspaine asen-
nuksen jälkeen. Säädä paine suosituk-
sen mukaiseksi tarpeen mukaan.

Huomioi seuraavat asiat käyttäessä-
si tilapäisajoon tarkoitettua kapeaa 
varapyörää:
• Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, muu-

ten rengas saattaa vaurioitua.
• Valitse ajonopeus niin, että pystyt 

väistämään kaikki tienpinnan vauriot. 
Kuoppaan osuminen tai esimerkiksi 
tiellä olevan romun päältä ajaminen 
saattaa vaurioittaa tilapäisajoon tarkoi-
tettua varapyörää vakavasti.

• Pyörän muu kuin tilapäinen käyttö 
saattaa johtaa rengasrikkoon ja auton 
hallinnan menettämiseen, joista saat-
taa aiheutua vakavia vammoja.

• Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun 
varapyörään merkittyä enimmäiskuor-
marajaa ja auton enimmäismassarajaa.

• Vältä esteiden yli ajamista. Tämä voi 
vaurioittaa autoa;  maavara on noin 
25 mm tavallista pienempi, koska 
tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyö-
rä on läpimitaltaan tavallista pyörää 
pienempi.

HUOMAUTUS
• Aja erityisen varovasti, kun 

autoon on asennettu tilapäis-
käyttöön tarkoitettu varapyö-
rä. Asenna sen tilalle nor-
maalikokoinen pyörä heti kun 
mahdollista.

• Autoon saa asentaa vain 
yhden tilapäiskäyttöön tarkoi-
tetun varapyörän kerrallaan.

VAROITUS
Tilapäiskäyttöön tarkoitettu 
varapyörää tulee käyttää vain 
hätätapauksessa. Ajonopeus ei 
saa ylittää 80 km/h, kun pyörä on 
asennettu. Korjauta tai vaihdata 
alkuperäisen pyörän rengas ja 
asenna se takaisin viipymättä, 
sillä vararenkaan hajoaminen 
saattaa johtaa onnettomuuteen, 
josta aiheutuu vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.
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• Älä pese autoa automaattipesussa, 
kun siihen on asennettu tilapäiskäyt-
töön tarkoitettu varapyörä.

• Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyttöön 
tarkoitettuun varapyörään. Lumiketju 
ei sovi pyörään kunnolla, koska pyörä 
on tavallista pienempi. Pyörä saattaa 
irrota ja vaurioittaa autoa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyö-
rää ei tulisi asentaa tyhjentyneen etu-
pyörän tilalle, jos autolla ajetaan lumi-
sella tai jäisellä tienpinnalla.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä 
on autokohtainen, älä käytä sitä muis-
sa autoissa.

• Tilapäiskäytöön tarkoitetun varapyörän 
renkaan kulutuspinta kuluu tavallista 
nopeammin. Tarkista renkaan kunto 
säännöllisesti ja tarvittaessa asennuta 
pyörään uusi alkuperäisen kokoinen 
rengas.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyö-
rän rengasta ei saa asentaa muulle 
vanteelle, eikä pyörään saa asentaa 
tavallista rengasta, talvirengasta tai 
koristekapselia. Pyörä, siihen asenne-
tut osat ja muut auton osat saattavat 
vaurioitua.

• Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön tarkoi-
tettua varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun autoon on 
asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu 
varapyörä.
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RENGASPAINEEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS, JOS VARUSTEENA)

(1) Matalan rengaspaineen varoitusvalo / 
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
(TPMS) -vikavalo

(2) Varoitus liian matalasta rengaspai-
neesta (näkyy LCD-näytöllä)

Tarkista kaikkien renkaiden (myös vara-
renkaan) rengaspaine kerran kuukau-
dessa, renkaan ollessa kylmä ja lisää 
ilmaa tarvittaessa, kunnes rengaspai-
ne on tunnuslevyyn tai erilliseen tar-
raan merkityn suosituksen mukainen. 
Tarkista rengaspainesuositus erikseen, 
jos käyttämäsi renkaiden koko poikkeaa 
tunnuslevyyn tai tarraan merkitystä ren-
gaskoosta.

Autosi on varustettu rengaspaineen val-
vontajärjestelmällä, joka ilmoittaa sinulle 
LCD-näytöllä, jos jonkun renkaan ren-
gaspaine laskee liian alhaiseksi. Pysäytä 
auto, tarkista rengaspaineet ja lisää ren-
kaaseen ilmaa tarvittaessa. Rengas yli-
kuumenee ja saattaa vaurioitua, jos sen 
rengaspaine on liian alhainen. Rengas 
myös kuluu nopeammin, auton polttoai-
neenkulutus kasvaa ja se saattaa huo-
nontaa ohjattavuutta ja pidentää pysäh-
tymismatkaa.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
(TPMS) ei korvaa renkaiden säännöllistä 
huoltoa ja kuljettajan tulee varmistaa 
säännöllisesti, että rengaspaine on riittä-
vä, vaikka järjestelmä ei olisikaan ilmoit-
tanut liian alhaisesta rengaspaineesta.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vikavalo syttyy kun järjestelmässä on 
toimintahäiriö. Vikavalo toimii myös 
matalan rengaspaineen varoitusvalona. 
Valo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää 
päälle, kun järjestelmässä on toiminta-
häiriö. Tämä toistuu aina kun moottori 
käynnistetään, kunnes toimintahäiriö kor-
jataan. Jos TPMS-vikavalo jää palamaan 
vilkuttuaan ensin noin 1 minuutin ajan, 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse liian 
matalaa rengaspainetta. 

OVF061011
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Toimintahäiriö saattaa johtua esimerikik-
si epäyhteensopivan renkaan tai vanteen 
asentamisesta. Tarkista syttyykö vikava-
lo pyörään tehtyjen muutosten tai uuden 
pyörän asentamisen jälkeen, jotta tiedät 
onko pyörä yhteensopiva rengaspaineen 
valvontajärjestelmän kanssa.

✽ MUISTUTUS
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, kun:
1.  Matalan rengaspaineen merkkivalo / 

rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vikavalo ei syty.

2.  Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vikavalo vilkkuu noin minuttin ajan 
ja jää päälle. 

3.  Ilmoitus matalasta rengaspaineesta 
jää LCD-näytölle. 

Matalan rengaspaineen 
merkkivalo

Pyörän sijainti-ilmoitus

Matalan rengaspaineen varoitusvalo 
syttyy, kun yhden tai useamman pyö-
rän rengaspaine on liian matala. Pyörän 
sijainti-ilmoituksen symbolit osoittavat 
vikaantuneen pyörän sijainnin.

Vähennä ajonopeutta ja varaudu pysäh-
tymismatkan pitenemiseen, kun varoitus-
valo syttyy tai LCD-näytöllä näkyy ilmoi-
tus. Pysäytä auto viipymättä ja tarkista 
rengaspaineet. Lisää renkaisiin ilmaa, 
kunnes rengaspaine vastaa auton tun-
nuslevyyn tai kuljettajan oven sisäkarmin 
alaosaan kiinnitettyyn tarraan merkittyä 
rengaspainesuositusta. Vaihda vaurioitu-
neen pyörän tilalle varapyörä, ellet kyke-
ne ajamaan läheiselle huoltoasemalle 
tai jos rengaspaine ei nouse suositellulle 
tasolle.

Järjestelmä toimii seuraavasti, kun vaih-
dat vaurioituneen pyörän tilalle varapyö-
rän:
• Koska varapyörässä ei ole rengaspai-

neanturia, järjestelmän vikavalo saat-
taa palaa noin minuutin ajan ja jäädä 
päälle. (Alkuperäinen, paineanturilla 
varustettu pyörä ei ole autossa.)

• Koska varapyörän renkaassa ei ole 
paineanturia, rengaspaineen valvonta-
järjestelmän vikavalo palaa jatkuvasti 
ajon aikana. (Alkupe räinen, paineantu-
rilla varustettu pyörä on autossa.)
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Rengaspaineen
valvontajärjestelmän
(TPMS) vikavalo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
vikavalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää 
päälle, jos järjestelmässä on toimintahäi-
riö. Jos rengaspaineen valvontajärjestel-
mä havaitsee liian matalan rengaspai-
neen toimintahäiriön aikana, merkkivalo 
vilkkuu noin minuutin ajan ja jää päälle 
ja näytöllä näkyy pyörän sijainti-ilmoitus. 
Esi mer kiksi jos vasemman etupyörän 
paineanturi on viallinen, mutta järjestel-
mä havaitsee että jonkun muun pyörän 
renkaan rengaspaine on liian matala, 
järjestelmän vikavalo vilkkuu noin minuu-
tin ajan ja näytöllä näkyy vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoitus. 

Tarkastuta järjestelmä viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS – Liian matala 
rengaspaine saattaa 
vaurioittaa rengasta

Pysähtymismatka pitenee, auto 
saattaa muuttua epävakaaksi ja 
saatat menettää sen hallinnan, 
jos rengaspaineet ovat liian 
matalat.
Renkaat saattavat ylikuumentua 
ja vaurioitua, jos niillä ajetaan 
liian matalasta rengaspaineesta 
huolimatta.

HUOMAUTUS
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän merkkivalo saattaa syt-
tyä talvella tai ulkolämpötilan 
laskiessa, jos rengaspaineet 
on säädetty ohjearvon mukai-
siksi lämpimällä ilmalla. Tämä 
ei ole toimintahäiriö, vaan joh-
tuu ulkolämpötilan laskemisen 
aiheuttamasta rengaspaineen 
suhteellisesta muutoksesta. 
Tarkista rengaspaineet ja säädä 
ne ohjearvojen mukaisiksi, kun 
ajat lämpimältä alueelta kylmäl-
le alueelle (tai päinvastoin) tai 
kun ulkolämpötila muuttuu äkil-
lisesti.
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Rengaspaineanturilla varustetun 
pyörän vaihtaminen
Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
merkkivalo syttyy ja vajaapaineisen ren-
kaan sijainti-ilmoitus näkyy näytöllä, kun 
jokin renkaista tyhjenee. Vaihdata ren-
gas viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä tai vaihda sen tilalle varapyörä. 

Kunkin vanteen venttiilikantaan on asen-
nettu rengaspaineanturi. Käytä rengas-
paineen valvontajärjestelmän kanssa 
yhteensopivia vanteita. Suosittelemme, 
että huollatat renkaat valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä toimii seuraavasti, kun vaih-
dat vaurioituneen pyörän tilalle varapyö-
rän:
• Koska varapyörässä ei ole rengaspai-

neanturia, järjestelmän vikavalo saat-
taa palaa noin minuutin ajan ja jäädä 
päälle. (Alkuperäinen, paineanturilla 
varustettu pyörä ei ole autossa.)

• Koska varapyörän renkaassa ei ole 
paineanturia, rengaspaineen valvonta-
järjestelmän vikavalo palaa jatkuvasti 
ajon aikana. (Alkupe räinen, paineantu-
rilla varustettu pyörä on autossa.)

HUOMAUTUS
• Rengaspaineen valvontajär-

jestelmän vikavalo saattaa 
vilkkua noin minuutin ajan 
ja jäädä päälle, jos autolla 
ajetaan suurjännitelinjojen 
tai radiolähettimien (polii-
siasemat, virastot, radio- ja 
TV-lähetysasemat, kasarmi-
alueet, lentokentät ja tuki-
asemat) läheisyydessä. 
Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei mahdollisesti toimi 
oikein.

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vikavalo saattaa 
vilkkua noin minuutin ajan ja 
jäädä päälle, jos pyöriin on 
asennettu lumiketjut tai jos 
autossa käytetään esimerkiksi 
kannettavaa tietokonetta, mat-
kapuhelinlaturia, kaukokäyn-
nistintä tai navigointilaitetta. 
Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei mahdollisesti toimi 
oikein.

HUOMAUTUS
Älä käytä muuta kuin HYUNDAIn 
hyväksymää renkaanpaikkaus-
ainetta vaurioituneen renkaan 
korjaamiseen. Muun renkaan-
paikkausaineen käyttö saattaa 
vaurioittaa rengaspaineanturia.
Paikkausaine tulee poistaa ren-
gaspaineanturista, kun pyörään 
vaihdetaan uusi rengas.
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Saattaa olla ulkoisesti mahdotonta tun-
nistaa rengasta, jonka rengaspaine on 
liian matala. Käytä aina laadukasta ren-
gaspainemittaria rengaspaineen mittaa-
miseen. Lämpimän renkaan rengaspaine 
on aina kylmän renkaan (joka on ollut 
paikallaan vähintään 3 tuntia ja sen jäl-
keen ajettu korkeintaan 1,6 km) rengas-
painetta korkeampi. 

Anna renkaan jäähtyä ennen rengas-
paineen mittaamista. Lisää renkaaseen 
ilmaa, kunnes rengaspaine on suosituk-
sen mukainen, vasta sen jäähdyttyä.

Rengas on kylmä, kun auto on ollut ensin 
paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä on 
ajettu sen jälkeen korkeintaan 1,6 km.

 VAROITUS –
Rengaspaineen
valvontajärjestelmän
komponenttien
käsitteleminen

Järjestelmä ei kykene varoitta-
maan kuljettajaa matalasta ren-
gaspaineesta tai järjestelmän 
toimintahäiriöstä, jos sen osia 
muokataan tai yritetään irrot-
taa. Myös rengaspaineen val-
vontajärjestelmän takuu saattaa 
raueta.

 VAROITUS – 
Rengaspaineen
valvontajärjestelmä (TPMS)

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei kykene varoitta-
maan sinua ulkoisen tekijän 
(kuten tiellä ollut naula, terävä 
esine) aiheuttamasta äkilli-
sestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
vapauta kaasupoljin, hidas-
ta ajonopeutta jarruttamal-
la kevyesti ja pysäytä auto 
lähimpään turvalliseen paik-
kaan.

HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan HYUNDAIn 
hyväksymää renkaanpaikkaus-
sarjaa, kun auto on varustettu 
rengaspaineen valvontajärjes-
telmällä. Nestemäinen paik-
kausaine saattaa vahingoittaa 
rengaspaineanturia.
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JOS RENGAS ON TYHJENTYNYT (PAIKKAUSSARJAN KÄYTTÖ, JOS VARUSTEENA)

Lue käyttöohjeet ennen paikkaussarjan 
käyttöä.
(1) Kompressori
(2) Paikkausainepullo

Johdanto
Voit korjata puhjenneen renkaan paik-
kaussarjan avulla niin, että pääset jatka-
maan matkaa.
Voit korjata yleisimmät, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat variot helposti 
kompressorin ja paikkausaineen avulla.
Varmista että rengas ei vuoda ja aja 
lähimpään auto- tai rengasliikkeeseen 
vaihdattamaan rengas (enintään 200 km, 
ajonopeus enintään 80 km/h).
Erittäin suurikokoisten repeämien tai ren-
kaan 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 helpos-
ti ja luotettavasti, kun noudatat seuraavia 
ohjeita:
Tutustu osaan ”Ohjeita renkaanpaik-
kaussarjan turvalliseen käyttöön”.OEL069019

VAROITUS
Älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa jos renkaassa on useita, liian 
matalan rengaspaineen aiheutta-
mia vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.
Älä korjaa sillä turvallisuussyistä 
renkaan sivuseinän vaurioita.

OVF061010
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0. Nopeusrajoitusmerkintä
1. Paikkausainepullo ja nopeusraj-

oitusmerkintä
2. Täyttöletku paikkausainepullosta 

renkaaseen

3. Virtajohto ja pistoke
4. Paikkausainepullon teline
5. Kompressori
6. Virtakytkin
7. Rengaspainemittari

8. Rengaspaineen vähentämispainike
9. Letku kompressorin ja paikkausaine-

pullon tai kompressorin ja renkaan 
liittämiseen

Virtajohto ja liitosletku sijaitsevat komp-
ressorin kotelossa.

VAROITUS
• Tutustu paikkausainepullon 

kyljessä oleviin käyttöohjeisiin 
ennen paikkaussarjan käyttöä.

• Irrota paikkausainepullossa 
oleva nopeusrajoitustarra ja 
kiinnitä se auton ohjauspyö-
rään.

• Huomioi paikkausainepullon 
viimeinen käyttöpäivä.

Paikkaussarjan sisältö

OEL069020
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Renkaanpaikkaussarjan käyttö
1. Paikkausaineen lisääminen
Paikkausaine saattaa purkautua paik-
kausainepullosta suurella paineella, 
ellet noudata seuraavia ohjeita oikeassa 
järjestyksessä.
1) Ravista paikkausainepulloa.
2) Kierrä liitosletkun 9 liitin paikkausaine-

pullon liittimeen.
3) Varmista ettei kompressorin painiketta 

8 paineta.
4) Irrota vioittuneen pyörän venttiilinhat-

tu ja kiinnitä paikkausainepullon täyt-
töletkun liitin 2 venttiiliin kiertämällä.

5) Aseta paikkausainepullo kompres-
sorin koteloon niin, että pullo on 
pystyasennossa.

6) Varmista että kompressorin virtakytkin 
on asennossa 0.

7) Kytke kompressorin virtajohto auton 
virtapistokkeeseen.

8) Kun virta-avain on ON-asennossa:
Käynnistä kompressori ja anna sen siir-
tää paikkausainetta renkaaseen noin 3 
minuutin ajan. Täytön jälkeisellä rengas-
paineella ei ole merkitystä.

9) Sammuta kompressori.
10) Irrota letkut paikkausainepullon liitti-

mestä ja renkaan venttiilistä.
Laita renkaanpaikkaussarja takaisin 
paikalleen.

VAROITUS
Moottorin käynnistäminen ja 
käyttämien huonosti tuuletetus-
sa tai tuulettamattomassa tilas-
sa (kuten sisätiloissa) on erit-
täin vaarallista ja saattaa johtaa 
häkämyrkytykseen ja tukehtu-
miseen.

OEL069019
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Paikkausaineen levittäminen
Aja autolla välittömästi noin 3 km, jotta 
paikkausaine leviäisi renkaaseen mah-
dollisimman tasaisesti.

Rengaspaineen säätäminen
1) Pysäköi sopivaan paikkaan ajettuasi 

noin 3 km.
2) Liitä kompressorin täyttöletku 9 suo-

raan renkaan venttiiliin.
3) Liitä kompressorin virtajohto auton 

virtapistokkeeseen.
4) Täytä rengas niin, että rengaspaine 

on kappaleen 8 suosituksen mukai-
nen. Suorita seuraavat toimenpiteet 
virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

 -  Lisää rengaspainetta: Käynnistä 
kompressori painamalla virtakytkin 
I-asentoon. Sammuta kompres-
sori hetkeksi, kun haluat tarkistaa 
rengaspaineen.

  - Vähennä rengaspainetta: Paina 
kompressorin painiketta 8. 

VAROITUS
Kompressori saattaa ylikuumen-
tua ja vaurioitua, jos käytät sitä yli 
10 minuutin ajan.

VAROITUS
Rengaspaineen tulee olla vähin-
tään 2,0 bar (200 kPa / 29 Psi). Älä 
jatka ajamista, jos rengaspaine 
on tätä matalampi. Ota yhteyttä 
tie- tai hinauspalveluun.

HUOMAUTUS
Älä ylitä 60 km:n/h ajonopeutta. 
Jos mahdollista, säilytä yli 20 
km/h ajonopeus.
Vähennä ajonopeutta ja kiinnitä 
erityistä huomiota ohjaukseen, 
kunnes voit pysähtyä turval-
liseen paikkaan, jos havaitset 
ajon aikana tavallisesta poikke-
avaa tärinää, melua tai ajokäy-
töstä.
Ota yhteyttä tie- tai hinauspal-
veluun.

HUOMAUTUS
Kertaa osan ”Paikkausaineen 
levittäminen” vaiheet, jos ren-
gaspaine ei pysy ohjearvon 
mukaisena. Toista vaiheet 1–4.
Yli 4 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaus-
sarjalla saattaa olla mahdotonta.
Ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikeeeseen tai päte-
vään huoltokorjaamoon, jos 
renkaan korjaaminen renkaan-
paikkaussarjalla ei onnistu.
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Ohjeita renkaanpaikkaussarjan 
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi kauemmas muusta liikentees-

tä, jotta voit käyttää renkaanpaikkaus-
sarjaa turvallisesti. Varoita muuta lii-
kennettä sijoittamalla varoituskolmio 
näkyvälle paikalle.

• Kiristä seisontajarru vaikka pysäköisit 
tasaiselle alustalle, jotta auto ei pääse 
liikkumaan äkillisesti.

• Käytä renkaanpaikkaussarjaa ainoas-
taan henkilöauton renkaiden paikkaa-
miseen ja täyttöön. Älä käytä sar-
jaa moottori- tai polkupyörän renkai-
den tai muun tyyppisten renkaiden 
paikkaamiseen.

• Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheuttanutta 
esinettä.

• Tutustu paikkausainepullon sivussa 
oleviin käyttöohjeisiin ennen paikkaus-
sarjan käyttöä.

• Älä sammuta moottoria, kun auto on 
ulkotiloissa. Kompressorin käyttö saat-
taa tyhjentää auton akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan toimin-
taa jatkuvasti.

• Käytä kompressoria korkeintaan 
10 minuuttia kerrallaan, jotta se ei 
ylikuumene.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
ulkolämpötila on alle -30°C.

• Älä käytä paikkausainetta pulloon mer-
kityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

• Pidä paikkaussarja poissa lasten 
ulottuvilta.

Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 12 V DC
Käyttöjännite: 10–15 V DC
Enimmäisvirta: 15 A
Käyttölämpötila:
      -30 – +70°C (-22 – +158°F)
Suurin käyttöpaine:
       6 bar
Koko
Kompressori: 168 x 150 x 68 mm 
                     (6,6 x 5,9 x 2,7 tuumaa)
Paikkausainepullo: 104 x ø 85 mm
                        (4,1 x ø 3,3 tuumaa)
Kompressorin paino:
      1,05 kg
Paikkausainepuollon tilavuus:
      300 ml

✽ MUISTUTUS
Paikkausainetta ja varaosia on saata-
villa valtuutetusta auto- tai rengasliik-
keestä. Hävitä tyhjä paikkausainepul-
lo paikallisten määräysten mukaisesti. 
Auto- tai rengasliikkeen tulee huolehtia 
paikkausainejäämien hävittämisestä 
paikallisten määräysten mukaisesti.

VAROITUS
Korjauta rengas viipymättä. 
Renkaanpaikkaussarjalla pai-
kattu rengas saattaa tyhjentyä 
milloin tahansa.

HUOMAUTUS
Koska paikkaussarja korjaa ren-
kaan vain väliaikaisesti, tarkas-
tuta paikkaamasi rengas viipy-
mätttä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

 HUOMAUTUS –
Rengaspaineen
valvontajärjestelmä (TPMS)

Nestemäinen tiivistysaine 
saattaa vahingoittaa rengas-
paineanturia. Tarkastuta ren-
gaspaineanturi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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Hinauspalvelu
Tilaa hinauspalvelu mieluiten valtuute-
tulta HYUNDAI-liikkeeltä tai kaupalliselta 
hinauspalveluyritykseltä. Auto saattaa 
vauroitua, jos se nostetaan tai sitä hina-
taan väärin. Auton kuljettaminen lavalla 
tai siirtolavetilla on suositeltavaa.
Tutustu perävaunun vetämistä koske-
viin ohjeisiin kappaleen 5 osassa ”Perä-
vaunun vetäminen”.

Autoa voi hinata niin, että sen takapyörät 
ovat kiinni tien pinnassa (ei siirtolavetilla) 
ja etupyörät ilmassa.
Nosta auton etupyörät siirtolavetille, jos 
autoa jouduttaisiin hinaamaan niin, että 
sen etupyörät ovat kiinni tien pinnassa tai 
jos kuorman kantavat pyörät tai jousitus-
komponentit ovat vaurioituneet.
Ainoastaan auton takapyörät saavat olla 
hinattaessa kiinni tien pinnassa.

HINAAMINEN

HUOMAUTUS
• Älä hinaa autoa niin, että etupyö-

rät ovat kiinni tiessä; auto saattaa 
vaurioitua.

• Älä hinaa autoa hihnatyyppisel-
lä hinausjärjestelmällä. Auton 
hi naami seen tulee käyttää kul-
jetusalustaa tai sen eturenkaat 
täytyy nostaa irti tienpinnasta.

OED066012

OED066011

OED066014

Siirtolavetti

OED066013
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Jos autoa täytyy hinata hätätapauksessa 
ilman siirtolavettia: 
1. Käännä virta-avain ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
3. Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinaussilmukka
(jos varusteena)
1. Avaa takaluukku ja ota hinaussilmuk-

ka työkalukotelosta.
2. Irrota puskurissa sijaitseva hinaus-

silmukan suojakansi painamalla sen 
alaosaa.

3. Kiinnitä hinaussilmukka kiertämäl-
lä sitä myötäpäivään, kunnes se on 
tiukalla.

4. Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä suoja-
kansi paikalleen käytön jälkeen.

Hinaaminen hätätilanteessa
Tilaa hinauspalvelu valtuute-
tulta HYUNDAI-liikkeeltä tai 
hinauspalveluyritykseltä.

HUOMAUTUS
Vaihteisto saattaa vaurioitua, 
jos vaihteenvalitsinta ei siirretä 
N-asentoon (vapaa-asentoon). OVF061013

OVF061014

OVF061015

■ Edess

■ Takana
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Voit hinata autoa hätätilanteessa auton 
etu- tai takaosassa sijaitsevaan hinaus-
silmukkaan kiinnitetyllä hinausvaijerilla 
tai -köydellä. Toimi erittäin varovasti 
hinatessasi autoa. Hinattavassa autossa 
tulee olla kuljettaja, joka ohjaa autoa ja 
käyttää jarruja.
Autoa saa hinata näin vain hitaas-
ti, lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. 
Hinattavan auton pyörien, akselien, voi-
mansiirron, ohjausjärjestelmän ja jarru-
jen tulee olla hyvässä kunnossa.
• Älä käytä hinaussilmukoista auton 

vetämiseen irti mudasta, hiekasta tai 
muulta alustalta, jolta se ei pääse irti. 

• Vältä painavamman auton hinaamista 
kevyemmällä autolla.

• Kuljettajien pitää pystyä viestimään 
keskenään säännöllisesti.

• Tarkista ennen hinaamista, ettei 
hinaussilmukka ole murtunut.

• Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi 
silmukkaan.

• Vältä nykiviä liikkeitä. Vedä autoa 
tasaisesti.

• Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, 
vältä auton vetämistä niin, että vetävä 
auto on hinattavan auton sivulla tai 
sitä korkeammalla. Vedä autoa aina 
suoraan eteenpäin.

HUOMAUTUS
• Kiinnitä hinausköysi hinaussil-

mukkaan.
• Auton runko saattaa vaurioitua jos 

auton hinausköysi kiinnitettään 
muualle kuin hinaussilmukkaan.  

• Käytä vain ajoneuvokäyttöön 
hyväksyttyä hinausköyttä tai 
-vaijeria. Kiinnitä köysi tai vaijeri 
tukevasti hinaussilmukkaan.

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota ohjauk-
seen ja muuhun liikenteeseen hina-
tessasi autoa. 
•  Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, jotta 

hinausköysi/-vaijeri ja hinaus-
silmukka eivät rasitu liikaa. 
Ylikuormitus saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden, jossa matkus-
tajille aiheutuu vammoja tai he 
joutuvat hengenvaaraan.

• Jos epäkuntoinen auto ei liiku, älä 
hinaa sitä väkisin. Ota yhteyttä val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

• Hinaa autoa mahdollisimman 
suoraan eteenpäin.

• Säilytä riittävä välimatka hinatta-
vaan autoon.
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• 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.

• Varmista, että hinausköysi pysyy kireä-
nä ajon aikana.

Hinausköydellä hinaamiseen liittyvät 
varotoimenpiteet
• Käännä virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
• Vapauta seisontajarru.
• Koska jarrujen teho on tavallis-

ta heikompi, paina jarrupoljinta 
voimakkaammin.

• Ohjaus on tavanomaista raskaampi, 
koska ohjaustehostin ei ole käytössä.

• Jos autoa hinataan pitkää alamäkeä, 
jarrut saattavat ylikuumentua, jolloin 
niiden teho heikkenee. Pysähdy usein 
ja anna jarrujen jäähtyä. 

OXM069009

 HUOMAUTUS –
Automaattivaihteisto

• Hinaa autoa vain etuosasta, 
jos pyöriä ei nosteta irti tiestä. 
Varmista että vaihteenvalitsin 
on N-asennossa (vapaa-asen-
nossa). Käännä virta-avain ACC-
asentoon, jotta ohjauslukko 
pysyy auki. Hinattavassa autossa 
tulee olla kuljettaja, joka ohjaa 
autoa ja painaa jarrupoljinta 
tarvittaessa.

• Älä hinaa autoa yli 1,5 km tai yli 
15 km:n/h nopeudella, jotta auto-
maattivaihteisto ei vaurioituisi 
vakavasti.

• Varmista ennen hinaamista, 
että automaattivaihteistosta ei 
ole vuotanut öljyä auton alle. 
Jos havaitset öljyvuodon, auto 
on hinattava siirtolavetilla tai 
kuljetusalustalla.
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HÄTÄVARUSTEET (JOS VARUSTEENA) 
Autossa on hätävarusteita yleisempien 
hätätilanteiden varalle.

Palosammutin
Toimi seuraavasti, kun havaitset pienen 
tulipalon ja osaat käyttää palosammutinta. 
1. Irrota varmistinsokka, joka estää lau-

kaisukahvan tahattoman painamisen. 
2. Suntaa suutin kohti liekkipesäkettä. 
3. Aloita sammuttaminen noin 2,5 metrin 

etäisyydelä painamalla sammuttimen 
laukaisukahva alas. Sammutteen tulo 
lakkaa, kun vapautat kahvan. 

4. Levitä sammutetta edestakaisella, 
edestä alkavalla liikkeellä. Tarkkaile 
palokohdetta sammuttamisen jälkeen, 
sillä se saattaa syttyä uudelleen. 

Ensiapulaukku
Ensiapulaukku sisältää ensiapua annet-
taessa tarvittavia välineitä, kuten sakset, 
laastaria ja teippiä. 

Heijastinkolmio
Sijoita varoituskolmio tien sivuun varoit-
tamaan paikalle tulevia ajoneuvoja 
hätätilanteessa tai kun auto joudutaan 
pysäyttämään pysäyttämään tien sivuun 
teknisen ongelman takia. 

Rengaspainemittari
(jos varusteena)
Rengaspaine laskee hieman päivittäi-
sessa 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. Irrota vanteessa sijaitseva venttiilin-

hattu.
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 vas-
taa ohjearvoa. Katso ohearvot luvusta 
8 ”Renkaat ja vanteet”.

6. Aseta venttiilinsuojus takaisin 
paikalleen.
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MOOTTORITILA

OVF071002

1. Moottoriöljyn mittatikku

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi

3. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

4. Jäähdyttimen kansi

5. Jarru-/kytkinnestesäiliö

6. Lasinpesunestesäiliö

7. Ilmanpuhdistin

8. Akun plusnapa

9. Akun miinusnapa

10 Sulakerasia
* : jos varusteena

  ■ Bensiinimoottori (1.6)

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvasta näkyvästä.
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OVF071001

1. Moottoriöljyn mittatikku

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi

3. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

4. Jäähdyttimen kansi

5. Jarru-/kytkinnestesäiliö

6. Lasinpesunestesäiliö

7. Ilmanpuhdistin

8. Akun plusnapa

9. Akun miinusnapa

10 Sulakerasia
* : jos varusteena

  ■ Bensiinimoottori (2.0)

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvasta näkyvästä.
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OVF071003

1. Moottoriöljyn mittatikku

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi

3. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

4. Jäähdyttimen kansi

5. Jarru-/kytkinnestesäiliö

6. Lasinpesunestesäiliö

7. Polttoainesuodatin

8. Ilmanpuhdistin

9. Akun plusnapa

10. Akun miinusnapa

11 Sulakerasia
* : jos varusteena

 ■ Dieselmoottori (1.7)

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvasta näkyvästä.
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HUOLTOTOIMENPITEET
Noudata ohjeita ja toimi varoen, vammo-
jen ja auton vaurioittamisen välttämisek-
si, kun teet tarkastus- tai huoltotoimen-
piteitä itse.
Suosittelemme että teetät työn valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikeessä, jos olet 
vähänkään epävarma jonkin työvaiheen 
toteuttamisesta.
Valtuutetussa HYUNDAI-liikeessä työn 
suorittavat valmistajan kouluttamat 
asentajat, jotka käyttävät alkuperäisiä 
HYUNDAI-varaosia. Ota yhteyttä, kun 
tarvitset asiantuntevaa apua tai huolto-
palvelua.
Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastaisesti 
suoritettu huolto saattaa aiheuttaa vian, 
joka vaurioittaa autoa, tuottaa vammoja 
tai aiheuttaa onnettomuuden.

Omistajan vastuu

✽ MUISTUTUS
Auton omistaja vastaa huoltotöihin liit-
tyvien tietojen säilyttämisestä.

Auton omistajan tulee säilyttää tositteet, 
jotka osoittavat että autoa on huollettu 
seuraavilla sivuilla esitetyn huolto-oh-
jelman mukaisesti. Tositteita tarvitaan 
takuuvaatimusten tekemiseen.
Huoltovihko sisältää yksityiskohtaiset 
takuuehdot.

Takuu ei korvaa väärin, huolto-ohjelman 
vastaisesti suoritettujen tai laiminlyötyjen 
huoltotöiden aiheuttamia varuioita.
Suosittelemme, että teetät huolto- ja 
korjaustyöt valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Valtuutettu liike täyttää 
HYUNDAI:n korkeat laatuvaatimukset 
ja kykenee valmistajan suoran teknisen 
tuen ansiosta tarjoamaan parasta huolto- 
ja asiakaspalvelua.

Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät 
varotoimenpiteet
Väärin tai vain osittain suoritetut huolto-
työt saattavat aiheuttaa vaurioita. Tämän 
kappaleen ohjeet liittyvät helposti suori-
tettaviin huoltotoimenpiteisiin.
Ainoastaan valtuutettu HYUNDAI-liike 
voi suorittaa vaativammat, erikoistyöka-
luja edellyttävät huoltotoimenpiteet.

✽ MUISTUTUS
Takuuaikana väärin omatoimises-
ti suoritetut huoltotoimenpiteet saat-
tavat vaikuttaa takuun kattavuuteen. 
Huoltovihko sisältää tarkat takuueh-
dot. Teetä huolto- tai korjaustyö val-
tuutetussa HYUNDAI-liikeessä, jos olet 
epävarma sen suorittamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä.
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Varotoimet moottoritilassa 
työskenneltäessä (dieselmoottori)
• Ruiskutuspumppu toimii suurjännitteel-

lä (jopa 200 V). Se saattaa aiheuttaa 
seuraavia vahinkoja:

 -  Ruiskutuspumpun tai sen johtosarjan 
koskettaminen saattaa aiheuttaa säh-
köiskun tai hermosto- tai lihasvaurioita.

 -  Käynnissä olevan ruiskutuspumpun 
sähkömagneettinen säteily saattaa 
aiheuttaa toimintahäiriön sydämen-
tahdistimessa.

• Noudata seuraavia turvaohjeita työs-
kennellessäsi moottoritilassa, mootto-
rin ollessa käynnissä.

 -  Älä koske ruiskutuspumppuu, sen 
johtosarjaan tai moottorinohjausyk-
sikköön, kun moottori on käynnissä.

 -  Älä irrota ruiskutuspumpun johtosar-
jan liitintä, kun moottori on käynnissä.

 -  Sydämentahdistinta käyttävä henkilö 
ei saa oleskella moottorin läheisyy-
dessä, kun se käynnistetään tai on 
käynnissä.

VAROITUS –
Huoltotöiden tekeminen

• Huoltotöiden tekeminen saattaa 
olla vaarallista. Tiettyjen huol-
totoimenpiteiden suorittaminen 
väärin saattaa johtaa vakaviin 
vammoihin. Teetä työ valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, jos 
et hallitse siihen liittyviä työvai-
heita tai sinulla ei ole tarvittavia 
työkaluja.

• Moottoritilassa työskenteleminen 
on vaarallista moottorin olles-
sa käynnissä. Se on erityisen 
vaarallista, jos käytät koruja tai 
roikkuvia vaatteita. Ne saattavat 
osua liikkuviin osiin, josta saat-
taa aiheutua vammoja. Muista rii-
sua kaikki korut (erityisesti kello, 
sormukset, rannekorut ja kaula-
korut) sekä solmio, huivit ja muut 
vastaavat roikkuvat vaatekappa-
leet, ennen moottorin tai jäähdy-
tyspuhaltimen lähellä työskente-
lemistä.

 VAROITUS –
Dieselmoottori

Älä aloita ruiskutusjärjestelmään 
liittyviä huoltotöitä moottorin 
ollessa käynnissä tai jos moot-
torin sammuttamisesta ei ole 
kulunut vähintään 30 sekuntia. 
Ruiskutuspumpussa, yhteispaine-
kammiossa, ruiskutussuuttimis-
sa ja putkissa on korkeapaineista 
polttoainetta moottorin sammut-
tamisen jälkeenkin. Jos järjestel-
mässä on vuoto, korkealla paineel-
la purkautuva polttoaine saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan ihoon. Sydämentahdistinta 
käyttävät henkilöt eivät saa oles-
kella alle 30 cm etäisyydellä moot-
torinohjausyksiköstä tai moottori-
tilassa olevista johtosarjoista, sillä 
moottorinohjausjärjestelmän suur-
jänniteosat tuottavat melko paljon 
elektromagneettista säteilyä.



7 7

Huolto

OMATOIMINEN HUOLTO 
Auton omistajan tulee suorittaa omatoi-
misesti seuraavat tarkastus- ja huolto-
toimenpiteet tai teettää ne valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, auton luotettavan 
toiminnan ja turvallisuuden varmistami-
seksi.
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos havaitset kohteissa puut-
teita tai vikoja.
Takuu.

Huolto-ohjelma (omatoimiset 
tarkastus- ja huoltotoimenpiteet) 
Polttoaineen täytön yhteydessä:
• Tarkista moottorin öljytaso.
• Tarkista jäähdytysnesteen paisunta-

säiliön nestetaso.
• Tarkista lasinpesunesteen taso.
• Tarkista näyttävätkö renkaat liian 

 tyhjiltä.

Ajon aikana:
• Kiinnitä huomiota pakosarjan äänen 

muutoksiin ja mahdolliseen pako-
kaasun hajuun matkustamossa.

• Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Huomioi myös 
ohjauksen muuttuminen raskaammak-
si, ohjauspyörän löystyminen ja muu-
tokset 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 
havaitset että vaihteet eivät kytkeydy 
kunnolla tai jos vaihteiston toiminnas-
sa on tapahtuu muita muutoksia.

• Tarkista, toimiiko manuaalivaihteisto ja 
kytkin normaalisti.

• Tarkista, että automaattivaihteiston 
vaihteenvalitsimen P-asento toimii nor-
maalisti.

• Tarkista, että seisontajarru toimii nor-
maalisti.

• Tarkista, näkyykö auton alla neste-
vuotoja (ilmastointijärjestelmästä tip-
puu normaalisti kondenssivettä käytön 
aikana ja sen jälkeen).

VAROITUS
Toimi erityisen varovaisesti, kun 
tarkistat jäähdytysnestetason 
moottorin ollessa lämmin. Jääh dy-
tysjärjestelmästä saattaa purkau-
tua polttavan kuumaa jäähdytys-
nestettä ja höyryä. Ne saattavat 
aiheuttaa palovammoja tai muita 
vakavia vammoja.
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Vähintään kerran kuukaudessa:
• Tarkista jäähdytysnesteen paisunta-

säiliön nestetaso.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaanlukien jarruvalot, suuntavilkut 
ja hätävilkut.

• Tarkista kaikkien pyörien (myös vara-
pyörän) rengaspaine.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa 
(esim. kevään ja syksyn alussa):
• Tarkista, onko jäähdyttimen, lämmön-

vaihtimen ja ilmastointilaitteen letkuis-
sa vuotoja.

• Tarkista, että tuulilasinpesimet ja 
-pyyhkimet toimivat normaalisti. Pyyhi 
tuulilasinpyyhkimien sulat puhtaalla 
lasinpesunesteeseen kostutetulla lii-
nalla.

• 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.

• Tarkista renkaiden kuluneisuus ja pyö-
ränmutterien tiukkuus.

Vähintään kerran vuodessa:
• Pese kori ja puhdista ovien vedenpois-

toaukot.
• Voitele saranat ja tarkista konepellin 

saranoiden kunto.
• Voitele ovien ja konepellin lukkokielet 

ja salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet. 
• Tarkista, että ilmastointijärjestelmä toi-

mii normaalisti.
• Tarkista ohjaustehostimen paisunta-

säiliön nestetaso.
• Tarkista ja voitele automaattivaihteis-

ton vaihteensiirtovivusto ja siihen liite-
tyt osat.

• Puhdista akun kotelo ja navat.
• Tarkista jarru-/kytkinnesteen taso.   
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO
Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos 
autoa ei käytetä vaativissa käyttöolosuh-
teissa. Noudata vaativiin käyttöolosuh-
teisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos 
autoa käytetään seuraavissa olosuhteissa:
• Ajetaan toistuvasti lyhyitä matkoja.
• Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä 

tienpinnalla
• Jarruja käytetään huomattavan paljon.
• Ajetaan teillä joille on levitetty suo-

laa tai muuta korroosiota aiheuttavaa 
materiaalia.

• Ajetaan epätasaisilla tai mutaisilla teillä.
• Ajetaan vuoristossa.
• Moottori käy pitkään joutokäyntiä tai 

ajetaan erittäin hitaasti.
• Ajetaan pitkään erittäin kylmässä/kos-

teassa ilmastossa.
• Yli 50% auton käytöstä tapahtuu vilk-

kaassa kaupunkiliikenteessä, ulkoläm-
pötilan ollessa yli 32°C.

Jos autoa käytetään edellä mainituis-
sa olosuhteissa, normaaliin huolto- 
ohjelmaan kuuluvat tarkastukset, kulu-
vien osien uusiminen ja nesteiden lisäys/
vaihto tulee suorittaa useammin. Jatka 
huolto-ohjelman mukaisesti, kun taulu-
kossa luetellut aika- tai ajokilometrirajat 
ylittyvät.
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HUOLTO-OHJELMA –  BENSIINIMOOTTORI (1.6/2.0) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (EUROOPASSA)

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästyöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden
suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka
täyttyy ensin. Tarkista aina viimeisin voimassa oleva huolto-ohjelma Hyundai-merkkikorjaamolta.

*1 : Tee tarkistus öljyvuotojen varalta ja tarkista moottorin öljy-
määrä 500 km välein tai ennen pitkää ajomatkaa.

*2 : Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. 
Niitä määritettäessä on oletettu, että autossa käytetään 
<EN 590 -standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta>. 
Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huol-
to-ohjelmaa, jos käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN 590 
-standardin vaatimuksia.

*3 : Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 20 000 km tai 12 kuu-
kauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei 
ole saatavissa.

*4 : Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 15 000 km tai 12 kuu-
kauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ja 
öljynsuodatinta ei ole saatavissa.

*5 : Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöl-
jyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason 
aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.

*6 : Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. 
Niitä määritettäessä on oletettu, että autossa käytetään 
<EN 590 -standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta>. 
Moottoriöjy tulee vaihtaa useammin, jos autossa käytetty 
dieselpolttoaine ei vastaa EN 590 -standardin vaatimuksia. 
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huolto-oh-
jelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, 
moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho 
heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin 
muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian.

*7 : Polttoainesuodatin on periaatteessa huoltovapaa, mutta 
säännöllinen tarkastus tulee kuitenkin suorittaa tämän huol-
to-ohjelman ja polttoainelaadun perusteella. Jos polttoainejär-
jestelmän ongelmia esiintyy, esim. polttoainevirta heikkenee, 
käyntinopeus nousee hetkellisesti, moottoin teho laskee tai 
käynnistysongelmia esiintyy, vaihda polttoainesuodatin välit-
tömästi, riippumatta huolto-ohjelmassa annetusta suosituk-
sesta ja pyydä lisätietoja valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

*8 : Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on 
joutunut veden alle.

*9 : Tarkasta apulaitehihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirta-
generaattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda se.

*10 : Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai peh-
meää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla 
täytettyyn jäähdytysjärjestelmään. Vääränlaisen jäähdy-
tysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan 
moottorivaurion.

*11 : Tarkasta venttiilikoneiston käyntiääni ja/tai moottorin väri-
nätön käynti ja säädä tarvittaessa. Tämä työ tulee teettää 
valtuutetussa HYUNDAI-liikeessä.

*12 : Jos hyvälaatuista polttoainetta, joka täyttää Euroopan 
polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset, ei ole saatavana, lisää polttoaineeseen lisä-
ainetta yksi pullollinen. Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita 
niiden käyttöön saat valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä. Älä 
sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

*13 : Vaativat ajo-olosuhteet: ulkolämpötila on yli +40°C (104°F) 
tai ajetaan yli 170 km:n/h nopeudella. 
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30 000 km tai 12kk

❑  Vaihda ilmasuodatin

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑  Tarkasta akun kunto

❑  Tarkista jarruputket, -letkut ja liitokset
(30 000 km tai 12 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
(30 000 km tai 12 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (Diesel) 

❑  Tarkasta seisontajarru
(30 000 km tai 12 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
(30 000 km tai 12 kk)

(jatkuu)

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)

(jatkuu)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)

60 000 km tai 24kk

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta akun kunto

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitännät
(60 000 km tai 24 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (60 000 km tai 24 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoainesuodatin*7

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset 
(bensiini, diesel) 

❑  Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin

❑  Tarkasta manuaali/kaksoiskytkinvaihteiston öljy 
(jos varusteena) *8

❑  Tarkasta seisontajarru (60 000 km tai 24 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
(60 000 km tai 24 kk)

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Tarkasta polttoainehöyryputki ja polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkki

❑  Vaihda raitisilmasuodatin

❑  Vaihda jarru-/kytkinneste (jos varusteena)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑ Vaihda sytytystulpat (nikkeli) (bensiini)

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)

90 000 km tai 36kk

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑  Tarkasta akun kunto

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitännät
(90 000 km tai 36 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (90 000 km tai 36 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (Diesel) 

❑  Tarkasta seisontajarru
(90 000 km tai 36 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(90 000 km tai 36 kk)

❑ Tarkasta venttiilivälykset (bensiini 1.6) *11

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja suodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)

120 000 km tai 48kk

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta akun kunto 

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
(120 000 km tai 48 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (120 000 km tai 48 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoainesuodatin (bensiini) *7

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset 
(bensiini, diesel)

❑  Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin

❑  Vaihda manuaali/kaksoiskytkinvaihteiston öljy 
(jos varusteena) *8

❑  Tarkasta seisontajarru (120 000 km tai 48 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(120 000 km tai 48 kk)

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Tarkasta polttoainehöyryputki ja polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkki

❑  Vaihda raitisilmasuodatin

❑  Vaihda jarru-/kytkinneste (jos varusteena)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑ Vaihda sytytystulpat (nikkeli) (bensiini)

❑  Vaihda jäähdytinneste
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk 
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)

❑ Vaihda automaattivaihteiston öljyt
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)

150 000 km tai 60kk

❑  Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑  Tarkasta akun kunto

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
(150 000 km tai 60 kk)

❑  Inspect disc brakes and pads
(150,000 km (100,000 miles) or 60 months)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (Diesel) 

❑  Inspect parking brake
(150,000 km (100,000 miles) or 60 months)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(150 000 km tai 60 kk)

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑ Vaihda dieselsuodatin (diesel) *6

❑ Replace spark plugs (Iridium) (Gasoline)

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPPA) (JATKUU)

180 000 km tai 72kk

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta akun kunto

❑   Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
(180 000 km tai 72 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (180 000 km tai 72 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoainesuodatin (bensiini) *7

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset 
(bensiini, diesel)

❑  Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin

❑  Tarkasta manuaali/kaksoiskytkinvaihteiston öljy 
(jos varusteena) *8

❑  Tarkasta seisontajarru (180 000 km tai 72 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(180 000 km tai 72 kk)

(jatkuu)

(jatkuu)

❑ Tarkasta venttiilivälykset (bensiini 1.6) *11

❑  Tarkasta polttoainehöyryputki ja polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkki

❑   Vaihda raitisilmasuodatin

❑  Vaihda jarru-/kytkinneste (jos varusteena)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑ Vaihda sytytystulpat (nikkeli) (bensiini)

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPPA) (JATKUU)

210 000 km tai 84kk

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑  Tarkasta akun kunto

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
(210 000 km tai 84 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (210 000 km tai 84 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (Diesel) 

❑  Tarkasta seisontajarru (210 000 km tai 84 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(210 000 km tai 84 kk)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Vaihda jäähdytysneste *10

(Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 120 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA:  BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPPA) (JATKUU)

240 000 km tai 96kk

❑  Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressori 
(jos varusteena)

❑ Vaihda ilmansuodatin

❑ Tarkasta akun kunto

❑  Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
(240 000 km tai 96 kk)

❑  Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat (240 000 km tai 96 kk)

❑ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit

❑ Tarkasta pakojärjestelmä

❑ Tarkasta etujousituksen pallonivelet

❑  Tarkasta polttoainesuodatin (bensiini) *7

❑  Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset 
(bensiini, diesel)

❑  Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin

❑  Vaihda manuaali/kaksoiskytkinvaihteiston öljy 
(jos varusteena) *8

❑  Tarkasta seisontajarru (240 000 km tai 96 kk)

❑ Tarkasta ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit

❑  Tarkasta renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinnat)
(240 000 km tai 96 kk)

❑   Tarkasta polttoainehöyryputki ja polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkki

(jatkuu)

(jatkuu)

❑  Vaihda raitisilmasuodatin

❑  Vaihda jarru-/kytkinneste (jos varusteena)

❑  Vaihda ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (jos varusteena)

❑ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) *1 *2 *3 *5

❑  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensiini) *1 *4 *5 *13

❑  Vaihda polttoainesuodattimen patruuna (diesel) *6

❑ Vaihda sytytystulpat (nikkeli) (bensiini)

❑  Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein)

❑  Apulaitehihna (diesel) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Tarkasta apulaitehihna (bensiini) *9

(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Vaihda jäähdytysneste *10

(Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 120 kk
tämän jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)

❑  Lisää polttoaineen lisäainetta (bensiini) *12

(15 000 km:n tai 12 kk:n välein)

Ei tarkistusta, huoltovapaa
❑ Automaattivaihteistoöljy
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HUOLTO-OHJELMA (VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET) 
 – BENSIINIMOOTTORI (1.6L/2.0L) – GDI/DIESELMOOTTORI (1.7L) (VAIN EUROOPASSA) (JATKUU)
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Tarkista huoltovälit allaolevasta taulukosta.
R : Vaihda     I :  Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai uusi

*1 : Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 7 500 km tai 6 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ja öljynsuodatinta ei ole saatavissa.
*2 :  Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 10 000 km tai 6 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

KOHDE HUOLTO-
TOIMENPIDE HUOLTOVÄLIT KÄYTTÖ-

OLOSUHTEET

Moottoriöljy ja
öljynsuodatin

Bensiini *1 R
15 000 km 
tai 12 kk

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, K, L

Diesel *2 R
15 000 km 
tai 12 kk

A, B, C, F, G, 
H, I, J, K, L

Ilmansuodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteista riippuen

C, E

Sytytystulppa Bensiini R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteista riippuen

A, B, H, I, L

Manuaali/kaksoiskytkinvaihteiston öljy 
(jos varusteena)

R 120 000 km C, D, E, G, H, I, K 

Automaattivaihteistoöljy
(jos varusteena)

R 90 000 km
A, C, D, E, F, 

G, H, I, K

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet 
ja suojakumit

I
Tarkasta tavallista useammin 

käyttöolosuhteista riippuen
C, D, E, F, G

Etujousituksen pallonivelet I
Tarkasta tavallista useammin 

käyttöolosuhteista riippuen
C, D, E, F, G
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VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali 

ulkolämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 
0°C)

B :  Kun moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan 
pitkiä matkoja alhaisella ajonopeudella.

C :  Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai 
sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta kor-
roosiota aiheuttavaa ainetta tai ajetaan erittäin kylmässä 
ilmastossa

E : Ajetaan hiekkateillä
F :  Yli 50% auton käytöstä tapahtuu vilkkaassa kaupunki-

liikenteessä, ulkolämpötilan ollessa yli 32°C
G : Ajetaan usein mäissä tai vuoristossa
H :  Vedetään perävaunua tai jos tavaratelineelle on asennettu 

kuljetuslaatikko.
I :  Kun autoa käytetään poliisiautona, taksina, ammattiliiken-

teessä tai sillä hinataan autoja.
J : Ajaminen erittäin kylmässä ilmastossa.
K : Ajetaan yli 170 km/h
L : Ajetaan usein pysähtyvässä liikenteessä.

KOHDE HUOLTO-
TOIMENPIDE HUOLTOVÄLIT KÄYTTÖ-

OLOSUHTEET

Levyjarrut ja jarrupalat, 
-satulat ja -levyt

I
Tarkasta tavallista useammin 

käyttöolosuhteista riippuen
C, D, E, G, H

Seisontajarru I
Tarkasta tavallista useammin 

käyttöolosuhteista riippuen
C, D, G, H

Vetoakseli ja suojakumit I
Tarkasta tavallista useammin 

käyttöolosuhteista riippuen
C, D, E, F, 
G, H, I, J, K

Raitisilmasuodatin (jos varusteena) R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteista riippuen

C, E, G
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MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTEIDEN KUVAUS
Moottoriöljy ja suodatin
Moottoriöljy ja suodatin täytyy vaihtaa 
huolto-ohjelman mukaisesti. Ne täytyy 
vaihtaa useammin, jos autoa käytetään 
vaativissa käyttöolosuhteissa.

Käyttöhihnat
Tarkasta, ettei hihnoissa näy halkeamia 
tai murtumia ja että ne eivät ole liian 
kuluneet. Tarkista hihnojen kireys sään-
nöllisesti ja säädä se sopivaksi tarpeen 
mukaan.

Polttoainesuodatin
Tukkeutunut polttoainesuodatin saattaa 
rajoittaa auton suorituskykyä, vahin-
goittaa päästöjenhallintajärjestelmää 
tai aiheuttaa esimerkiksi käynnistysvai-
keuksia. Suodatin tulee vaihtaa tavallista 
useammin, jos polttoainesäiliöön kertyy 
huomattavan paljon vierasaineita.
Käynnistä moottori usean minuutin ajak-
si, kun olet asentanut uuden suodatti-
men ja tarkista, ettei liitoskohdissa näy 
vuotoja. Vaihdata polttoaineensuodatin 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Polttoaineputket, -letkut ja 
liitokset
Tarkista ettei polttoaineputkissa ja -let-
kuissa ja niiden liitoksissa näy vuotoja 
tai vaurioita. Vaihdata vaurioituneet ja 
vuotavat osat viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

VAROITUS – Diesel only
Älä aloita ruiskutusjärjestelmään 
liittyviä huoltotöitä moottorin olles-
sa käynnissä tai ennen kuin moot-
torin sammuttamisesta on kulunut 
vähintään 30 sekuntia. Ruiskutus-
pumpussa, yhteispainekammiossa, 
ruiskutussuuttimissa ja putkissa 
on korkeapaineista polttoainetta 
moottorin sammuttamisen jälkeen-
kin. Jos järjestelmässä on vuoto, 
siitä korkealla paineella purkautuva 
polttoaine saattaa aiheuttaa vaka-
via vammoja osuessaan ihoon. 
Sydämentahdistinta käyttävät hen-
kilöt eivät saa oleskella alle 30 cm 
etäisyydellä moottorinohjausyksi-
köstä tai moottoritilassa olevista 
johtosarjoista, sillä moottorinoh-
jausjärjestelmän suurjänniteosat 
tuottavat melko paljon elektromag-
neettista säteilyä.
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Polttoainehöyryputki ja 
polttoaineen täyttöaukon korkki
Tarkista polttoainehöyryputki ja polttoai-
neen täyttöaukon korkki huolto-ohjelman 
mukaisesti. Varmista että osat asenne-
taan asianmukaisesti, niitä uusittaessa.

Kampikammion tuuletusputket 
(jos varusteena)
Tarkista, ettei putkissa ole lämpövauri-
oita, 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 lämmönläh-
teiden (kuten pakosarjan) läheisyydessä.
Tarkista että putket ovat paikallaan ja 
kulkevat niin, että niiden pinta ei ole kos-
ketuksissa lämmönlähteeseen, terävään 
reunaan tai liikkuviin osiin, jotka saat-
taisivat aiheuttaa niihin ennenaikaisia 
kulumia tai lämpövaurioita. Tarkista että 
kaikki liitokset (kuten kiristimet ja liittimet) 
on kiristetty asianmukaisesti ja etteivät 
ne vuoda. Kulunut tai vaurioitunut putki 
tulee uusia viipymättä.

Ilmansuodatin
Suosittelemme että käytät ainoastaan 
alkuperäisiä HYUNDAI-ilmansuodattimia.

Sytytystulpat (bensiinimoottori)
Varmista vaihdon yhteydessä, että 
uusien sytytystulppien lämpöarvo on 
sopiva.

Venttiilivälys
(1.6 bensiinimoottori)
Tarkista toimiiko venttiilikoneisto tavan-
omaista äänekkäämmin ja/tai tärisee-
kö moottori tavanomaista enemmän ja 
säädä venttiilivälys tarvittaessa. Tämä 
työ tulee teettää valtuutetussa HYUNDAI-
liikeessä.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkista näkyykö jäähdyttimessä, jääh-
dytysnesteen paisuntasäiliössä, putkissa 
tai niiden liitoksissa vuotoja tai vaurioita. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste tulee vaihtaa huolto-oh-
jelman mukaisesti.

Vaihteistoöljy
(manuaalivaihteisto)
(jos varusteena)
Tarkista vaihteistoöljy huolto-ohjelman 
mukaisesti.

Vaihteistoöljy
(automaattivaihteisto)
(jos varusteena)
Automaattivaihteistoöljyä ei tarkisteta 
säännöllisesti, kun autoa käytetään nor-
maaleissa käyttöolosuhteissa.
Vaihteistoöljy tulee vaihdattaa valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä tämän kap-
paleen alkuosassa esitetyn huolto-oh-
jelman mukaisesti, kun autoa käytetään 
vaativissa käyttöolosuhteissa.

✽ MUISTUTUS
Käyttämätön automaattivaihteistoöljy 
on väriltään punaista. 
Automaattivaihteistoöljy tummuu käy-
tössä.
Tämä on normaalia, eikä värin tummu-
minen osoita, että automaattivaihteis-
toöljy tulisi vaihtaa.
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Jarruletkut ja -putket
Tarkista silmämääräisesti että letkut ja 
putket ovat paikaallaan ja ettei niissä ole 
hankaumia, murtumia tai vuotoja ja että 
niiden väri ei ole muuttunut. Vaihda kulu-
neet ja vaurioituneet osat välittömästi.

Jarruneste
Tarkista jarrunestesäiliön nestetaso. 
Nestetason tulisi olla säiliön sivussa 
sijaitsevien ”MIN” ja ”MAX” -merkintöjen 
välillä. Käytä ainoastaan DOT 3 tai DOT 
4 -standardin mukaista jarrunestettä.

Jarrupalat, -satulat ja -levyt
Tarkista etteivät jarrupalat ole kuluneet 
liikaa, jarrulevyt ole vääntyneet ja että 
jarrusatuloissa ei ole nestevuotoja.
Saat lisätietoja jarrupalojen ja jarruhihno-
jen kuluneisuuden tarkistamisesta seu-
raavalta internet-sivustolta.
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkista etteivät jousituksen ripustukset 
ole löystyneet tai vaurioituneet. Kiristä 
ne tarvittaessa suosituksen mukaiseen 
kiristysmomenttiin.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien sähkötoimisen seison-
tajarrun (EPB) toimilaite, johtosarjat ja 
liittimet.

Ohjausvaihteen kotelo, 
ohjausnivelet ja suojakumit/
alapallonivel
Tarkista onko ohjauspyörän vapaaliike 
liian laaja, kun auto on pysäytetty ja 
moottori on sammutettu.
Tarkista ovatko ripustukset vääntyneet 
tai vaurioituneet. Tarkista onko pölysuo-
juksissa tai pallonivelissä vaurioita tai 
halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkista onko vetoakseleissa, pöly-
suojuksissa tai kiristimissä vaurioita tai 
halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihda vaurioituneet osat uusiin ja voite-
le tarvittaessa uudelleen.

Ilmastoinnin kylmäaine/
kompressori (jos varusteena)
Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän put-
kissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja tai 
vaurioita.

HUOMAUTUS
Muun kuin suositellun öljyn käyttö 
saattaa aiheuttaa vaihteiston toimin-
tahäiriön ja vaurioittaa vaihteistoa.
Käytä ainoastaan suosituksen 
mukaista automaattivaihteistoöljyä. 
(Katso suositus kohdasta ”Suo sit-
eltavat voiteluaineet ja täyttömää-
rät” kappaleessa 8.)
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MOOTTORIÖLJY

Moottorin öljytason tarkistaminen  
1. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
2. Käynnistä moottorin ja anna sen läm-

pötilan nousta normaalin käyttölämpö-
tilan tasolle.

3. Sammuta moottori ja odota muutaman 
minuutin ajan (noin 5 minuuttia), kun 
öljy palaa öljypohjaan.

4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puh-
taaksi ja työnnä se takaisin paikalleen, 
pohjaan asti.

5. Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljyta-
so. Öljytason tulisi olla F ja L -merkin-
töjen välillä.

Jos öljytaso on liian matala, lisää 
moottoriöljyä, niin että se nousee 
F-merkinnän tasolle. Älä anna tason 
ylittää F-merkintää.

Käytä suppiloa öljyn lisäämiseen, 
jotta sitä ei roisku moottoritilaan.

Käytä ainoastaan suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Tarkista suositus kappa-
leen 8 osasta ”Suositeltavat voiteluaineet 
ja täyttömäärät”.)

   VAROITUS – 
Jäähdyttimen letku

Älä koske jäähdyttimen letkuun, 
kun tarkastat öljytasoa tai lisäät 
öljyä, sillä se on polttavan kuuma.

OVF071004 OVF071005

HUOMAUTUS – 
Dieselmoottori

Moottoriöljyn ylitäyttö saattaa 
aiheuttaa jälkikäyntiä. Moottori 
saattaa vaurioitua, sen käyntino-
peus saattaa nousta äkillisesti, 
käyntiääni saattaa muuttua ja saa-
tat havaita valkoista savua pako-
kaasussa.

HUOMAUTUS
• Älä lisää liikaa moottoriöljyä. 

Moottori saattaa vaurioitua.
• Varo ettei öljyä läiky moottoriti-

laan, kun vaihdat tai lisäät moot-
toriöljyä. Poista mahdolliset rois-
keet välittömästi.
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JÄÄHDYTYSNESTE
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen 
vaihtaminen
Anna valtuutetun Hyundai-liikkeen vaih-
taa moottoriöljy ja öljynsuodatin, tämän 
kappaleen alussa esitetyn huolto-ohjel-
man mukaisesti.

Auton paineistettu jäähdytysjärjestel-
mä on täytetty jäähdytysnesteellä, joka 
soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. 
Järjestelmä on täytetty tehtaalla.
Tarkista jäähdytysnesteen pakkaskes-
tävyys ja seossuhde vähintään kerran 
vuodessa, ennen talvikauden alkua ja 
ennen kuin ajat alueelle, jossa on kylmä 
ilmasto.

Jäähdytysnestetason
tarkistaminen

 VAROITUS
Jäähdyttimen kannen 
irroitus

• Älä koskaan irrota jäähdyttimen 
kantta, kun moottori on käynnis-
sä tai kuuma. Jäähdytys jär jes-
telmä ja moottori saattavat vau-
rioitua ja jäähdytysjärjestelmästä 
purkautuva kuuma jäähdytysnes-
te ja höyry saattavat aiheuttaa 
vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota että 
se jäähtyy. Avaa jäähdyttimen 
kansi erittäin varovasti. Kiedo 
paksu pyyhe sen ympärille ja 
kierrä sitä vastapäivään ensim-
mäiseen rajoittimeen asti. Siirry 
kauemmaksi, kun paine purkau-
tuu jäähdytysjärjestelmästä. Kun 
olet varma, että kaikki paine on 
purkautunut, irrota kansi paina-
malla sitä paksun pyyhkeen läpi 
ja kiertämällä vastapäivään.

(jatkuu)

  VAROITUS
Ihon pitkäkestoinen altistuminen 
käytetylle moottoriöljylle saattaa 
aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. 
Käytetyn moottoriöljyn sisältämien 
kemikaalien on laboratoriokokeis-
sa todettu aiheuttavan syöpää 
koe-eläimille. Pese kädet viipymät-
tä lämpimällä vedellä ja saippualla, 
kun olet käsitellyt käytettyä moot-
toriöljyä.
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Tarkista, että kaikki jäähdytysjärjestel-
män ja lämmönvaihtimen letkut ja niiden 
liitokset ovat hyvässä kunnossa. Vaihda 
paisuneet ja vahingoittuneet letkut uusiin.
Nestetason tulisi olla säiliön sivussa ole-
vien ”MIN” ja ”MAX” -merkintöjen välillä, 
kun moottori on jäähtynyt.
Lisää tarvittava määrä tislattua (ioni-
tonta) vettä. Nestetason tulee nousta 
F-merkinnän tasolle, muttei ylittää sitä. 
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos joudut lisäämään jääh-
dytysnestettä usein.

Suositeltava jäähdytysneste
• Lisää jäähdytysnesteeseen ainoas-

taan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä 
koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla 
lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Vää-
ränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyt-
täminen saattaa aiheuttaa vakavan
moottorivaurion.

• Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää 
etyleenliglykolipohjaista jäähdytysnes-
tettä, joka suojaa moottorin alumiinio-
sia korroosiolta ja jäätymiseltä.

• Älä käytä jäähdytysnestettä, joka sisäl-
tää etanolia tai metanolia, äläkä sekoi-
ta sitä suosituksen mukaiseen jäähdy-
tysnesteeseen.

• Älä käytä jäähdytysnesteseosta, joka 
sisältää yli 60% tai alle 35% jäähdytys-
nestettä, koska sen lämmönsiirtokyky 
on normaalia heikompi.

Tarkista seossuhteet seuraavasta tau-
lukosta.

OVF071006

Ympäristön
lämpötila

Seossuhde
(tilavuus)

Jäähdytys-
neste

Vesi

-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

 VAROITUS 
Järjestelmä kytkee jääh-
dyttimen puhaltimen 
päälle jäähdytysnesteen 
lämpötilan, kylmäaineen 
paineen ja ajonopeuden 

perusteella. Puhallin saattaa käyn-
nistyä, vaikka moottori ei olisikaan 
käynnissä. Toimi erityisen varovai-
sesti työskennellessäsi puhaltimen 
siipien läheisyydessä, jotta puhallin 
ei aiheuta sinulle vammoja käynnis-
tyessään. Puhallin kytkeytyy pois 
päältä, kun jäähdytysnesteen läm-
pötila laskee. Tämä on normaalia.
Jos autossasi on polttoaineen suo-
raruiskutuksella varustettu moot-
tori, jäähdyttimen puhallin saattaa 
kytkeytyä päälle milloin tahansa, 
ellei akun miinuskaapelia irroteta.

(jatkuu)
• Älä irrota jäähdyttimen kantta tai 

tyhjennystulppaa, vaikka mootto-
ri ei olisi käynnissä, jos moottori 
tai jäähdytin on kuuma. Kuuma 
jäähdytysneste ja höyry voivat 
purkautua paineella, aiheuttaen 
vakavia vammoja.
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Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Anna valtuutetun Hyundai-liikkeen vaih-
taa jäähdytysneste tämän kappaleen 
alussa esitetyn huolto-ohjelman mukai-
sesti.

 VAROITUS
Jäähdyttimen kansi

Älä avaa jäähdyttimen kantta, kun 
moottori tai jäähdytin on kuuma. 
Polttavan kuuma jäähdytysneste ja 
höyry voivat purkautua paineella, 
aiheuttaen vakavia vammoja.

HUOMAUTUS
Aseta paksu liina tai kangaspala 
jäähdyttimen täyttöaukon ympärille 
ennen jäähdytysnesteen lisäämistä, 
jotta sitä ei läiky moottorin kompo-
nenttien päälle (esim. generaattori).

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä lasin-
pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysnesteen suihkuttami-
nen tuulilasiin saattaa heiken-
tää näkyvyyttä huomattavasti ja 
kuljettaja voi sen seurauksena 
menettää auton hallinnan tai se 
saattaa vahingoittaa maalipintaa. 

OVF071007
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JARRU-/KYTKINNESTE

Jarru-/kytkinnesteen tason 
tarkistaminen
Tarkista paisuntasäiliön nestetaso sään-
nöllisesti. Nestetason tulisi olla säiliön 
sivussa olevien ”MIN” ja ”MAX” -merkin-
töjen välillä.

Puhdista paisuntasäiliön kannen ympä-
ristö huolellisesti ennen kannen avaa-
mista, jotta jarru-/kytkinnesteeseen ei 
sekoitu mitään.
Jos nestetaso on matala, lisää nes-
tettä MAX-tasoon asti. Nestetaso las-
kee normaalissa käytössä. Tämä joh-
tuu jarrujen kitkapintojen kulumisesta. 
Tarkastuta jarrujärjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos nestetaso on 
erittäin matala.

Käytä ainoastaan suosituksen mukaista 
jarru-/kytkinnestettä. (Tarkista suositus 
kappaleen 8 osasta ”Suositeltavat voite-
luaineet ja täyttömäärät”.)

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nesteitä 
keskenään.

VAROITUS – Jarruneste
Käsittele jarrunestettä varoen. Älä 
anna sen joutua silmiin. Huuhtele 
silmät välittömästi runsaalla mää-
rällä puhdasta vesijohtovettä, jos 
jarrunestettä joutuu silmiin. Mene 
viipymättä lääkäriin.

VAROITUS – 
Jarrunestevuoto

Tarkastuta auto viipymättä valtuu-
tetuussa HYUNDAI-liikkeessä, jos 
järjestelmään täytyy lisätä usein 
jarrunestettä.

HUOMAUTUS
Varo, ettei jarru-/kytkinnestettä 
läiky auton maalipinnoille, sillä se 
vaurioittaa niitä. Älä koskaan käytä 
avonaisessa astiassa säilytettyä 
jarru-/kytkinnestettä, sillä nesteen 
ominaisuudet muuttuvat sen altis-
tuessa ilmalle. Hävitä neste asian-
mukaisesti. Älä lisää säiliöön vää-
räntyyppistä jarru-/kytkinnestettä. 
Jarru jär jes telmän tai kytkimen osat 
saattavat vaurioitua, jos järjestel-
mässä on esimerkiksi muutama 
pisara mineraaliöljyä (kuten moot-
toriöljy).

OVF071008



7 29

Huolto

LASINPESUNESTE

Lasinpesunestetason
tarkastaminen
Tarkista lasinpesunestesäiliön nestetaso 
ja lisää lasinpesunestettä tarvittaessa. 
Lisää lasinpesunestettä, kun matalan 
lasinpesunestetason ( ) varoitusvalo 
syttyy mittaristossa. 
Voit lisätä järjestelmään puhdasta vettä, 
jos lasinpesunestettä ei ole saatavail-
la. Käytä kuitenkin kylmässä ilmastossa 
aina jäätymisenestoainetta sisältävää 
lasipesunestettä.

OVF071009

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä lasin-
pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysnesteen suihkuttami-
nen tuulilasiin saattaa heiken-
tää näkyvyyttä huomattavasti ja 
kuljettaja voi sen seurauksena 
menettää auton hallinnan tai se 
saattaa vahingoittaa maalipintaa. 

• Lasinpesuneste sisältää jonkin 
verran alkoholia ja saattaa olla 
syttyvää joissain olosuhteissa. 
Älä altista lasinpesunestettä tai 
lasinpesunestesäiliötä avotulelle 
tai kipinöille. Auto saattaa vau-
rioitua ja matkustajille saattaa 
aiheutua vammoja.

• Lasinpesuneste on myrkyllistä 
ihmisille ja eläimille. Älä nauti 
lasinpesunestettä ja vältä ihokos-
ketusta. Lasinpesunesteen nautti-
minen saattaa johtaa vakaviin tai 
kuolemaan johtaviin vammoihin.
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DIESELSUODATIN
Veden poistaminen 
dieselsuodattimesta
Dieselsuodatin on tärkeä osa polttoai-
nejärjestelmää, sillä se erottaa veden 
dieselpolttoaineesta ja varastoi sen suo-
dattimen pohjalle.
Varoitusvalo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon, jos suodattimeen 
on kertynyt vettä.

Pyydä valtuutettua HYUNDAI-
liikettä poistamaan suodat-
timesta vesi ja tarkastamaan 
järjestelmä.

Poista ilma 
polttoainesuodattimesta
Ehkäise käynnistysvaikeudet ilmaamalla 
polttoainejärjestelmä, dieselsuodattimen 
vaihtamisen jälkeen tai kun polttoaine on 
loppunut ajon aikana.
1. Paina merkittyä kohtaa (1) noin 50 

kertaa, kunnes painaminen muuttuu 
raskaaksi.

2. Poista ilma polttoainesuodattimesta 
avaamalla ruuvi (2) ristipäisellä ruuvi-
meisselillä ja kiristämällä se (2) uudel-
leen.

3. Paina kohtaa (1) noin 15 kertaa.
4. Poista ilma polttoainesuodattimesta 

avaamalla ruuvi (2) ristipäisellä ruuvi-
meisselillä ja kiristämällä se (2) uudel-
leen.

5. Paina kohtaa (1) noin 5 kertaa.

✽ MUISTUTUS
• Käytä puhdistusliinaa poistessasi 

ilmaa polttoainejärjestelmästä, jotta 
polttoainetta ei roisku moottoritilaan.

• Tulipalon estämiseksi, poista polttoai-
ne polttoainesuodattimen tai ruisku-
tuspumpun ympäriltä, ennen mootto-
rin käynnistämistä.

• Tarkista lopuksi, ettei osissa näy polt-
toainevuotoja.

HUOMAUTUS
Jos polttoainesuodattimeen ker-
tynyttä vettä ei tyhjennetä sään-
nöllisesti, vesi saattaa vaurioittaa 
tärkeitä polttoainejärjestelmän osia. 

OVF071022
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ILMANPUHDISTIN

Suodattimen vaihtaminen
Suodatinta ei saa pestä, vaan se tulee 
vaihtaa tarvittaessa.
Voit puhdistaa suodattimen ilmanpuhdis-
timen tarkastuksen yhteydessä.
Puhdista suodatin paineilmalla.

1. Avaa ilmanpuhdistimen kannen pidik-
keet ja avaa kansi.

2. Pyyhi ilmanpuhistimen kotelon sisä-
pinnat.

3. Vaihda ilmansuodatin. 
4. Sulje kansi ja kiinnitä kiinnikkeet.

OVF071011OVF071010 OVF071012
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Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukai-
sesti.
Vaihda suodatin huolto-ohjelmassa suo-
siteltua vaihtoväliä useammin, jos autolla 
ajetaan hiekkatiellä tai muilla pölyävillä 
tienpinnoilla. Saat lisätietoja tämän kap-
paleen osasta ”Huolto-ohjelma vaativissa 
käyttöolosuhteissa”.

HUOMAUTUS
• Älä aja autoa, kun ilmansuodatin 

on irrotettu, sillä moottori moot-
tori rasittuu tavanomaista enem-
män.

• Varmista ettei ilmanottoon pääse 
pölyä tai likaa, jossa se saattaa 
aiheuttaa vaurioita. 

• Käytä alkuperäistä Hyundai-osaa. 
Tarvikeosan käyttäminen saattaa 
vaurioittaa ilmamäärämittaria tai 
turboahdinta.
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RAITISILMASUODATIN (JOS VARUSTEENA)
Suodattimen tarkastaminen
Suodatin tulee tarkastaa ja vaihtaa 
tavallista useammin, jos autolla ajetaan 
huonolaatuisessa kaupunki-ilmassa tai 
pölyävällä hiekkatiellä. Noudata seuraa-
via ohjeita, jos haluat vaihtaa raitisilma-
suodattimen itse ja toimi varoen, jotta et 
vaurioita auton muita osia.
Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukai-
sesti.

Suodattimen vaihtaminen
1. Avaa hansikaslokero ja irrota sen 

tukihihna (1).

2. Avaa hansikaslokeron kiinnikkeet ja 
irrota ne.

OVF071013 OVF071014
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3. Pidä raitisilmasuodattimen kotelon 
oikeassa laidassa sijaitseva lukitus-
painike alaspainettuna ja vedä kotelo 
ulos.

4.  Vaihda raitisilmasuodatin.
5. Asenna osat takaisin paikalleen, nou-

dattamalla ohjeita päinvastaisessa jär-
jestyksessä.

✽ MUISTUTUS
Varmista, että asennat raitisilmasuo-
dattimen asianmukaisesti paikalleen. 
Suodattimen suodatusteho saattaa hei-
kentyä ja järjestelmä saattaa toimia 
äänekkäästi, jos suodatin ei ole paik-
kallaan.

OHG070041OVF071015
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LASINPYYHKIMIEN SULAT

Sulkien kunnon tarkistaminen
✽ MUISTUTUS
Automaattipesussa käytettävä neste-
mäinen vaha saattaa vaikeuttaa tuulila-
sin puhdistamista.

Tuulilasinpyyhkimien teho heikkenee, jos 
sulkiin tai tuulilasiin on tarttunut likaa. 
Niihin saattaa tarttua puiden mesikas-
tetta, hyönteisiä ja nestemäistä vahaa. 
Puhdista tuulilasinpyyhkimien sulat ja 
tuulilasi hyvälaatuisella puhdistusaineel-
la tai miedolla astianpesuaineseoksella 
ja huuhtele ne hyvin, jos ne eivät toimi 
asianmukaisesti.

Pyyhkimen sulan vaihtaminen
Jos lasinpyyhkimet eivät toimi asian-
mukaisesti, niiden sulissa saattaa olla 
halkeamia tai sulat saattavat olla liian 
kuluneet, jolloin ne tulee vaihtaa. 

HUOMAUTUS
Älä käsittele pyyhkimen sulkia 
bensiinillä, petrolilla, tinnerillä tai 
muilla liuottimilla tai altista niitä 
liuottimille.

HUOMAUTUS
Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat 
eivät vaurioidu.

HUOMAUTUS
Pyyhkimet eivät mahdollisesti toimi 
oikein tai ne saattavat vaurioitua, 
jos käytät muita kuin suosituksen 
mukaisia pyyhkimensulkia.

1JBA5122
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Tuulilasinpyyhkimen sulka
1. Nosta tuulilasinpyyhkimen varsi irti

tuulilasista.

✽ MUISTUTUS
Tuulilasi saattaa vaurioitua, jos päästät 
pyyhkimen varren iskeytymään siihen.

2. Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan luki-
tuskieleke. Vedä sulkaa alaspäin ja 
irrota se.

3. Kiinnitä uusi sulka noudattamalla 
ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

4. Aseta tuulilasinpyyhin ikkunaa vasten.

OHM078059 OHM078060 OHG070043
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Takalasinpyyhkimen sulka 
1. Nosta pyyhkimen varsi irti takalasista 

ja irrota pyyhkimen sulka.

2. Asenna uusi pyyhkimen sulka työntä-
mällä sen keskiosa pyyhkimen varren 
kiinnityskohtaan, kunnes kuulet nak-
sahduksen.

3. Varmista että sulka kiinnittyi hyvin pai-
kalleen, yrittämällä vetää sitä kevyesti.

Vaihdata pyyhkimien sulat valtuutetussa 
HYUNDAI-liikeessä, pyyhkimien ja mui-
den järjestelmän osien vaurioitumisen 
välttämiseksi.

OED076040 OED076041
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AKKU

Varmistat että akku toimii 
mahdollisimman pitkään, kun:
• Varmistat että se on kiinnitetty asian-

mukaisesti.
• Pidät akun kannen kuivana ja puhtaana.
• Pidät akun navat ja liitokset puhtaina, 

asianmukaisesti kiristettyinä ja voidel-
tuna vaseliinilla tai akkunaparasvalla.

• Huuhtele akusta vuotanut akkuneste 
pois kotelon pinnalta, veden ja ruoka-
soodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei ajeta 
lähiaikoina.

 VAROITUS – Akun
käsittelyyn liittyvät 
varoitukset

Noudata seuraavia ohjeita, 
kun käsittelet akkua.

  

Pidä palavat savukkeet ja 
muut avotulen tai kipinöi-
den lähteet poissa akun 
lähettyviltä.

Akun kennoissa on aina 
helposti syttyvää vety-
kaasua, joka saattaa aiheut-
taa räjähdyksen syttyes-
sään.

Pidä akut poissa lasten 
ulottuvilta, koska ne sisäl-
tävät erittäin syövyttävää 
RIKKIHAPPOA. Varmista 
että akkuhappoa ei joudu 
ihollesi, silmiisi, vaatteillesi 
tai auton maalipinnoille.

(jatkuu)

OVF071017

(jatkuu)

Jos akkuhappoa joutuu sil-
miisi, huuhtele niitä puh-
taalla vedellä vähintään 15 
minuutin ajan ja mene vii-
pymättä lääkäriin. 
Pese akkuhappo välittö-
mästi pois iholtasi. Mene 
viipymättä lääkäriin, jos 
tunnet kipua tai poltetta.

Käytä suojalaseja ladates-
sasi akkua tai työskennel-
lessäsi sen läheisyydessä. 
Varmista riittävä tuuletus, 
kun työskentelet suljetussa 
tilassa.

Akun epäasiallinen hävittä-
minen saattaa vahingoittaa 
ympäristöä ja vaarantaa 
alueen asukkaiden tervey-
den. Noudata ympäristölain-
säädäntöä ja paikallisia 
määräyksiä.

(jatkuu)

Pb (lyijy)
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Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa kalsiumpoh-
jainen akku.
• Lataa akkua pienellä virralla (ylläpitola-

taus) 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 
tunnin ajan.

(jatkuu)

  

Akku sisältää lyijyä. Älä 
hävitä akkua. Palauta se 
valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jotta se voi-
daan kierrättää.

• Muovikoteloisen akun kotelo 
saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa 
vammoja, jos koteloa nostettaes-
sa siihen kohdistetaan liikaa voi-
maa. Nosta akku akkutelineellä 
tai käsin vastakkaisista kulmista.

• Älä koskaan lataa akkua, kun sii-
hen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suurjän-
nitteellä. Älä koske sen kompo-
nentteihin, kun moottori on käyn-
nissä tai virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

Ohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

 VAROITUS – 
Akun lataaminen

Noudata seuraavia ohjeita ladates-
sasi akkua:
• Irrota akku autosta ja sijoita se 

hyvin tuuletettuun tilaan.
• Älä tupakoi, äläkä käsittele 

avotulta tai kipinöiden lähteitä 
samassa tilassa.

• Tarkkaile akkua latauksen aika-
na ja lopeta lataus, tai vähennä 
latausvirtaa, jos akkuneste alkaa 
kaasuuntua (kiehua) voimakkaas-
ti tai jos yhdenkin kennon akku-
nesteen lämpötila ylittää 49°C.

• Käytä suojalaseja tarkkaillessasi 
akkua latauksen aikana.

(jatkuu)

HUOMAUTUS
Akku saattaa tyhjentyä, jos säh-
köjärjestelmään on liitetty ulkoisia 
laitteita. Älä liitä sähköjärjestel-
mään ulkoisia laitteita.
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Järjestelmien toiminnan 
alustaminen
Seuraavien järjestelmien toiminta joudu-
taan alustamaan, kun akku on tyhjenty-
nyt tai akkukaapelit on irrotettu.
• Kertapainalluksella sulkeutuva/avautu-

va ikkuna (katso lisätietoja kappalees-
ta 4)

• Kattoluukku (katso lisätietoja kappa-
leesta 4)

• Ajotietokone (katso lisätietoja kappa-
leesta 4)

• Ilmastointilaite 
(katso lisätietoja kappaleesta 4)

• Kello (katso lisätietoja kappaleesta 4)
• Audiojärjestelmä (katso lisätietoja 

kappaleesta 4)

(jatkuu)
• Irrota akkulaturi seuraavassa 

 järjestyksessä.
 1.  Kytke akkulaturi pois päältä.
 2.  Irrota miinusjohtimen hauen-

leuka akun miinusnavasta.
 3.  Irrota plusjohtimen hauenleuka 

akun plusnavasta.
• Sammuta moottori ja käännä vir-

ta-avain OFF-asentoon, ennen 
akun huoltamista tai lataamista.

• Kun irrotat akun, irrota aina 
ensimmäiseksi akun miinuskaa-
peli ja kytkiessäsi kaapelit takai-
sin paikalleen, kytke miinuskaa-
peli vasta pluskaapelin jälkeen. 
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huoltaminen
Varmista auton suorituskyky, mata-
la polttoaineenkulutus ja ajoturvalli-
suus, pitämällä rengaspaineet aina 
suositusten mukaisina ja noudatta-
malla enimmäismassarajoja.

Suositeltavat rengaspaineet 
kylmissä renkaissa
Kaikkien renkaiden paineet (myös 
varapyörän) pitää tarkastaa, kun ren-
kaat ovat kylmät. Rengas on kylmä, 
kun auto on ollut ensin paikallaan 
vähintään 3 tuntia ja sillä on ajettu 
sen jälkeen korkeintaan 1,6 km.
Renkaat kuluvat hitaammin ja ajomu-
kavuus sekä ohjattavuus paranevat, 
kun pidät rengaspaineet suositusten 
mukaisina.
Tarkista rengaspainesuositukset kap-
paleen 8 osasta ”Renkaat ja vanteet”.

Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja 
rengaspaineet) on merkitty autoon 
kiinnitettyyn tarraan.

VAROITUS – Liian 
matalat rengaspaineet

Renkaat saattavat ylikuumen-
tua ja hajota, jos rengaspaine 
on huomattavan matala (0,7 bar 
tai vähemmän), jolloin saatat 
menettää auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen, josta 
aiheutuu vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Tämä on 
todennäköisempää kuumana 
päivänä tai suurella ajonopeu-
della ajettaessa.

OVF081002
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VAROITUS – Rengaspaineet
Ajettavuus saattaa heikentyä ja 
renkaat saattavat kulua ennen-
aikaisesti tai hajota äkillisesti, 
jos rengaspaineet ovat liian kor-
keat tai matalat. Saatat menet-
tää auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia vammoja.

HUOMAUTUS – 
Rengaspaine

Noudata aina seuraavia ohjeita:
• Tarkasta rengaspaineet, kun 

renkaat ovat kylmät. Rengas 
on kylmä, kun auto on ollut 
ensin paikallaan vähintään 3 
tunnin ajan ja sillä on ajet-
tu sen jälkeen korkeintaan 
1,6 km.

• Tarkasta varapyörän rengas-
paine aina, kun tarkastat mui-
den pyörien rengaspaineet.

• Älä ylitä auton painorajoituk-
sia. Älä ylikuormita kattoteli-
nettä (jos varusteena). 

• Vanhojen ja kuluneiden ren-
kaiden käyttö saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Vaihda ren-
kaat, jos ne ovat hyvin kulu-
neet tai vaurioituneet.

HUOMAUTUS
• Renkaat saattavat kulua 

ennenaikaisesti, auton ohjat-
tavuus saattaa heikentyä ja 
polttoaineenkulutus kasvaa, 
jos rengaspaineet ovat liian 
matalat. Myös vanteet saatta-
vat vääntyä. Varmista että ren-
gaspaineet ovat aina ohjearvo-
jen mukaiset. Tarkastuta ren-
gas valtuutetussa HYUNDAI-
liikeessä, jos siihen täytyy 
lisätä usein ilmaa.

• Liian korkea rengaspaine huo-
nontaa ajomukavuutta, kulut-
taa renkaan kulutuspinnan 
keskiosaa ennenaikaisesti ja 
tekee auton vaurioitumisesta 
todennköisempää esim. kuo-
pan yli ajettaessa.

HUOMAUTUS
• Lämpimien renkaiden ren-

gaspaine on yleensä 0,28–
0,41 bar korkeampi, kuin kyl-
miä renkaita koskeva ohjear-
vo. Älä poista ilmaa lämpimis-
tä renkaista, laskeaksesi nii-
den rengaspaineen ohjearvon 
mukaiseksi.

• Asenna venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Ventiilirunkoon 
saattaa muuten päästä likaa 
tai kosteutta, joka aiheuttaa 
vuodon. Korvaa hävinnyt ven-
tiilinhattu uudella mahdolli-
simman pian.
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Rengaspaineiden mittaaminen
Tarkista renkaiden kunto vähintään 
kerran kuussa.
Tarkista myös varapyörän rengas-
paine.

Rengaspaineen mittaaminen
Mittaa rengaspaine hyvälaatuisella 
rengaspainemittarilla. Rengas pai net-
ta ei voi päätellä silmämääräisesti. 
Vyörenkaat saattavat näyttää täysil-
tä, vaikka niiden rengaspaine olisi 
matala.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat 
ovat kylmät. Rengas on kylmä, kun 
auto on ollut ensin paikallaan vähin-
tään 3 tunnin ajan ja sillä on ajettu 
sen jälkeen korkeintaan 1,6 km.

Irrota venttiilinhattu renkaan venttii-
lin varresta. Mittaa rengaspaine pai-
namalla rengaspainemittarin suutin 
tiukasti venttiiliä vasten. Kylmä ren-
kaan rengaspaine on riittävä, kun se 
vastaa tarraan merkittyä ohjearvoa. 
Lisää renkaaseen ilmaa, jos rengas-
paine on liian matala.
Laske rengaspainetta painamalla 
venttiilin keskiosan metallinastaa, jos 
lisäät renkaaseen liikaa ilmaa. Mittaa 
rengaspaine uudelleen. Muista aset-
taa venttiilinhatut takaisin paikoilleen. 
Ne ehkäisevät vuotoja suojaamalla 
venttiiliä lialta ja kosteudelta.

 VAROITUS
• Tarkista renkaiden kunto ja 

rengaspaineet säännöllisesti. 
Käytä rengaspainemittaria.

• Liian matala tai korkea ren-
gaspaine saattaa aiheuttaa 
rengasrikon, joka saattaa joh-
taa auton hallinnan vaikeutu-
miseen tai menettämiseen ja 
onnettomuuteen josta saattaa 
aiheutua vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja. Ren-
gaspaineiden ohjearvot löyty-
vät tästä käsikirjasta ja kul-
jettajan puoleisen keskipilarin 
alaosaan kiinnitetystä tarrasta.

• Liian kuluneiden renkaiden 
käyttäminen saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Vaihda liian 
kuluneet, epätasaisesti kulu-
neet ja vaurioituneet renkaat 
uusiin.

• Tarkista myös varapyörän 
rengaspaine. Hyundai suosit-
telee, että tarkistat varapyö-
rän rengaspaineen aina, kun 
tarkastat auton muiden pyöri-
en rengaspaineet. 
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Pyörien paikanvaihto 
Renkaiden kulutuspinta kuluu tasai-
semmin, jos pyörien paikkaa vaihde-
taan 12 000 km välein (tai useammin, 
jos renkaat kuluvat epätasaisesti)
Tarkista pyörien tasapainotus pai-
kanvaihdon yhteydessä.
Tarkista paikanvaihdon yhteydessä, 
onko renkaan kulutuspinta kulunut 
epätasaisesti tai onko rengas vaurioi-
tunut. Epätasainen kuluminen johtuu 
yleensä väärästä rengaspaineesta, 
virheellisestä pyörien suuntaukses-
ta, pyörien epätasapainosta, äkki-
jarrutuksista ja kaarreajosta suurella 
nopeudella. Tarkista, onko renkaan 
kulutuspinnassa tai sivussa pullistu-
mia tai kohoumia. Vaihda rengas, jos 
havaitset niitä. Jos renkaan sisäma-
teriaali tai sidelangat ovat nä ky vissä, 
vaihda rengas välittömästi. Mittaa 
rengaspaineet pyörien paikanvaih-
don jälkeen ja tarkista että pyörän-
mutterit on kiristetty asianmukaisesti.   
Katso lisätietoja kappaleen 8 osasta 
”Renkaat ja vanteet”.

Tarkista jarrupalojen kunto, kun vaih-
dat pyörien paikkaa. 

✽ MUISTUTUS
Vaihda vyörenkaat, joissa on epä-
symmetrinen kuvio, ainoastaan 
edestä taakse, ei vasemmalta puolel-
ta oikealle.

 VAROITUS
• Älä asenna tilapäiskäyttöön 

tarkoitettua varapyörää, vaih-
taessasi renkaiden paikkaa.

• Älä käytä autossa samanai-
kaisesti ristikudos- ja vyören-
kaita. Auton epätavallinen ajo-
käytös saattaa johtaa onnet-
tomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja tai omaisuusva-
hinkoja.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Ei varapyörää

Autossa on normaalikokoinen varapyörä 
(jos varusteena)

Renkailla määrätty pyörintäsuunta 
(jos varusteena)
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Pyörien suuntaus ja tasapainotus  
Auton renkaat on suunnattu ja tasa-
painotettu tehtaalla niin, että auton 
suorituskyky ja kestävyys on paras 
mahdollinen.
Pyöriä ei tarvitse normaalisti suun-
nata uudelleen. Suuntaus tulee kui-
tenkin tarkistaa ja säätää tarpeen 
mukaan, jos renkaat kuluvat epäta-
saisesti tai ohjaus puoltaa. 
Renkaat täytyy mahdollisesti tasa-
painottaa uudelleen jos tunnet täri-
nää ajaessasi tasaisella tiellä. Renkaan vaihtaminen

Kun rengas kuluu tasaisesti, renkaan 
kulumisosoitin (poikittainen kohouma 
rengaskuvion välissä) tulee näkyviin. 
Se osoittaa, että kulutuspintaa on 
jäljellä enää 1,6 mm. Vaihda rengas 
viipymättä.
Älä odota, että kulumisosoitin tulee 
näkyviin koko kulutuspinnan alueel-
la, vaan vaihda rengas heti. 

HUOMAUTUS
Vääränlaisten tasapainotus-
painojen käyttäminen saattaa 
va hin goittaa kevytmetallivantei-
ta. Käytä ainoastaan oikeanlai-
sia painoja. 

VAROITUS – 
Renkaiden vaihtaminen

• Liian kuluneiden renkaiden 
käyttäminen on vaarallista, 
sillä niiden pitokyky on huo-
nompi, auton pysähtymismat-
ka on tavallista pidempi ja 
ohjaaminen on vaikeampaa.

• Auton alkuperäisiä renkaita ja 
vanteita valittaessa on kiinni-
tetty erityistä huomiota ajetta-
vuutteen ja ajoturvallisuuteen. 
Älä asenna autoon erikoko-
isia tai erityyppisiä renkaita 
tai vanteita. Ne saattavat huo-
nontaa auton suorituskykyä ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden, 
jolloin saatat menettää auton 
hallinnan ja auto saattaa 
kaatua, josta aiheutuu vaka-
via vammoja. Käytä kaikissa 
pyörissä kooltaan, tyypiltään, 
rengaskuvioltaan, merkiltään 
ja kantavuudeltaan toisiaan 
vastaavia renkaita. 

(jatkuu)

OEN076053

Kulutuspinnan kulumisilmaisimet
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Tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän renkaan vaihtaminen 
(jos varusteena)
Tilapäiskäytöön tarkoitetun varapyö-
rän renkaan kulutuspinta kuluu taval-
lista nopeammin. Vaihda rengas, kun 
kulumisosoitin tulee näkyviin. Asen-
nuta samalle vanteelle alkuperäisen 
kokoinen rengas. Tavallinen renas 
ei sovi tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapörän vanteelle ja tilapäiskäyt-
töön tarkoitetun varapyörän rengas 
ei sovi tavalliselle vanteelle.

Vanteen vaihtaminen 
Vaihda vanteen tilalle ainoastaan 
halkaisijaltaan, leveydeltään ja sivu-
poikkeamaltaan vastaava vanne.

(jatkuu)
• Muunkokoisten tai -tyyppis-

ten renkaiden käyttö saattaa 
huonontaa ajettavuutta, pie-
nentää maavaraa ja korin ja 
renkaan/talvirenkaan välistä 
etäisyyttä, pidentää pysähty-
mismatkaa ja vaikuttaa mitat-
tuun ajonopeuteen.

• Kaikkien pyörien renkaat kan-
nattaa vaihtaa samanaikaises-
ti. Vaihda etu- ja takarenkaat 
aina pareittain, ellei kaikkien 
renkaiden vaihtaminen ole 
mahdollista tai tarpeen. Yksit-
täisen renkaan vaihtaminen 
saattaa vaikuttaa ajettavuu-
teen huomattavasti. 

• Lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä (ABS) toimii vertailemal-
la pyörien nopeuksia. Pyörän 
koko vaikuttaa sen pyörin-
tänopeuteen. Asenna autoon 
ainoastaan alkuperäisten pyö-
rien kokoiset pyörät. Lukkiu tu-
maton jarrujärjestelmä ja ajon-
vakautusjärjestelmä (ESP) 
saattavat toimia arvaamatto-
masti, jos autoon on asen-
nettu muun kuin alkuperäisen 
kokoiset pyörät.

 VAROITUS
Vääränkokoisen vanteen käyttä-
minen saattaa lyhentää vanteen 
ja pyöränlaakerin käyttöikää, 
pidentää jarrutusmatkaa, huo-
nontaa pysähtyvyyttä, ohjat-
tavuutta, pienentää maavaraa, 
sekä korin ja renkaan/lumiket-
julla varustetun renkaan etäi-
syyttä ja vaikuttaa nopeus- ja 
matkamittarin kalibrointiin, ajo-
valojen suuntaukseen ja pusku-
rin korkeuteen. 
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Renkaiden pitokyky
Renkaiden pitokyky on tavallista 
huonompi, kun ne ovat kuluneet, 
rengaspaine on liian matala tai kun 
tie on liukas. Renkaat tulee vaihtaa 
heti kun kulumisosoitin tulee näky-
viin. Varmista, ettet menetä auton 
hallintaa: hidasta ajonopeutta ajaes-
sasi sateessa, lumisateessa ja jäisel-
lä tienpinnalla.

Renkaiden huoltaminen 
Suositusten mukainen rengaspaine 
ja asianmukainen pyörien suunta-
us vähentävät renkaiden kulumis-
ta. Tarkastuta pyörien suuntaus 
HYUNDAI-liikkeessä, jos renkaat 
kuluvat epätasaisesti.
Varmista, että uudet renkaat tasapai-
notetaan asennuksen yhteydessä. 
Ajomukavuus paranee ja renkaiden 
käyttöikä pitenee. Vanteelta irrotet-
tu rengas tulee aina tasapainottaa 
uudelleen.

Renkaan sivupinnan merkinnät
Renkaan sivupinnan merkinnät 
kuvaavat renkaan ominaisuudet ja 
sisältävät renkaan sarjanumeron 
(TIN). Sarjanumeroa käytetään ren-
kaan tunnistamiseen takaisinkutsu-
kampanjan yhteydessä.

1. Valmistaja tai tuotemerkki
Valmistaja tai tuotemerkki.

2. Rengaskokomerkintä
Renkaan sivupinnassa on rengas-
kokomerkintä. Tätä tietoa tarvitaan 
uusia renkaita hankittaessa. Merkin-
nän sisältämien kirjainten ja nume-
roiden merkitys on kuvattu seuraa-
vassa esimerkissä.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
Autosi renkaiden kokomerkinnän tie-
dot saattavat poiketa esimerkistä.
205/60R16 92V

P – Ajoneuvotyyppi, johon rengas 
soveltuu (”P” merkinnällä varus-
tetut renkaat soveltuvat henki-
lö- ja pakettiautoihin; kaikissa 
renkaissa ei kuitenkaan ole tätä 
merkintää).

205 – Renkaan leveys millimetreinä.
60 – Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den prosentuaalinen osuus sen 
leveydestä.

R – Renkaan rakenteen koodi (vyö-
rengas).

16 – Vanteen halkaisija (tuumaa).

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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92 – Kantavuustunnus, numerokoodi 
joka osoittaa suurimman sal-
litun renkaaseen kohdistuvan 
kuorman.

V – Nopeusluokitus. Lisätietoja 
nopeusluokituksista saat tämän 
kappaleen nopeusluokitustaulu-
kosta.

Vanteen kokomerkintä
Tarvitset vanteiden kokomerkinnän 
sisältämiä tietoja, kun hankit uuden 
vanteen. Seuraavassa esimerkissä 
on kuvattu, mitä vanteen kokomer-
kinnän sisältämät kirjaimet ja nume-
rot merkitsevät.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
7.0JX16

7.0 – Vanteen leveys (tuumaa)
J – Vanteen reunan muodon tunnus
16 – Vanteen halkaisija (tuumaa).

Renkaan nopeusluokitukset
Alla olevassa taulukossa on luetel-
tu tyypilliset henkilöautojen renkaita 
koskevat nopeuslukitukset. Nopeus-
luokitus on osa renkaan sivussa 
olevaa kokomerkintää. Se ilmaisee 
renkaan suurimman turvallisen käyt-
tönopeuden.

3. Renkaan käyttöiän tarkistaminen 
(TIN: renkaan sarjanumero) 

Renkaan (myös käyttämättömän 
varapyörän renkaan) kestävyys ja 
suorituskyky on heikentynyt huo-
mattavasti, kun renkaan valmistus-
ajankohdasta on kulunut yli 6 vuot-
ta. Tämän ikäinen rengas (myös 
vararengas) tulee vaihtaa uuteen. 
Renkaan valmistusajankohta ilme-
nee renkaan sivussa (mahdollisesti 
vanteen sisäpuolella) olevasta DOT-
koodista. DOT-koodi koostuu nume-
roista ja kirjaimista. Koodin neljä 
viimeistä merkkiä ilmaisevat renkaan 
valmistusajankohdan.

DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT-koodin alkuosa sisältää teh-
taan tunnuksen, renkaan koon ja 
rengaskuvion tyypin ja koodin neljä 
viimeistä merkkiä ilmaisevat valmis-
tusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi:
DOT XXXX XXXX 1611 osoittaa että 
rengas on valmistettu viikolla 16, 
vuonna 2011.

 S 180 km/h

 T 190 km/h

 H 210 km/h

 V 240 km/h

 Z Yli 240 km/h 

EnimmäisnopeusNopeus-
luokitus
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4. Renkaan rakennetunnus
Osoittaa kuinka monesta kudosker-
roksesta rengas koostuu. Sisältää 
myös renkaissa käytettyjen mate-
riaalien tiedot, esim. teräs, nailon, 
polyesteri. Vyörenkaan kirjainmer-
kintä on ”R”, ristikudosrenkaan ”D” ja 
ristikudosvyörenkaan ”B”.

5. Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku osoittaa suurimman salli-
tun rengaspaineen. Rengaspaine ei 
saa ylittää enimmäisrajaa. Tarkista 
rengaspaineen ohjearvo auton tun-
nuskilvestä.

6. Renkaan kantavuus
Suurin sallittu renkaaseen kohdistu-
va kuorma kiloina ja paunoina. Käytä 
autossa ainoastaan sellaisia renkai-
ta, joiden kantavuus vastaa alkupe-
räisten renkaiden kantavuutta.

7. Uniform tire quality grading 
(UTQG) -merkintä 

Merkintä sijaitsee tietyissä renkaissa 
renkaan sivussa, renkaan olkapään 
ja sen leveimmän kohdan välissä. 
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200 
TRACTION AA 
TEMPERATURE A

Kulutuksenkestävyys
Renkaan kulutuksenkestävvysar-
vo on vertailukelpoinen arvo, joka 
perustuu valvotuissa olosuhteissa 
suoritettuihin kulutuskokeisiin. Esi-
merkiksi rengas jonka kulutuksen-
kestävyysarvo on 150, kestää tes-
tiolosuhteissa kulutusta 1,5 kertaa 
paremmin, kuin rengas jonka arvo 
on 100.
Arvo on suuntaa antava, koska ajo-
tapa, huolto, tienpintojen kunto ja 
ilmasto vaikuttavat huomattavasti 
renkaan käyttöikään.
Tämä arvo on valettu henkilöauton 
renkaiden sivuun. Auton alkuperäis-
ten ja valinnaisvarusteena saatavien 
renkaiden arvot saattavat vaihdella.

VAROITUS – Renkaan 
käyttöikä

Renkaat vanhenevat, vaikka 
niitä ei käytettäisi. Renkaat kan-
nattaa vaihtaa kulutuspinnan 
kunnosta riippumatta, kun ne 
ovat olleet normaalissa käytös-
sä 6 vuoden ajan. Kuumassa 
ilmastosta tai jatkuvasta ras-
kaasta kuormituksesta aiheutu-
va renkaiden korkea käyttöläm-
pötila saattaa lyhentää niiden 
käyttöikää. Vanhentunut rengas 
saattaa hajota äkillisesti, jolloin 
saatat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta 
aiheutuu vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.
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Pitokyky – AA, A, B ja C 
Pitokykyluokitukset parhaasta hei-
koimpaan ovat AA, A, B ja C. Luokitus 
kuvaa testattavilla renkailla varus-
tetun auton pysähtymiskykyä valvo-
tuissa olosuhteissa, asfaltti- ja beto-
nipäällysteisellä tiellä. C-luokituksen 
saaneen renkaan pitokyky saattaa 
olla huono.

Lämmönkestävyysluokitus – A, B ja C 
Luokitukset A (korkein), B ja C osoitta-
vat, miten suurta käytön aikana synty-
vää lämpökuormaa rengas kestää ja 
miten hyvin se johtaa pois syntynyttä 
lämpöä (testaus suoritetaan sisätilois-
sa, valvotuissa olosuhteissa). 
Jatkuva korkea käyttölämpötila saat-
taa heikentää rengasmateriaalia ja 
lyhentää sen käyttöikää ja liian suuri 
lämpökuorma saattaa aiheuttaa äkil-
lisen rengasrikon. A ja B -luokituksen 
saaneet renkaat ylittävät määräysten 
vähimmäisvaatimukset

 VAROITUS 
Renkaan pitoluokitus on mää-
ritetty testissä, jossa ajoneuvo 
pysäytetään suoraan ajettaes-
sa, eikä koske voimakasta kiih-
dytystä, kaarreajoa, vesiliirtoa 
tai muita tilanteita, joissa pito 
on normaalia heikompi.

VAROITUS – 
Renkaiden lämpötila

Renkaan lämmönkestävyys-
luokitus koskee rengasta, 
jonka rengaspaine on ohjear-
von mukainen ja jonka enim-
mäiskantavuutta ei ole ylitetty. 
Rengas saattaa ylikuumentua ja 
hajota, jos sen nopeusluokitus 
ylitetään, rengaspaine on liian 
matala ja/tai sen enimmäiskan-
tavuus ylitetään. Saatat menet-
tää auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.
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SULAKKEET
Sulakkeet suojaavat auton sähköjärjes-
telmää ylikuormitukselta.
Tässä autossa on 3 (tai 4) sulakerasiaa, 
joista yksi sijaitsee kojelaudan kuljettajan 
puoleisen oven päädyssä ja muut akun 
lähettyvillä moottoritilassa.
Jos joku valo, laite tai säädin lakkaa toi-
mimasta, tarkista sen virtapiirin sulake. 
Sulake on palanut, jos sen sisällä oleva 
elementti on sulanut.
Kun sähköjärjestelmässä on toiminta-
häiriö, tarkista ensin kojelaudan sulake-
rasian sulakkeet.
Vaihda palanut sulake sulakkeeseen, 
jonka ampeeriluku on yhtä suuri.
Sähköjärjestelmässä on vika, jos uusi 
sulake palaa. Vältä virtapiiriin kuulu-
van järjestelmän käyttöä ja ota viipy-
mättä yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.
Käytössä on kolmentyyppisiä sulakkeita: 
lattasulakkeita, joilla on pieni ampeeri-
luku, putkisulakkeita ja maksisulakkeita 
suuremmille ampeeriluvuille.

VAROITUS – Sulakkeen
uusiminen

• Vaihda sulake ainoastaan sulak-
keeseen, jonka ampeeriluku on 
sama.

• Suuremman virran kestävä sula-
ke voi aiheuttaa laitevaurion ja 
mahdollisesti tulipalon.

• Älä koskaan laita johdinta tai alu-
miinifolion palaa sulakkeen tilal-
le, ei edes tilapäisesti. Se saattaa 
vaurioittaa johtosarjaa vakavasti 
tai aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS
Älä käytä ruuvitalttaa, tai muuta 
metalliesinettä sulakkeiden irrotta-
miseen, koska se saattaa aiheuttaa 
oikosulun ja vaurioittaa järjestel-
mää.

OVF071101

Normaali

Normaali

■ Lattasulake

■ Putkisulake

■ Maksisulake

Palanut

Palanut

Normaali Palanut

Normaali Palanut
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Matkustamon sulakerasian sulakkeen 
vaihtaminen
1. Katkaise virta virtalukosta ja kytke

kaikki sähkölaitteet pois toiminnasta.
2. Avaa sulakerasian kansi.

3.  Vedä vialliseksi epäilty sulake irti suo-
raan. Käytä irrotustyökalua, joka on 
moottoritilan sulakerasian kannessa.

4. Tarkasta irrotettu sulake; vaihda se 
uuteen, jos se on palanut.

5. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sula-
ke ja varmista, että se asettuu tiukasti 
pidikkeisiinsä.

Jos se jää löysäksi, ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen.
Jos varasulaketta ei ole, käytä muuta 
saman ampeeriluvun omaavaa sulaketta 
(esimerkiksi savukkeensytyttimen sula-
ketta), joka ei ole aktiivisessa käytössä.

Jos ajovalot tai muut sähkölaitteet eivät 
toimi ja sulakkeet ovat ehjiä, tarkasta 
moottoritilan sulakerasiat. Palanut sulake 
täytyy vaihtaa uuteen.

OVF071018 OVF071019
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Sulakekytkin
Käännä sulakekytkin aina ON-asentoon.
Jos käännät kytkimen OFF-asentoon,
tietyt laitteet (esim. audiojärjestelmä ja 
digitaalinen kello) täytyy asettaa uudel-
leen ja kauko-ohjain (tai älyavain) ei 
mahdollisesti toimi oikein.

Sulakkeen vaihtaminen moottoritilan 
sulakerasiaan
1. Katkaise virta virtalukosta ja kytke

kaikki sähkölaitteet pois toiminnasta.
2. Irrota sulakerasian kansi painamal-

la lukituskielekettä ja vetämällä kansi 
ylös.

3. Tarkasta irrotettu sulake; vaihda se 
uuteen, jos se on palanut. Käytä sulak-
keen irrottamiseen ja asentamiseen 
irrotustyökalua, joka on moottorintilan 
sulakerasian kannessa.

4. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sula-
ke ja varmista, että se asettuu tiukasti 
pidikkeisiinsä. Ota yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos se ei 
asetu paikalleen.

OVF071020

HUOMAUTUS
Käännä sulakekytkin aina ON-
asentoon ajon ajaksi.

HUOMAUTUS
Asenna sulakerasian kansi kunnol-
la paikalleen moottoritilan, sulake-
rasian tarkistuksen jälkeen. Sula-
kerasiaan päässyt vesi saattaa 
aiheuttaa sähköjärjestelmän toimin-
tahäiriön.

OVF071021

OVF071023

Vain diesel



547

Huolto

Pääsulake
Jos pääsulake on palanut, se pitää uusia 
seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun miinuskaapeli.
3. Irrota yläpuolella olevassa kuvassa 

näkyvät mutterit.
4. Asenna tilalle samanarvoinen uusi

sulake.
5. Asenna osat päinvastaisessa järjes-

tyksessä.

Maksisulake
Jos maksisulake on palanut, se pitää 
vaihtaa seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun miinuskaapeli.
3. Irrota moottoritilassa oikeanpuoleisen 

sulakerasian kansi.
4. Irrota yläpuolella olevassa kuvassa 

näkyvät mutterit.
5. Asenna tilalle samanarvoinen uusi

sulake.
6. Asenna osat irrotusohjeiden mukaan 

päinvastaisessa järjestyksessä.

✽ MUISTUTUS
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos maksisulake on palanut.

OVF071024 OLM079025
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Sulake-/relerasian kuvaus 
Sulake-/relerasioiden kansien sisäpuo-
lella on sulake-/reletarra, johon on mer-
kitty sulakkeiden/releiden nimitys ja arvo.

✽ MUISTUTUS
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttämättä 
ole käytössä autossasi. Tiedot perustu-
vat painohetken tilanteeseen. Tarkasta 
oikea sulakkeen paikka sulakerasian 
kannen tarrasta.

OVF071025

OVF075115
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Mittaristo (sulakerasia kuljettajan puolella) 

Nro Virta-arvo Symboli Sulakkeen nimi Suojattu toiminto

1 20A
POWER

OUTLET 2
Keskikonsolin virtapistoke, takavirtapistoke

2 30A
POWER

TAIL GATE
Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

3 10A MODULE 1
Älyavaimen ohjausmoduuli, BCM, Audio, AMP, JBL AMP, 
A/V/navigointijärjestelmän keskusyksikkö, DC/DC-muunnin (audio), etukattovalo, 
DC/DC-muunnin (AMP) sähkötoimisen sivutaustapeilin kytkin

4 15A MODULE 4
Ajovalojen suuntauslaitteen vasen/oikea toimilaite, törmäyssuojan kytkin, 
kaarrevalojärjestelmän moduuli

5 7,5A MODULE 3
Älyavaimen ohjausmoduuli, BCM, Kattoluukku, sadeanturi, kuljettajan/matkustajan 
CCS-ohjausmoduuli, EMS-relerasia (ajovalojen pesulaitteen rele), veden lämpökytkin

6 15A
POWER

OUTLET 1
Pistorasia edessä, savukkeensytytin

7 20A P/SEAT PASS Etumatkustajan istuimen käsikäyttöinen kytkin

8 10A HTD MIRR Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen sivutaustapeili, ECM/PCM, A/C-ohjausmoduuli

9 25A AMP AMP, JBL AMP, DC/DC- muunnin (AMP)

10 25A WIPER FRT
ICM-relerasia (sadeanturin rele), monitoimikytkin, 
moottoritilan rele- ja sulakerasia (RLY. 7), Tuulilasin pyyhinmoottori

11 7,5A A/CON
Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 4), EMS-rasia (polttoainelämmittimen rele), 
dieselrasia (PTC-lämmittimen rele #2/#3), A/C-ohjausmoduuli 

12 15A
STEERING

WHEEL HEATER
Liukurengas (ohjauspyörän lämmitin)
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Nro Virta-arvo Symboli Sulakkeen nimi Suojattu toiminto

13 25A P/WDW LH
Vasemman sähkötoimisen ikkunannostimen rele, sähkötoimisen ikkunan pääkytkin, kuljetta-
jan/matkustajan sähkötoimisen ikkunan puristussuojan moduuli, vasemman sähkötoimisen 
takaikkunan puristussuojan moduuli, matkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen kytkin 

14 10A
TAIL GATE 

OPEN/TRUNK
OPEN

Takaluukun avausrele, konepellin salpa (SEDAN), 
sähkötoiminen takaluukun salpa/takaluukun salpa (WAGON), 
ICM-relerasia (polttoainesäiliön luukun lukitus-/avausrele) 

15 30A P/SEAT DRV Kuljettajan IMS-moduuli, kuljettajan istuimen käsikäyttöinen kytkin 

16 10A MODULE 2

BCM, Törmäyssuojan kytkin, diagnoosiliitin, jarruvalokytkin, aktiivisen ilmanohjausläp-
päjärjestelmän yksikkö, hehkutusreleyksikkö, A/C-ohjausyksikkö, pysäköintiavustimen 
ohjausyksikkö, A/V/navigointijärjestelmän keskusyksikkö, DC-DC-muunnin, 
ECS-ohjausyksikkö, kaistavahtijärjestelmän moduuli, automaattisesti himmenevä 
taustapeili, pysäköintiavustimen anturi, rengaspaineen valvontajärjestelmän moduuli, 
kuljettajan/matkustajan CCS-ohjausmoduuli, automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen 
asentonäyttö Konsolin kytkin, kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmityksen moduuli

17 15A
WIPER RR/
CURTAIN

Takalasinpyyhkimen rele, takalasin pyyhinmoottori, monitoimikytkin, takaverhomoduuli 

18 10A BRAKE SWITCH Jarruvalokytkin, älyavaimen ohjausyksikkö 

19 25A P/WDW RH
Oikean sähkötoimisen ikkunannostimen rele, sähkötoimisen ikkunan pääkytkin, 
matkustajan sähkötoimisen ikkunan kytkin, kuljettajan/matkustajan sähkötoimisen ikkunan 
puristussuojan moduuli, oikean sähkötoimisen takaikkunannostimen moduuli 

20 10A IMMO. 1
Älyavaimen ohjausmoduuli, käynnistyspainikkeen (Engine Start/Stop) kytkin, 
ajonestojärjestelmän moduuli 

21 7,5A MODULE 5

Älyavain matkustajan/kuljettajan oven ulkokahvassa, kuljettajan/matkustajan 
sähkötoiminen sivutaustapeili, aktiivisen ilmanohjausläppäjärjestelmän yksikkö, 
takaistuimen vasen/oikea lämmitinkytkin, päivävaloautomatiikan valoisuusanturi, 
urheilullisen ajotilan kytkin, avainsolenoidi 

CURTAIN
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Nro Virta-arvo Symboli Sulakkeen nimi Suojattu toiminto

22 20A IG1 Moottoritilan sulake- ja relerasia (sulake: F27, F28, F29, F30, F31) 

23 10A MODULE 6
Mittaristo, vasemman/oikean etuistuinlämmittimen ja -ilmastoinnin kytkin, 
sähkötoimisen seisontajarrun moduuli 

24 10A MDPS MDPS-yksikkö

25 20A DR LOCK
Ovilukituksen/avauksen rele, ICM-relerasia (turvalukituksen rele) 
Kuljettajan/matkustajan oven lukon toimilaite, vasemman/oikean takaoven lukon toimilaite

26 15A S/HEATER FRT
Kuljettajan/matkustajan istuinilmastoinnin ohjausmoduuli, 
kuljettajan/matkustajan istuinlämmitysmoduuli 

27 10A INTERIOR LAMP
Kuljettajan/matkustajan ovivalo, keskikonsolin kattovalo, sisävalo, hansikaslokeron valo, 
tavaratilan valo, kuljettajan/matkustajan jalkatilan valo, tavaratilan valo, 
vasen/oikea lukuvalo takaistuimella, vasemman/oikean ehostuspeilin valo 

28 15A MULTI MEDIA Audio, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, DC/DC-muuntaja (Audio) 

29 15A A/BAG Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 

30 10A MODULE 7 Takaverhomoduuli, ECS-ohjausyksikkö 

31 7,5A MEMORY 1
Mittaristo, rengaspaineen valvontajärjestelmän moduuli, takaverhomoduuli, 
kallistumisanturi, A/C-ohjausyksikkö, BCM, murtosuojauksen ultraäänianturi, 
sireenin ohjausyksikkö, kuljettajan IMS-moduuli, sähkötoimisen sivutaustapeilin kytkin 

32 7,5A A/BAG IND Mittaristo (näytöt) 

33 7,5A IMMO. 2 Älyavaimen ohjausmoduuli, ajonestojärjestelmän moduuli 

1

MODULE 7
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Nro Virta-arvo Symboli Sulakkeen nimi Suojattu toiminto

34 10A S/HEATER RR Takaistuimen lämmitin v/o

35 7,5A MEMORY 2 RF-vastaanotin

36 10A PDM 1 Älyavaimen ohjausmoduuli

37 7,5A START
Jos autossa ei ole käynnistyspainiketta: Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 8) 

Virtalukko, Vaihdealueen kytkin
Jos autossa on käynnistyspainike: ECM/PCM, vaihdealueen kytkin

38 20A SUNROOF Lasikattoluukku
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Moottoritilan pääsulakerasia

OVF071026

OVF071028

OVF075116
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Nro Virta-arvo Symboli Suojattu toiminto

MAKSI-
SULAKE

1 80A MDPS-yksikkö

2 60A
Smart Junction Box-liitinrasia (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), 
sulake F13/F14/F19/F20/F21/F26/F36)

3 40A ESC-ohjausmoduuli, diagnoosiliitin

4 40A ESC-ohjausmoduuli, diagnoosiliitin

5 40A
RLY. 9 (Käynnistysrele), virtalukko (ei käynnistyspainiketta), 
RLY. 6 (PDM 4 (IG2) rele, käynnistyspainike on)

6 40A RLY. RR (RR HTD rele)

7 60A Smart Junction Box-liitinrasia (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), sulake - F2/F7/F9/F15)

8 40A TCM (D4FD-DCT)

9 40A TCM (D4FD-DCT)

10 30A Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli

11 30A Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli

12 50A RLY. 1 (C/FAN LO rele), RLY. 2 (C/FAN HI rele)

13 15A RLY. 3 (tuulilasin lämmittimen rele)

SULAKE

Moottoritilan pääsulakerasia 

MDPS1

ABS1

B+1

ABS2

IG2

RR HTD

B+2

TCU3

TCU4

EPB1

EPB2

C/FAN

Sulakkeen nimi

FRT DEICER

1

REAR
HEATED

2

T3

T4
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Nro Virta-arvo Symboli Suojattu toiminto

SULAKE

14 15A RLY. 5 (äänitorven rele), ICM-relerasia (varashälyttimen äänitorven rele)

15 15A RLY. 12 (H/LP HI rele)

16 15A Jarruvalojen elektroniikkamoduuli

17 20A ICM-relerasia (Ajovalojen pesulaitteen rele)

18 10A TCM (D4FD-DCT)

19 40A
ei käynnistyspainiketta: virtalukko; käynnistyspainike on: RLY. 8 (PDM 2 (ACC) 
-rele)/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) -rele

20 40A EMS-moduuli (moottorin ohjausrele, sulake - F32/F33/F34)

21 50A
Smart Junction Box-liitinrasia (vuotovirran automaattinen katkaisutoiminto, 
sulake: F18/F25/F30/F34/F38)

22 50A RLY. 4 (puhallinrele)

23 10A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

24 10A
ECM/PCM, kaistavahtijärjestelmän moduuli, sadeanturin, 
RLY.7 (tuulilasinpesimen rele), tuulilasin pyyhinmoottori 

25 15A A/T - TCM, Vaihdealueen kytkin

26 10A

M/T - Peruutusvalokytkin, 
A/T - takavaloumpio  (In) vasen/oikea, Takaverhomoduuli
Autom. himmenevä taustapeili, IPS-ohjausmoduuli, audio, 
A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö

HORN

STOP LP

H/LP HI

H/LP
WASHER

TCU2

IG1

EMS

B+3

BLOWER

A/CON SW

WIPER FRT

TCU1

Sulakkeen nimi

B/UP LP

T2

E5

3

T1
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Nro Virta-arvo Symboli Suojattu toiminto

SULA-
KE

27 15A ECM/PCM, ilmamäärämittari, PM-anturi

28 10A ESC-ohjausyksikkö

29 15A G4FD/G4NC - Sytytyspuola #1/ #2/ #3/ #4, Kondensaattori

30 30A Polttoainepumpun rele (D4FD)

31 15A
G4FD/D4FD: ECM
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)

32 20A Polttoainepumpun rele

33 10A

G4FD/G4NC : Polttoainepumpun rele
G4NA : Ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4, polttoainepumpun rele
D4FD (EI TAKSI) : Polttoaineen paineensäätöventtiili, 
EGR-jäähdyttimen ohivirtauksen magneettiventtiili, polttoainepumpun rele

34 10A

G4FD : ECM
G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)
D4FD : VGT:n elektroninen toimilaite (EI TAKSI), 
Polttoaineen paineensäätöventtiili (TAKSI)

35 G4NA : sytytyspuola #1/#2/#3/#4, kondensaattori

ECU3

IGN COIL2

ABS3

F/HEAT

ECU4

F/PUMP

INJECTOR

ECU2

IGN COIL1

Sulakkeen nimi

E3

E4

FUEL
PUMP

E2

20A
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SULAKE

Nro Virta-arvo Symboli Suojattu toiminto

36 10A

G4FD: Ajoituksen säätöventtiili #1/ #2, öljyntasoanturi, 
moottoritilan liitäntärasia (RLY.1, RLY.2)

G4NA/G4NC: Öljyn säätöventtiili #1/ #2, nokka-akselin asentoanturi (imu/pako)
Öljyntasoanturi (G4NC), moottoritilan liitäntärasia (RLY.1, RLY.2)

D4FD (EI TAKSI): Moottoritilan liitäntärasia (RLY.1, RLY.2), 
Dieselrasia (PTC-lämmittimen rele #1)
Öljyntasoanturi, nokka-akselin asentoanturi, 
jakoputken paineen säätöventtiili

D4FD (TAKSI): Moottoritilan liitäntärasia (RLY.1, RLY.2), 
dieselrasia (PTC-lämmittimen rele #1), lambda-anturi, 
VGT-ohjausmagneettiventtiili

37 20A

38 10A

G4FD: Happianturi (up/down), muuttuvan imuventtiilien ajoituksen 
magneettiventtiili, tyhjennysmagneettiventtiili

G4NA/G4NC: Happianturi (up/down), muuttuvan imuventtiilien ajoituksen 
magneettiventtiili, tyhjennysmagneettiventtiili

D4FD (EI TAKSI): Ilmamäärämittari, lambda-anturi #1/#2
D4FD (TAKSI): Nokka-akselin asentoanturi, EGR-jäähdytyksen 

ohivirtauskanavan magneettiventtiili, dieselrasia (hehkutusrele)

SENSOR2

SENSOR1

ECU1

Sulakkeen nimi

S2

E1

S1

G4FD/D4FD: ECM
G4NA/G4NC: PCM (A/T), ECM (M/T)
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Nro Symboli Releen nimi Tyyppi

1 PIENEN JÄÄHD.PUHALLINNOP. RELE MIKRO

2 SUUREN JÄÄHD.PUHALLINNOP. RELE MIKRO

3 TUULILASIN LÄMMITTIMEN RELE MIKRO

4 PUHALLINRELE MIKRO

5 ÄÄNITORVEN RELE MIKRO

6 PDM 4 (IG2) -RELE MIKRO

7 TUULILASINPYYHKIMEN RELE MIKRO

8

PDM 2 (ACC) -RELE MIKRO

MURTOHÄLYTTIMEN ÄÄNITORVEN RELE MIKRO

9 KÄYNNISTIMEN 1 RELE MIKRO

10 PDM 3 (IG1) RELE MIKRO

11 TAKALÄMMITYSRELE MINI

12 H/LP HI -RELE MIKRO

REAR
HEATED
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Moottoritilan sulakerasia 
(dieselmoottori)

OVF071027

OVF075117
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Nro Sulakkeen nimi Virta-arvo Suojattu toiminto

1 HEHKUTUS 80A [EI TAKSI] Hehkurele yksikkö [TAKSI] Hehkurele

2 PTC-LÄMMITIN #1 50A PTC-lämmittimen rele #1

3 PTC-LÄMMITIN #2 50A PTC lämmittimen rele #2

4 PTC-LÄMMITIN #3 50A PTC lämmittimen rele #3

Nro Releen nimi Releen tyyppi

1 Hehkutusrele MINI

2 PTC lämmittimen rele #1 MINI

3 PTC lämmittimen rele #2 MINI

4 PTC lämmittimen rele #3 MINI

Moottoritilan sulakerasia (dieselmoottori)

Virtapiiri

Releen tyyppi 
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POLTTIMOT

Noudata polttimoiden tehoa koskevia 
ohjearvoja.

✽ MUISTUTUS
Ajo- ja takavalojen lasin sisäpuolella 
saattaa näyttää olevan huurussa, kun 
autolla on ajettu kovassa vesisateessa tai 
kun se on pesty. Tämä johtuu valoumpion 
sisäosan ja ulkoilman välisestä lämpöti-
la-erosta. Kyse on samasta normaalista 
ilmiöstä, jonka vuoksi auton tuulilasin 
sisäpinta huurtuu sateella. Tarkastuta 
auto valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos vettä pääsee vuotamaan valoumpion 
johtosarjan liitoksiin.

VAROITUS – 
Valoihin liittyvät huoltotyöt

Varmista että seisontajarru on 
kiristetty, virta-avain on LOCK-
asennossa ja valokytkin on kään-
netty OFF-asentoon, ennen kuin 
aloitat valoihin liittyvän huoltotyön, 
auton äkillisen liikkumisen ja säh-
köiskuvaaran välttämiseksi.

HUOMAUTUS
Varmista, että vaihdat palaneen 
polttimon tilalle samantehoisen 
polttimon. Muutoin virtapiirin sula-
ke saattaa palaa tai sähköjärjestel-
mä saattaa vaurioitua.

HUOMAUTUS
Ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen, ellet osaa 
suorittaa huoltotyötä tai jos sinulle 
ei ole tarvittavia polttimoita tai työ-
kaluja. Polttimoiden vaihtaminen on 
usein vaikeaa, koska autosta täytyy 
ensin irrottaa muita osia. Tämä kos-
kee erityisesti valoumpioita, jotka 
täytyy irrottaa autosta ennen polt-
timon vaihtamista. Ajovaloumpion 
irrottaminen/asentaminen väärin 
saattaa vahingoittaa autoa.
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Ajovalon, seisontavalon, 
suuntavilkun ja etusumuvalon 
polttimon vaihtaminen
(1) Ajovalo (lähivalo)
(2) Kaarrevalojärjestelmä
(3) Ajovalo (kaukovalo)
(4) Etusuuntavilkku
(5) Seisontavalo
(6) Päiväajovalot (DRL) (jos varusteena) 
(7) Etusumuvalo (jos varusteena)

Ajovalo (lähivalo/kaukovalo), 
kaarrevalojärjestelmä ja suuntavilkku
1. Sammuta moottori ja avaa konepelti.
2. Irrota etupuskuri.
3. Irrota ajovaloumpio. Ohita vaiheet 2 ja

3, jos kykenet vaihtamaan polttimon 
irrottamatta ajovaloumpiota.

4. Irrota johtosarja umpion rungon 
takaosasta.

Ajovalo (lähivalo/kaukovalo) ja 
kaarrevalojärjestelmä
5. Irrota ajovalopolttimon suojus kiertä-

mällä sitä vastapäivään.
6. Irrota polttimon kannan liitosjohto
7. Irrota polttimon kanta valoumpion run-

gosta kiertämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kiinnitystapit ovat lin-
jassa rungon kiinnitysurien kanssa.

8. Vedä polttimo irti kannasta.
9. Asenna uusi polttimo kantaan.
10. Asenna kanta takaisin valoumpion 

runkoon kohdistamalla kannan kiinni-
tystapit umpion rungon kiinnitysuriin. 
Aseta kanta umpion runkoon ja kierrä 
sitä myötäpäivään.

OVF075030 OVF075056K

Lähivalot

Kaarrevalojärjestelmä
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11. Kiinnitä polttimon kannan liitosjohto.
12. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä 

sitä myötäpäivään. 

✽ MUISTUTUS
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos ajovalot täytyy suunnata 
uudelleen polttimonvaihdon jälkeen.

Suuntavilkun polttimo
Suorita edellisellä sivulla kuvatut vaiheet 
1–4.
5. Irrota polttimon kanta valoumpion 

rungosta, kiertämällä kantaa vasta-
päivään kunnes kannan kiinnitystapit 
ovat linjassa valoumpion rungon kiin-
nitysurien kanssa.

6. 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.

7. Asenna uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen.

8. Asenna kanta takaisin valoumpion 
runkoon, kohdistamalla kannan kiinni-
tystapit umpion rungon kiinnitysuriin. 
Paina kanta kiinni runkoon ja kierrä 
sitä myötäpäivään.

OHD076046

 VAROITUS – 
Halogeenipolttimot

• Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka takia 
polttimon lasikuoresta saattaa len-
tää lasinsirpaleita sen hajotessa.

• Käsittele polttimoita varoen ja 
vältä niiden naarmuttamista. Vältä 
nesteen joutumista polttimon pin-
nalle, kun se siihen on kytketty 
virta. Älä käsittele polttimoa pal-
jain käsin. Polttimon kuori saat-
taa ylikuumentua ja hajota, sii-
hen jääneen rasvan takia. Kytke 
polttimoon virta vasta kun se on 
asennettu valoumpioon.

• Vaihda haljennut tai vaurioitunut 
polttimo välittömästi ja hävitä se 
asianmukaisesti.

• Käytä suojalaseja käsitellessäsi 
polttimoita. Anna polttimon jääh-
tyä ennen työn aloittamista.

OVF075107K
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Ajovalot (kaasupurkausvalot), 
seisontavalot ja päiväajovalot
Tarkastuta valot valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä jos polttimo ei toimi.

✽ MUISTUTUS
Kaasupurkausvalot ovat huomattavasti 
tavallisia halogeenivaloja tehokkaam-
mat. Kaasupurkausvalojen polttimoiden 
käyttöikä saattaa olla, käyttöasteesta 
riippuen, jopa kaksi kertaa halogee-
nipolttimoiden käyttöikää pidempi. 
Polttimot täytyy todennäköisesti vaihtaa 
auton käyttöiän aikana. Kaasu pur kaus-
valojen sammuttaminen ja sytyttämi-
nen tavanomaista useammin lyhentää 
polttimoiden käyttöikää. Kaasupur kaus-
valojen polttimot eivät lakkaa toimimas-
ta halogeenipolttimon tavoin. Polttimo 
täytyy todennäköisesti vaihtaa, jos se 
sammuu ollessaan päällä, mutta syttyy 
kun ajovalot kytketään hetkeksi pois 
päältä. Koska kaasupurkausvalojen 
komponentit ovat halogeenivalojen kom-
ponentteja monimutkaisempia, niiden 
uusiminen on kalliimpaa.

Ajovalojen ja etusumuvalon 
säätäminen
Ajovalojen suuntauksen säätäminen
1. Varmista että rengaspaineet ovat

ohjearvojen mukaiset ja että autossa 
ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljetta-
ja, varapyörä ja työkalut saavat jäädä 
autoon).

2. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3. Piirrä kankaalle pystyviivat (jotka kul-

kevat ajovalonheittimen keskiosan 
kohdalta) ja vaakaviivat (jotka kulkevat 
ajovalonheittimen keskiosan kohdalta)

4. Kun ajovalopolttimot toimivat nor-
maalisti ja akun varaustila on riittävä, 
säädä ajovalojen suuntaus niin, että 
valokiilan kirkkain piste on viivojen 
leikkauspisteen kohdalla.

5. Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähiva-
loa vasemmalle ja vastapäivään, kun 
haluat suunnata sitä vasemmalle. 
Kierrä ruuvimeisseliä (2) myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähivaloa 
ylöspäin ja vastapäivään, kun haluat 
suunnata sitä alaspäin.
Kierrä ruuvimeisseliä (3) myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata kauko-
valoa ylöspäin ja vastapäivään, kun 
haluat suunnata sitä alaspäin.

VAROITUS – 
Kaasupurkausvalot
(lähivalot) (jos varusteena)

Älä vaihda tai tarkasta lähivalo-
jen (Xenon) polttimoa, sillä järjes-
telmän suurjännite aiheuttaa säh-
köiskuvaaran. Tarkastuta polttimot 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos ne eivät toimi.
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Kaarrevalojen suuntaaminen 
1. Sammuta moottori. 
2. Käännä valokytkin lähivaloasentoon. 
3. Käännä pyörät suoraan eteenpäin. 
4. Käynnistä moottori. 
5. Varmista, että rengaspaineet ovat 

ohjearvojen mukaiset ja että autossa 
ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljetta-
ja, varapyörä ja työkalut saavat jäädä 
autoon).

6. Pysäköi auto tasaiselle alustalle. 
7. Piirrä kankaalle pystyviivat (jotka kul-

kevat pystysuuntaisesti ajovalonheit-
timen keskiosan kohdalta) ja vaakavii-
vat (jotka kulkevat vaakasuuntaisesti 
ajovalonheittimen keskiosan kohdalta) 

8. Kun ajovalopolttimot toimivat nor-
maalisti ja akun varaustila on riittävä, 
säädä ajovalojen suuntaus niin, että 
valokiilan kirkkain piste on viivojen 
leikkauspisteen kohdalla. 

9. Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähiva-
loa vasemmalle, ja vastapäivään, kun 
haluat suunnata sitä vasemmalle. 
Kierrä ruuvimeisseliä (2) myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähivaloa 
ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat 
suunnata sitä alaspäin. 

Etusumuvalon suuntaaminen 
Etusumuvalot suunnataan samoin kuin 
ajovalot. Säädä etusumuvalojen suun-
taus, kun sumuvalojen polttimot toimivat 
normaalisti ja akun varaustila on riittävä. 
Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötäpäivään, 
kun haluat suunnata etusumuvaloa ylös-
päin, ja vastapäivään, kun haluat suun-
nata sitä alaspäin. 

OVF075110L OVF075051L
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Seinä

Auton tila H1 H2 H3 W1 W2 W3 Auton tila H1 H2 H3 W1 W2 W3

Kuljettaja ei 
ole autossa

719
(28.3)

691
(27.2)

343
(13.5)

1460
(574.8)

1214
(477.9)

1331
(52.4)

Kuljettaja ei 
ole autossa

725
(28.5)

697
(27.4)

348
(13.7)

1460
(574.8)

1214
(477.9)

1331
(52.4)

Kuljettaja
on autossa

714
(28.1)

686
(27.0)

338
(13.3)

1460
(574.8)

1214
(477.9)

1331
(52.4)

Kuljettaja
on autossa

720
(28.3)

692
(27.2)

343
(13.5)

1460
(574.8)

1214
(477.9)

1331
(52.4)

Yksikkö: mm (tuumaa)

Kohdistuspiste

< Korkeus maantasosta > < Valojen välinen etäisyys >

H1: Ajovalopolttimon keskikohdan korkeus maanpinnasta (lähivalot)
H2: Ajovalopolttimon keskikohdan korkeus maanpinnasta (kaukovalot)
H3: Etusumuvalon polttimon keskikohdan korkeus maanpinnasta
W1: Ajovalopolttimoiden keskikohtien välinen etäisyys (lähivalot)
W2: Ajovalopolttimoiden keskikohtien välinen etäisyys (kaukovalot)
W3: Etusumuvalojen polttimoiden keskikohtien välinen etäisyys

Yksikkö: mm (tuumaa)Wagon Sedan
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Sivusuuntavilkkujen polttimon 
vaihtaminen
Tarkastuta valot valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä jos polttimo ei toimi.

Takayhdistelmävalojen
polttimoiden vaihtaminen (wagon)
(1) Jarruvalo
(2) Takasuuntavilkku
(3) Peruutusvalo
(4) Seisontavalo
(5) Takasumuvalo (jos varusteena)

Ulkosivun valot
Takasuuntavilkku
1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3. Irrota suojakansi.

OVF071036

OVF071037

OVF071038

OVF071035
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4. Irrota ulkosivun valoumpion kiinnitys-
ruuvit ristipääruuvimeisselillä. 

5. Irrota takavaloumpio. 

6. Irrota polttimon kanta valoumpion 
rungosta, kiertämällä kantaa vasta-
päivään, kunnes kannan kiinnitysta-
pit ovat linjassa rungon kiinnitysurien 
kanssa.

7. Irrota polttimo kannasta painamal-
la sitä alaspäin ja kiertämällä sitä 
samanaikaisesti vastapäivään, kun-
nes polttimon kiinnitystapit ovat linjas-
sa kannan kiinnitysurien kanssa. Vedä 
polttimo irti kannasta.

8. Asenna uusi polttimo työntämällä se 
kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen.

9. Asenna kanta valoumpion runkoon 
kohdistamalla sen kiinnitystapit run-
gossa oleviin uriin. Työnnä kanta run-
koon ja kierrä sitä myötäpäivään.

10. Asenna umpio paikalleen.

Sisävalo
1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3. Irrota suojakansi talttapäisellä ruuvi-

meisselillä.

OVF071040OVF071039
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Peruutusvalo
4. Irrota polttimon kanta valoumpion 

rungosta, kiertämällä kantaa vasta-
päivään, kunnes kannan kiinnitysta-
pit ovat linjassa rungon kiinnitysurien 
kanssa.

5. Irrota polttimo kannasta, painamal-
la sitä alaspäin ja kiertämällä sitä 
samanaikaisesti vastapäivään, kun-
nes polttimon kiinnitystapit ovat linjas-
sa kannan kiinnitysurien kanssa.

6. Asenna uusi polttimo, työntämällä se 
kantaan ja kiertämällä sitä kunnes se 
lukkiutuu paikalleen.

7. Asenna kanta valoumpion runkoon 
kohdistamalla sen kiinnitystapit run-
gossa oleviin uriin. Työnnä kanta run-
koon ja kierrä sitä myötäpäivään.

8. Työnnä suojakansi takaisin paikalleen.

Takasumuvalo
4. Irrota polttimon kanta valoumpion 

rungosta, kiertämällä kantaa vasta-
päivään, kunnes kannan kiinnitysta-
pit ovat linjassa rungon kiinnitysurien 
kanssa.

5. Irrota polttimo kannasta, painamal-
la sitä alaspäin ja kiertämällä sitä 
samanaikaisesti vastapäivään, kun-
nes polttimon kiinnitystapit ovat lin-
jassa kannan kiinnitysurien kanssa. 
Aseta kanta umpion runkoon ja kierrä 
sitä myötäpäivään.

OVF071041

Peruutusvalo

OVF071041

Takasumuvalo
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Takavalo
Tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos valo ei toimi.

Takayhdistelmävalojen
polttimoiden vaihtaminen (sedan) 
(1) Jarruvalo
(2) Takasuuntavilkku
(3) Peruutusvalo
(4) Takavalo
(5) Takasumuvalo (jos varusteena)

Jarru- ja takavalot
Tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos valo ei toimi.

OVF071060
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Sisävalo
1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3. Ruuvaa auki takaluukussa olevan kan-

nen kiinnitysruuvi ja irrota kansi.

Peruutusvalo
4. Irrota polttimon kanta valoumpios-

ta kiertämällä kantaa vastapäivään, 
kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien urien kanssa.

5. Irrota polttimo kannasta painamal-
la sitä alaspäin ja kiertämällä sitä
samalla vastapäivään, kunnes poltti-
mon 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 takaluukussa oleva kansi 
takaisin paikalleen kiinnittämällä ruuvi.

OVF071063OVF071062

Takasumuvalo

OVF071036
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Takasumuvalo
4. Irrota polttimon kanta valoumpiosta 

kiertämällä kantaa vastapäivään, kun-
nes sen kiinnitystapit ovat linjassa 
umpiossa olevien kiinnitysurien kans-
sa. 

5. Asenna uusi polttimon kanta valoum-
pioon kohdistamalla kannan kiinnitys-
tapit umpion kiinnitysuriin.

Paina kanta kiinni umpioon ja kierrä sitä 
myötäpäivään.
6. Asenna takaluukussa oleva kansi 

takaisin paikalleen kiinnittämällä ruuvi.

Takavalo
Tarkastuta auto valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos valo ei toimi.

Lisäjarruvalon polttimon 
vaihtaminen (jos varusteena)
Tarkastuta valot valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos polttimo ei toimi.

Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen
1. Sammuta moottori.
2. Irrota kiinnitysruuvit ristipäisellä ruuvi-

meisselillä.
3. Irrota polttimon kanta kiertämällä sitä 

vastapäivään.
4. Irrota polttimo vetämällä se ulos.
5. Asenna uusi polttimo.
6. Asenna polttimon kotelo paikalleen ja 

kiristä kiinnitysruuvit.

OVF071043 OVF071042
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Sisävalojen polttimoiden 
vaihtaminen
Kartanlukuvalo, ehostuspeilin valo 
kattovalo (tyyppi A), tavaratilan valo 
ja hansikaslokeron valo
1. Irrota lampun lasi varoen talttapäisellä 

ruuvimeisselillä.
2. Irrota polttimo vetämällä se ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista sisävalon lasin kiinnitystapit 

kotelon loviin ja paina lasi paikalleen.   

Kattovalo (tyyppi B)
Tarkastuta valot valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä jos polttimo ei toimi.

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisävaloja, 
varmista palovammojen ja sähköis-
kujen ehkäisemiseksi, että OFF-
painike on painettuna. 

HUOMAUTUS
Varo ettet vaurioita lampun lasia, 
lasin kiinnitystappeja tai lampun 
koteloa.

 Kartanlukuvalo  Tavaratilan valo

Ehostuspeilin valo*

 Kattovalo

OVF071046/OXM079041/OVF071044/OVF071045/OVF071047/OHG070038

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

Hansikaslokeron valo 
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AUTON HOITAMINEN
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 ker-
ran kuukaudessa haalealla tai kylmällä 
vedellä; tämä suojaa pintaa korroosiolta 
ja ylläpitää sen kuntoa. 
Pese auto heti, kun olet ajanut sillä 
maastossa. Poista suola, muta ja muu 
autoon tarttunut lika erityisen huolellises-
ti. Varmista, että kaikki vedenpoistoreiät 
ovien ja helmapeltien alareunoissa ovat 
auki ja puhtaat.
Kuolleet hyönteiset, piki, mesikaste, lin-
tujen jätökset, ilmansaasteet yms. saat-
tavat vahingoittaa auton maalipintaa, jos 
niitä ei poisteta välittömästi. 
Ne eivät mahdollisesti irtoa pelkällä
vedellä.
Voit käyttää mietoa maalipinnoille tarkoi-
tettua pesuainetta.
Huuhtele auto pesun jälkeen huolellisesti 
haalealla tai kylmällä vedellä. Älä anna 
pesuaineen kuivua maalipinnalle.

VAROITUS – Kastuneet
jarrut

Pestyäsi auton, aja hitaasti eteen-
päin ja testaa toimivatko jarrut 
normaalisti. Kuivaa jarrut ajamal-
la hitaasti eteenpäin ja painamalla 
samalla kevyesti jarrupoljinta, jos 
ne eivät toimi normaalisti.

HUOMAUTUS
• Älä pese autoa väkevällä saip-

pualiuoksella, kemiallisella puh-
distusaineella, kuumalla vedellä, 
suorassa auringonvalossa tai 
kun auton kori on lämmin. 

• Kiinnitä erityistä huomiota auton 
sivuikkunoiden pesemiseen. 

 Vettä saattaa päästä matkusta-
moon, erityisesti painepesuria 
käytettäessä.

• Älä puhdista muoviosia tai valai-
simia voimakkailla puhdistusai-
neilla tai kemiallisilla liuottimilla, 
jotta ne eivät vaurioidu.
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Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroidu 
maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaa-
mista. 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.   

Ulkopintojen vaurioiden korjaaminen 
Syvät naarmut ja kiveniskemät maa-
lipinnassa tulee korjata pikaises-
ti. Suojaamaton metallipinta ruostuu
nopeasti ja sen korjaaminen myöhemmin 
saattaa olla hyvin kallista. 

✽ MUISTUTUS
Korikorjaamon tulee suojata korjaa-
mansa alueet korroosionestoaineella, jos 
autosi metallipintoja tai koria täytyy 
korjata.

HUOMAUTUS
• Auton maalipinta naarmuuntuu, 

jos pyyhit siihen tarttunutta pölyä 
tai likaa pois kuivalla liinalla.

• Älä käytä kromattujen osien tai 
anodisoitujen alumiiniosien puh-
distamiseen teräsvillaa, hankaa-
via puhdistusaineita tai voimak-
kaita pesuaineita, jotka sisältävät 
runsaasti emäksisiä tai syövyttä-
viä aineita. Niiden pinta saattaa 
vaurioitua ja pinnan väri saattaa 
muuttua.

HUOMAUTUS
• Moottoritilan vesipesu (erityises-

ti painepesurilla) saattaa vauri-
oittaa moottoritilassa sijaitsevia 
sähköjärjestelmän osia.

• Varmista, että auton sähköjärjes-
telmän osat eivät altistu vedelle 
tai muille nesteille, sillä ne saat-
tavat vaurioitua.

OJB037800
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Metalliosien hoitaminen
• Poista hyönteisten ja tietervan jäänteet 

metallipinnoista tervanpoistoaineella,
äläkä irrota niitä hankaamalla pintaa 
raapalla tai muulla terävällä esineellä.

• Suojaa metalliosat, levittämällä niille 
vahaa tai krominsuoja-ainetta ja kiillot-
tamalla ne kiiltäväksi.

• Suojaa metallipinnat paksummalla 
vaha- tai suoja-ainekerroksella, 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 pyöräkotelot 
huolellisesti haalealla tai kylmällä vedellä 
kerran kuukaudessa, maastossa ajon 
jälkeen ja talvikauden loppuessa. Koska 
alustaan kertynyttä mutaa ja muuta 
likaa on vaikea havaita ulkoisesti, käsit-
tele nämä alueet erityisen huolellises-
ti. 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.

 VAROITUS
Pestyäsi auton, aja hitaasti eteen-
päin ja testaa toimivatko jarrut 
normaalisti. Kuivaa jarrut ajamal-
la hitaasti eteenpäin ja painamalla 
samalla kevyesti jarrupoljinta, jos 
ne eivät toimi normaalisti.
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Kevytmetallivanteiden hoitaminen
Kevytmetallivanteet on lakattu kirkasla-
kalla.
• Älä käytä niiden puhdistamiseen han-

kaavaa puhdistus- tai kiillotusainetta, 
liuotinta tai metalliharjaa. Ne saattavat 
naarmuttaa vannetta.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuhtele 
vanteet pesun jälkeen huolellisesti 
vedellä. Puhdista vanteet aina, kun 
olet ajanut suolatulla tiellä. Näin suo-
jaat ne korroosiolta.

• Vältä vanteiden pesemistä harjapesussa. 
• Älä käytä happamia puhdistusaineita. 

Ne saattavat syövyttää ja vaurioittaa 
vanteiden kirkaslakkapintaa. 

Ruostesuojaus
Auton suojaaminen korroosiolta
Käyttämämme kehittyneet suunnittelu- ja 
valmistustekniikat mahdollistavat erittäin 
korkealaatuisten ja korroosionkestävien 
autojen valmistamisen. Tämä ei kuiten-
kaan yksinään riitä. Auton omistajan
tulee huolehtia osaltaan auton suojaa-
misesta.

Yleisimmät korroosion aiheuttajat
Yleisimmät korroosion aiheuttavat ovat:
•  Auton alustaan jätetty tiesuola, lika ja 

kosteus.
•  Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joiden 
takia metallinpinta on suojaamaton.

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.

Kosteus ruokkii korroosiota
Korroosiota ilmenee todennäköisemmin 
kosteissa ympäristö-olosuhteissa. Esi-
merkiksi korkea ilmankosteus ulkoläm-
pötilan ollessa hieman yli 0°C kiihdyt-
tää korrosiota. Hitaasti haihtuva kosteus 
sitoo tällöin korroosiota aiheuttavia ainei-
ta auton pinnoille.
Muta kiihdyttää korroosiota, koska sen 
sitoma kosteus haihtuu hitaasti ja on jat-
kuvassa kosketuksessa auton runkoon. 
Kuivaltakin näyttävä muta sitoo kosteutta 
ja kiihdyttää korroosiota.
Korkeat 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 kor-
roosiota aiheuttavia aineita pääse ker-
tymään sen pinnoille. Näkyvien pintojen 
lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia myös 
pohjan puhtaudesta.

Korroosion ehkäiseminen
Voit ehkäistä korroosiota:



7 85

Huolto

Pitämällä auton puhtaana
Paras tapa ehkäistä korroosiota on pitää 
auto puhtaana ja poistaa kaikki korroosi-
ota aiheuttavat aineet. Kiinnitä erityistä 
huomiota auton pohjan puhtauteen.

•  Kiinnitä erityistä huolta korroosiosuo-
jaukseen, jos asut alueella, jossa on 
korroosiolle altistava ilmasto — ts. 
alueella jossa käytetään tiesuolaa, 
rannikkoalueella tai alueella, jonka 
ilmanlaatu on huono ilmansaasteiden 
takia.— Huuhtele auton alusta talvella 
vähintään kerran kuukaudessa ja puh-
dista 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.

Pidä autotallisi kuivana
Älä säilytä autoa kosteassa, huonosti 
tuuletetussa autotallissa. Se on ihanteel-
linen ympäristö korroosiolle. Erityisesti, 
jos auto pestään autotallissa tai se aje-
taan autotalliin, kun pinnoilla on kos-
teutta tai niille on kertynyt jäätä, lunta tai 
mutaa. Auton säilyttäminen lämmitetyssä 
autotallissa saattaa aiheuttaa korroosio-
ta, jos autotallia ei ole tuuletettu asian-
mukaisesti, 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 vaurioit-
taa maalipintaa pysyvästi jo muutamas-
sa 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 lannoitteita, 
puhdistusaineita tai muita kemikaaleja.
Kuljeta aineita vain asianmukaisissa 
astioissa ja puhdista mahdolliset rois-
keet matoista huuhtomalla ne puhtaalla 
vedellä ja kuivaamalla alue huolellisesti.
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Sisätilojen hoitaminen
Verhoiluun liittyvät huomautukset 
Vältä emäksisten aineiden, kuten hajuve-
sien ja ihoöljyjen joutumista kojelaudalle. 
Pyyhi mahdolliset roiskeet viipymättä.
Noudata alla annettuja vinyylinpuhdis-
tusohjeita.

Verhoilun puhdistaminen 
Vinyyli
Poista pöly ja irtolika harjalla tai pölyni-
murilla. Puhdista pinnat vinyylipinnoille 
sopivalla puhdistusaineella.

Kangas
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.

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
kalvolla). Noudata ikkunanpesuaineen 
käyttöohjeita.

HUOMAUTUS
Varmista, että auton sähköjärjes-
telmän osat eivät altistu vedelle tai 
muille nesteille, sillä ne saattavat 
vaurioitua.

HUOMAUTUS
Kangasverhoiluun saattaa tulla 
kosmeettisia vaurioita ja kankaan 
palosuojaominaisuudet saatta-
vat heikentyä, jos se puhdistetaan 
ohjeiden vastaisesti tai sen puh-
distamiseen käytetään muita, kuin 
ohjeissa määritettyjä puhdistusai-
neita.

HUOMAUTUS
Kun puhdistat verhoilun nahkaosia 
(ohjauspyörä, istuimet jne.), käytä 
neutraaleja puhdistusaineita tai 
puhdistusaineita joiden alkoholi-
pitoisuus on matala. Nahan pinta 
saattaa haalistua ja halkeilla, jos 
käytät puhdistusaineita, joiden 
alkoholipitoisuus on suuri tai hap-
pamia/emäksisiä puhdistusaineita. 

HUOMAUTUS
Älä raappaa tai naarmuta takalasin 
sisäpuolta. Takalasin lämmitysvas-
tukset saattavat vaurioitua.
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PÄÄSTÖJENRAJOITUSJÄRJESTELMÄ
Päästöjenrajoitusjärjestelmällä on rajoi-
tettu takuu. Huoltovihko sisältää täydelli-
set takuuehdot.
Päästöjenrajoitusjärjestelmällä varmiste-
taan, että auton päästöarvot täyttävät 
kaikki voimassa olevat päästönormit.
Autossa on kolme päästöjenrajoitusjär-
jestelmää:

(1) Kampikammion tuuletusjärjestelmä
(2) EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen 

talteenotto)
(3) Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjes-

telmä

Varmista järjestelmien virheetön toimin-
ta, huollattamalla autosi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, tästä käsikirjasta 
löytyvän huolto-ohjelman mukaisesti.

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin liitty-
vää testausta koskevat huomautukset 
(kun auto on varustettu ajonvakautusjär-
jestelmällä (ESP))
• Poista ajonvakautusjärjestelmä käytös-

tä, painamalla ”ESP OFF”-painiketta, 
jotta dynamometriajon aikana ei esiin-
tyisi käyntihäiriöitä.

• Ota järjestelmä käyttöön dynamomet-
riajon jälkeen, painamalla painiketta 
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. EVAP-järjestelmä
(polttoainehöyryjen talteenotto)

EVAP-järjestelmä estää polttoainehöyry-
jen kulkeutumisen ulkoilmaan.

Aktiivihiilisäiliö
Polttoainesäiliössä kehittyvät poltto-
ainehöyryt imetään ja varastoidaan
autossa olevaan aktiivihiilisäiliöön. Kun 
moottori on käynnissä, aktiivihiilisäiliöön 
imeytetyt polttoainehöyryt imetään imu-
sarjan tasauskammioon aktiivihiilisäiliön 
PCSV-solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-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 lämpöti-
la nousee ajon aikana, jolloin polttoai-
nehöyryt sekoittuvat imuilmaan.
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3. Pakokaasupäästöjen
rajoitusjärjestelmä

Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä 
pitää päästöarvot mahdollisimman pie-
nenä ja varmistaa samalla auton par-
haan mahdollisen suorituskyvyn.

Autoon tehtävät muutokset
Autoon ei saa tehdä muutoksia. Autoon 
tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa
sen suorituskykyyn, ajoturvallisuuteen 
tai käyttöikään tai rikkoa tieliikennelakia 
ja päästömääräyksiä.
Auton takuu ei kata muutoksista aiheutu-
neiden vikojen korjaustöitä.
• Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset lait-

teet saattavat aiheuttaa tulipalon, vau-
rioittaa johtosarjoja, tyhjentää akun tai 
aiheuttaa muita toimintahäiriöitä. Toimi 
erittäin varoen.

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 ikku-
noiden ollessa auki. Tarkastuta ja kor-
jauta auto välittömästi.

• Käynnistä moottori auton ollessa 
ahtaassa tai suljetussa tilassa (kuten 
autotalli), vasta kun olet valmis siirtä-
mään sen ulos.

• Poista sisäilmankierto käytöstä ja var-
mista että matkustamoon tulee riittä-
västi 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 kertaa. VAROITUS – Pakokaasut

Pakokaasu sisältää häkää (hiilimo-
noksidi, CO). Se on myrkyllinen, 
väritön ja hajuton kaasu, jonka 
hengittäminen on hengenvaarallis-
ta. Noudata seuraavia ohjeita häkä-
myrkytyksen välttämiseksi.
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Katalysaattorin käyttöön liittyvät 
varotoimenpiteet (jos varusteena)

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 
moottoria. Esimerkiksi ajamalla vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaa-asennossa) ja virta-avaimen 
ollessa OFF-asennossa tai ajamal-
la jyrkkää alamäkeä vaihteen olles-
sa kytettynä ja virta-avaimen ollessa 
OFF-asennossa.

• Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
mi nuut tia) korkealla joutokäyntinopeu-
della.

• Älä muokkaa moottorinohjaus- tai 
päästöjenrajoitusjärjestelmää. Tarkas-
tukset ja säädöt täytyy teettää valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Vältä ajamasta polttoainesäiliön olles-
sa lähes tyhjä. Polttoaineen loppu-
minen ajon aikana saattaa aiheuttaa 
käyntihäiriöitä, jotka saattavat vaurioit-
taa katalysaattoria.

Katalysaattori ja auton muut osat saatta-
vat vaurioitua, ellet noudata edellämai-
nittuja ohjeita. Myös auton takuu saattaa 
raueta.

Hiukkassuodatin (jos varusteena)
Hiukkassuodatin (DPF) vähentää diesel-
moottorilla varustetun auton pienhiuk-
kaspäästöjä.
Hiukkassuodatin ei varastoi pienhiuk-
kasia tavallisen suodattimen tapaan,
vaan polttaa (hapettaa) ja pois-
taa ne ajo-olosuhteiden mukaisesti. 
Järjestelmän aktiivinen regenerointi ja 
auton normaalissa/raskaassa käytössä 
syntyvät kuumat pakokaasut polttavat ja 
poistavat suodattimeen kertyneet pien-
hiukkaset.
Automaattinen regenerointi ei mahdol-
lisesti toimi, jos autolla ajetaan pitkään 
hitaalla ajonopeudella. Moottorin vika-
valo (MIL) saattaa alkaa vilkkua, kun 
kertyneiden pienhiukkasten määrä ylittää 
anturin toimintarajan ja automaattinen 
regenerointi ei toimi.
Moottorin vikavalo (MIL) saattaa 
sammua, kun ajonopeus nousee yli 
60 km:iin/h tai kun moottorin käyntinope-
us on 1500–2000 r/min ja 2. vaihde (tai 
suurempi) on valittuna noin 25 minuutin 
ajan.

 VAROITUS –  Tulipalo
• Pakoputkiston kuumat osat saat-

tavat sytyttää auton alla olevat 
palavat materiaalit ja aiheuttaa 
tulipalon. Älä aja, pysäköi tai 
käytä moottoria joutokäynnillä 
tiellä/alustalla, jolla on kuivia leh-
tiä, paperia, ruohoa tms.

• Pakoputkisto ja katalysaattori 
ovat erittäin kuumia, kun moot-
tori on käynnissä ja heti mootto-
rin sammuttamisen jälkeen. Älä 
oleskele osien läheisyydessä tai 
koske niihin, sillä ne saattavat 
aiheuttaa palovammoja.

 Älä irrota pakoputkiston jäähdy-
tyslevyä, tiivistä auton pohjaa tai 
käsittele sitä ruosteensuoja-ai-
neella. Se saattaa aiheuttaa tuli-
palon tietyissä olosuhteissa.
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Tarkastuta hiukkassuodatin valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä, jos moottorin 
vikavalo (MIL) ei sammu toimenpiteestä 
huolimatta.
Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja 
hiukkassuodatin saattaa vaurioitua, jos 
ajat autolla moottorin vikavalon (MIL) 
vilkkumisesta huolimatta.

HUOMAUTUS – 
Dieselpolttoaine
(hiukkassuodattimella
varustettu moottori)

Hiukkassuodattimella (DPF) varus-
tetussa dieselautossa tulee käyttää 
vain auton polttoaineeksi luokitel-
tua dieselpolttoainetta.
Suuria määriä rikkiä (enemmän 
kuin 50 ppm) tai määrittelemättömiä 
lisäaineita sisältävän dieselpoltto-
aineen käyttö saattaa vahingoittaa 
hiukkassuodatinjärjestelmää tai 
pakokaasussa saattaa esiintyä val-
koista savua polttoainetta käytet-
täessä.



Mitat / 8-2
Moottori / 8-2
Polttimoiden teho / 8-3
Renkaat ja vanteet / 8-4
Painot ja tilavuudet / 8-5
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät / 8-6
Auton valmistenumero (VIN) / 8-9
Auton tyyppikilpi / 8-9
Rengastyyppi- ja painesuositukset 
sisältävä tarra / 8-10
Moottorinumero / 8-10
E-merkintä / 8-11

8Tekniset tiedot ja tietoja kuluttajalle



28

Tekniset tiedot ja tietoja kuluttajalle

MITAT MOOTTORI

Osa Bensiini 1.6 Bensiini 2.0 Diesel 1.7

Tilavuus
neliösenttimetriä

(cc)
1591 1999 1685

Halkaisija x iskupituus
  (mm)

77 x 85,44 81 x 97 77,2 x 90

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

Sylintereitä 4, rivissä 4, rivissä 4, rivissä

Osa mm

Kokonaispituus Wagon 4775 / Sedan 4745

Suurin leveys 1815

Suurin korkeus 1470

Raideleveys
edessä

205/60R16 1591 (62,6)

215/50R17
1579 (62,1)

225/45R18

Raideleveys takana 
205/60R16 1597 (62,8)

215/50R17
1585 (62,4)

225/45R18

Akseliväli 2770 (109,0)
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POLTTIMOIDEN TEHOT 

Valo Teho Polttimotyyppi

Edessä

Ajovalot
Lähivalot 55 tai 35 (Kaasupurkausvalot 

tai kaarrevalojärjestelmä) H7S tai D1S

Kaukovalot 60/35 9005/D3S

Kaarrevalojärjestelmä 55 H7L

Päiväajovalot LED LED

Etusuuntavilkku 21 PY21W

Seisontavalo LED LED

Sivusuuntavilkku LED LED

Etusumuvalot LED LED

Takana

Takasumuvalo 21 H21W

Jarru- ja takavalot (ulkosivu) LED LED

Takasuuntavalot (ulkosivu) 21 PY21W

Takavalo (sisempi) LED LED

Peruutusvalo (sisempi) 16 W16W

Lisäjarruvalo LED LED

Rekisterikilven valo 5 W5W

Sisällä

Kartanlukuvalot 8 FESTON

Kattovalot
Tyyppi A 10 FESTON

Tyyppi B LED LED

Tavaratilan valo 5 FESTON

Hansikaslokeron valo 5 FESTON

Ehostuspeilien valot 5 FESTON

HID : Kaasupurkausvalot
AFLS : Kaarrevalojärjestelmä
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RENKAAT JA VANTEET

Osa Rengaskoko Vannekoko
Rengaspaine bar (psi, kPa) Pyöränmutterien

kiristysmomentti kg•m 
(lb•ft, N•m)

Normaalikuorma Suurin sallittu kuorma
Etu Taka Etu Taka

Normaali-
kokoinen rengas

205/60R16 7.0Jx16
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)

9–11
(65–79, 88–107)

215/50R17

225/45R18

7.5Jx17

8.0Jx18
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)
2,4

(35, 240)

Tilapäiskäyttöön
tarkoitettu
varapyörä

T125/80D16

T135/80D17

4.0Tx16

4.0Tx17

4,2
(60, 420)

4,2
(60, 420)

4,2
(60, 420)

4,2
(60, 420)



8 5

Tekniset tiedot ja tietoja kuluttajalle

PAINOT JA  TILAVUUDET

■ Wagon

Osa Bensiini 1.6L Bensiini 2.0L Diesel 1.7L

Kokonaismassa
kg

Manuaalivaihteisto 2030 2060 2130

Automaattivaihteisto/DCT - 2080 2150

Tavaratilan tilavuus 
 l (kuutiotuumaa)

Min. 553 (19,5)

Max. 1719 (60,7)

Min. : Takaistuimen alaosasta istuimen selkänojan yläreunaan.
Max. : Etuistuimen alaosasta kattoon.

■ Sedan

Osa Bensiini 1.6L Bensiini 2.0L Diesel 1.7L

Kokonaismassa
kg

Manuaalivaihteisto 1980 2020 2090

Automaattivaihteisto/DCT - 2030 2100
Tavaratilan tilavuus 

 l (kuutiotuumaa)
525 (18,5) *1/505 (17,8) *2

*1 : Jos autossa on varusteena renkaanpaikkaussarja
*2 : Jos autossa on vararengas
.
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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. 

VOITELUAINESUOSITUKSET JA TÄYTTÖMÄÄRÄT

*1 Tarkista suositeltu SAE-viskositeettiluokitus sivulta 8-8. 
*2 Nykyisin on saatavana energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Niiden käyttö säästää polttoainetta, koska ne vähentävät moottorin sisäisen kitkan 

kumoamiseen tarvittavaa polttoainemäärää. Vaikka muutosta on vaikea havaita päivittäisessä ajossa, öljyn käyttö saattaa säästää vuositasolla 
huomattavan määrän energiaa ja pienentää käyttökustannuksia. 

*3 Hiukkassuodatin

Voiteluaine Täyttömäärä Luokitus

Moottoriöljy *1 *2

(tyhjennä vanha ja 
täytä)

Suositus
Bensiini-
moottori

1.6L
GDI

Koskee 
Eurooppaa

3,6 l
ACEA A5

Euroopan
ulkopuolella ACEA A5

2.0L
GDI

Koskee 
Eurooppaa

4,0 l
ACEA A5

Euroopan
ulkopuolella ACEA A5

2.0L
MPI

Koskee 
Eurooppaa

4,0 l API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5
Euroopan

ulkopuolella

Diesel-
moottori

1.7L
DPF:n kanssa *3 5,3 l ACEA C2 tai C3

ilman DPF:ää *3 5,3 l ACEA B4

Manuaali vaihteiston 
öljy

Bensiini-
moottori

1.6L GDI 1.6 l–1.7 l HK MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL)

GS MTF HD 70W (GS CALTEX)
API GL-4, SAE 70W

2.0L GDI/MPI 1,7 l–1,8 l

Diesel-
moottori

1,7L High 1,8 l–1,9 l
1,7L Low 1,7 l–1,8 l
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Moottoriöljysuositukset (Euroopassa)

Toimittaja
Tuote

Bensiinimoottori (GDI) Dieselmoottori

Shell
HELIX ULTRA AH-E 5W-30

HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA 5W-40

Voiteluaine Täyttömäärä Luokitus

Automaatti-
vaihteistoöljy

Bensiini-
moottori

2.0L GDI/MPI 7,1 l MICHANG ATF SP-IV
SK ATF SP-IV

NOCA ATF SP-IV 
HYUNDAI:n alkuperäinen ATF SP-IV

Diesel-
moottori

1,7L High 7,1 l

DCT
(Kaksoiskytkinvaih-
teiston vaihteistoöljy)

Diesel-
moottori

1.7L 1,9 ~ 2,0 l

HK MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL)

GS MTF HD 70W (GS CALTEX)
API GL-4, SAE 70W

Jäähdytys neste 
Bensiini-
moottori

1.6L 6,8 l
Pakkasnesteen ja tislatun veden seos

(Käytä alumiinisella jäähdyttimellä varustetussa 
jäähdytysjärjestelmässä etyleeniglykolipohjaista 

jäähdytysnestettä)

2.0L

MT 7,1 l

AT
GDI 6,8 l
MPI 6,9 l

Dieselmoottori 6,9 l

Jarru-/kytkinneste 0,7–0,8 l FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4

Polttoaine 70 l Katso kappaleen 1 kohtaa 
”Polttoaineen laatuvaatimukset”.
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Suositeltu
SAE-viskositeettiluokitus

Moottoriöljyn viskositeeti (paksuus) vai-
kuttaa polttoaineenkulutukseen ja moot-
torin toimintaan kylmällä säällä (käynnis-
tyminen ja öljyn virtaavuus). Pienemmän 
viskositeetin omaavan moottoriöljyn 
käyttäminen saattaa vähentää polttoai-
neenkulutusta ja parantaa suorituskykyä 
kylmällä säällä, mutta lämpimällä säällä 
tulee riittävän voitelun varmistamiseksi 
käyttää moottoriöljyä, jonka viskositeetti 
on koreampi. Käytä ainoastaan moot-
toriöljyä, jonka viskositeettiluokitus on 
suosituksen mukainen, muuten moottori 
saattaa vaurioitua.

Ota auton käyttöympäristön lämpöti-
lavaihtelu ennen seuraavaa öljynvaih-
toa huomioon valitessasi moottoriöljyä. 
Valitse sopiva viskositeettiluokitus tau-
lukosta.HUOMAUTUS

Muista puhdistaa täyttöaukon, öljy-
pohjan tulpan ja mittatikun ympä-
ristö, ennen öljy-/voiteluainemää-
rän tarkistamista tai voiteluaineen 
lisäämistä. Tämä on erityisen tär-
keää, kun autolla on ajettu pölyäväl-
lä tienpinnalla tai päällystämättö-
mällä tiellä. Puhdistamalla täyttöau-
kon, öljypohjan tulpa ja mittatikun 
ympäristön, estät lian ja epäpuh-
tauksien kulkeutumisen moottoriin 
tai muihin komponentteihin, joissa 
ne saattaisivat aiheuttaa vaurioita.  

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila

Mootto ri-
öljy

(bensiini-
moottori)

°C
(°F)

Suoraruis-
kutus (GDI)

Monipiste-
ruiskutus 

(MPI)

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

Moottoriöljy
(dieselmoottori) (1.7L) 5W-30

15W-40

10W-30

0W-30

0W-40, 5W-30, 5W-40

5W-20, 5W-30
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Auton valmistenumeroa (VIN) käytetään 
autoa rekisteröitäessä ja mm. omistajuu-
teen liittyvien asioiden selvittämisessä.
Valmistenumero on stanssattu auton 
sisäpohjaan, etumatkustajan istuimen 
alle. Tarkista numero, avaamalla kansi.

Valmistenumero on myös merkitty koje-
laudan yläosaan kiinnitettyyn levyyn. 
Näet sen helpoiten ulkopuolelta tuulila-
sin läpi.

Valmistenumero (VIN) on merkitty kul-
jettajan (tai etumatkustajan) puoleisessa 
keskipilarissa sijaitsevaan tyyppikilpeen.

AUTON VALMISTENUMERO (VIN)

OVF081001

 Runkonumero

AUTON TYYPPIKILPI

OYN089002

Valmistenumeromerkintä (jos varusteena)

OMD081002L

OMD080002

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Auton alkuperäisiä renkaita valitessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota auton ajetta-
vuuteen normaaliajossa.
Rengaspainesuositukset on merkitty kul-
jettajan puoleiseen keskipilariin kiinnitet-
tyyn tarraan. 

RENGASTYYPPI- JA 
PAINESUOSITUKSET
SISÄLTÄVÄ TARRA

MOOTTORINUMERO

OVF081002

 ■ Bensiinimoottori (1.6L)

 ■ Bensiinimoottori (2.0L)

 ■ Dieselmoottori (1.7L)

OVF081003/OVF081004/OVF081005

Moottorinumero on stanssattu sylinteri-
ryhmään kuvan mukaisesti.
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E-merkintä sijaitsee kuljettajan puolei-
sessa keskipilarissa. Se osoittaa, että 
autosi on ECE-turvallisuus- ja ympä-
ristömääräysten vaatimusten mukainen. 
Merkintä sisältää seuraavat tiedot:
• Maatunnus
• Asetuksen numero
• Asetuksen kohdan numero
• Hyväksyntänumero

OMD080002

E-MERKINTÄ (EUROOPASSA) 
(JOS VARUSTEENA)



OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Auton käyttö
Auton huoltaminen
Tekniset tiedot

Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painohetkellä. Hyundai pidättää 
oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, koska valmistajan toi-
mintaperiaatteisiin kuuluu tuotteiden jatkuva kehittäminen.

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 jotkut autot on varustettu oikeanpuoleisella ohjauksella. 
Näissä malleissa, tietyt tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot täytyy suorit-
taa käänteisesti.
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Älä tee muutoksia HYUNDAI-autoosi. Muutokset saattavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, turvalli-
suuteen tai käyttöikään ja saattavat rikkoa autosi takuuehtoja. Tietyt muutokset saattavat myös rikkoa 
paikallisia, auton rakenteita koskevia määräyksiä.

Autossasi on elektronisesti ohjattu polttoainejärjestelmä ja lukuisia muita elektronisia järjestelmiä. 
Väärin asennettu radio- tai matkapuhelinjärjestelmä saattaa häiritä muiden järjestelmien toimintaa. 
Noudata järjestelmän valmistajan antamia asennus- ja käyttöohjeita tai pyydä lisätietoja valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä.

MUISTUTUS: MUUTOSTEN TEKEMINEN HYUNDAI-AUTOOSI

KIINTEÄSTI ASENNETTU RADIO- JA MATKAPUHELINJÄRJESTELMÄ
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Tässä käsikirjassa on osioita, joiden otsikkona on: VAROITUS, HUOMAUTUS ja MUISTUTUS.

Nämä osiot sisältävät:

✽ MUISTUTUS
Mielenkiintoista tai hyödyllistä tietoa.

TURVALLISUUTEEN JA AUTON VAURIOITUMISVAARAAN LIITTYVÄT VAROITUKSET

VAROITUS
Ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata vaurioita ja vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja. Noudata osiossa annettuja ohjeita.

HUOMAUTUS
Sisältää ohjeita, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa ajoneuvosi vaurioitumi-
seen. Noudata huomautuksessa annettuja ohjeita.
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ALKUSANAT

Kiitos, että valitsit Hyundain. Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut tervetulleeksi laatutietoisten Hyundai-autoilijoiden kas-
vavaan joukkoon. Olemme ylpeitä jokaisen Hyundai-auton korkeasta laadusta ja edistyksellisestä teknologiasta.

Voit tutustua tämän käsikirjan avulla uuden Hyundai-autosi ominaisuuksiin ja käyttön. Pyydämme tutustumaan käsikirjan sisältön 
perusteellisesti, jotta voit hyödyntää autosi ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosittelemme että annat valtuutetun Hyundai-liikkeen suorittaa kaikki huolto- ja korjaustyöt. Hyundai-verkosto tarjoaa parasta
mahdollista huoltoa sekä kaikkea muuta tarvitsemaasi palvelua.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Muistutus : Kun myyt auton, pyydämme sinua jättämään tämän käsikirjan autoon, sillä auton seuraava omistaja tarvitsee käsi-
kirjan sisältämiä tietoja. Kiitos!

Copyright 2011 Hyundai Motor Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, julkaista tai siirtää 
missään muodossa ilman Hyundai Motor Company:n antamaa kirjallista lupaa.

HUOMAUTUS
Moottori tai vaihteisto saattaa vaurioitua, jos autossa käytetään huonolaatuista polttoainetta tai voiteluaineita, jotka eivät 
vastaa Hyundain suosituksia. Tässä autossa tulee käyttää aina hyvälaatuista polttoainetta ja voiteluaineita, jotka vastaavat 
tämän käsikirjan sivulla 8-5 (tekniset tiedot) annettuja suosituksia.
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Alkuperäiset Hyundai-varaosat
1. Mitä ovat alkuperäiset Hyundai-

varaosat?
 Alkuperäiset Hyundai-varaosat ovat 

samoja osia, joita Hyundai Motor 
Company käyttää autojen valmistuk-
sessa. Ne on testattu ja suunniteltu toi-
mimaan mahdollisimman suoritusky-
kyisesti, turvallisesti ja luotettavasti.

2. Miksi sinun tulisi käyttää alkuperäi-
siä varaosia?

 Alkuperäiset Hyundai-varaosat on 
suunniteltu ja valmistettu vastaamaan 
tiukkoja laatuvaatimuksia. Jäljen nös-
osat, väärennetyt- tai autoista puretut 
osat eivät täytä auton takuuehtoja tai 
muun Hyundain myöntämän takuun 
takuuehtoja.

 Hyundain myöntämä takuu ei myös-
kään korvaa alkuperäisille Hyundai-
varaosille aiheutuneita vaurioita, jotka 
johtuvat jäljennösosien tai väärennet-
tyjen- tai autoista purettujen osien käy-
töstä.

3. Miten voin varmistaa, että hank-
kimani osat ovat alkuperäisiä 
Hyundai-varaosia?

 Katso pakkauksessa olevaa Hyundai-
alkuperäisosa logoa (kts. alla).

 Alkuperäisissä Hyundai-varaosapak-
kauksissa on ainoastaan englannin-
kieliset merkinnät.

 Ainoastaan valtuutetut Hyundai-liikeet 
myyvät alkuperäisiä Hyundai-varaosia.

A100A01L A100A02L A100A04L

A100A03L



1Johdanto

2Katsaus auton hallintalaitteisiin

3Autosi turvajärjestelmät

4Autosi ominaisuudet

5Ajaminen

6Mitä tehdä hätätilanteessa

7Huolto

8Tekniset tiedot ja tietoja kuluttajalle

ISisällys

sisÄlysluettelo
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Sisällys

Ajaminen talvella ...........................................................5-78
 Estä seisontajarrun jäätyminen ....................................5-81
 Käytä ajoneuvokäyttöön hyväksyttyä 

lasinpesunestettä ..........................................................5-81
 Käytä hyvälaatuista 

etyleeniglykolijäähdytysnestettä .................................5-80
 Poista alustaan kertynyt jää ja lumi ............................5-81
 Pidä autossa varusteita hätätilanteen varalle ...............5-81
 Suojaa lukot jäätymiseltä ............................................5-81
 Tarkasta akku ja kaapelit .............................................5-80
 Tarkasta sytytystulpat ja sytytysjärjestelmä ................5-80
 Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen 

moottoriöljyyn tarpeen mukaan. .................................5-80
Ajotilan valintajärjestelmä .............................................5-31
 DRIVE mode ...............................................................5-31
Akku ..............................................................................7-38
 Akun lataaminen .........................................................7-39
 Järjestelmien toiminnan alustaminen ..........................7-40
 Varmistat että akku toimii 

mahdollisimman pitkään, kun: ....................................7-38
Audiojärjestelmä ..........................................................4-168
 Antenni ......................................................................4-168
 Audiojärjestelmän painikkeet ohjauspyörässä ..........4-169
 Audiojärjestelmän toiminta .......................................4-172
 Audio-/video-/navigointijärjestelmä (AVN) .............4-170

 Bluetooth®-handsfree ...............................................4-171
 Levyistä huolehtiminen .............................................4-174
Automaattinen ilmastointijärjestelmä ..........................4-136
 Ilmastointijärjestelmän käyttö ...................................4-144
 Kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen 

määrän tarkistaminen ................................................4-147
 Raitisilmasuodatin .....................................................4-146
Automaattinen moottorin sammutus- ja 

käynnistysjärjestelmä (ISG) ........................................5-14
 Automaattinen käynnistys ...........................................5-15
 Automaattinen sammutus ............................................5-14
 ISG-järjestelmän toimintahäiriö ..................................5-17
 Moottorin automaattisen sammutus- ja 

käynnistysjärjestelmän (ISG) poiskytkeminen ...........5-17
 Moottorin sammutus- ja 

käynnistysjärjestelmän (ISG) toiminta ........................5-16
Auton hoitaminen ..........................................................7-81
 Sisätilojen hoitaminen .................................................7-86
 Ulkopintojen hoitaminen .............................................7-81
Auton paino ...................................................................5-91
 Akselimassa .................................................................5-91
 Auton omamassa .........................................................5-91
 Kokonaismassa ............................................................5-91
 Kuorman paino ............................................................5-91
 Suurin sallittu akselimassa ..........................................5-91
 Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) .....................5-91
 Todellinen omamassa ..................................................5-91

A
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 Ylikuorma ....................................................................5-91
Auton tyyppikilpi .............................................................8-9
Auton valmistenumero (VIN)..........................................8-9
Avaimet ...........................................................................4-3
 Ajonestojärjestelmä .......................................................4-3
 Avainta käytetään ..........................................................4-3
 Kirjoita avaimen numero muistiin ................................4-3

Defroster  .....................................................................4-126
 Takalasinlämmitin .....................................................4-126
Dieselsuodatin ...............................................................7-30
 Veden poistaminen dieselsuodattimesta .....................7-30

Ennen ajamista .................................................................5-3
 Ennen autoon menemistä ..............................................5-3
 Ennen käynnistämistä ....................................................5-3
 Säännöllisesti tarkastettavat kohteet .............................5-3

Hinaaminen ....................................................................6-26
 Irrotettava hinaussilmukka ..........................................6-27
 Hinaaminen hätätilanteessa .........................................6-27

 Hinauspalvelu ..............................................................6-26
Huoltotoimenpiteet ..........................................................7-5
 Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät 

varotoimenpiteet ............................................................7-5
 Omistajan vastuu ...........................................................7-5
Hälytysjärjestelmä .........................................................4-12
 Murtohälyttimen poistaminen käytöstä .......................4-14
 Murtohälytystila ..........................................................4-13
Hätätilanne matkan aikana ..............................................6-3
 Jos moottori sammuu ajon aikana .................................6-3
 Jos moottori sammuu risteyksessä ................................6-3
 Jos rengas tyhjenee ajon aikana ....................................6-3
Hätävarusteet .................................................................6-30
 Ensiapulaukku .............................................................6-30
 Heijastinkolmio ...........................................................6-30
 Palosammutin ..............................................................6-30
 Rengaspainemittari ......................................................6-30
Hätävilkut ....................................................................4-117

Ikkunat ...........................................................................4-32
 Sähkötoimiset ikkunat .................................................4-33
Istuin ................................................................................3-2
 Etuistuin .........................................................................3-5
 Takaistuin ....................................................................3-12
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Jarrujärjestelmä ..............................................................5-33
 Ajonvakautusjärjestelmä (ESP) ...................................5-45
 Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) .....................5-48
 AUTO HOLD -toiminto ..............................................5-40
 Hätäjarrutus .................................................................5-39
 Jarruihin liittyviä ohjeita .............................................5-50
 Jarrutehostin ................................................................5-33
 Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) .....................5-49
 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) .......................5-43
 Mäkilähtöavustin (HAC) .............................................3-49
 Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ............................5-35
Jarru-/kytkinneste ..........................................................7-28
 Jarru-/kytkinnesteen tason tarkistaminen ....................7-28
Jos moottori ei käynnisty .................................................6-4
 Jos käynnistysmoottori toimii 

normaalisti ja moottori ei käynnisty..............................6-4
 Jos moottori ei käynnisty tai sen 

käynnistäminen on vaikeaa ...........................................6-4
Jos moottori ylikuumenee................................................6-7
Jos rengas tyhjenee ..........................................................6-8
 Pyörän vaihtaminen .......................................................6-9
 Tunkki ja työkalut .........................................................6-8
 Varapyörän irrotus ja kiinnitys .....................................6-9
Jäähdytysneste ...............................................................7-25
 Jäähdytysnesteen vaihtaminen ....................................7-27

 Jäähdytysnestetason tarkistaminen ..............................7-25
 Raitisilmasuodatin .....................................................4-135

Kaista-avustin (LKAS) ..................................................5-65
 Kaista-avustimen (LKAS) toiminta ............................5-70
 Kaista-avustimen toimintojen muokkaus ....................5-71
 Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)  .................................5-71
Kaksoiskytkinvaihteisto (DCT) .....................................5-22
 Hyvä ajotapa ................................................................5-29
 Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta ..............................5-22
Kattoluukku ...................................................................4-41
 Aurinkoverho ...............................................................4-42
 Kattoluukkua ohjaavan järjestelmän 

alustaminen ..................................................................4-44
 Kattoluukun kallistaminen ..........................................4-43
 Kattoluukun sulkeminen .............................................4-43
Kojelauta ja mittaristo .....................................................2-2
Konepelti .......................................................................4-36
 Konepellin avaaminen .................................................4-36
 Konepellin sulkeminen ................................................4-36
Kuljettajan istuimen asentomuisti .................................4-45
 Asennon tallentaminen ovessa sijaitsevalla 

ohjauspaneelilla ...........................................................4-45
 Istuimen mukavuustoiminto ........................................4-46
 Ohjauspyörä .................................................................4-47
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Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä ...........................4-127
 Ilmastointijärjestelmän käyttö ...................................4-133
 Kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen 

määrän tarkistaminen ................................................4-135
 Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi ......................4-138
Käynnistyspainike (Engine start/stop) .............................5-8
 Käynnistyspainike (Engine start/stop) ..........................5-8
 Moottorin käynnistäminen ..........................................5-11
 Valaistu käynnistyspainike (Engine start/stop) .............5-8
Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla ......................6-5
 Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla ...................6-5
 Käynnistäminen työntämällä .........................................6-6

Lasinpesuneste ...............................................................7-60
 Lasinpesunestetason tarkastaminen .............................7-60
Lasinpyyhkimien sulat ...................................................7-35
 Pyyhkimen sulan vaihtaminen ....................................7-35
 Sulkien kunnon tarkistaminen .....................................7-35
Lasten turvaistuimet ......................................................3-29
 Turvaistuimen käyttäminen .........................................3-30
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (SLIF) .............5-60
 Huomautus kuljettajalle ...............................................5-64
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .............................5-61
 Käyttö ..........................................................................5-61

 Näyttö ..........................................................................5-62
Lukituksen kauko-ohjaus ................................................4-5
 Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot ........................4-5
 Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön .................................4-7
 Pariston vaihtaminen .....................................................4-7

Manuaalivaihteisto .........................................................5-19
 Hyvä ajotapa ................................................................5-21
 Käsivalintaisen vaihteiston toiminta ...........................5-19
Matkustamon ominaisuudet .........................................4-155
 Häikäisysuojat ...........................................................4-157
 Lattiamaton kiinnikkeet  ...........................................4-159
 Lisälaite (AUX), USB ja iPod -liitäntä .....................4-158
 Matkatavaraverkko ....................................................4-160
 Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmä  .............4-164
 Mukinpidike ..............................................................4-156
 Savukkeensytytin .......................................................4-155
 Suojaverkko ...............................................................4-161
 Tavaratilan näkösuoja ...............................................4-163
 Takaverho (sedan) .....................................................4-160
 Tuhkakuppi ................................................................4-155
 Vaateripustin .............................................................4-158
 Virtapistoke ...............................................................4-157
Mitat .................................................................................8-2
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Mittaristo .......................................................................4-54
 Ajotietokone ................................................................4-60
 Jäinen tienpinta -varoitusvalo .....................................4-58
 LCD-näyttö ..................................................................4-59
 Manuaalivaihteiston vaihto-osoitin .............................4-58
 Mittariston valaistus ....................................................4-55
 Mittarit .........................................................................4-55
 Mukautettavat asetukset ..............................................4-64
 Ulkolämpötila ..............................................................4-57
 Varoitus- ja merkkivalot (mittaristo) ..........................4-78
Moottori ...........................................................................8-2
Moottorinumero .............................................................8-10
Moottoritila .....................................................2-5, 2-12, 7-2
Moottoriöljy ...................................................................7-24
 Moottorin öljytason tarkistaminen ..............................7-24
 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen .........7-25
Muun liikenteen varoittaminen........................................6-2
 Hätävilkut ......................................................................6-2
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus ..........................7-21
Määräaikaishuolto............................................................7-9
 Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet)
 - bensiinimoottori (1.6l/2.0l)
 - GDI/dieselmoottori (1.7l) (vain Euroopassa)  ..........7-19
 Normaali huolto-ohjelma
 - bensiinimoottori (1.6l/2.0l)
 - GDI/dieselmoottori (1.7l) (vain Euroopassa) ...........7-10

Nopeudenrajoitin ...........................................................5-57
 Kytke nopeudenrajoitin pois käytöstä seuraavasti ......5-59
 Nopeusrajan asettaminen .............................................5-57

Ohjauspyörä  ..................................................................4-47
 Ohjauspyörän korkeudensäätö ....................................4-48
 Ohjauspyörän lämmitin ...............................................4-48
 Sähköinen ohjaustehostin  ...........................................4-47
 Äänimerkki ..................................................................4-49
Omatoiminen huolto ........................................................7-7
 Huolto-ohjelma 

(omatoimiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet) .............7-7
Ovien lukot ....................................................................4-15
 Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta ........ 4-15, 4-16
 Ovien lukitsemiseen ja avaamisen 

liittyvät toiminnot ........................................................4-18
 Takaovien lapsilukitus .................................................4-19
 Turvalukitus .................................................................4-18

Painot ja tilavuudet ..........................................................8-5
Peilit ...............................................................................4-50
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 Sisätaustapeil ...............................................................4-50
 Sivutaustapeili .............................................................4-51
Peruutuskamera............................................................4-106
Perävaunun vetäminen ...................................................5-82
 Jarrulliset perävaunut ..................................................5-84
 Turvavaijerit ................................................................5-83
 Vetokoukku .................................................................5-83
Poikkeukselliset ajo-olosuhteet .....................................5-74
 Ajaminen sateessa .......................................................5-76
 Ajaminen syvässä vedessä ..........................................5-76
 Ajaminen yöllä ............................................................5-75
 Jäinen tai lumeen peittynyt tienpinta ..........................5-78
 Kaarreajo .....................................................................5-76
 Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen ...........................5-74
 Moottoritiellä ajaminen ...............................................5-76
 Vaaralliset ajo-olosuhteet ............................................5-74
Polttimoiden teho .............................................................8-3
Polttimot ........................................................................7-68
 Ajovalojen ja etusumuvalon säätäminen .....................7-71
 Ajovalon, seisontavalon, suuntavilkun ja 

etusumuvalon polttimon vaihtaminen. ........................7-69
 Lisäjarruvalon polttimon vaihtaminen ........................7-79
 Sisävalojen polttimoiden vaihtaminen ........................7-80
 Sivusuuntavilkkujen polttimon 

vaihtaminen .................................................................7-74
 Takayhdistelmävalojen polttimoiden 

vaihtaminen (sedan)  ...................................................7-77

 Takayhdistelmävalojen polttimoiden 
vaihtaminen (wagon)  ..................................................7-74

 Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen .............7-79
Polttoaineen laatuvaatimukset .........................................1-2
 Bensiinimoottori ............................................................1-2
 Dieselmoottori ...............................................................1-4
Polttoainesäiliön luukku ................................................4-38
 Polttoainesäiliön luukun avaaminen  ..........................4-38
 Polttoainesäiliön luukun sulkeminen ..........................4-38
Pysäköintiavustinjärjestelmä .........................................4-91
 Itsediagnoosi ................................................................4-94
 Pysäköintitutkan toiminta ............................................4-91
 Pysäköintitutkan toimintahäiriöt .................................4-93
Pysäköintiavustinjärjestelmä (SPAS) ............................4-95
 Järjestelmää ei voi käyttää ..........................................4-96
 Järjestelmän toimintahäiriö .......................................4-105
 Lisäohjeet (viestit) .....................................................4-104
 Toimintaedellytykset ...................................................4-96
Pyyhkimen sulan vaihtaminen .......................................7-35
Pyyhkimet ja pesurit ....................................................4-119
 Lasinpesimet ..............................................................4-121
 Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin ..................4-122
 Tuulilasinpyyhkimet ..................................................4-120
Päästöjenrajoitusjärjestelmä  .........................................7-87
 EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto) ....7-87
 Kampikammion tuuletusjärjestelmä ............................7-87
 Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä ......................7-88
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Raitisilmasuodatin .........................................................7-33
 Suodattimen tarkastaminen .........................................7-33
 Suodattimen vaihtaminen .................................. 7-31, 7-33
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)  ...............6-16
 Johdanto .......................................................................6-21
 Matalan rengaspaineen merkkivalo .............................6-17
 Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen 

käyttöön .......................................................................6-25
 Paikkausaineen levittäminen .......................................6-24
 Paikkaussarjan sisältö ..................................................6-22
 Pyörän sijainti-ilmoitus ...............................................6-17
 Rengaspaineanturilla varustetun pyörän 

vaihtaminen .................................................................6-19
 Rengaspaineen valvontajärjestelmän 

(TPMS) vikavalo .........................................................6-18
Renkaat ja vanteet.................................................. 7-41, 8-4
 Pyörien paikanvaihto ...................................................7-44
 Pyörien suuntaus ja tasapainotus .................................7-45
 Rengaspaineiden mittaaminen .....................................7-43
 Rengastyyppi- ja painesuositukset 

sisältävä tarra ...............................................................8-10
 Renkaan sivupinnan merkinnät ...................................7-47
 Renkaan vaihtaminen ..................................................7-45
 Renkaiden huoltaminen ..................................... 7-41, 7-47
 Renkaiden pitokyky .....................................................7-47
 Suositeltavat rengaspaineet kylmissä renkaissa ..........7-41

 Vanteen vaihtaminen ...................................................7-46

Saattovalotoiminto .......................................................4-125
 Saattovalotoiminto .....................................................4-125
 Sisävalot ....................................................................4-125
Sisätilat ............................................................................2-4
Sisävaloja .....................................................................4-123
 Ehostuspeilin valo .....................................................4-124
 Hansikaslokeron valo ................................................4-125
 Kartanlukuvalo ..........................................................4-123
 Kattovalo ...................................................................4-124
 Sisävalojen automaattinen sammutus .......................4-123
 Tavaratilan valo .........................................................4-124
Sulakkeet .......................................................................7-51
 Sulake-/relerasian kuvaus ............................................7-55
Sulkien kunnon tarkistaminen .......................................7-35
Säilytyslokerot .............................................................4-151
 Aurinkolasikotelo ......................................................4-152
 Hansikaslokero ..........................................................4-151
 Jäädytetty säilytyslokero ...........................................4-152
 Keskikonsolin säilytyslokero ....................................4-151
 Takaistuimien säilytystaskut  ....................................4-154
 Tavaratilan pohjakotelo .............................................4-153
 Tavaratilan sivukoteloiden 

irrotettava sivuseinä ...................................................4-153
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 Tavaratilan sivukotelot ..............................................4-153

Takaluukku ....................................................................4-20
 Käsitoiminen takaluukku .............................................4-20
 Sähkötoiminen takaluukku ..........................................4-21
 Takaluukku voidaan sulkea .........................................4-20
 Takaluukun hätäavaus .................................................4-25
Takaluukku (sedan) .......................................................4-30
 Takaluukun avaaminen ...............................................4-30
 Takaluukun sulkeminen ..............................................4-31
Takaluukun automaattinen avaus älyavaimella .............4-26
 Takaluukun automaattinen avaus ................................4-26
Taloudellinen ajaminen .................................................5-72
Turvatyynyjärjestelmä ...................................................3-41
 Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny....................3-48
 Miksi autoni turvatyynyt eivät ole lauenneet 

törmäystilanteessa?
(Missä tilanteissa turvatyynyt laukeavat?) ..................3-56

 Miten turvatyynyjärjestelmä toimii? ...........................3-41
 Muita turvaohjeita .......................................................3-62
 Sivuturvatyyny ............................................................3-53
 Turvatyynyjärjestelmän hoito .....................................3-61
 Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta ..........3-45
 Turvatyynyjärjestelmän varoitus- ja 

merkkivalo ...................................................................3-43

 Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät .................3-63
 Turvaverho ..................................................................3-54
 Varusteiden lisääminen turvatyynyillä 

varustettuun autoon tai auton muokkaaminen ............3-62
Turvavyöt .......................................................................3-18
 Kiristimellä varustettu turvavyö ..................................3-23
 Turvavöiden hoitaminen .............................................3-28
 Turvavöitä koskevia varotoimenpiteitä .......................3-25
 Turvavyöjärjestelmä ....................................................3-18
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto ........................4-148
 Automaattinen ilmastointijärjestelmä .......................4-149
 Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä .........................4-148
Tämän käsikirjan käyttö ..................................................1-2

Ulkopuolen varusteet ...................................................4-166
 Kattotelineen kiinnityskisko ......................................4-166
Uuden hyundain totutusajo  .............................................1-5

Vakionopeudensäädin ....................................................5-52
 Ajonopeuden nostaminen hetkellisesti, 

kun vakionopeudensäädin on käytössä: ......................5-55
 Asetetun nopeuden laskeminen ...................................5-54
 Nosta asetettua nopeutta: .............................................5-54
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 Poista vakinopeudensäädin käytöstä seuraavasti: .......5-55
 Tasanopeudensäätimen käyttäminen: ..........................5-53
 Vakionopeudensäätimen ottaminen 

käyttöön yli 40 km/h ajonopeudella: ...........................5-55
 Vakionopeussäätimen kytkin ......................................5-53
 Voit kytketä vakionopeudensäätimen 

pois käytöstä seuraavasti: ............................................5-56
Valaistus ......................................................................4-108
 Ajovalojen korkeudensäätö .......................................4-117
 Ajovalojen saattovalotoiminto ..................................4-108
 Ajovalojen saattovalotoiminto autoa 

lähestyttäessä .............................................................4-108
 Akkuvahtitoiminto .....................................................4-108
 Automaattinen kaukovalojärjestelmä ........................4-113
 Etusumuvalot .............................................................4-116
 Kaarrevalojärjestelmä (AFLS) ..................................4-118
 Päivävaloautomatiikka ..............................................4-117
 Kaarrevalojärjestelmä ................................................4-109
 Kaukovalojen käyttö .................................................4-112
 Suuntavalot ja kaistanvaihtoasento ...........................4-115
 Takasumuvalo ...........................................................4-116
 Toispuolisen liikenteen toiminto (Euroopassa) .........4-111
 Valokytkin .................................................................4-109
Virta-avaimen asennot .....................................................5-4
 Moottorin käynnistäminen ............................................5-6
 Valaistu virtalukko ........................................................5-4
 Virta-avaimen asennot ...................................................5-5

Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät ............................8-6
 Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus .............................8-8

Älyavain ...........................................................................4-9
 Ovien avaaminen ja lukitseminen hätätilanteessa .......4-11
 Älyavaimen käyttö ........................................................4-9
 Älyavainta koskevia varoituksia .................................4-10
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