
OMISTAJAN K SIKIRJA
K ytt
Huolto
Tekniset tiedot

Kaikki tämän käsikirjan tiedot olivat painohetkellä ajan tasalla. 
Hyundai kuitenkin pidättää oikeuden tehdä esitettyihin ominaisuuk-
siin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, koska yhtiön toimintaperi-
aatteisiin kuuluu jatkuva tuotekehitys.

Tämän käsikirjan sisältö koskee kaikkia Hyundai-malleja ja sisältää 
tietoja vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja niiden 
käytöstä. 
Tästä johtuen käsikirja saattaa sisältää tietoja, jotka eivät koske 
omistamaasi automallia.

Huomaa, että jotkin autot on varustettu oikeanpuoleisella ohjauksel-
la. Tietyt tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot täytyy suorittaa kään-
teisesti tällaisissa autoissa.
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Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. Muutokset saattavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, 
turvallisuuteen tai kestävyyteen ja lisäksi rikkoa auton takuuehtoja. Tietyt muutokset saat-
tavat myös rikkoa auton käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

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

HUOMIO: HYUNDAI-AUTOSI MUUTTAMINEN

KIINTEÄSTI ASENNETTU RADIO- JA MATKAPUHELINJÄRJESTELMÄ



F3

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

TURVALLISUUTEEN JA AUTON VAURIOITUMISVAARAAN 
LIITTYVÄT VAROITUKSET

VAARA osoittaa vaaratilanteen, joka 
johtaa vakaviin vammoihin tai hen-
genvaaraan, jos varoitusta ei nouda-
teta.

VAARA

HUOMIO osoittaa vaaratilanteen, joka 
voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean 
vamman, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO

HUOMAUTUS

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

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

VAROITUS
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ALKUSANAT

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

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Copyright 2018 HYUNDAI Motor Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallen-
taa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa ilman HYUNDAI Motor Companyn etukäteen antamaa kirjallista 
lupaa.

Moottori ja vaihteisto voivat vaurioitua vakavasti, jos autossa käytetään huonolaatuisia poltto- tai voiteluai-
neita, jotka eivät vastaa HYUNDAIn suosituksia. Tässä autossa pitää käyttää aina korkealaatuisia poltto- ja 
voiteluaineita, jotka vastaavat tämän käsikirjan Tekniset tiedot -osan sivulla 8-7 annettuja suosituksia.

 HUOMIO
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Johdanto

Haluamme, että opit hyödyntämään 
uuden autosi ominaisuuksia mahdol-
lisimman monipuolisesti. Omistajan 
käsikirjaan tutustuminen auttaa 
siinä suuresti. Suosittelemme että 
luet tämän käsikirjan kokonaan. 
Tutustu erityisen huolellisesti tämän 
käsikirjan sisältämät VAROITUS- ja 
HUOMIO-kohtiin, sillä ne sisältävät 
ohjeita, joiden huomioimatta jättämi-
sestä saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.
Käsikirjan tekstiä täydentävän kuvi-
tuksen avulla opit hyödyntämään 
ajoneuvosi ominaisuuksia. Käsikirja 
sisältää tietoja autosi ominaisuuksis-
ta sekä tärkeistä turvallisuuteen liitty-
vistä asioista ja ohjeita auton käsitte-
lyyn erilaisissa ajo-olosuhteissa.
Käsikirjan sisältö on esitetty sisäl-
lysluettelossa. Aakkosellinen hake-
misto sisältää kaikki tässä käsikir-
jassa käsitellyt aihealueet. Käytä 
sitä etsiessäsi tietoja jostain tietystä 
aiheesta.
Luvut: Tässä käsikirjassa on kahdek-
san lukua ja aakkosellinen hakemis-
to. Jokaisen luvun alussa on lyhyt 
sisällysluettelo, josta näet heti, sisäl-
tääkö se etsimäsi tiedot.

Turvallisuus on tärkeää sinulle itsel-
lesi ja muille tielläliikkujille. Omistajan 
käsikirja sisältää lukuisia turvallisuut-
ta koskevia toimenpide- ja menette-
lyohjeita. Saat tietoja mahdollisista 
vaaratekijöistä, jotka voivat vahin-
goittaa matkustajia, sivullisia tai 
autoa.
Auton tarroissa ja tässä käsikirjassa 
käsitellään mahdollisia vaaratilantei-
ta ja annetaan ohjeita niiden välttä-
miseksi.
Varoitusten ja ohjeiden tarkoitus on 
parantaa turvallisuutta. Niiden lai-
minlyöminen voi johtaa vakaviin 
vammoihin ja hengenvaaraan.

Nämä käsikirjan kohdat on otsikoi-
tu VAARA, VAROITUS, HUOMIO 
ja HUOMAUTUS ja merkitty 
VAROITUSKOLMIOLLA.

 Varoituskolmio on tällainen. 
Sen tarkoituksena on varoit-
taa fyysisten vammojen vaa-
rasta. Noudata varoituskol-
miolla merkittyjen kohtien tur-
vaohjeita, jotta vältät mahdol-
lisen vammautumisen ja hen-
genvaaran. Varoituskolmio on 
merkitty VAARA-, VAROITUS- 
ja HUOMIO-kohtiin.

T M N K SIKIRJAN K YTT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT ILMOITUKSET

VAARA osoittaa vaaratilanteen, 
joka johtaa vakaviin vammoihin 
tai hengenvaaraan, jos varoitus-
ta ei noudateta.

VAARA

VAROITUS osoittaa vaaratilan-
teen, joka voi johtaa vakaviin 
vammoihin tai hengenvaaraan, 
jos varoitusta ei noudateta.

 VAROITUS  



F6

Johdanto

HUOMAUTUS

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

Bensiinimoottori 
Lyijytön
Koskee Eurooppaa
Suosittelemme käyttämään lyijytöntä 
bensiiniä, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI 
(Anti Knock Index) 87 tai korkeampi.

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

Autosi sytytystulpat eivät karstoitu ja 
se toimii mahdollisimman suoritusky-
kyisesti ja ympäristöystävällisesti, 
kun käytät LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ. • Älä jatka polttoaineen täyttöä 

sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainet-
ta ei pääse vuotamaan onnet-
tomuustilanteessa.

 VAROITUS  

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ 
LYIJYLLISTÄ POLTTOAINETTA. 
Lyijyllisen polttoaineen käyttö 
vaurioittaa katalysaattoria ja 
moottorinohjausjärjestelmän 
happianturia ja vaikuttaa auton 
päästöarvoihin.
Älä koskaan lisää polttoaine-
säiliöön mitään muuta kuin 
suosituksen mukaista poltto-
ainejärjestelmän puhdistus-
ainetta. (Suosittelemme, että 
pyydät lisätietoja valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä.)

 HUOMIO

HUOMIO osoittaa vaaratilan-
teen, joka voi aiheuttaa lievän 
tai keskivaikean vamman, jos 
varoitusta ei noudateta.

 HUOMIO

POLTTOAINEEN LAATUVAATIMUKSET
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Johdanto

Lyijyllinen bensiini (jos varus-
teena)
Tiettyihin maihin myytävät autot on 
suunniteltu käyttämään lyijyllistä 
bensiiniä. Ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen ennen lyijylli-
sen bensiinin lisäämistä autoon.
Lyijyllisen bensiinin vähimmäisok-
taaniluku on sama kuin lyijyttömän 
bensiinin.

Etanolia ja metanolia sisältävä 
bensiini
Joissakin maissa on myynnissä lyi-
jyllisen tai lyijyttömän bensiinin lisäk-
si tai niiden sijaan bensiinin ja etano-
lin (kutsutaan myös vilja-alkoholiksi) 
seosta sekä bensiiniä tai bensiinin 
ja alkoholin seosta, joka sisältää 
metanolia (kutsutaan myös puualko-
holiksi).
Älä käytä bensiinin ja alkoholin seos-
ta, joka sisältää yli 10 % etanolia, 
äläkä käytä bensiiniä tai bensiinin 
ja alkoholin seosta, joka sisältää 
metanolia. Tällaiset polttoaineet voi-
vat aiheuttaa käyntihäiriöitä ja vau-
rioittaa polttoainejärjestelmää, moot-
torinohjausjärjestelmää ja päästöjen 
hallintajärjestelmää.
Lopeta bensiinin ja alkoholin seok-
sen käyttäminen viipymättä, jos 
käyntihäiriöitä esiintyy.

Autonvalmistajan takuu ei mahdol-
lisesti kata vaurioita tai käyntihäi-
riöihin liittyviä korjaustöitä, jos ne 
aiheutuvat seuraavien polttoaineiden 
käytöstä:
1.  Yli 10 % etanolia sisältävä bensii-

nin ja alkoholin seos.
2.  Metanolia sisältävä bensiini tai 

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

alkoholin seos.

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

 HUOMIO
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Johdanto

Muut polttoaineet
Polttoaineen lisäaineiden, kuten
- silikonipohjaisen polttoaineen lisä-

aineen
- MMT (manganeesi, Mn) -pohjaisen 

polttoaineen lisäaineen
- ferroseeniä sisältävän (rautapoh-

jaisen) polttoaineen lisäaineen
- muiden metallipohjaisten polttoai-

neen lisäaineiden käyttö

voi aiheuttaa sytytyskatkoja, tehon 
puutetta, moottorin sammumista, 
katalysaattorivaurioita ja epänor-
maalia korroosiota, vaurioittaa moot-
toria ja lyhentää siten sen käyttöikää.

HUOMAUTUS

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

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

Älä käytä metanolia 
polttoaineena
Älä käytä metanolia (puualkoholia) 
tämän auton polttoaineena. Tällainen 
polttoaine saattaa heikentää auton 
suorituskykyä ja vaurioittaa polttoai-
nejärjestelmää, moottorinohjausjär-
jestelmää ja päästöjen hallintajärjes-
telmää.

Polttoaineen lisäaineet
Suosittelemme käyttämään lyijytöntä 
bensiiniä, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI 
(Anti Knock Index) 87 tai korkeampi. 
Jos et käytä säännöllisesti hyvä-
laatuista ja oikeanlaisia lisäaineita 
sisältävää polttoainetta ja mootto-
rin käynnistämisessä tai toiminnas-
sa esiintyy ongelmia, lisää poltto-
ainesäiliöön pullollinen polttoaineen 
lisäainetta huolto-ohjelman mukai-
sesti (katso lisätietoja luvun 7 koh-
dasta ”Normaali huolto-ohjelma”). 
Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita 
niiden käyttöön saat valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita eri-
laisia polttoaineen lisäaineita keske-
nään.

Uuden auton määräaikainen 
takuu ei välttämättä kata polt-
toainejärjestelmän toimintaan 
liittyviä vahinkoja, jotka ovat 
aiheutuneet metanolia tai yli 
15 tilavuusprosenttia MTBE-
lisäainetta sisältävän (happipi-
toisuus yli 2,7 painoprosenttia) 
polttoaineen käytöstä.

 HUOMIO
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Johdanto

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

seen ja rekisteröintiin liittyviä mää-
räyksiä.

• Varmista, että ajoneuvoosi sopivaa 
polttoainetta on saatavilla kohde-
maassa.

Dieselmoottori
Dieselpolttoaine
Dieselmoottorissa pitää käyttää 
ainoastaan standardin EN 590 tai 
vastaavan standardin mukaista 
dieselpolttoainetta. (EN on lyhen-
ne sanoista ”European Norm” eli 
”eurooppalainen standardi”.) Älä 
käytä merimoottoreihin tarkoitettua 
dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä tai 
sellaisia dieselpolttoaineen lisäainei-
ta, joita Hyundai ei ole hyväksynyt, 
sillä niiden käyttäminen vaurioittaa 
moottoria ja polttoainejärjestelmää. 
Tällaisten polttoaineiden ja/tai polt-
toaineen lisäaineiden käyttö rajoittaa 
takuun kattavuutta. 

Käytä ainoastaan dieselpolttoainet-
ta, jonka setaaniluku on yli 51. Jos 
sekä kesä- että talvilaatuista die-
selpolttoainetta on saatavilla, valitse 
olosuhteisiin sopiva laatu ulkolämpö-
tilan mukaan seuraavasti:
• Yli -5°C ... Kesälaatu.
• Alle -5°C ... Talvilaatu.

Kiinnitä erityistä huomiota jäljellä 
olevan polttoaineen määrään: Jos 
moottori sammuu polttoaineen lop-
pumisen takia, polttoainejärjestelmä 
on ilmattava, ennen kuin moottori 
voidaan käynnistää uudelleen.

Älä lisää polttoainesäiliöön ben-
siiniä, äläkä päästä sinne vettä. 
Järjestelmä täytyy tyhjentää ja 
ilmata, jotta ruiskutuspumppu 
ja moottori eivät vaurioidu.

 HUOMIO

Dieselpolttoaine (jos varustee-
na on hiukkassuodatin)
Hiukkassuodattimella (DPF) 
varustetussa dieselautossa 
pitää käyttää vain auton poltto-
aineeksi luokiteltua dieselpolt-
toainetta.
Suuria määriä rikkiä (enemmän 
kuin 50 ppm) tai määrittelemät-
tömiä lisäaineita sisältävän die-
selpolttoaineen käyttö saattaa 
vahingoittaa hiukkassuodatin-
järjestelmää tai pakoputkesta 
saattaa tulla valkoista savua 
polttoainetta käytettäessä.

 HUOMIO
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Johdanto

Biodiesel 
Kaupallisesti saatavilla olevaa die-
selin ja biodieselin sekoitusta, joka 
sisältää korkeintaan 7 % biodieseliä 
(kutsutaan usein nimellä ”B7 diesel”) 
voidaan käyttää autosi polttoainee-
na, jos se on standardin EN 14214 
tai vastaavan standardin mukaista. 
(EN on lyhenne sanoista ”European 
Norm” eli ”eurooppalainen standar-
di”.) 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 %, vauri-
oittaa moottoria ja polttoainejärjes-
telmää tai aiheuttaa ennenaikaista 
kulumista. Valmistajan takuu ei kata 
edellä mainittujen polttoaineiden 
käytön seurauksena kuluneiden tai 
vaurioituneiden osien korjausta tai 
vaihtoa.

• Autoon ei saa tehdä muutoksia. 
Autoon tehdyt muutokset saatta-
vat vaikuttaa sen suorituskykyyn, 
ajoturvallisuuteen tai käyttöikään 
tai rikkoa tieliikennelakia ja päästö-
määräyksiä.

 Auton takuu ei kata muutoksista 
aiheutuneiden vikojen korjaustöitä.   

• Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset 
laitteet saattavat aiheuttaa tulipa-
lon, vaurioittaa johtosarjoja, tyh-
jentää akun tai aiheuttaa muita toi-
mintahäiriöitä. Älä asenna autoon 
ei-hyväksyttyjä sähkölaitteita oman 
turvallisuutesi vuoksi. 

• Älä koskaan käytä dieseliä, 
B7 biodieseliä tai muuta polt-
toainetta, joka ei ole öljyalan 
voimassaolevien standardien 
mukaista.

• Älä koskaan käytä polttoai-
neen lisäaineita, joita Hyundai 
ei ole suositellut tai hyväksy-
nyt.

 HUOMIO

AUTOON TEHT V T 
MUUTOKSET  
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Johdanto

Kuten muidenkin tämäntyyppisten 
autojen yhteydessä, autosi virheelli-
nen käsittely voi johtaa auton hallin-
nan menetykseen, onnettomuuteen 
tai auton kaatumiseen.
Tämän auton tietyt rakenteelliset 
ominaisuudet (korkeampi maa-
vara, raideleveys jne.) aiheuttavat 
sen, että auton painopiste on kor-
keammalla kuin muuntyyppisissä 
autoissa. Toisin sanoen, autoa ei 
ole suunniteltu kaarreajoon samoilla 
nopeuksilla kuin tavanomaisia etu- 
tai takavetoisia autoja. Vältä jyrkkiä 
käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä. 
Auton virheellinen käsittely voi joh-
taa auton hallinnan menetykseen, 
onnettomuuteen tai auton kaatumi-
seen. Muista lukea ajo-ohjeet koh-
dasta ”Auton kaatumisriskin vähen-
täminen” tämän oppaan luvussa 5.

Voit kuitenkin parantaa autosi suo-
rituskykyä, taloudellisuutta ja piden-
tää sen käyttöikää noudattamalla 
seuraavia suosituksia ensimmäisen 
1000 ajokilometrin aikana.
• Älä käytä moottoria liian suurella 

käyntinopeudella.
• Pidä moottorin käyntinopeus 

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

lä tai suurella) käyntinopeudella. 
Moottorin käyntinopeuden vaihte-
lu on välttämätöntä, jotta uuden 
moottorin osat saavat totutusajosta 
parhaan hyödyn.

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

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

HYUNDAI kannustaa asiakkaitaan 
tekemään käyttöikänsä lopun saa-
vuttaneen auton romutuspoiston 
ympäristöä säästävillä menetelmillä 
EU:n romuajoneuvodirektiivin mukai-
sesti.

Lisätietoja on oman maasi HYUNDAI-
sivustossa.

AJO-OHJEITA AUTON TOTUTUSAJO K YTETYN AUTON 
KIERR TT MINEN 
(EUROOPPA)
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1-3

Katsaus auton osiin

1
ULKOPUOLI (II)

1. Ovi ..........................................................3-13

2. Polttoainesäiliön luukku ..........................3-58

3. Takavaloumpio ........................................7-91

4. Takaluukku ..............................................3-47

5. Lisäjarruvalo ...........................................7-93

6. Takalasinpyyhin .....................................3-129

7.  Peruutustutka  ......................................3-133

8. Antenni .....................................................4-2

9. Peruutuskameran näyttö.......................3-131

OTM018002L

  ■ Takaosa

Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.
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Katsaus auton osiin

SIS TILAT (I)

1. Oven sisäkahva ................................ 3-14

2.  Keskuslukituksen 
lukitus-/avauspainike......................... 3-15

3.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
käyttökytkimet ................................... 3-36

4.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
lukituskytkin .................................... 3-39 /
Sähkötoimisen lapsilukon kytkin ....... 3-17

5. Sivutaustapeilien taittokytkin ............ 3-34

6. Sivutaustapeilien säätökytkin ........... 3-33

7. Ajovalojen korkeudensäätö ............. 3-119

8.  Mittariston valaistuksen säädin......... 3-62

9.  Kaista-avustin (LKA) ............ 5-160, 5-169

10.  Kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW) ............ 5-117

11.  Lukitun nelivedon (4WD LOCK) 
valintapainike  ................................. 5-55

12. ESC OFF -painike  ......................... 5-46

13. Sähkötoimisen takaluukun painike .. 3-49

14. Konepellin avausvipu ...................... 3-46

15.  Ohjauspyörän korkeus- ja 
syvyyssäädön lukitusvipu ............... 3-27

16. Ohjauspyörä ................................... 3-26

17. Istuin ................................................. 2-4

18. Sulakerasia ..................................... 7-66

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B, [C]: Tyyppi C

OTM018003L

Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

 ■ Vasemmanpuoleinen ohjaus
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Katsaus auton osiin

1
SIS TILAT (II)

1. Oven sisäkahva ................................ 3-14

2.  Keskuslukituksen 
lukitus-/avauspainike......................... 3-15

3.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
käyttökytkimet ................................... 3-36

4.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
lukituskytkin ...................................... 3-39
Sähkötoimisen lapsilukon kytkin ....... 3-17

5. Sivutaustapeilien taittokytkin ............ 3-34

6. Sivutaustapeilien säätökytkin ........... 3-33

7. Ajovalojen korkeudensäätö ............. 3-119

8.  Mittariston valaistuksen säädin......... 3-62

9.  Kaista-avustin (LKA) ............ 5-160, 5-169

10.  Kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW) ............ 5-117

11.  Lukitun nelivedon (4WD LOCK) 
valintapainike  ................................. 5-55

12. ESC OFF -painike  ......................... 5-46

13. Sähkötoimisen takaluukun painike .. 3-49

14. Konepellin avausvipu ...................... 3-46

15. Ohjauspyörä ................................... 3-26

16. Istuin ................................................. 2-4

17. Sulakerasia ..................................... 7-66

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B, [C]: Tyyppi C

OTM018003R

Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

 ■ Oikeanpuoleinen ohjaus
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Katsaus auton osiin

KOJELAUTA JA MITTARISTO (I)
1. Mittaristo .......................................................3-61
2. Kuljettajan etuturvatyyny...............................2-57
3.  Virtalukko  .......................................................5-7

Moottorin käynnistyspainike ..........................5-12
4. Hätävilkkukytkin ..............................................6-2
5.  Audiojärjestelmä / .......................................... 4-8 

Navigointijärjestelmä .......................................4-4
6.  Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä  ........ 3-162

Automaattinen ilmastointijärjestelmä ..........3-171
7. Ohjauspyörän lämmitin .................................3-27
8. Istuinlämmitin ............................................... 2-24
9. Ilmastoitu istuin .............................................2-25
10. Virtapistoke ...............................................3-190
11. Aux-, USB- ja iPod®-liitäntä  .........................4-2
12. USB-laturi .................................................3-191
13.  Langaton matkapuhelimen 

latausjärjestelmä .......................................3-193
14. Etumatkustajan etuturvatyyny ....................2-57
15. Hansikaslokero .........................................3-185
16.  Käsivaihteiston vaihdevipu / 

automaattivaihteiston 
vaihteenvalitsin ..................................5-20, 5-23

17. Ajotilan valintapainike .................................5-71
18.  Automaattisen moottorin sammutus- ja 

käynnistysjärjestelmän (ISG) 
OFF-painike ................................................5-64

19. Alamäkihidastimen painike .........................5-52
20.  Pysäköintitutkajärjestelmän painike ..........3-137
21. Pysäköintiavustinjärjestelmän painike ......3-149
22. Surround-kamerajärjestelmä ....................3-140
23. Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ...........5-34
24. Auto Hold -toiminto .....................................5-40
25. 220 V:n vaihtovirtamuunnin ......................3-192
26. Flex-ohjauspyörän painike ..........................5-69
[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B

Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

OTM018006L

 ■ Vasemmanpuoleinen ohjaus
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Katsaus auton osiin

1
KOJELAUTA JA MITTARISTO (II)

1. Mittaristo .......................................................3-61
2. Kuljettajan etuturvatyyny...............................2-57
3.  Moottorin käynnistyspainike .........................5-12
4. Hätävilkkukytkin ..............................................6-2
5.  Audiojärjestelmä  ........................................... 4-8 

Navigointijärjestelmä .......................................4-4
6.  Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä  ........ 3-162

Automaattinen ilmastointijärjestelmä ..........3-171
7. Ohjauspyörän lämmitin .................................3-27
8. Istuinlämmitin ............................................... 2-24
9. Ilmastoitu istuin .............................................2-25
10. Virtapistoke ...............................................3-190
11. Aux-, USB- ja iPod®-liitäntä  .........................4-2
12. USB-laturi .................................................3-191
13.  Langaton matkapuhelimen 

latausjärjestelmä .......................................3-193
14. Etumatkustajan etuturvatyyny ....................2-57
15. Hansikaslokero .........................................3-185
16.  Käsivaihteiston vaihdevipu / 

automaattivaihteiston 
vaihteenvalitsin ..................................5-20, 5-23

17. Ajotilan valintapainike .................................5-71
18.  Automaattisen moottorin sammutus- ja 

käynnistysjärjestelmän (ISG) 
OFF-painike ................................................5-64

19. Alamäkihidastimen painike .........................5-52
20.  Pysäköintitutkajärjestelmän painike ..........3-137
21. Pysäköintiavustinjärjestelmän painike ......3-149
22. Surround-kamerajärjestelmä ....................3-140
23. Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ...........5-34
24. Auto Hold -toiminto .....................................5-40
25. 220 V:n vaihtovirtamuunnin ......................3-192
26. Flex-ohjauspyörän painike ..........................5-69
[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi BTodellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

OTM018004R

 ■ Oikeanpuoleinen ohjaus
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Katsaus auton osiin

MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...... 7-37

2. Jäähdyttimen korkki .......................... 7-37

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö ..................... 7-40

4. Ilmanpuhdistin .................................. 7-43

5. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ....... 7-35

6. Moottoriöljyn mittatikku ..................... 7-34

7. Lasinpesunestesäiliö ........................ 7-41

8. Sulakerasia ....................................... 7-64

9. Akun plusnapa .................................. 7-49

10. Akun miinusnapa ............................ 7-49

OTM078085L/OTM078084L

  ■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 MPI)

  ■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 GDI)

Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
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Katsaus auton osiin

1

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...... 7-37

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ....... 7-35

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö ..................... 7-40

4. Ilmanpuhdistin .................................. 7-43

5. Sulakerasia ....................................... 7-64

6. Akun plusnapa .................................. 7-49

7. Akun miinusnapa .............................. 7-49

8. Jäähdyttimen korkki .......................... 7-37

9. Moottoriöljyn mittatikku ..................... 7-34

10. Lasinpesunestesäiliö ...................... 7-41

OTM078001L

  ■ Bensiinimoottori (Lambda 3.5 MPI)

Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
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Katsaus auton osiin

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...... 7-37

2. Lasinpesunestesäiliö ........................ 7-41

3. Jäähdyttimen korkki .......................... 7-37

4. Sulakerasia ....................................... 7-64

5. Moottoriöljyn mittatikku ..................... 7-35

6. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki ....... 7-35

7. Jarru-/kytkinnestesäiliö ..................... 7-40

8. Ilmanpuhdistin .................................. 7-43

9. Akun plusnapa .................................. 7-49

10. Akun miinusnapa ............................ 7-49

OTM078020

  ■ Dieselmoottori (R 2.0/2.2)

Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.
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Tämä luku sisältää kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta koskevia tärkeitä tietoja. 
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Lisäksi tässä luvussa käsitellään lasten turvaistuimien asennukseen ja lasten kuljetukseen liittyviä tietoja.
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Autosi turvaominaisuudet

Tässä luvussa ja koko tässä ohjekir-
jassa annetaan monia turvaohjeita ja 
-suosituksia. Tärkeimmät auton käyt-
töä koskevat turvaohjeet annetaan 
tässä luvussa.

Käytä aina turvavyötä 
Turvavyö suojaa parhaiten kai-
ken tyyppisissä onnettomuuksissa. 
Turvatyynyt on suunniteltu täyden-
tämään turvavöitä, joita ne eivät kui-
tenkaan korvaa. Vaikka autossa on 
turvatyynyt, kuljettajan ja matkusta-
jien on AINA käytettävä turvavöitä ja 
kiinnitettävä ne oikein.

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

Turvatyynyyn liittyviä 
vaaratilanteita 
Turvatyynyt pelastavat ihmishenkiä, 
mutta toisaalta ne voivat aiheuttaa 
vakavia vammoja, jos matkustaja ei 
ole kiinnittänyt turvavyötä tai istuu 
liian lähellä turvatyynyä. Vauva- ja 
leikki-ikäisillä sekä pienikokoisil-
la aikuisilla on suurin vammautu-
misvaara turvatyynyn lauetessa. 
Noudata aina tämän käyttöohjeen 
sisältämiä neuvoja ja varoituksia.

Kuljettajan keskittymistä 
häiritsevät tekijät 
Kuljettajan keskittymiskyvyn häi-
riintyminen voi aiheuttaa vakavan 
vaaratilanteen ja olla jopa hengen-
vaarallista, erityisesti kokemattomille 
kuljettajille. Jokaisen kuljettajan vel-
vollisuus on huolehtia ensisijaisesti 
ajoturvallisuudesta. Kuljettajan pitää 
olla tietoinen siitä, mitkä tekijät voi-
vat häiritä hänen keskittymistään. 
Näitä ovat esimerkiksi väsymys, 
välipalan nauttiminen ajon aikana, 
esineiden kurkotteleminen matkus-
tamon lattialta tai hansikaslokerosta, 
aurinkokaihtimen meikkipeilin käyttö, 
huomion kiinnittyminen toisiin mat-
kustajiin ja matkapuhelimen käyttö.
Kuljettaja ei keskity riittävästi aja-
miseen, jos hän joutuu katsomaan 
muualle kuin ajoradalle tai häiriöte-
kijöiden vuoksi irrottamaan otteensa 
ohjauspyörästä. Noudattamalla seu-
raavia ohjeita vähennät keskittymis-
kyvyn häiriytymistä ja onnettomuus-
vaaraa:

T RKEIT  TURVAOHJEITA  
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• Tee mobiililaitteiden (mm. MP3-
soittimen, matkapuhelimen ja 
navigointilaitteen) asetukset AINA 
auton ollessa pysäköitynä tai 
pysäytettynä turvalliseen paikkaan. 

• Käytä mobiililaitteita AINOASTAAN 
lain ja määräysten mukaisesti sel-
laisissa olosuhteissa, joissa se on 
turvallista. ÄLÄ KOSKAAN kirjoita 
tekstiviestejä tai sähköposteja aja-
essasi. Monissa maissa laki kieltää 
tekstiviestien kirjoittamisen ajon 
aikana. Joissain maissa ja kau-
pungeissa myös matkapuhelimen 
käyttö ilman handsfree-laitetta on 
kiellettyä.

• ÄLÄ KOSKAAN anna matkapuhe-
limen häiritä keskittymistä ajami-
seen. Kuljettajana olet vastuussa 
itsesi lisäksi myös muiden matkus-
tajien ja tielläliikkujien turvallisuu-
desta. Edellytyksenä on turvallinen 
ajotapa, tukeva ote ohjauspyörästä 
ja ajoradan jatkuva tarkkailu.

Aja maltillisella nopeudella 
Liian suuri ajonopeus on liikenneon-
nettomuuksissa tapahtuneiden vam-
mautumisten ja liikennekuolemien 
yleisin aiheuttaja. Periaatteessa 
onnettomuusvaara on sitä suurem-
pi, mitä suuremmalla nopeudella 
ajetaan, mutta vakavaan vammau-
tumiseen johtavia onnettomuuksia 
tapahtuu myös alhaisilla ajonopeuk-
silla. Älä koskaan aja olosuhteisiin 
nähden liian suurella ajonopeudella, 
vaikka nopeusrajoitus sen sallisikin.

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

OTM038001L

Etuistuin
1. Etäisyyssäätö

2. Selkänojan kallistaminen

3. Istuinosan kaltevuuden säätö

4. Istuinosan korkeussäätö

5. Istuinosan pituuden säätö

6. Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)

7. Istuinlämmitys

8. Istuimen ilmastointi

9. Pääntuki

10.  Etumatkustajan istuimen säätö 
(istuimen etäisyyssäätö, selkänojan 
kaltevuus)

2. rivin istuin
11. Etäisyyssäätö

12. Selkänojan kallistaminen

13.  Istuimen pikasiirtokytkin

14. Pääntuki

15. Istuinlämmitys

16. 2. rivin istuimen taittokytkin

3. rivin istuin
17. Selkänojan taittaminen

18. Pääntuki

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus
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OTM038001R

Etuistuin
1. Etäisyyssäätö

2. Selkänojan kallistaminen

3. Istuinosan kaltevuuden säätö

4. Istuinosan korkeussäätö

5. Istuinosan pituuden säätö

6. Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)

7. Istuinlämmitys

8. Istuimen ilmastointi

9. Pääntuki

10.  Etumatkustajan istuimen säätö 
(istuimen etäisyyssäätö, selkänojan 
kaltevuus)

2. rivin istuin
11. Etäisyyssäätö

12. Selkänojan kallistaminen

13.  Istuimen pikasiirtokytkin

14. Pääntuki

15. Istuinlämmitys

16. 2. rivin istuimen taittokytkin

3. rivin istuin
17. Selkänojan taittaminen

18. Pääntuki

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

Turvatyynyt 
Voit vähentää täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vammautumisriskiä. 
Jos istut liian lähellä turvatyynyä, sen 
laukeamisesta aiheutuvan vamman 
riski kasvaa moninkertaiseksi. Siirrä 
istuimesi mahdollisimman kauas etu-
turvatyynyistä siten, että auton hal-
linta pysyy yhä vaivattomana.

Turvavyöt
Kiinnitä turvavyö aina ennen auton 
liikkeellelähtöä. Istuimien selkänojat 
pitää nostaa pystyyn, ja matkus-
tajien pitää kiinnittää turvavyönsä. 
Vauva- ja leikki-ikäisten pitää mat-
kustaa kokoonsa nähden sopivas-
sa turvakaukalossa tai -istuimella. 
Isokokoiset lapset voivat käyttää 
pelkkää turvavyötä. Myös aikuisten 
pitää kiinnittää turvavyönsä.Älä käytä istuintyynyä, joka 

vähentää matkustajan ja istui-
men välistä kitkaa. Matkustajan 
lantio saattaa liukua lantiovyön 
ali törmäystilanteessa tai äkki-
pysähdyksessä.
Seurauksena saattaa olla vaka-
via tai kuolemaan johtavia vam-
moja, koska turvavyö ei toimi 
normaalisti.

 VAROITUS  

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi laukeavan turva-
tyynyn aiheuttamaa vakavien tai 
kuolemaan johtavien vammojen 
riskiä:
• Säädä kuljettajan istuin niin 

kauas taakse kuin mahdollis-
ta siten, että säilytät auton täy-
den hallinnan.

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

• Pidä ohjauspyörästä kiinni 
kello yhdeksän ja kello kolmen 
kohdalta, jotta käsillesi ja käsi-
varsillesi aiheutuvien vammo-
jen riski on mahdollisimman 
pieni.

• ÄLÄ KOSKAAN aseta mitään 
turvatyynyn ja matkustajan 
väliin.

• Älä anna etumatkustajan lait-
taa jalkojaan kojelaudalle, 
koska laukeava turvatyyny voi 
aiheuttaa jalkavammoja.

 VAROITUS  

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

käyttää useammalla kuin 
yhdellä matkustajalla.

• Pidä istuimen selkänoja aina 
pystyasennossa ajon aikana 
ja lantiovyö tukevasti lantiota 
vasten.

• Lapsi tai vauva EI KOSKAAN 
saa matkustaa aikuisen sylissä.

• Älä aseta olkavyötä kaulaa 
vasten, äläkä vedä sitä terä-
vien kulmien yli tai siirrä sitä 
selän taakse tai kainalon ali.

• Älä jätä turvavyötä minkään 
esineiden alle, äläkä käytä 
jumiutunutta turvavyötä.

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

Käsisäätö 

Etäisyyssäätö 
Istuimen etäisyyssäätö:
1.  Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja 

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

sopiva.
3.  Päästä vivusta ja varmista, että 

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

Ennaltaehkäise vammautumi-
salttiutta:
• Älä säädä istuinta turvavyön 

ollessa kiinnitettynä. 
 Jos siirrät istuinosaa eteen-

päin, lantiovyöstä voi kohdis-
tua voimakas paine vatsan 
alueelle.

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

 HUOMIO

Noudata seuraavia istuinsäätöä 
koskevia ohjeita:
• ÄLÄ KOSKAAN yritä säätää 

istuinta ajon aikana auton liik-
kuessa. Istuin voi liikkua vää-
rään suuntaan, ja kuljettaja 
voi menettää auton hallinnan 
ja aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden.

• Älä säilytä mitään esineitä 
etuistuimien alla. Irralliset esi-
neet kuljettajan jalkatilassa 
voivat haitata polkimien käyt-
töä ja aiheuttaa onnettomuu-
den.

• Varmista, ettei mikään esine 
estä istuimen selkänojan sää-
tämistä normaaliin asentoon.

• Älä säilytä tupakansytytintä 
lattialla tai istuimella. Sytytin 

 VAROITUS  

saattaa puristua istuimen 
asentoa säädettäessä, ja siitä 
vapautuva kaasu voi aiheuttaa 
tulipalon.

• Jos joudut etsimään pikkuesi-
neitä istuimien alta tai istuimen 
ja keskikonsolin välissä ole-
vasta raosta, varo, ettei kätesi 
jää puristuksiin istuimen alle 
tai istuimen ja keskikonsolin 
väliin. Istuinmekanismin terä-
vät kulmat voivat myös leika-
ta haavoja käsiin tai aiheuttaa 
muita vammoja. 

• Ole varovainen säätäessä-
si etuistuimen asentoa, jos 
takaistuimella on matkustajia.

OTM038003
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Selkänojan kallistaminen 
Selkänojan kaltevuuden säätäminen:
1.  Nojaa hieman eteenpäin ja nosta 

selkänojan kallistusvipua. 
2.  Nojaa varovaisesti taaksepäin ja 

säädä selkänoja haluttuun asen-
toon.

3.  Vapauta nuppi ja varmista, että 
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. 

Selkänojan kallistaminen 
Kallistetussa istuimessa matkus-
taminen saattaa olla vaarallista. 
Turvajärjestelmän (turvavöiden ja 
turvatyynyjen) tarjoama suoja hei-
kentyy huomattavasti, jos istuimen 
selkänoja on kallistettuna.

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

Istuinosan korkeussäätö (jos varus-
teena) 
Istuinosan korkeutta säädetään seu-
raavasti:
• Laske istuinosaa alaspäin työntä-

mällä vipua alaspäin useita kertoja 
peräkkäin.

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

OTM038004

Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.
Ajaminen istuimen selkänoja 
kallistettuna lisää loukkaantu-
misen riskiä onnettomuudessa 
tai äkkipysähdyksessä.
Kuljettajan ja matkustajien pitää 
AINA istua selkä istuimen sel-
känojaa vasten, turvavyö oikein 
kiinnitettynä ja selkänoja pysty-
asennossa.

 VAROITUS  

OTM038005
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Ristiseläntuki
(kuljettajan istuin, jos varusteena)
• Ristiselän tukea voidaan säätää 

painamalla vastaavaa säätökytkin-
tä.

• Lisää tukea painamalla kytkimen 
etuosaa (1), ja vähennä tukea pai-
namalla kytkimen takaosaa (2).

Sähkötoiminen säätö 
(jos varusteena)

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta istuimet 
eivät vaurioidu: 
• Kun istuin on säädetty ääriasen-

toon eteen tai taakse, keskeytä 
etäisyyssäätö.

• Älä säädä istuimia tarpeetto-
masti moottorin ollessa sam-
mutettuna. Tämä voi aiheuttaa 
akkuvarauksen purkautumista. 

• Älä säädä kahden tai useamman 
istuimen asentoa samanaikai-
sesti. Tämä voi aiheuttaa sähkö-
vian.

Etäisyyssäätö
Istuimen etäisyyssäätö:
1.  Paina säätökytkintä ylös- tai alas-

päin.
2.  Vapauta kytkin, kun istuimen etäi-

syys on sopiva.

ÄLÄ KOSKAAN jätä lap-
sia autoon ilman valvontaa. 
Istuimien sähköinen säätöjär-
jestelmä toimii myös moottorin 
ollessa sammutettuna.

 VAROITUS  

OTM038002OTM038006
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Selkänojan kallistaminen 
Selkänojan kaltevuuden säätäminen:
1.  Paina säätökytkintä ylös- tai alas-

päin.
2.  Vapauta kytkin, kun istuimen sel-

känoja on halutussa asennossa.

Reisituen säätö
(kuljettajan istuin, jos varusteena)
Tyynyn etuosan siirtäminen eteen-
päin:
1.  Paina ohjauskytkimen etuosaa 

istuinosan siirtämiseksi haluttuun 
pituuteen.

2.  Vapauta kytkin, kun istuinosan 
pituus on sopiva.

Tyynyn etuosan siirtäminen taakse-
päin:
1.  Paina ohjauskytkimen takaosaa 

istuintyynyn siirtämiseksi halut-
tuun pituuteen.

2.  Vapauta kytkin, kun istuinosan 
pituus on sopiva.

Selkänojan kallistaminen 
Kallistetussa istuimessa matkus-
taminen saattaa olla vaarallista. 
Turvajärjestelmän (turvavöiden ja 
turvatyynyjen) tarjoama suoja hei-
kentyy huomattavasti, jos istuimen 
selkänoja on kallistettuna.

Autosi turvaominaisuudet

OTM038008 OTM038007
Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.
Ajaminen istuimen selkänoja 
kallistettuna lisää loukkaantu-
misen riskiä onnettomuudessa 
tai äkkipysähdyksessä.
Kuljettajan ja matkustajien pitää 
AINA istua selkä istuimen sel-
känojaa vasten, turvavyö oikein 
kiinnitettynä ja selkänoja pysty-
asennossa.

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

Istuinosan kaltevuuden säätö (1)
Istuinosan etuosan kaltevuuden sää-
täminen:
Nosta istuinosan etuosaa nostamalla 
säätökytkimen etuosaa tai laske sitä 
painamalla säätökytkimen etuosaa 
alaspäin.
Vapauta kytkin, kun istuimen etäi-
syys on sopiva.
Istuinosan korkeussäätö (2)
Istuinosan korkeutta säädetään seu-
raavasti:
Nosta istuinosan takaosaa paina-
malla säätökytkimen takaosaa tai 
laske sitä painamalla säätökytkimen 
takaosaa alaspäin.
Vapauta kytkin, kun istuimen etäi-
syys on sopiva.

Ristiseläntuki
(kuljettajan istuin, jos varusteena)
• Ristiselän tukea voidaan säätää 

painamalla vastaavaa säätökytkin-
tä.

• Lisää tukea painamalla kytkimen 
etuosaa (1), ja vähennä tukea pai-
namalla kytkimen takaosaa (2).

• Voit siirtää tukea ylös- tai alaspäin 
painamalla kytkintä (3) tai (4).

OTM038009 OTM038010
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Etumatkustajan istuimen säätö (jos 
varusteena)
Takaistuimella istuva matkustaja 
voi säätää etumatkustajan istuimen 
asentoa kytkimillä.
• Liu’uttaminen eteen- tai taaksepäin:
Etumatkustajan istuinta voidaan siir-
tää eteenpäin painamalla kytkintä 
(1). Etumatkustajan istuinta voidaan 
siirtää taaksepäin painamalla kytkin-
tä (2).
•  Selkänojan kaltevuuden säätämi-

nen:
Etumatkustajan istuinta voidaan kallis-
taa eteenpäin painamalla kytkintä (3).
Etumatkustajan istuinta voidaan kallis-
taa taaksepäin painamalla kytkintä (4).

Istuimen selkänojan lehtitasku 

Selkänojan lehtitasku sijaitsee etu-
matkustajan istuimen selkänojan 
takana.

Takaistuimet
Takaistuimen säädöt

Etäisyyssäätö (toinen istuinrivi)
Istuimen etäisyyssäätö:
1.  Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja 

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

sopiva.
3.  Päästä vivusta ja varmista, että 

istuin on lukkiutunut paikoilleen.   
Säädä istuimen etäisyys sopivak-
si ennen liikkeellelähtöä, ja varmis-
ta lukkiutuminen yrittämällä siirtää 
istuinta edestakaisin lukitusvipuun 
koskematta. Jos istuin liikkuu, se ei 
ole lukkiutunut kunnolla. 

OTM038086

OTM038020

Älä laita lehtitaskuihin paina-
via tai teräviä esineitä. Onnet-
tomuudessa ne voivat irrota ja 
aiheuttaa vammoja auton mat-
kustajille.

 HUOMIO

OTM038021
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Selkänojan kaltevuuden säätäminen 
(toinen istuinrivi)
Selkänojan kaltevuuden säätäminen:
1.  Nosta selkänojan kallistuksensää-

tövipu ylös.
2.  Pidä vipua ylhäällä ja säädä istui-

men selkänoja haluttuun asen-
toon.

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

Istuimen pikasiirto (toisen rivin 
istuin, jos varusteena)

Pääsy kolmannen rivin istuimelle:
1.  Vedä turvavyön hihna vyönohjai-

men läpi. Kun olet sijoittanut turva-
vyön, kiristä se vetämällä ylöspäin.

2.  Paina istuimen pikasiirtokytkintä, 
joka sijaitsee toisen rivin istuimen 
yläosassa (1) tai sivulla (2).

3.  Toisen rivin istuimen selkänoja 
taittuu alas ja istuin siirtyy äärim-
mäiseen etuasentoon.

Kun olet noussut sisään tai ulos, 
liu'uta toisen rivin istuin takaisin 
äärimmäiseen taka-asentoon ja 
vedä selkänojaa taaksepäin, kunnes 
se lukittuu paikalleen. Varmista, että 
istuin lukkiutuu paikalleen.

OTM038026

OTM038027

 ■ Tyyppi A

OTM038022 OTM038028

 ■ Tyyppi B



2-14

Autosi turvaominaisuudet

Takaistuimien taittaminen 
Takaistuimien selkänojat voidaan 
taittaa, kun halutaan suurentaa tava-
ratilan tilavuutta tai kuljettaa pitkiä 
esineitä.

• Älä koskaan anna matkusta-
jien istua alastaitetun selkä-
nojan päällä ajon aikana. Tur-
vavyötä ei voi käyttää, koska 
istuinta ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi alastaitettuna. 
Seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen tai kuolema 
onnettomuudessa tai äkillises-
sä pysähdyksessä. 

• Alastaitettujen selkänojien 
päälle pinottujen esineiden 
korkeus ei saa ylittää etuistui-
men yläosaa. Muuten esineet 
saattaisivat liukua eteenpäin ja 
aiheuttaa vaurioita tai vammo-
ja pysähdyttäessä äkillisesti.

 VAROITUS  

Älä koskaan tee säätöä auton 
liikkuessa tai jonkun istuessa 
toisen rivin istuimella, koska 
istuin voi liikahtaa yllättäen ja 
aiheuttaa loukkaantumisen. 

 VAROITUS  

• Jos istuimen pikasiirtokytkin 
ei toimi, vedä oikeanpuoleisen 
etuistuimen vasemmalla puo-
lella alhaalla olevasta hihnas-
ta (1). Sen jälkeen voit siirtää 
toista istuinriviä eteenpäin.

• Älä koskaan vedä hihnasta (1) 
jonkun istuessa toisen rivin 
istuimella, koska istuin voi lii-
kahtaa yllättäen ja aiheuttaa 
loukkaantumisen. Käytä hih-
naa vain siinä tapauksessa, 
että pikasiirtokytkin ei toimi.

 VAROITUS  

OTM038089
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Takaistuimen selkänojan taittaminen:
1.   Aseta etuistuimen selkänoja pys-

tyasentoon ja tarpeen vaatiessa 
liu'uta etuistuinta eteenpäin.

2.   Laske takaistuimen pääntuet alim-
paan asentoon.

3. Siirrä turvavyöt sivuun ennen sel-
känojan taittamista, jotta ne eivät 
jäisi selkänojan väliin.

4.  Vedä selkänojan taittovivusta (toi-
nen istuinrivi) ja kallista sitten toi-
nen istuinrivi auton etuosaa kohti. 
Vedä hihnasta taaksepäin (kolmas 
istuinrivi) ja kallista sitten kolmas 
istuinrivi auton etuosaa kohti. Kun 
palautat istuimen selkänojan pys-
tyasentoon, varmista aina työntä-
mällä selkänojan yläreunasta, että 
istuin lukkiutuu paikalleen.

OTM038026

OTM038029

 ■ 2. rivin istuin

OTM038031

 ■ 3. rivin istuin
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5.  Voit ottaa takaistuimen takaisin 
käyttöön nostamalla ja vetämällä 
istuimen selkänojaa taaksepäin 
vetäen samalla istuimen taittovi-
vusta tai hihnasta.

    Vedä istuimen selkänojasta, kun-
nes se lukkiutuu paikalleen.

    Varmista, että selkänoja lukkiutuu 
kunnolla.

6.  Palauta takaistuimen turvavyö 
oikeaan asentoon.

OTM038030

 ■ 2. rivin istuin

OTM038088

 ■ 3. rivin istuin

OTM038033

Jos takaluukku suljetaan, kun 
matkustajan pää nojaa väärin 
säädettyä pääntukea vasten tai 
kun istuimella matkustaa hyvin 
pitkä henkilö, takaluukku saat-
taa osua matkustajan päähän 
aiheuttaen loukkaantumisen.

 VAROITUS  
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Kun palautat selkänojan ylös, 
pidä siitä kiinni ja nosta se 
hitaasti takaisin pystyasentoon. 
Varmista, että istuimen selkän-
oja on lukkiutunut kunnolla pys-
tyasentoonsa, työntämällä sel-
känojan yläreunasta. Huonosti 
lukkiutunut selkänoja saattaa 
taittua auki onnettomuustilan-
teessa tai äkkipysähdykses-
sä, jolloin tavaratilassa olevat 
matkatavarat saattavat sinkou-
tua matkustamoon ja aiheuttaa 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

 VAROITUS  

Älä laita tavaroita takaistuimille, 
koska niitä ei voida kiinnittää 
kunnolla. Törmäystilanteessa 
esineet saattavat osua matkus-
tajiin ja aiheuttaa vakavia ja jopa 
hengenvaarallisia vammoja.

 VAROITUS  

Aina kun autoa kuormataan tai 
kuormaa puretaan, varmista että 
moottori on sammutettu, auto-
maattivaihteiston vaihteenvalit-
sin on P-asennossa ja seison-
tajarru kytkettynä. Auto saattaa 
muuten päästä liikkumaan, jos 
vaihteenvalitsin siirtyy tahatto-
masti toiseen asentoon.

 VAROITUS  

Matkatavaroiden tulee aina olla 
tukevasti paikoillaan tai kiinni-
tettyinä, jotta ne eivät törmäysti-
lanteessa sinkoaisi ympäriinsä 
auton sisällä aiheuttaen vam-
moja matkustajille. Älä laita 
tavaroita takaistuimille, koska 
niitä ei voida kiinnittää kunnolla 
ja ne saattavat osua etuistuimil-
la istuviin törmäyksessä.

 VAROITUS  

• Ole varovainen, kun lastaat 
tavaroita taitettujen takais-
tuimien yli, jotta vältät auton 
sisätilojen vauriot. 

• Kun tavaroita lastataan taitet-
tujen takaistuimien yli, on var-
mistettava tavaroiden kunnol-
linen kiinnitys, jotta ne eivät 
lähde liikkeelle ajon aikana.  

 HUOMIO
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Alas taitettava toinen istuinrivi 
(jos varusteena) (ulkopuolelta)

Paina tavaratilan luukun molemmil-
la puolilla sijaitsevia toisen istuin-
rivin selkänojan taittokytkimiä (1). 
(L: vasemmanpuoleisen selkänojan 
taittaminen, R: oikeanpuoleisen sel-
känojan taittaminen)

Kyynärnoja 

Kyynärnoja on takaistuimen keski-
osassa. Kun haluat käyttää kyynär-
nojaa, vedä se alas.

Takamatkustajavaroitin 
(2. istuinrivi)
Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, 
jos hän on poistumassa autosta, 
kun toisen rivin istuimilla on vielä 
matkustajia.
Jos auton ovi avataan, kun toisella 
istuinrivillä on vielä matkustajia, mit-
taristoon tulee näkyviin ensimmäi-
nen varoitusviesti. Jos toisella istuin-
rivillä havaitaan liikettä vielä auton 
ovien lukitsemisen jälkeen, järjestel-
mä antaa toisen varoituksen.
Varmista ennen autosta poistumista, 
onko toisella istuinrivillä vielä joku.
Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”Takamatkustajavaroitin”.

OTM038034

OTM038025

Takaistuimen taittaminen

Takaistuimen (2. ja 3. istuinrivi) 
selkänojaa ei saa taittaa alas, 
jos istuimen päällä istuu joku 
tai on jokin esine.
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla loukkaantuminen 
tai istuimella olevan esineen 
vaurioituminen.

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

HUOMAUTUS

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

Noudata seuraavia ohjeita pään-
tukia säätäessäsi vähentääkse-
si vakavien tai kuolemaan joh-
tavien vammojen riskiä onnet-
tomuustilanteissa:
• Säädä kaikkien matkustajien 

pääntuet aina asianmukaisesti 
ENNEN auton käynnistämistä.

• Älä KOSKAAN anna kenen-
kään matkustaa istuimella, 
jonka pääntuki on irrotettu. 

 VAROITUS  

• 

 Säädä pääntuki siten, että tuki 
on silmien korkeudella.

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

• Säädä pääntuki niin, että se 
on mahdollisimman lähellä 
matkustajan päätä. Älä käytä 
ylimääräistä istuintyynyä, joka 
nostaa selän irti selkänojasta.

• Varmista aina, että pääntuki 
lukkiutuu paikalleen säätämi-
sen jälkeen.

OLF034072N Jos takapenkillä ei ole matkus-
tajia, säädä pääntuki ala-asen-
toon. Yläasennossa oleva taka-
istuimen pääntuki voi rajoittaa 
näkyvyyttä taakse.

 HUOMIO
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Etuistuimien pääntuet 

Kuljettajan ja etumatkustajan istui-
met on varustettu säätyvillä pääntuil-
la, jotka parantavat turvallisuutta ja 
matkustusmukavuutta. 

Korkeuden säätö 
Pääntuen nostaminen:
1.  Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun 

asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:
1.  Pidä pääntuen kannattimen vapau-

tuspainiketta (2) painettuna.
2.  Laske pääntuki alaspäin haluttuun 

asentoon (3).

Säätö eteen- ja taaksepäin (jos 
varusteena)
Pääntukea voidaan säätää eteen-
päin 3 eri asentoon vetämällä pään-
tukea eteenpäin haluttuun pykälään. 
Säädä pääntuki etumaiseen asen-
toonsa vetämällä se ensin täysin 
eteen ja vapauttamalla se sitten. 

OPDE036068

OTM038012 OTM038011
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HUOMAUTUS

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

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

selkänojan säätövipua tai kytkintä 
(1).

2.  Nosta pääntuki ylimpään asen-
toonsa.

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

OTM038015

 ■ Tyyppi A

OTM038013

 ■ Tyyppi B

OLF034015

Älä KOSKAAN anna kenenkään 
matkustaa istuimella, jonka 
pääntuki on irrotettu.

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

istuin osan reikiin pitäen vapautus-
painiketta (1) painettuna.

3.  Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

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

Takaistuimien pääntuet
(2. ja 3. istuinrivi)

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

OTM038097L * : jos varusteena

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

 VAROITUS  

OTM038016

 ■ Tyyppi A

OTM038014

 ■ Tyyppi B
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Korkeuden säätö
Pääntuen nostaminen:
1.  Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun 

asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:
1.  Pidä pääntuen kannattimen vapau-

tuspainiketta (2) painettuna.
2.  Laske pääntuki alaspäin haluttuun 

asentoon (3).

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

toonsa. 
2.  Paina vapautuspainiketta (1) ja 

nosta pääntuki irti (2).

Pääntuen kiinnittäminen: 
1.  Kohdista pääntuen varret (3) 

istuin osan reikiin pitäen vapautus-
painiketta (1) painettuna. 

2.  Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

OTM038023 OTM038024

• Säädä pääntuki siten, että tuki 
on silmien korkeudella.

• Pääntukea ei tule säätää alim-
paan asentoonsa, kun takais-
tuimella on matkustaja.

 HUOMIO
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Istuinlämmitys ja -ilmastointi
Istuinlämmitys (jos varusteena)
Istuinlämmityksen avulla istuimet 
voidaan lämmittää kylmällä säällä.

HUOMAUTUS

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

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

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

• Älä vaihda istuinverhoilua. Tämä 
voi vaurioittaa istuinlämmitintä.

Kytke joko kuljettajan tai etumatkus-
tajan istuinlämmitys päälle paina-
malla vastaavaa kytkintä moottorin 
käydessä.
Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlämmitystä ei tarvita.

Istuinlämmitys voi aiheuttaa 
VAIKEITA PALOVAMMOJA 
myös matalilla lämpötiloilla, jos 
sitä käytetään pitkään.
Matkustajien pitää pystyä tun-
nistamaan liian kuumaksi 
lämpiävä istuin ja kytkemään 
istuinlämmitys tarvittaessa pois 
toiminnasta.
Jos matkustaja ei tunnista läm-
pötilan muutoksia tai tunne 
kipua, istuinlämmitystä on käy-
tettävä erittäin varovasti, eri-
tyisesti jos matkustaja kuuluu 
seuraaviin ryhmiin:
• vauvat, lapset, vanhukset, lii-

kuntarajoitteiset henkilöt tai 
avohoitopotilaat

• henkilöt, joilla on herkkä tai 
herkästi palava iho

• erittäin väsyneet henkilöt

 VAROITUS  

• päihtyneet henkilöt
• henkilöt, jotka ovat ottaneet 

väsymystä ja uneliaisuutta 
aiheuttavia lääkkeitä.

ÄLÄ KOSKAAN laita mitään 
eristävää materiaalia, kuten 
huopia, tyynyjä tai istuinsuo-
jia, istuimille istuinlämmityksen 
ollessa käytössä. Istuinlämmi-
tys voi ylikuumentua ja aiheut-
taa palovammoja tai vaurioittaa 
istuinta.

 VAROITUS  

OTM038017

 ■ Etuistuin

OTM038018

 ■ Takaistuin (2. rivi)
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• Manuaalinen lämpötilan säätö
  Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti aina kytkintä painet-
taessa:

 – Etuistuin

 – Takaistuin

• Automaattinen lämpötilan säätö
  Istuinlämmitin alkaa säätää istui-

men lämpötilaa automaattisesti lie-
vien palovammojen välttämiseksi, 
kun lämmitin on kytketty päälle 
manuaalisesti.

 – Etuistuin

 – Takaistuin

  Jos korkea lämpötila valitaan 
uudelleen manuaalisesti, järjestel-
mä säätää lämpötilaa automaatti-
sesti. 

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

 Lisätietoja 
Istuinlämmityksen kytkimen ollessa 
ON-asennossa istuinlämmitys kytkey-
tyy automaattisesti päälle ja pois istui-
men lämpötilan mukaan.

Ilmastoitu etuistuin|
(jos varusteena)

Ilmastoitujen istuimien Istuinosassa 
ja selkänojassa on pienet ilmakana-
vat, joiden kautta virtaava ilma pitää 
istuimet miellyttävän viileinä. 
Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
jäähdytystä ei tarvita.
Moottorin ollessa käynnissä kuljet-
tajan ja matkustajan istuimen ilmas-
tointi (jos varusteena) kytkeytyy kyt-
kimen painalluksella. 

i

 POIS KORKEA ( )


MATALA ( )     KESKITASO  ( )









 POIS KORKEA ( )


MATALA ( )        KESKITASO  ( )








30 MIN

60 MIN

POIS       KORKEA ( )   MATALA ( )



 

OTM038019

 30 MIN
POIS     KORKEA ( )      MATALA ( ) 
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• Ilmavirta muuttuu kytkintä painet-
taessa seuraavasti:

• Jos kytkintä painetaan yli 1,5 
sekunnin ajan istuinilmastoinnin 
toimiessa, istuinilmastointi kytkey-
tyy pois päältä.

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

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta istuinil-
mastointi ei vaurioidu:
• Käytä istuinilmastointia AINO-

ASTAAN silloin, kun auton 
ilmastointilaite on käytössä. 
Istuinilmastointiin voi tulla toi-
mintahäiriö, jos sitä käytetään 
pitkään ilmastointilaitteen olles-
sa pois käytöstä.

• Älä koskaan käytä istuimien 
puhdistamiseen liuottimia, esi-
merkiksi tinneriä, bentseeniä, 
bensiiniä tai mineraalitärpättiä.

• Varo, ettei etuistuimien istuintyy-
nyn ja selkänojien päälle kaadu 
nestettä. Istuinilmastoinnin 
ilmakanavien aukot voivat täl-
löin tukkeutua.

• Älä pidä istuimien alla mitään 
esineitä, esimerkiksi muovipus-
seja tai sanomalehtiä. Ne voi-
vat tukkia istuinilmastoinnin 
ilmanottoaukot ja aiheuttaa toi-
mintahäiriön.

• Älä vaihda istuinverhoilua. Tämä 
voi vaurioittaa istuinilmastointia. 

• Jos istuinilmastoinnin ilma-au-
koista ei tule ilmaa, käynnistä 
moottori uudelleen. Jos tilanne 
ei korjaudu, suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 POIS  KORKEA ( )


MATALA ( )       KESKITASO  ( )
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Tässä kohdassa kuvataan turvavöi-
den oikeaa käyttötapaa. Se sisältää 
myös turvavöiden käyttöä koskevia 
kieltoja.

Turvavöitä koskevia 
turvaohjeita 
Kiinnitä aina turvavyö ennen liikkeel-
lelähtöä ja varmista, että jokainen 
matkustaja kiinnittää turvavyönsä. 
Turvatyynyt täydentävät turvavyön 
toimintaa, mutta eivät korvaa sitä. 
Useimpien maiden lainsäädännön 
mukaan turvavöiden käyttö on pakol-
lista.

TURVAVY T 

KAIKKIEN matkustajien on käy-
tettävä turvavöitä aina auton 
liikkuessa. Noudata seuraavia 
turvavöiden säätämistä ja käyt-
töä koskevia ohjeita:
• Alle 13-vuotiaiden tulee istua 

turvavyö kiinnitettynä tai 
asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella.

• Älä koskaan anna lasten mat-
kustaa etuistuimella, jos etu-
matkustajan turvatyynyä ei 
ole poistettu käytöstä. Jos lap-
sen täytyy istua etuistuimella, 
hänen pitää käyttää turvavyö-
tä ja etumatkustajan istuin on 
siirrettävä mahdollisimman 
taakse. 

• Vauva tai pieni lapsi ei saa 
KOSKAAN matkustaa aikuisen 
sylissä.

• Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.

 VAROITUS  • Samalla istuimella ei saa kos-
kaan olla kahta lasta, eikä lap-
sia saa kiinnittää samalla tur-
vavyöllä.

• Älä koskaan pidä turvavyön 
olkavyötä käsivarren alla tai 
selkäsi takana.

• Älä koskaan vedä turvavyö-
tä herkkien esineiden ylitse. 
Äkkipysäytyksen tai törmäyk-
sen yhteydessä turvavyö voi 
vaurioittaa niitä. 

• Älä käytä kierteellä olevaa tur-
vavyötä. Kiertynyt turvavyö ei 
suojaa sinua asianmukaisesti 
onnettomuustilanteessa.

• Älä käytä turvavyötä, jos sen 
hihna tai mekaanisen laitteis-
ton osa on vaurioitunut.

• Älä lukitse turvavyön salpaa 
toisen istuimen turvavyön luk-
koon.

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

Kuljettajan turvavyön varoitusvalo 
Kuljettajan turvavyön varoitusva-
lo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty. Jos turvavyö ei 
ole kiinnitettynä, kuuluu myös merk-
kiääni 6 sekunnin ajan.
Jos turvavyötä ei kiinnitetä, kun 
virta-avain on käännetty asentoon 
ON, tai jos turvavyön kiinnitys ava-
taan sen jälkeen, kun virta-avain on 
käännetty asentoon ON, turvavyön 
varoitusvalo palaa, kunnes vyö kiin-
nitetään.

Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessa-
si alle 20 km/h nopeutta, tilannetta 
vastaava varoitusvalo syttyy ja palaa 
kunnes kiinnität turvavyön.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 
100 sekunniksi ja vastaavan turva-
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

Vaurioitunut turvavyöt ei toimi 
oikein. Vaihda aina ehdottomas-
ti:
• hankautuneet, likaantuneet tai 

vaurioituneet hihnat
• vaurioituneet turvavyöjärjes-

telmän mekaaniset osat
• koko turvavyöjärjestelmä, kun 

auto on ollut onnettomuudes-
sa, vaikka hihnat tai muut osat 
eivät olisikaan vaurioituneet 
näkyvästi.

 VAROITUS  

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

• Turvavöihin ei saa tehdä 
mitään muutoksia tai lisäyksiä, 
jotka voisivat estää turvavyön 
kelautumisen tai korkeuden 
säätämisen siten, että vyö ei 
jää väljälle.

OTM038037

 ■ Mittaristo
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Etumatkustajan turvavyön varoitus 
(mikäli varusteena)
Etumatkustajan turvavyön varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty. Jos turvavyötä ei 
kiinnitetä, kun virta-avain on kään-
netty asentoon ON, tai jos turvavyön 
kiinnitys avataan sen jälkeen, kun 
virta-avain on käännetty asentoon 
ON, turvavyön varoitusvalo palaa, 
kunnes vyö kiinnitetään.
Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessa-
si alle 20 km/h nopeutta, tilannetta 
vastaava varoitusvalo syttyy ja palaa 
kunnes kiinnität turvavyön.

Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 
100 sekunniksi ja vastaavan turva-
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

 Lisätietoja 
• Vaikka etumatkustajan istuimella ei 

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

• Etumatkustajan istuimen turvavyön 
varoitustoiminto saattaa aktivoitua, 
jos istuimelle asetetaan matkatava-
raa, kannettava tietokone tai muu 
laite.

Takaistuimen reunapaikkojen 
turvavyön varoitusvalo 
(jos varusteena)
Takamatkustajan turvavyön varoi-
tusvalo palaa noin 6 sekuntia sen 
jälkeen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei kiinnitetä, kun 
virta-avain on käännetty asentoon 
ON, tai jos turvavyön kiinnitys ava-
taan sen jälkeen, kun virta-avain on 
käännetty asentoon ON, turvavyön 
varoitusvalo palaa, kunnes vyö kiin-
nitetään.

i

Väärässä asennossa istuminen 
häiritsee etumatkustajan turva-
vyön varoitusjärjestelmän toi-
mintaa. On tärkeää, että kuljetta-
ja neuvoo matkustajia istumaan 
tämän ohjekirjan neuvojen 
mukaisessa istuma-asennossa. 

 VAROITUS  

OTM038038 OTM038039

❈ 2. rivin istuin (jos 
varusteena): 1, 2, 3

 3. rivin istuin (jos 
varusteena): 4, 5
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Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessa-
si alle 20 km/h nopeutta, vastaava 
varoitusvalo syttyy ja palaa, kunnes 
kiinnität turvavyön.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 
35 sekunniksi ja vastaavan turva-
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

 Lisätietoja 
• Vaikka takaistuimen reunapaikalla 

ei istu kukaan, turvavyön varoitus-
valo vilkkuu tai palaa 6 sekunnin 
ajan. 

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

Takaistuimen keskipaikan
 turvavyön varoitusvalo 
(jos varusteena)
Kun virta-avain käännetään ON- 
asen toon, turvavyön varoitusvalo 
palaa yhtäjaksoiseti noin 6 sekunnin 
ajan, vaikka turvavyöt olisi kiinnitetty.
Tämän jälkeen vastaavan turvavyön 
varoitusvalo syttyy noin 70 sekunnin 
ajaksi seuraavissa tapauksissa:
- Kun turvavyötä ei ole kiinnitetty.
-  Takaistuimen turvavyö irrotetaan, 

kun autolla ajetaan alle 20 km/h 
nopeudella.

Jos autolla ajetaan yli 20 km/h nope-
udella, kun takaistuimen turvavyötä 
ei ole kiinnitetty, tai jos takaistuimen 
turvavyö irrotetaan ajonopeuden 
ollessa yli 20 km/h, vastaavan turva-
vyön varoitusvalo vilkkuu ja varoitus-
ääni kuuluu 35 sekunnin ajan.

i

Väärässä asennossa istuminen 
häiritsee takamatkustajien tur-
vavöiden varoitusjärjestelmän 
toimintaa.
On tärkeää, että kuljettaja neu-
voo matkustajia istumaan tämän 
ohjekirjan neuvojen mukaises-
sa istuma-asennossa.

 VAROITUS  



2-31

Autosi turvaom
inaisuudet

2

Turvavyöjärjestelmä 
Lantio-/olkavyö 

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

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

HUOMAUTUS

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

OHSS038101

OHSS038102L
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Korkeuden säätö 
Voit säätää olkavyön yläkiinnityspis-
teen korkeuden kolmeen eri asen-
toon, jotta vyö asettuu mahdollisim-
man mukavasti ja turvallisesti.
Olkavyön pitää olla säädettynä siten, 
että se kulkee rinnan poikki ja oven 
puoleisen olan puolivälistä, ei kaulan 
päältä.

Säädä turvavyön tukipisteen korkeut-
ta nostamalla tai laskemalla säädin 
sopivaan asentoon.
Nosta säädintä työntämällä sitä ylös-
päin (1). Laske säädintä painamalla 
sitä alaspäin (3) painaen samalla 
säätimen painiketta (2).
Vapauta painike, jolloin tukipiste luk-
kiutuu paikalleen. Yritä liu'uttaa kor-
keussäädintä, jotta voit varmistua, 
että se on lukkiutunut.

OHSS038102

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

dollisimman alas lantiolle, ei 
vyötärölle. Näin vahvat lantio-
luut voivat ottaa törmäyksen 
voiman vastaan, jolloin sisäis-
ten vammojen riski pienenee.

 VAROITUS  

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

• Varmista, että olkavyön yläkiin-
nityspiste on sopivalla korkeu-
della ja lukittuna paikalleen. 

• Älä koskaan aseta olkavyötä 
kulkemaan kaulan päältä tai 
kasvojen yli.
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Turvavyön kiinnityksen avaaminen: 
Paina lukitussalvan avauspainiketta 
(1).
Kun lukitus on avattu, vyö kelautuu 
automaattisesti takaisin kelaan. Jos 
vyö ei kelaudu, tarkista, ettei se ole 
kiertyneenä, ja yritä sitten uudes-
taan.

Takaistuimen keskivyö
(takaistuimen keskipaikan 
3-pisteturvavyö)   

1. Työnnä salpalevyä (1) lukkoon (2), 
kunnes kuulet napsahduksen sal-
van lukkiutuessa. Varmista, ettei 
vyö ole kierteellä. 

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

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

i

OHSS038103

OTM038041
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Takaistuimen turvavyön laitta-
minen säilytysasentoon 

• Kun takaistuimen turvavöitä ei käy-
tetä, niiden soljet voidaan sijoittaa 
takaistuimen selkänojien ja istuin-
tyynyjen välissä oleviin taskuihin.

• Ohjaamalla turvavyöt takaturvavöi-
den ohjaimien kautta pystyt estä-
mään turvavöiden takertumisen 
istuimien alle tai taakse. 

 Kun olet sijoittanut turvavyön, kiris-
tä se vetämällä ylöspäin.

Ota turvavyö pois vyönohjai-
mesta ennen sen käyttöä. 

Jos vedät turvavyötä sen olles-
sa pidikkeessään, voi pidike ja/
tai vyö vahingoittua.

 HUOMIO

OTM038042

 ■ 2. rivin istuin

OTM038043

 ■ 3. rivin istuin (jos varusteena)

OTM038026

 ■ 2. rivin istuin

OTM038085

 ■ 3. rivin istuin (jos varusteena)
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Esikiristimellä varustettu 
turvavyö 

Kuljettajan, etumatkustajan ja taka-
matkustajien (jos varusteena) tur-
vavyöt on varustettu esikiristimillä. 
Esikiristimen tarkoituksena on var-
mistaa, että vyö pysyy tiukasti varta-
loa vasten tietyntyyppisissä etu- tai 
sivutörmäyksissä. Esikiristimet voi-
vat aktivoitua yhdessä turvatyynyjen 
kanssa riittävän voimakkaassa etu- 
tai sivutörmäyksessä.
Kun auto pysähtyy äkillisesti tai mat-
kustaja yrittää nojautua eteenpäin 
liian nopeasti, turvavyökela lukkiu-
tuu. 

Tietyntyyppisissä etutörmäyksissä 
turvavyönkiristin aktivoituu ja vetää 
vyön tiukemmin etuistuimella istuvan 
vartaloa vasten.
 -  Turvavyön esikiristin 
 Turvavyön esikiristimen tarkoitus on 
varmistaa, että olkavyö kiristyy tiu-
kasti ylävartaloa vasten tietyntyyppi-
sissä etu- tai sivutörmäyksissä. 
Jos järjestelmä havaitsee, että kuljet-
tajan tai etumatkustajan turvavyö on 
liian kireällä turvavyön esikiristimen 
aktivoiduttua, esikiristimen kuormi-
tuksen rajoitin vähentää kyseisen 
vyön kiristysvoimaa osittain.  

ODH033058 • Käytä aina turvavyötä ja istu 
normaalissa istuma-asennos-
sa.

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

• Älä aseta mitään esineitä tur-
vavyön salvan lähelle. Ne voi-
vat haitata salvan toimintaa.

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

 VAROITUS  

Jos varusteena on kallistusan-
turi

Esikiristimet eivät laukea 
ainoastaan keulaan kohdistu-
vissa törmäyksissä, vaan myös 
sivutörmäyksissä ja nurinajois-
sa, mikäli ajoneuvo on varustet-
tu sivu- tai ikkunaturvatyynyillä. 

 HUOMIO

Jos varusteena ei ole kallistus-
anturia

Esikiristin ei aktivoidu pelkäs-
tään etutörmäyksen vaan myös 
sivutörmäyksen yhteydessä, 
jos autossa on varusteena sivu-
turvatyynyt tai turvaverhot.

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

(2) Turvavöiden esikiristimet  
(3)  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-

sikkö
(4)  Takaistuimen turvavöiden esiki-

ristimet (jos varusteena)

HUOMAUTUS

Anturi, joka aktivoi turvatyyny-
järjestelmän, on yhteydessä esi-
kiristimellä varustettuihin turva-
vöihin. Turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo mittaristossa palaa 
noin 6 sekunnin ajan sen jälkeen, 
kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, minkä jälkeen merk-
kivalon pitäisi sammua.
Jos turvavyön esikiristin ei toimi 
oikein, turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo palaa, vaikka turvatyy-
nyjärjestelmässä ei ole vikaa. Jos 
merkkivalo ei syty, se jää pala-
maan tai syttyy ajon aikana, on 
suositeltavaa antaa valtuutetun 
HYUNDAI-merkkihuollon tarkas-
taa esikiristimellä varustetut tur-
vavyöt ja/tai turvatyynyyjärjestel-
män ohjausyksikkö mahdollisim-
man pian.

Turvavyön esikiristimen osiin 
saa koskea vasta usean minuu-
tin kuluttua esikiristimen akti-
voitumisesta. Kun esikiristin 
laukeaa onnettomuuden yhtey-
dessä, sen osat voivat kuumen-
tua ja aiheuttaa palovammoja.

 VAROITUS  

Auton etuosan korikorjaukset 
voivat vaurioittaa esikiristinjär-
jestelmää. Suosittelemme, että 
auto huolletaan valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 HUOMIO

OLMB033040/Q

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

• Älä kohdista turvavöiden esi-
kiristimiin iskuja.

OTM038100L
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 Lisätietoja 
• Sekä kuljettajan että etumatkusta-

jan turvavöiden esikiristimet voivat 
toimia tietyntyyppisissä etu- ja sivu-
törmäyksissä.

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

• Vaikka hieno pöly ei ole myrkyllistä, 
se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, 
eikä sitä pidä hengittää pitkään. 
Pese onnettomuuden jälkeen pölylle 
altistunut ihoalue, jos turvavöiden 
esikiristimet ovat lauenneet.

Lisää turvavöitä koskevia 
turvaohjeita 
Turvavöiden käyttö raskauden 
aikana 
Turvavyötä tulee aina käyttää myös 
raskauden aikana. Paras tapa suo-
jata syntymätöntä lasta on suojata 
itseään käyttämällä aina turvavyötä.
Raskaana olevien tulisi aina käyttää 
lantio-/olkavyötä. Aseta olkavyö rin-
takehän yli ja pidä se poissa kaulalta. 
Aseta lantiovyö vatsan alle niin, että 
se on tiiviisti koko lantiota ja lantio-
luita vasten, vatsan pyöreän osan 
alapuolella.

Lasten turvavyön käyttö 
Vauvat ja pienet lapset 
Useimmissa maissa on turvaistui-
mia koskevia lakeja, jotka edellyt-
tävät lasten istuvan hyväksytyissä 
turvaistuimissa tai istuinkorokkeilla. 
Ikä, jolloin turvavöitä voidaan käyt-
tää turvaistuimen sijasta, vaihtelee 
maittain, joten sinun on tunnettava 
maatasi koskevat vaatimukset sekä 
matkustaessasi myös kohdemaiden 
vaatimukset. Vauva- ja leikki-ikäisten 
turvaistuimet pitää sijoittaa ja asen-
taa oikein takaistuimelle. 
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
Turvaistuimet.

i

Raskaana olevien naisten ei 
MILLOINKAAN tule asettaa lan-
tiovyötä vatsan päälle tai sen 
yläpuolelle, sillä se voi vauri-
oittaa syntymätöntä lasta tör-
mäyksessä.

 VAROITUS  
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Pikkulasten pitää matkustaa pai-
kallisten määräysten mukaisessa 
turvaistuimessa, joka suojaa lasta 
parhaiten onnettomuustilanteessa. 
Varmista ennen turvaistuimen osta-
mista, että se vastaa vaatimuksia 
siinä maassa, jossa autoa käytetään. 

Lasten turvaistuimen täytyy olla 
lapsen koon ja painon mukainen. 
Tarkista nämä tiedot turvaistuimeen 
kiinnitetystä tarrasta. Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa Turvaistuimet.

Isommat lapset 
Alle 13-vuotiaiden lasten, jotka ovat 
liian isoja istumaan istuinkorokkeel-
la, tulee matkustaa takaistuimella ja 
käyttää turvavöitä Turvavyön tulee 
kulkea reisien yläosan kohdalta ja 
läheltä olkapäätä ja rintakehää suo-
jatakseen lasta tehokkaasti. Tarkasta 
vyön asento säännöllisesti. Vyö saat-
taa liukua pois paikaltaan lapsen liik-
kuessa. Onnettomuustapauksessa 
lapset ovat parhaiten turvassa 
oikeanlaisessa turvaistuimessa 
takaistuimella.
Jos isomman lapsen (yli 13-vuoti-
aan) täytyy istua etuistuimella, hänen 
pitää käyttää turvavyötä ja istuin 
tulee siirtää takimmaiseen asentoon.

Jos olkavyö osuu lapsen niskaan 
tai kasvoihin, siirrä etuistuinta taak-
sepäin. Jos turvavyön olkavyö on 
edelleen kosketuksessa lapsen nis-
kaan tai kasvoihin, lapsen pitää istua 
sopivalla istuinkorokkeella.

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

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

• Vain yksi lapsi saa käyttää 
yhtä turvavyötä kerrallaan.

 VAROITUS  

Vauvojen ja pienten lasten pitää 
AINA matkustaa pituutensa ja 
painonsa mukaisessa turvais-
tuimessa.
Vähentääksesi lapsen ja muiden 
matkustajien loukkaantumisris-
kiä älä MILLOINKAAN pidä lasta 
sylissäsi tai käsivarsillasi auton 
liikkuessa. Törmäyksessä syn-
tyvä raju voima tempaisee lap-
sen käsistäsi ja paiskaa hänet 
auton sisärakenteita vasten.

 VAROITUS  
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Turvavyön käyttö loukkaantu-
neilla henkilöillä
Loukkaantunut henkilö pitää kiinnit-
tää turvavyöllä kuljetuksen ajaksi. 
Käänny lääkärin puoleen tarkempia 
ohjeita varten.

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

Älä makaa istuimella 
Kallistetussa istuimessa matkus-
taminen saattaa olla vaarallista. 
Turvajärjestelmän (turvavöiden ja 
turvatyynyjen) tarjoama suoja hei-
kentyy huomattavasti, jos istuimen 
selkänoja on kallistettuna.
Turvavöiden pitää olla tiukasti lantio-
ta ja rintaa vasten, jotta ne toimisivat 
oikein. 
Onnettomuuden sattuessa saatat 
painautua turvavyötä vasten, mistä 
voi aiheutua niska- ja muita vam-
moja.

Mitä enemmän istuimen selkänoja 
on kallistettu, sitä suurempi riski on, 
että matkustajan lantio liukuu lantio-
vyön alta tai kaula iskeytyy olkavyö-
hön.

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

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

Pidä turvavyöt puhtaina ja kui-
vina 
Turvavyöt on pidettävä puhtaina 
ja kuivina. Likaantuneet vyöt voi-
daan puhdistaa käyttämällä mietoa 
saippualiuosta ja lämmintä vettä. 
Puhdistuksessa ei pidä käyttää val-
kaisuainetta, värjäysainetta, vahvo-
ja liuottimia tai hankaavia aineita, 
koska ne voivat vahingoittaa ja hei-
kentää kangasta.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa 
uusiin 
Jokainen kiinnitettynä ollut turvavyö 
pitää vaihtaa uuteen onnettomuuden 
jälkeen. Näin pitää toimia, vaikka 
vyössä ei olisi näkyvää vahinkoa. 
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen. 

• Älä KOSKAAN pidä selkänojaa 
kallistettuna auton liikkuessa.

• Ajaminen istuimen selkänoja 
kallistettuna lisää loukkaantu-
misen riskiä onnettomuudessa 
tai äkkipysähdyksessä.

• Kuljettajan ja matkustajien 
pitää aina istua selkä selkä-
nojaa vasten, turvavyö oikein 
kiinnitettynä ja istuimen selkä-
noja pystyasennossa.

 VAROITUS  
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LASTEN TURVAISTUIMET 
Suositus: Lasten on aina 
matkustettava takapenkillä 

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina 
matkustaa takaistuimella turvavyö 
kiinnitettynä tai asianmukaisessa 
turvaistuimessa loukkaantumisris-
kin minimoimiseksi mahdollisessa 
onnettomuudessa, äkillisessä pysäh-
dyksessä tai suunnan muutoksessa. 
Onnettomuustilastojen mukaan las-
ten turvallisuus on parempi, kun he 
istuvat takaistuimelle asennetussa 
turvaistuimessa. Jos lapsi on liian 
suuri turvaistuimeen, hänen on käy-
tettävä turvavöitä.

Useimpien maiden lainsäädäntö 
edellyttää lasten matkustavan hyväk-
sytyissä turvaistuimissa.
Lain mukainen ikä tai pituus/paino, 
joka sallii turvavyön käytön turva-
istuimen sijasta, vaihtelee maittain, 
joten sinun on tunnettava oman 
maasi määräykset sekä ulkomailla 
matkustaessasi myös kyseisten mai-
den erikoismääräykset.
Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa 
ja asentaa oikein auton istuimelle. 
Käytä aina paikallisten määräysten 
mukaisia turvaistuimia.

Lasten turvaistuimet 
Vauvojen ja pienten lasten on matkus-
tettava selkä tai kasvot menosuun-
taan asennetussa turvaistuimessa, 
joka on asianmukaisesti kiinnitetty 
auton takapenkille. Lue turvaistui-
men valmistajan toimittamat asen-
nus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä.

Varmista aina turvaistuimen 
kiinnitys ja lasten turvavöiden 
kiinnitys. Lasten on aina tur-
vallisempaa matkustaa takais-
tuimella. Turvaistuinta ei saa 
asentaa selkä menosuuntaan 
etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynyä ole kytketty pois 
käytöstä.

 VAROITUS  
• Noudata aina turvaistuimen val-

mistajan asennus- ja käyttöoh-
jeita.

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

• Älä koskaan käytä turvakau-
kaloa tai turvaistuinta, joka 
kiinnitetään koukuilla istuimen 
selkänojan yli. Ne eivät takaa 
riittävää suojaa onnettomuu-
dessa.

• Suosittelemme tarkistuttamaan 
autosi turvaistuimiin liittyvät 
järjestelmät, turvavyöt ja ISO-
FIX-ala- ja yläkiinnityksen val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkees-
sä onnettomuuden jälkeen.

 VAROITUS  
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Turvaistuimen valinta 
Kun valitset turvaistuinta, noudata 
aina seuraavia ohjeita:
• Varmista, että turvaistuimessa on 

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

 Turvaistuimen saa asentaa ainoas-
taan, jos sillä on ECE-R44- tai 
ECE-R129-standardin mukainen 
hyväksyntä.

• Valitse lapsen koon ja painon mukai-
nen turvaistuin. Turvaistuimen 
merkinnässä tai käyttöohjeissa on 
yleensä nämä tiedot.

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

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

Turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmen tyyppi-
siä: selkä menosuuntaan ja kasvot 
menosuuntaan asennettavia turvais-
tuimia sekä istuinkorokkeita.
Ne luokitellaan lapsen iän, pituuden 
ja painon mukaan.

Selkä ajosuuntaan asennettava tur-
vaistuin
Selkä ajosuuntaan asennettavas-
sa turvaistuimessa selustaa vas-
ten oleva selkänoja suojaa lasta. 
Istuimen valjaat pitävät lapsen pai-
kallaan ja pitävät törmäyksessä 
hänet kiinni istuimessa, mikä vähen-
tää lapsen herkkään kaulaan ja sel-
kärankaan kohdistuvaa rasitusta.

OTM038044
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Kaikkien alle vuoden ikäisten las-
ten on aina matkustettava selkä 
menosuuntaan asennetussa turvais-
tuimessa. Selkä ajosuuntaan asen-
nettavia turvaistuimia on eri tyyppi-
siä: vauvojen turvaistuimet voidaan 
asentaa vain selkä ajosuuntaan. 
Muunnettavissa ja 3-in-1-turvais-
tuimissa on yleensä korkeammat 
pituus- ja painorajat selkä menosuun-
taan asennettaessa, mikä pidentää 
turvaistuimen käyttöikää.
Käytä turvaistuinta kasvot ajosuun-
taan asennettuna istuimen valmista-
jan ilmoittamien pituus- ja painorajo-
jen puitteissa.

Kasvot ajosuuntaan asennettava 
turvaistuin
Kasvot ajosuuntaan asennettu tur-
vaistuin pitää lapsen paikallaan val-
jailla. Lapsi voi matkustaa valjailla 
varustetussa kasvot ajosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, kun-
nes hän on ylittää istuimen valmis-
tajan ilmoittaman pituus- tai paino-
rajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan 
kasvot menosuuntaan asennetus-
sa turvaistuimessa, hän voi siirtyä 
istuinkorokkeeseen.

Istuinkorokkeet 
Istuinkoroke on suunniteltu paran-
tamaan auton omien turvavöiden 
istuvuutta. Istuinkorokkeen ansiosta 
auton turvavyö sijoittuu asianmu-
kaisesti lapsesi kehon vahvempien 
osien kohdalle. Lapsesi tulee käyttää 
istuinkoroketta, kunnes hän on kas-
vanut niin suureksi, että auton omat 
turvavyöt istuvat kunnolla. 
Turvavyö istuu kunnolla, kun lantio-
vyö asettuu tiukasti reisien yläosan 
päälle eikä vatsan päälle. Olkavyön 
pitää kulkea napakasti olkapään ja 
rinnan yli eikä kasvojen tai kaulan 
kohdalta. Alle 13-vuotiaiden lasten 
pitää aina matkustaa asianmukai-
sessa turvaistuimessa loukkaantu-
misriskin minimoimiseksi onnetto-
muudessa, äkillisessä pysähdykses-
sä tai suunnan muutoksessa.

OTM038045
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Turvaistuimen asentaminen Kun olet valinnut asianmukaisen tur-
vaistuimen ja tarkistanut, että se 
sopii asennuspaikalle, voit asen-
taa sen seuraavien kolmen kohdan 
mukaisesti: 
• Kiinnitä turvaistuin asianmukai-

sesti autoon. Kaikki turvaistuimet 
on kiinnitettävä autoon lantiavyöl-
lä tai lantio-/olkavyön lantio-osalla 
tai ISOFIX-yläkiinnityksellä ja/tai 
ISOFIX-alakiinnityksellä ja/tai tuki-
jalalla.

• Varmista, että turvaistuin on 
hyvin kiinnitetty. Kun olet asenta-
nut turvaistuimen autoon, työnnä ja 
vedä istuinta eteen- ja taaksepäin 
sekä sivuille varmistaaksesi, että 
se on tukevasti kiinni istuimessa. 
Turvavyöllä kiinnitetty turvaistuin 
tulisi asentaa mahdollisimman 
tukevasti. Pientä sivuttaisliikettä 
kuitenkin usein jää. 

 Kun asennat turvaistuinta, säädä 
auton istuinta ja selkänojaa (kor-
keutta ja etäisyyttä) siten, että lap-
sen on helppoa siirtyä turvaistui-
meen.

• Kiinnitä turvaistuimen turvavyöt. 
Varmista, että lapsi on kiinnitetty 
turvaistuimeen valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

Noudata aina seuraavia ohjei-
ta ennen turvaistuimen asenta-
mista:
Lue turvaistuimen valmistajan 
toimittamat ohjeet ja noudata 
niitä.
Jos kaikkia varoituksia tai ohjei-
ta ei noudateta, VAKAVIEN tai 
KUOLEMAAN JOHTAVIEN VAM-
MOJEN riski onnettomuustilan-
teessa saattaa kasvaa.

 VAROITUS  

Jos pääntuki estää turvaistui-
men asentamisen, kyseisen 
istuinpaikan pääntuki pitää sää-
tää uudelleen tai poistaa koko-
naan.

 VAROITUS  

Suljetussa autossa oleva tur-
vaistuin saattaa kuumentua 
voimakkaasti. Välttääksesi palo-
vammat tarkista istuimen pinta 
ja soljet ennen kuin laitat lapsen 
turvaistuimeen.

 HUOMIO
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Turvaistuimen ISOFIX-
ala- ja yläkiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmä) 
ISOFIX-järjestelmä pitää lapsen 
kiinni turvaistuimessa onnetto-
muustilanteessa. Järjestelmä on 
suunniteltu siten, että turvaistuin 
on helppoa asentaa oikein. ISOFIX-
järjestelmässä käytetään auton kiin-
nityspisteitä ja turvaistuimen kiinnik-
keitä. ISOFIX-järjestelmässä turvais-
tuinta ei kiinnitetä auton takaistuimen 
turvavöillä.
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodos-
tuvat auton rakenteeseen kiinnite-
tyistä metallitangoista. Jokaiselle 
ISOFIX-istumapaikalle on asennettu 
kaksi alakiinnityspistettä, joihin voi-
daan asentaa alakiinnikkeillä varus-
tettu turvaistuin.
Auton ISOFIX-järjestelmää voidaan 
käyttää ISOFIX-kiinnikkeillä varus-
tetun turvaistuimen kiinnittämiseen.  
Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillä varustetun tur-
vaistuimen asentamisesta ISOFIX-
alakiinnityspisteisiin.

Ainoastaan takaistuimen reu-
napaikat on varustettu ISOFIX-
alakiinnityspisteillä. Myös etumatkus-
tajan istuimen reunoissa on ISOFIX-
alakiinnityspisteet (jos varusteena).
Näet niiden sijainnin alla olevasta 
kuvasta.
  

Älä yritä asentaa turvaistuinta 
takaistuimen keskipaikalle ISO-
FIX-kiinnityspisteitä käyttäen. 
Kyseisellä istuinpaikalla ei ole 
ISOFIX-alakiinnityspisteitä. Jos 
turvaistuinta yritetään kiinnittää 
keskipaikalle ikkunapaikkojen 
kiinnityspisteiden avulla, ne voi-
vat vaurioitua.

 VAROITUS  

OTM038090L * : jos varusteena
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 [1] :  ISOFIX-alakiinnityspisteen merkintä

(Tyyppi A- ,Tyyppi B- ), 

[2] : ISOFIX-alakiinnityspiste

ISOFIX-alakiinnityspisteet sijaitsevat 
takaistuimen reunapaikkojen selkä-
nojan ja istuinosan välissä. Ne on 
merkitty symboleilla.
ISOFIX-alakiinnityspisteet sijaitse-
vat lisäksi etumatkustajan istuimen 
reunoissa selkänojan ja istuintyynyn 
välissä (jos varusteena). 
Näet niiden sijainnin alla olevasta 
kuvasta.
ISOFIX-kiinnityspisteet saadaan 
esiin avaamalla niiden peitekannet.

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä 
varustetun turvaistuimen 
kiinnittäminen  
i-Size- tai ISOFIX-turvaistuimen 
asentaminen jommallekummalle 
takapenkin reunapaikalle tai etumat-
kustajan istuimelle (jos varusteena):
1.  Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX-

alakiinnityspisteiden kohdalta.
2.  Siirrä kiinnityspisteiden luota pois 

muut esineet, jotka saattaisivat 
estää ISOFIX-turvaistuimen kiin-
nittämisen turvallisesti alakiinni-
tyspisteisiin.

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

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

OTM038091L

 ■ Etumatkustajan istuin

OTM038048L

 ■ Takaistuin (2. rivi)
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Turvaistuimen kiinnittäminen 
yläkiinnitysjärjestelmän avulla 

Turvaistuinten yläkiinnityspisteet 
sijaitsevat takaistuimen selkänojien 
takana ja etumatkustajan istuimen 
selkänojan takana (jos varusteena).

Noudata seuraavia varotoimia 
käyttäessäsi ISOFIX-järjestel-
mää:
• Lue kaikki turvaistuimen 

mukana tulleet asennusohjeet 
ja noudata niitä.

• Jotta lapsi ei tartu kiinnittä-
mättömiin turvavöihin, kiin-
nitä kaikki käyttämättömät 
takapenkin turvavyöt ja kiristä 
turvaistuimen takaa kulkeva 
turvavyö. Lapsi saattaa kuris-
tua, jos olkavyö kiertyy hänen 
kaulansa ympärille ja kiristyy.

• Älä MILLOINKAAN kiinnitä 
useampaa lasta samaan kiin-
nityspisteeseen. Se voi aiheut-
taa kiinnityspisteen irtoamisen 
tai rikkoontumisen.

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

 VAROITUS  

OTM038093L

 ■ Etumatkustajan istuin

OTM038032

 ■ 2. rivin matkustajan istuin
    • Tyyppi A

OTM038032L

    • Tyyppi B
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1.  Vie turvaistuimen yläkiinnityshihna 
istuimen selkänojan yli. Noudata 
yläkiinnityksen asennuksessa tur-
vaistuinvalmistajan ohjeita.

2.  Kiinnitä yläkiinnityshihna yläkiin-
nityspisteeseen ja kiristä se tur-
vaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti siten, että turvaistuin 
on tukevasti kiinni istuimessa.

OTM038047

Noudata seuraavia ohjeita asen-
taessasi yläkiinnityspisteen 
hihnaa:
• Lue kaikki turvaistuimen 

mukana tulleet asennusohjeet 
ja noudata niitä.

• Älä KOSKAAN kiinnitä use-
ampaa lasta samaan ISO-
FIX-yläkiinnityspisteeseen. Se 
voi aiheuttaa kiinnityspisteen 
irtoamisen tai rikkoontumisen.

• Älä kiinnitä yläkiinnityshih-
naa mihinkään muuhun kuin 
vastaavaan yläkiinnityspistee-
seen. Se ei ehkä toimi asian-
mukaisesti jos se on kiinnitet-
tynä johonkin muuhun.

• Turvaistuinten kiinnityspisteet 
on suunniteltu kestämään vain 
oikein asennettujen turvais-
tuinten aiheuttama kuormitus. 

 Missään tapauksessa niitä ei 
ole tarkoitettu aikuisten turva-
vöitä varten tai muiden tavaroi-
den tai varusteiden kiinnittämi-
seksi autoon.

 VAROITUS  
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Turvaistuinluokat
Istuimen sijainti

Istuimen sijainti
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kaikkiin autoihin sopivat (universal)
turvaistuimet

- -
Kyllä1) 
F, R

Kyllä 
F, R

Kyllä 
F, R

Kyllä
F, R

Kyllä2) 
F, R

-
Kyllä2) 
F, R

i-size-turvaistuin - -
Kyllä 
F, R

Kyllä 
F, R

Ei
Kyllä 
F, R

Ei - Ei

Pienikokoinen ISOFIX-turvaistuin 
(esim. vauvan turvaistuin)

ISOFIX 
(R1)

- -
Kyllä 

R
Kyllä 

R
Ei

Kyllä 
R

Ei - Ei

Turvakaukalo (sivuttain asen-
nettava ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX 
(L1,L2)

- - EI Ei Ei Ei Ei - Ei

Pienempi ISOFIX-
turvaistuin 

ISOFIX 
(F2,F2X,R2,R2X)

- -
Kyllä 
F, R

Kyllä 
F, R

Ei
Kyllä 
F, R

Ei - Ei

Suurempi ISOFIX-tur-
vaistuin* (*: ei istuinkoroke)

ISOFIX 
(F3, R3)

- -
Kyllä 
F, R

Kyllä
F, R

Ei
Kyllä 
F, R

Ei - Ei

Istuinkoroke – kapea malli ISO CRF: B2 - - Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei - Ei

Istuinkoroke – täysi leveys ISO CRF: B3 - - Ei Ei Ei Ei Ei - Ei

Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien 
kiinnitykseen UN-määräysten mukaan (Eurooppa)
(Tietoja auton käyttäjää ja turvaistuimien valmistajia varten)
• Kyllä: Soveltuu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen 
• Ei: Ei sovellu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
• ”-” : Ei sovelleta 
• Taulukko on tehty vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetulle autolle. Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko on voimassa oikean-

puoleisella ohjauksella varustetuille autoille. Käytä oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen osalta istuinpaikan 3 tietoja.

OTM038094L

F: Kasvot menosuuntaan
R: Selkä menosuuntaan

Huomautus 1) : Istuimen selkänojan asento tulee säätää asianmukaisella tavalla.  
Huomautus 2) :  Istuinpaikat nro 7 ja 9 eivät sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.
Kun turvaistuin asennetaan istuinpaikalle nro 7 tai 9, toisen rivin istuin tulee siirtää eteenpäin, jotta se ei haittaa turvaistuimen asentamista.
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Istuinpaikan 
numero Sijainti ajoneuvossa 

1 Edessä vasemmalla

2 Edessä keskellä

3 Edessä oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellä

6 2. rivi oikealla

7 3. rivi vasemmalla

8 3. rivi keskellä

9 3. rivi oikealla

• Turvaistuinta ei saa asentaa 
selkä menosuuntaan etuistui-
melle, ellei matkustajan etutur-
vatyynyä ole kytketty pois käy-
töstä.

•  Katso lisätietoja automallikoh-
tais ten (semi-universal) tai 
auto kohtaisten turvaistuinten 
(ISOFIX tai vyöllä kiinnitettävät 
istuimet) osalta turvaistuimen 
mu kana toimitetusta autoluet-
telosta.

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

 VAROITUS  

Suositellut turvaistuimet (Eurooppa) 

Painoryhmä Nimi Valmistaja Kiinnitys
ECE-R44/R129 

Hyväksyntä-
numero

Ryhmä 0+
Cabriofix & 
Familyfix

Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

Ryhmä I Duo Plus Britax Römer
ISOFIX ja 
yläkiinnitys

E1 04301133

RYHMÄ II KidFix II XP Britax Römer
ISOFIX ja 
turvavyö

E1 04301323

RYHMÄ III Dream Nania/OSANN turvavyö E2 04 03011

Turvaistuimen valmistajan tiedot

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com

Britax Römmer http://www.britax.com

Osann https://www.osann.de
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Turvaistuinluokat
Istuimen sijainti

Istuimen sijainti
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kaikkiin autoihin sopivat (universal) 
turvaistuimet

- -
Kyllä1) 
F, R

Kyllä 
F, R

Kyllä 
F, R

Kyllä
F, R

Kyllä2) 
F, R

-
Kyllä2) 
F, R

i-size-turvaistuin - - Ei Ei Ei Ei Ei - Ei

Pienikokoinen ISOFIX-tur vaistuin 
(esim. vauvan turvaistuin)

ISOFIX 
(R1)

- - Ei Kyllä 
taakse Ei Kyllä 

taakse Ei - Ei

Turvakaukalo (sivuttain asen-
nettava ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX 
(L1,L2)

- - Ei Ei Ei Ei Ei - Ei

Pienempi ISOFIX-
turvaistuin 

ISOFIX 
(F2,F2X,R2,R2X)

- - Ei
Kyllä 
F, R

Ei
Kyllä 
F, R

Ei - Ei

Suurempi ISOFIX-tur-
vaistuin* (*: ei istuinkoroke)

ISOFIX 
(F3, R3)

- - Ei
Kyllä 
F, R

Ei
Kyllä 
F, R

Ei - Ei

Istuinkoroke – kapea malli ISO CRF: B2 - - Ei Kyllä Ei Kyllä Ei - Ei

Istuinkoroke – täysi leveys ISO CRF: B3 - - Ei Ei Ei Ei Ei - Ei

Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien 
kiinnitykseen UN-määräysten mukaan (Euroopan ulkopuolella)
(Tietoja auton käyttäjää ja turvaistuimien valmistajia varten)
• Kyllä: Soveltuu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen 
• Ei: Ei sovellu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
• ”-” : Ei sovelleta 
• Taulukko on tehty vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetulle autolle. Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko on voimassa oikean-

puoleisella ohjauksella varustetuille autoille. Käytä oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen osalta istuinpaikan 3 tietoja.

OTM038094L

F: Kasvot menosuuntaan
R: Selkä menosuuntaan

Huomautus 1) : Istuimen selkänojan asento tulee säätää asianmukaisella tavalla.
Huomautus 2) :  Istuinpaikat nro 7 ja 9 eivät sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.
Kun turvaistuin asennetaan istuinpaikalle nro 7 tai 9, toisen rivin istuin tulee siirtää eteenpäin, jotta se ei haittaa turvaistuimen asentamista.
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Istuinpaikan 
numero Sijainti ajoneuvossa 

1 Edessä vasemmalla

2 Keskellä edessä

3 Edessä oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellä

6 2. rivi oikealla

7 3. rivi vasemmalla

8 3. rivi keskellä

9 3. rivi oikealla

• Turvaistuinta ei saa asentaa 
selkä menosuuntaan etuistui-
melle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyä ole kytketty pois 
käytöstä.

•  Katso lisätietoja automalli-
kohtaisten (semi-universal) tai 
autokohtaisten turvaistuinten 
(ISOFIX tai vyöllä kiinnitettävät 
istuimet) osalta turvaistuimen 
mukana toimitettua autoluette-
loa.

• Pääntuki on suositeltavaa 
irrottaa, kun turvaistuinta ei 
voi kiinnittää vakaasti pään-
tuen vuoksi.

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

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

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

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

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

i

OLMB033044 ODH033063
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3.  Poista ylimääräinen löysyys hih-
nasta mahdollisimman tarkkaan 
painamalla turvaistuinta alaspäin 
syöttäessäsi olkahihnaa takaisin 
kelalle.

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

Jos turvaistuimen valmistaja suosit-
telee ISOFIX-yläkiinnitysjärjestelmän 
käyttöä lantio-/olkavyön lisäksi, katso 
sivu 2-46.
Irrota turvaistuin painamalla tur-
vavyön soljen vapautuspainiketta 
ja vetämällä lantio- /olkavyö pois 
turvaistuimesta, ja anna turvavyön 
kelautua kokonaan sisään.

OLMB033046
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TURVATYYNYJ RJESTELM   

OTM038049L
Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

1. Kuljettajan etuturvatyyny

2. Matkustajan etuturvatyyny

3. Sivuturvatyyny*

4. Turvaverho*

5.     Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin*

* : jos varusteena

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus
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OTM038049R
Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

1. Kuljettajan etuturvatyyny

2. Matkustajan etuturvatyyny

3. Sivuturvatyyny*

4. Turvaverho*

5.     Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin*

* : jos varusteena

■ Oikeanpuoleinen ohjaus
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Autossa on turvatyynyt kuljettajan ja 
etumatkustajan istuimille.
Etuturvatyynyt on suunniteltu täy-
dentämään kolmipisteturvavöitä. 
Jotta turvatyynyt suojaisivat, turva-
vöitä on aina käytettävä ajon aikana.
Ellet käytä turvavöitä, voit saada 
onnettomuudessa vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja. Turvatyynyt 
on suunniteltu täydentämään turva-
vöitä, mutta ne eivät korvaa niitä. 
Turvatyynyjä ei myöskään ole tarkoi-
tettu laukeamaan kaikissa törmäyk-
sissä. Joissakin onnettomuuksissa 
sinua suojaavat vain turvavyöt.

TURVATYYNYIHIN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET

Kaikkien autossa olevien henkilöiden on AINA käytettävä turvavöitä 
tai turvaistuinta, matkan pituudesta riippumatta. Vaikka autossa on 
turvatyynyt, liikenneonnettomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumi-
seen ja hengenvaaraan, ellei turvavyö ole asianmukaisesti kiinnitetty-
nä tai jos se auki turvatyynyn lauetessa.
Turvaistuinta tai istuinkoroketta ei saa KOSKAAN asentaa selkä 
menosuuntaan etuistuimelle, ellei matkustajan etuturvatyynyä ole 
kytketty pois käytöstä.
Täyttyvä turvatyyny voi iskeytyä voimalla vauvaa tai lasta päin aiheut-
taen vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
Alle 13-vuotiaiden lasten pitää istua takaistuimella asianmukaisesti 
kiinnitettyinä. Se on turvallisin paikka kaikenikäisille lapsille ajon 
aikana. Jos yli 13-vuotiaan lapsen täytyy istua etuistuimella, hänen 
pitää käyttää turvavyötä ja etumatkustajan istuin pitää siirtää mah-
dollisimman taakse.
Kaikkien matkustajien pitää istua selkä vasten istuintyynyn keski-
osaa, turvavyö kiinnitettynä, sääret mukavasti ojennettuina ja jalat 
lattialla, kunnes auto on pysäköity ja moottori on sammutettu. Jos 
matkustaja on liikkunut paikaltaan onnettomuuden aikana, nopeasti 
täyttyvä turvatyyny saattaa osua häneen ja aiheuttaa vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.
Kenenkään ei pidä istua tarpeettoman lähellä turvatyynyjä tai nojata 
niihin, oveen tai keskikonsoliin.
Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas etuturvatyynyistä siten, että 
auton hallinta pysyy yhä vaivattomana. 

 VAROITUS  
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Missä turvatyynyt sijaitsevat? 
Kuljettajan ja etumatkustajan 
etuturvatyynyt 

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

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi laukeavan etu-
turvatyynyn aiheuttamaa vaka-
vien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
• Turvavöitä on aina käytettävä, 

koska ne auttavat matkustajia 
pysymään oikeassa asennos-
sa.

 VAROITUS  

OTM038051

 ■ Matkustajan etuturvatyyny

 ■ Kuljettajan etuturvatyyny

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man kauas etuturvatyynyistä 
siten, että auton hallinta pysyy 
yhä vaivattomana.

• Älä koskaan nojaa oveen tai 
keskikonsoliin.

• Älä anna etumatkustajan lait-
taa jalkojaan kojelaudalle.

• Ohjauspyörässä, mittaristos-
sa tai hansikaslokeron päällä 
kojelaudassa olevien turvatyy-
nymoduulien päälle tai lähei-
syyteen ei saa asettaa esinei-
tä (esim. kojelaudan lisäver-
hoilua, matkapuhelinpidikettä, 
mukipidikettä, ilmanraikastinta 
tai tarroja). Nämä esineet voi-
vat aiheuttaa vaaratilanteen 
auton joutuessa törmäykseen, 
jossa turvatyynyt laukeavat.

• Älä kiinnitä mitään tuulilasiin 
tai sisätaustapeiliin. 

OTM038050
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Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-avainkytkin (jos varusteena)
Kytkimellä voidaan kytkeä etumat-
kustajan turvatyyny pois toiminta-
valmiudesta. Istuinpaikalla voidaan 
tällöin kuljettaa matkustajia, joilla on 
joko ikänsä, kokonsa tai terveydenti-
lansa vuoksi tavallista suurempi riski 
saada vammoja turvatyynyn laue-
tessa.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen pois toimintavalmiudesta:
Kytke matkustajan etuturvatyyny 
pois toimintavalmiudesta kääntämäl-
lä etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
OFF-asentoon virta-avaimella tai 
muulla vastaavalla jäykällä esineellä. 
Etumatkustajan turvatyynyn OFF-
merkkivalo ( ) palaa, kunnes etu-
matkustajan etuturvatyynyn toiminta-
valmius kytketään uudelleen päälle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen takaisin toimintavalmiuteen:
Kytke matkustajan etuturvatyy-
ny toimintavalmiuteen kääntämäl-
lä etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
ON-asentoon virta-avaimella tai 
muulla vastaavalla jäykällä esi-
neellä. Matkustajan turvatyynyn 
ON-merkkivalo ( ) palaa 60 sekun-
nin ajan. 

 Lisätietoja 
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-merkkivalo syttyy noin 4 sekun-
niksi, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon.

i

OTM038095L OTM038053L OTM038096L
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Sivuturvatyynyt (jos varusteena) 

Älä koskaan anna aikuisen 
matkustaa etuistuimella, jos 
etumatkustajan turvatyynyn 
OFF-merkkivalo palaa. Turva-
tyyny ei laukea törmäystilan-
teessa, jos merkkivalo palaa. 
Kytke etumatkustajan turvatyy-
ny päälle tai pyydä matkustajaa 
siirtymään takaistuimelle.

 VAROITUS  

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

nyn varoitusvalo ( ) syttyy.
• Matkustajan turvatyynyn 

OFF- merk kivalo ( ) ei syty 
ja ON-merkkivalo ( ) syttyy 
ja sammuu noin 60 sekunnin 
kuluttua. Matkustajan etutur-
vatyyny laukeaa etutörmäyk-
sessä, vaikka matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
olisi OFF-asennossa.

• Suosittelemme, että valtuutet-
tu HYUNDAI-huolto tarkastaa 
matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkimen ja turvatyy-
nyjärjestelmän mahdollisim-
man pian.

 VAROITUS  

OTM038056

OTM038057
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Autosi kummatkin etuistuimet 
on varustettu sivuturvatyynyllä. 
Turvatyyny täydentää turvavyön kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa.
Turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain tietyntyyppisissä auton 
kylkeen kohdistuvissa törmäyksis-
sä törmäysvoiman, törmäyskulman, 
ajonopeuden ja törmäyskohdan 
mukaan.
Molempien sivujen turvatyynyt on 
suunniteltu laukeamaan, kun kaatu-
mistunnistin havaitsee auton kaatu-
misen (jos tunnistin on varusteena).
Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu 
laukeamaan kaikissa sivutörmäyk-
sissä tai auton kaatuessa.

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi laukeavan sivu-
turvatyynyn aiheuttamaa vaka-
vien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskiä:
• Turvavöitä on aina käytettävä, 

koska ne auttavat matkustajia 
pysymään oikeassa asennos-
sa.

• Älä anna matkustajien nojata 
päällään tai kehollaan oveen, 
pitää käsiään oven päällä tai 
työntää käsiään ulos ikkunas-
ta. Älä myöskään aseta mitään 
esineitä ovien ja istuinten 
väliin.

• Pidä ohjauspyörästä kiinni 
kello yhdeksän ja kello kol-
men kohdalta, jolloin käsillesi 
ja käsivarsillesi aiheutuvien 
vammojen riski on mahdolli-
simman pieni.

• Älä käytä jälkiasennettavia 
istuinsuojia. Ne voivat heiken-
tää järjestelmän tehokkuutta 
tai estää sitä toimimasta.

• Älä ripusta vaatekoukkui-
hin muuta kuin vaatteita. 

 VAROITUS  Ripustetut esineet voivat 
onnettomuustilanteessa vau-
rioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilövahinkoja, erityisesti 
turvatyynyn täyttyessä.

• Älä sijoita mitään esineitä tur-
vatyynyn päälle tai turvatyy-
nyn ja itsesi väliin. Älä myös-
kään sijoita mitään esineitä 
turvatyynyjen aukeamisalu-
eelle kuten oven, sivulasien ja 
A- tai C-pilarien läheisyyteen.  

• Älä aseta mitään esineitä oven 
ja istuimen väliin. Ne saatta-
vat sinkoutua matkustamoon 
sivuturvatyynyn lauetessa.

• Älä asenna mitään varusteita 
sivuturvatyynyjen viereen tai 
niiden lähelle.

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

• Jos istuin tai istuinverhoilu on 
vahingoittunut, auto on suosi-
teltavaa viedä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen huoltoa 
varten.
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Turvaverhot (jos varusteena) 

Turvaverhot sijaitsevat auton molem-
milla sivuilla etu- ja takaovien ylä-
puolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan edes-
sä ja takana reunapaikoilla istuvien 
matkustajien pään aluetta tietynlai-
sissa auton kylkeen kohdistuvissa 
törmäyksissä.
Turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan tietynlaisissa auton kylkeen 
kohdistuvissa törmäyksissä, tör-
mäysvoiman, törmäyskulman, ajono-
peuden ja törmäyskohdan mukaan.
Molempien sivujen turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan, kun kaatu-
mistunnistin havaitsee auton kaatu-
misen (jos tunnistin on varusteena).
Turvaverhoja ei ole suunniteltu lau-
keamaan kaikissa sivutörmäyksissä 
tai auton kaatuessa.

OTM038058

OTM038059

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi laukeavan tur-
vaverhon aiheuttamaa vakavien 
tai kuolemaan johtavien vam-
mojen riskiä:
• Kaikkien matkustajien on aina 

käytettävä turvavöitä, koska 
ne auttavat matkustajia pysy-
mään oikeassa asennossa.

 VAROITUS  

• Kiinnitä turvaistuimet asian-
mukaisesti mahdollisimman 
kauas ovista.

• Älä sijoita mitään esineitä tur-
vatyynyn laukeamisalueelle. 
Älä myöskään sijoita mitään 
esineitä turvatyynyjen aukea-
misalueelle kuten oven, sivula-
sien, A- tai C-pilarien tai sivu-
kattopalkin läheisyyteen. 

• Älä ripusta vaatekoukkuihin 
muuta kuin vaatteita, älä var-
sinkaan kovia tai särkyviä esi-
neitä. 

 Ripustetut esineet voivat 
onnettomuustilanteessa vauri-
oittaa autoa tai aiheuttaa hen-
kilövahinkoja.

• Älä anna matkustajien nojata 
päällään tai kehollaan oveen, 
pitää käsiään oven päällä tai 
työntää käsiään ulos ikkunas-
ta. Älä myöskään aseta mitään 
esineitä ovien ja istuinten 
väliin.

• Älä avaa tai korjaa sivuturva-
verhoja.



2-62

Autosi turvaominaisuudet

Turvatyynyjärjestelmän 
toiminta 

Turvatyynyjärjestelmä koostuu seu-
raavista osista:
(1) Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
(2)  Matkustajan etuturvatyynymo-

duuli
(3) Sivuturvatyynymoduulit
(4) Turvaverhomoduulit
(5) Turvavöiden esikiristimet
(6)  Turvatyynyjärjestelmän varoitus-

valo

(7)  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-
sikkö (SRSCM) / kaatumistun-
nistin

(8) Etutörmäysanturit
(9) Sivutörmäysanturit
(10) Sivupaineanturit
(11)  Takaistuimen turvavöiden esiki-

ristimet (jos varusteena)
(12)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

OFF-merkkivalo (vain etumat-
kustajan istuimelle)

(13)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin

Virta-avaimen ollessa ON-asennossa 
turvatyynyjärjestelmän ohjausyksik-
kö valvoo jatkuvasti kaikkia turva-
tyynyjärjestelmän osia ja määrittää, 
edellyttääkö törmäysvoima turvatyy-
nyjen tai turvavöiden esikiristimien 
laukaisemista.

Turvatyyny-
järjestelmän 
varoitusvalo

Mittaristossa olevassa turvatyyny-
järjestelmän varoitusvalossa näkyy 
turvatyynyn symboli (ks. kuva). 
Järjestelmä tarkistaa, onko turva-
tyynyjen sähköjärjestelmässä toi-
mintahäiriöitä. Merkkivalo osoittaa 
mahdollisen turvatyynyjärjestelmän 
ongelman, joka voi koskea kaatumis-
tilanteessa suojaavia sivuturvatyyny-
jä ja/tai turvaverhoja (jos autossa on 
kaatumistunnistin).

OTM038084L
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Kohtalaisen tai kovan etutörmäyk-
sen aikana anturit havaitsevat, että 
auton liike hidastuu nopeasti. Jos 
nopeus hidastuu riittävän nopeasti, 
ohjausyksikkö täyttää etuturvatyynyt 
tarvittavalla nopeudella ja voimalla.
Etuturvatyynyt suojaavat kuljetta-
jan ja etumatkustajaa reagoimalla 
etutörmäyksiin, joissa pelkät turva-
vyöt eivät pysty antamaan riittävää 
suojaa. Tarvittaessa sivuturvatyynyt 
suojaavat matkustajia sivutörmäyk-
sessä tai auton kaatuessa, tukemalla 
kehon yläosaa sivulta. 
• Turvatyynyjärjestelmä on toimin-

tavalmiudessa (turvatyynyt val-
miina laukeamaan tarpeen vaa-
tiessa) vain virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Turvatyynyt täyttyvät tietyntyyp-
pisissä etu- tai sivutörmäyksissä 
ja suojaavat matkustajia vakavilta 
vammoilta.

• Ajonopeus ei vaikuta turvatyyny-
jen laukeamiseen. Yleisesti ottaen 
turvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan törmäyksen voimakkuuden 
ja sen suunnan mukaan. Nämä 
kaksi tekijää määrittävät, lähettä-
vätkö anturit elektronisen signaalin 

turvatyynyjen laukaisemiseksi/täyt-
tämiseksi.

• Turvatyynyjen laukeaminen perus-
tuu moniin tekijöihin, kuten ajono-
peuteen, törmäyskulmaan sekä 
törmäyksen toisena osapuolena 
olevien autojen tai kohteiden lujuu-
teen ja jäykkyyteen. Turvatyynyt 
eivät kuitenkaan laukea pelkästään 
näiden tekijöiden vaikutuksesta.

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

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

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

Jos turvatyynyjärjestelmässä 
on toimintahäiriö, turvatyyny 
ei välttämättä täyty kunnol-
la onnettomuuden sattuessa. 
Tämä saattaa lisätä vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman 
riskiä.
Turvatyynyjärjestelmässä on 
toimintahäiriö, mikäli havaitset 
jotain seuraavista:
• Valo ei syty noin kuuden 

sekunnin sisällä virta-avaimen 
kääntämisestä ON-asentoon.

• Valo ei sammu kuuden sekun-
nin kuluessa syttymisestään.

• Valo syttyy ajon aikana.
• Valo vilkkuu moottorin käydes-

sä.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI jälleenmyyjää tarkas-
taa turvatyynyjärjestelmän mah-
dollisimman pian, jos havaitset 
jonkin näistä ongelmista.

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

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

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

Voit vähentää täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vammautumisriskiä. 
Suurin vaara aiheutuu liian lähellä 
turvatyynyä istumisesta. Turvatyyny 
tarvitsee riittävästi täyttymistilaa. 
Kuljettajan on suositeltavaa istua 
mahdollisimman kaukana ohjaus-
pyörän keskikohdasta.

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

OLMB033054

■ Kuljettajan etuturvatyyny (1)
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Turvatyynyn lauetessa sen peitele-
vyyn upotetut saumat repeytyvät pai-
neesta. Peitelevyn avautuessa edel-
leen turvatyyny täyttyy kokonaan.
Kokonaan täyttynyt turvatyyny 
yhdessä oikein kiinnitetyn turvavyön 
kanssa hidastaa kuljettajan tai mat-
kustajan liikkumista eteenpäin, jol-
loin pään ja rintakehän vammojen 
riski vähenee.

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

Mitä tapahtuu, kun turvatyyny 
on lauennut? 
Etu- tai sivuturvatyyny tyhjenee erit-
täin nopeasti laukeamisen jälkeen. 
Turvatyynyn laukeaminen ei estä 
kuljettajan näkyvyyttä eteenpäin 
eikä estä häntä ohjaamasta autoa. 
Turvaverhot voivat olla osittain täyn-
nä jonkin aikaa laukeamisen jälkeen.

OLMB033055

■ Kuljettajan etuturvatyyny (2)

OLMB033056

■ Kuljettajan etuturvatyyny (3)

OLMB033057

■ Matkustajan etuturvatyyny

Jotta esineet eivät sinkoile vaa-
rallisesti matkustamossa mat-
kustajan turvatyynyn lauetessa:
• Älä asenna tai aseta mitään 

esineitä (tölkkitelinettä, CD- 
levy telinettä, tarroja tms.) 
kojelautaan etumatkustajan 
kohdalle hansikaslokeron ylä-
puolelle, missä etumatkusta-
jan turvatyyny sijaitsee.

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

 VAROITUS  
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Laukeavasta turvatyynystä 
aiheutuva melu ja savu 
Turvatyynyjen laukeaminen aiheut-
taa kovan äänen ja sen seurauksena 
matkustamoon voi vapautua savua 
ja jauhepölyä. Tämä on normaalia 
ja johtuu turvatyynyn sytyttimen lau-
keamisesta. Turvatyynyn täyttymisen 
jälkeen saatat tuntea hengittämisen 
vaikeaksi. Tämä johtuu turvavyön 
ja turvatyynyn painumisesta rintaa-
si vasten sekä savun ja jauheen 
hengittämisestä. Jauhe voi pahen-
taa joidenkin henkilöiden astmaa. 
Jos sinulla on hengitysvaikeuksia 
turvatyynyjen laukeamisen jälkeen, 
hakeudu välittömästi lääkäriin.
Vaikka savu ja jauhe eivät ole myr-
kyllisiä, ne saattavat ärsyttää esimer-
kiksi ihoa, silmiä, nenää tai kurkkua. 
Pese ja huuhtele ärsyyntynyt alue 
kylmällä vedellä välittömästi ja ota 
sitten yhteyttä lääkäriin jos oireet 
jatkuvat.

Turvaistuinta ei saa asentaa 
etumatkustajan istuimelle

Kun turvatyyny on lauennut, 
noudata seuraavia ohjeita:
• Avaa ikkunat ja ovet mahdol-

lisimman pian törmäyksen jäl-
keen, jotta vältetään pitkäai-
kainen altistuminen lauenneen 
turvatyynyn vapauttamalle 
savulle ja jauheelle.

• Älä koske turvatyynyjen säily-
tyslokeroiden sisäisiin kompo-
nentteihin välittömästi turva-
tyynyjen laukeamisen jälkeen. 
Laukeavan turvatyynyn kans-
sa kosketuksissa olevat osat 
saattavat olla erittäin kuumia.

• Pese altistuneet ihoalueet 
alueet aina huolellisesti kyl-
mällä vedellä ja miedolla saip-
pualiuoksella.

• Suosittelemme, että valtuu-
tettu HYUNDAI-liike vaihtaa 
turvatyynyn välittömästi lau-
keamisen jälkeen. Turvatyynyt 
on tarkoitettu käyttöön vain 
kerran.

 VAROITUS  

OYDESA2042

■ Tyyppi A

OLM034310

■ Tyyppi B
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Turvaistuinta ei saa asentaa selkä 
menosuuntaan etuistuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyynyä ole kyt-
ketty pois käytöstä.

Miksi autoni turvatyynyt eivät 
lauenneet törmäystilanteessa?
On tiettyjä onnettomuustyyppejä, 
joissa turvatyynyt eivät tarjoa lisä-
suojaa. Näitä ovat muun muassa 
peräänajot, ketjukolarit sekä alhai-
sella ajonopeudella tapahtuvat tör-
mäykset. Auton kärsimät vahingot 
ovat osoitus törmäysenergian absor-
boitumisesta, eikä niiden perusteel-
la voida sanoa olisiko turvatyynyjen 
pitänyt laueta vai ei.
Turvatyynyjärjestelmän 
törmäysanturit  

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi odottamatto-
masti laukeavan turvatyynyn 
aiheuttamien vakavien tai kuo-
lemaan johtavien vammojen ris-
kiä:

 VAROITUS  

• Älä kohdista iskuja turvatyy-
nyihin eikä alueille, joihin tör-
mäysanturit on asennettu, äläkä 
anna minkään esineen iskeytyä 
niihin. 

• Älä yritä korjata turvatyyny-
järjestelmän antureita tai tee 
korjaustöitä niiden läheisyy-
dessä. Jos anturien sijaintia tai 
kulmaa muutetaan, turvatyynyt 
saattavat laueta tarpeettomasti 
tai ne eivät mahdollisesti lau-
kea tarvittaessa.

• Älä asenna autoon pusku-
risuojia tai vaihda puskuria 
muuhun kuin alkuperäiseen 
osaan. Tämä saattaa vaikuttaa 
auton käyttäytymiseen ja tur-
vatyynyn laukeamiseen tör-
mäystilanteessa.

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

• Suosittelemme, että valtuutet-
tu HYUNDAI-liike tekee kaikki 
turvatyynyjärjestelmän kor-
jaukset.

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

 VAROITUS  
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1.  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 
(SRSCM) / kallistusanturi*

2. Etutörmäysanturi

3. Sivupaineanturi (edessä)*

4. Sivutörmäysanturi*

5. Sivutörmäysanturi*

* : jos varusteena

OTM038060/OTM038061/OTM038062/OTM038063/OTM038064/OTM038065
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Turvatyynyjen laukeamisen 
edellytykset 

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan ja täyttymään etutörmäykses-
sä törmäysvoiman, ajonopeuden ja 
törmäyskulman perusteella.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan ja täytty-
mään sivutörmäysanturien tunnista-
man törmäysvoiman, ajonopeuden 
tai törmäyskulman perusteella auton 
kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä.

Vaikka kuljettajan ja etumatkustajan 
turvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan vain etutörmäyksissä, ne saat-
tavat laueta myös muun tyyppisissä 
törmäyksissä, jos keulan törmäysan-
turit tunnistavat riittävän voimakkaan 
iskun. Sivuturvatyynyt ja turvaver-
hot on suunniteltu laukeamaan vain 
sivutörmäyksissä, mutta ne saatta-
vat laueta myös muun tyyppisissä 
törmäyksissä, jos sivutörmäysantu-
rit tunnistavat riittävän voimakkaan 
iskun. 
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan myös sil-
loin, kun kaatumistunnistin havait-
see auton kaatuvan (jos tunnistin on 
varusteena).
Jos auton koriin kohdistuu äkillisiä 
iskuja esim. huonokuntoisilla teil-
lä ajettaessa, turvatyynyt saattavat 
laueta. Jotta turvatyynyt eivät lau-
keaisi, aja varoen huonokuntoisella 
tiellä tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu 
autoliikenteelle.

OTM038067

OTM038068
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Turvatyynyjen laukeamattomuu-
den edellytykset 

Tietynlaisissa hitailla nopeuksilla 
tapahtuvissa törmäyksissä turva-
tyynyt eivät mahdollisesti laukea. 
Turvatyynyt on suunniteltu olemaan 
laukeamatta näissä tapauksissa, 
koska ne eivät mahdollisesti tarjoa 
mitään lisähyötyä turvavöiden anta-
man suojan lisäksi.

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

Etuturvatyynyt eivät yleensä laukea 
sivutörmäyksessä, koska matkusta-
jat liikkuvat törmäyksen suuntaan ja 
täten etuturvatyynyjen laukeaminen 
ei tarjoaisi lisäsuojaa matkustajille.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turva-
verhot saattavat laueta törmäysvoi-
masta, ajonopeudesta ja törmäyskul-
masta riippuen.

OTM038070
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Kulmittain tapahtuvassa törmäykses-
sä törmäysvoima voi liikuttaa mat-
kustajia suuntaan, jossa turvatyynyt 
eivät tarjoa lisäsuojaa, joten anturit 
eivät välttämättä laukaise turvatyy-
nyjä.

Juuri ennen törmäystä kuljettajat 
jarruttavat yleensä voimakkaasti. 
Tämä voimakas jarrutus saa auton 
keulan painumaan alaspäin, jolloin 
auto työntyy edellä olevan auton 
alle, jos siinä on suurempi maa-
vara. Turvatyynyt eivät välttämättä 
laukea tällaisessa törmäyksessä, 
koska anturien tunnistamat hidastu-
vuusvoimat voivat olla huomattavasti 
pienemmät tällaisessa tilanteessa.

Etuturvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea auton kaatuessa, koska turva-
tyynyjen laukeaminen ei tarjoa mat-
kustajille lisäsuojaa. 

i  Lisätietoja 
• Autot, joissa on kaatumistunnistin
 Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 

voivat täyttyä auton kaatuessa, jos 
kaatumistunnistin havaitsee auton 
kaatuvan.

• Autot, joissa ei ole kaatumistunnis-
tinta

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

OTL035069 OTM038072 OTL035068
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Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, 
jos auto törmää valopylvään tai puun 
kaltaiseen kohteisiin, jolloin törmäys-
voima kohdistuu kapealle alueel-
le ja auton rakenteet absorboivat 
törmäys energian.

Turvatyynyjärjestelmän hoito 
Turvatyynyjärjestelmä on käytännölli-
sesti katsoen huoltovapaa, eikä siinä 
ole osia, joita voisit itse huoltaa tur-
vallisesti. Jos turvatyynyjärjestelmän 
merkkivalo ei syty kun virtalukko on 
ON-asennossa tai se jää palamaan 
jatkuvasti, vie autosi välittömästi val-
tuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen tar-
kastusta varten.

Suosittelemme teettämään kaikki 
turvatyynyjärjestelmään liittyvät työt, 
kuten osien irrotuksen, asennuksen 
sekä kaikki ohjauspyörään, etumat-
kustajan puoleiseen kojelautaan, 
etuistuimiin tai kattopalkkeihin liit-
tyvät työt, valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Turvatyynyjärjestelmän 
virheellinen käsittely voi aiheuttaa 
vakavia henkilövahinkoja.

OTM038073

Noudata seuraavia ohjeita 
vähentääksesi vakavien tai kuo-
lemaan johtavien vammojen ris-
kiä:
• Älä yritä muuttaa tai irrottaa 

turvatyynyjärjestelmän osia 
tai johdotusta, äläkä kiinni-
tä merkkejä peitekansiin tai 
muuta auton korin rakennetta.

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

 VAROITUS  

• Puhdista turvatyynyn peite-
kannet pehmeällä veteen kos-
tutetulla liinalla. Liuottimet ja 
puhdistusaineet voivat vahin-
goittaa turvatyynyjen peite-
kansia ja tämän seurauksena 
haitata turvatyynyjen laukea-
mista onnettomuustilanteessa.

• Suosittelemme, että lauenneet 
turvatyynyt vaihdetaan valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos turvatyynyjärjestelmän 
komponentteja pitää hävittää 
tai jos auto täytyy romuttaa, 
pitää noudattaa tiettyjä varo-
toimenpiteitä. Pyydä lisätietoja 
valtuutetulta HYUNDAI-jälleen-
myyjältä. Jos näitä ohjeita ei 
noudateta, loukkaantumisriski 
saattaa kasvaa.
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Lisää turvaohjeita 
Matkustajien ei pidä siirtyä pois 
paikaltaan eikä vaihtaa istuinpaik-
kaa ajon aikana. Matkustaja, joka 
ei käytä turvavyötä, voi osua auton 
sisärakenteisiin, muihin matkustajiin 
tai lentää ulos autosta törmäyksessä 
tai hätäjarrutuksessa.
Älä käytä turvavöissä mitään 
lisävarusteita. Varusteet, joiden 
sanotaan parantavan matkustajan 
mukavuutta tai muuttavan turvavyön 
paikkaa, voivat vähentää turvavyön 
antamaa suojaa ja lisätä vakavan 
loukkaantumisen mahdollisuutta 
onnettomuuden sattuessa.
Älä tee muutoksia etuistuimiin.
Etuistuimien muutokset saattavat 
haitata turvatyynyjärjestelmänantu-
rien ja sivuturvatyynyjen toimintaa.
Älä laita esineitä etuistuimien alle. 
Etuistuimien alle laitetut esineet 
saattavat haitata turvatyynyjärjestel-
män tunnistusanturien toimintaa ja 
vahingoittaa johtosarjoja.
Älä kohdista oviin iskuja. Oviin 
kohdistuvat iskut saattavat aiheut-
taa turvatyynyjen laukeamisen vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Varusteiden lisääminen 
turvatyynyillä varustettuun 
autoon tai auton muokkaaminen
Autosi turvatyynyjärjestelmän toimin-
ta voi muuttua, jos muutat autoasi 
vaihtamalla auton rungon, puskuri-
järjestelmän, keulan osia tai kylkipa-
neeleja tai jos muutat maavaraa.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusmerkinnät  

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmer-
kinnät muistuttavat matkustajia tur-
vatyynyjärjestelmään liittyvistä vaa-
roista. 
Lue kaikki tämän käyttöoppaan sisäl-
tämät turvatyynyjä koskevat tiedot.

OTM038075L
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Kauko-ohjainavain 
(jos varusteena)

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

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

luukku. 

2.  Paina kauko-ohjainavaimen luki-
tuspainiketta (1). 

3.  Ovet lukkiutuvat. Hätävilkut väläh-
tävät. Myös sivutaustapeilit taittu-
vat, jos asetus ”Convenience  
Welcome mirror/light  On door 
unlock” (Mukavuus  peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto  kun 
ovien lukitus avataan) on valittu 
LCD-näytön mukautettavista ase-
tuksista (User Settings). Lisätie-
toja on tämän luvun kohdassa 
”LCD-näyttö”.

4.  Varmista ovien lukkiutuminen tar-
kistamalla oven sisäpuolella ole-
van lukituspainikkeen asento.

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

tuksen avauspainiketta (2). 
2.  Ovien lukitus avautuu. Hätävil-

kut välähtävät kaksi kertaa. Myös 
sivutaustapeilit avautuvat ajoasen-
toon, jos asetus ”Convenience  
Welcome mirror/light  On door 
unlock” (Mukavuus  peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto  kun 
ovien lukitus avataan) on valittu 
LCD-näytön mukautettavista ase-
tuksista (User Settings). Lisätie-
toja on tämän luvun kohdassa 
”LCD-näyttö”.

 Lisätietoja 
Jos ovia ei avata lukituksen avaami-
sen jälkeen, ne lukkiutuvat uudelleen 
automaattisesti 30 sekunnin kuluessa.

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

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

i

AVAIMET JA LUKITSEMINEN

Älä jätä avaimia autoon, jos 
lapset jäävät autoon ilman val-
vontaa. Lapset voivat kytkeä 
virta-avaimen avulla virransyö-
tön, käyttää ikkunannostimia ja 
muita hallintalaitteita tai saada 
auton liikkeelle, mistä voi seu-
rata vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.

 VAROITUS  

OPDE046001
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2.  Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa. 

 Lisätietoja 
Painikkeen merkintä ”HOLD” tar-
koittaa, että painiketta on pidettävä 
painettuna yli sekunnin ajan.

Käynnistäminen 
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa Vir-
talukko.

 HUOMAUTUS

Jotta kauko-ohjainavain ei vauri-
oidu:
• Älä anna kauko-ohjainavaimen 

kastua. Se ei saa myöskään olla 
avotulen lähellä. Jos älyavain 
kastuu (esim. juomapullon kaa-
tuessa tai märässä säilytystilas-
sa) tai kuumenee, avaimen elekt-
roninen piiri voi vaurioitua. Tämä 
voi mitätöidä auton takuun tältä 
osin.

• Älä pudota äläkä heittele kau-
ko-ohjainavainta.

• Älä altista kauko-ohjainavainta 
äärilämpötiloille.

Mekaaninen avain 

Voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella, jos kauko-ohjainavaimesi 
ei toimi oikein. 
Paina avaimen vapautuspainiketta, 
jolloin avaimen metalliosa kääntyy 
esiin automaattisesti.
Pidä vapautuspainike alaspainettu-
na, kun taitat avaimen metalliosan 
takaisin sisään.

HUOMAUTUS

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

Kauko-ohjainavainta koskevia 
varoituksia
Kauko-ohjainavain ei toimi seuraa-
vissa tilanteissa:
• Virta-avain on virtalukossa.
• Olet kauko-ohjaimen toimintasä-

teen (noin 10 m) ulkopuolella.
• Kauko-ohjainavaimen pariston 

varaus on heikko.
• Muiden autojen tai esineiden häiri-

tessä signaalia.
• Ulkolämpötilan ollessa äärimmäi-

sen alhainen.
• Kauko-ohjainavain on lähellä radio-

lähetintä, esimerkiksi radioasemaa 
tai lentokenttää, joka häiritsee äly-
avaimen normaalia toimintaa.

Jos kauko-ohjainavain ei toimi oikein, 
voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella. Suosittelemme, että otat 

OPDE046003
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yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liik-
keeseen, jos kauko-ohjainavaimen 
toiminnassa esiintyy häiriöitä.
Jos kauko-ohjainavaimen läheisyy-
dessä on matkapuhelin, puhelimen 
signaali voi estää älyavaimen sig-
naalin toiminnan. 
Näin voi käydä varsinkin silloin, kun 
puhelin on toiminnassa, eli käynnis-
sä on puhelu tai puhelimella lähete-
tään tai vastaanotetaan tekstiviestejä 
tai sähköpostiviestejä. 
Älä pidä kauko-ohjainavainta ja mat-
kapuhelinta samassa paikassa, ja 
pidä ne riittävän etäisyyden päässä 
toisistaan.

 Lisätietoja 
Muutokset tai muunnokset, joita 
yhteensopivuudesta vastaava osapuoli 
ei ole erityisesti hyväksynyt, voivat 
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitteistoa. Auton takuu ei kata kau-
ko-ohjausjärjestelmän toimintahäi-
riön korjaustöitä, jos toimintahäiriö 
johtuu järjestelmään tehdyistä muu-
toksista, joita laitteen standardinmu-
kaisuudesta vastaava taho ei ole erik-
seen hyväksynyt.

 HUOMAUTUS

Vältä kauko-ohjainavaimen säily-
tystä sähkömagneettisten materi-
aalien lähellä, jotka voivat aiheut-
taa häiriöitä kauko-ohjainavaimen 
toimintaan.

Pariston vaihtaminen 
Jos kauko-ohjainavain ei toimi olete-
tulla tavalla, vaihda ensin paristo.
Pariston tyyppi: CR2032
Pariston vaihtaminen:
1.  Työnnä ohutkärkinen työkalu 

loveen ja avaa kuori varovasti.
2.  Irrota paristokotelon kansi ruuvi-

meisselin avulla.

3.  Poista vanha paristo ja aseta uusi 
paristo paikalleen. Varmista, että 
pariston navat ovat oikein päin.

4.  Asenna paristokotelon kansi ja 
avaimen kuori takaisin päinvastai-
sessa järjestyksessä. 

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

 Lisätietoja 
 Paristojen hävittäminen vir-
heellisesti voi olla haitallista 
ympäristölle ja terveydel-
le. Hävitä paristot paikallis-
ten ongelmajätemääräysten 
mukaisesti.

i

i
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Älyavain (jos varusteena)

HYUNDAIn älyavaimella voidaan 
avata ovien (ja takaluukun) lukitus, 
lukita ne ja käynnistää moottori.
1. Ovilukko 

2. Ovien lukituksen avaus
3. Takaluukun lukituksen avaaminen
4. Etäkäynnistys (jos varusteena)

Lukitseminen 

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

luukku. 
2.  Paina joko ovenkahvan painiket-

ta tai älyavaimen lukituspainiketta 
(1).

3.  Hätävilkut välähtävät. Myös sivu-
taustapeilit taittuvat, jos asetus 
”Convenience  Welcome mir-
ror/light   On door unlock or 
On driver approach” (Mukavuus 
 peilien/ovivalojen vastaanot-
totoiminto  kun ovien lukitus 
avataan / kuljettajan lähestyessä) 
on valittu LCD-näytön mukautetta-
vista asetuksista (User Settings). 
Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

4.  Varmista ovien lukkiutuminen tar-
kistamalla oven sisäpuolella ole-
van lukituspainikkeen asento.

 Lisätietoja 
Ovenkahvan painike toimii vain, kun 
älyavain on 0,7–1 metrin säteellä 
ovenkahvasta. 

Ovet eivät lukkiudu ja merkkiääni 
kuuluu 3 sekunnin ajan, kun painat 
ulkokahvan painiketta seuraavissa 
tilanteissa:
• Älyavain on auton sisällä.
• Käynnistyspainike on ACC- tai 

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

luukkua).

i
OTM048000
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Lukituksen avaaminen
Ovien lukitus avataan seuraavasti:
1. Pidä älyavainta mukanasi. 
2.  Paina joko ovenkahvan painiketta 

tai älyavaimen avauspainiketta (2). 
3.  Ovien lukitus avautuu. Hätävil-

kut välähtävät kaksi kertaa. Myös 
sivutaustapeilit avautuvat ajoasen-
toon, jos asetus ”Convenience  
Welcome mirror/light  On door 
unlock or On driver approach” 
(Mukavuus  peilien/ovivalojen 
vastaanottotoiminto  kun ovien 
lukitus avataan / kuljettajan lähes-
tyessä) on valittu LCD-näytön 
mukautettavista asetuksista (User 
Settings). Lisätietoja on tämän 
luvun kohdassa ”LCD-näyttö”.

 Lisätietoja 
• Ovenkahvan painike toimii vain, 

kun älyavain on 0,7–1 metrin säteel-
lä ovenkahvasta. Myös muut henki-
löt voivat tällöin avata auton ovet, 
vaikka heillä ei olekaan älyavainta.

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

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

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

3.  Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa. 

 Lisätietoja 
• Takaluukun lukituksen avauspai-

nikkeella (3) avataan vain takaluu-
kun lukitus. Takaluukun salpa ja 
takaluukku eivät avaudu automaat-
tisesti, kun painiketta painetaan. 
Takaluukku on edelleen avattava 
painamalla takaluukun kahvan pai-
niketta, kun takaluukun lukituksen 
avauspainiketta käytetään.

• Takaluukku lukkiutuu uudelleen 
automaattisesti 30 sekunnin kulues-
sa, jos sitä ei avata lukituksen avaa-
misen jälkeen.

i

i

Älä jätä älyavainta autoon, jos 
lapset jäävät auton sisätilaan 
ilman valvontaa. Moottorin 
käynnistyspainiketta painamal-
la lapset voivat käyttää ikkunan-
nostimia ja muita hallintalait-
teita tai saada auton liikkeelle, 
mistä voi seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 

 VAROITUS  
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Käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin, vaikka 
virta-avainta ei ole asetettu virta-
lukkoon. Katso yksityiskohtaisia 
tietoja luvun 5 kohdassa Käynnis-
tyspainike.

 HUOMAUTUS

Jotta älyavain ei vaurioidu:
• Älä anna älyavaimen kastua. 

Se ei saa myöskään olla avotu-
len lähellä. Jos älyavain kastuu 
(esim. juomapullon kaatuessa 
tai märässä säilytystilassa) tai 
kuumenee, avaimen elektroni-
nen piiri voi vaurioitua. Tämä 
voi mitätöidä auton takuun tältä 
osin.

• Älä pudota älyavainta äläkä 
käsittele sitä kovakouraisesti.

• Älä altista älyavainta äärilämpö-
tiloille.

 

Etäkäynnistys (jos varusteena, 
koskee Lähi-itää)

Voit käynnistää moottorin ja kytkeä 
ilmastoinnin päälle auton ulkopuo-
lelta painamalla etäkäynnistyspaini-
ketta (4).
Moottorin käynnistäminen ja pysäyt-
täminen etänä:
1.  Paina lukituspainiketta (1). Hätävil-

kut välähtävät kerran.

2.  Käynnistä moottori painamalla 
etäkäynnistyspainiketta (4) vähin-
tään kahden sekunnin ajan neljän 
sekunnin kuluessa ovien lukitus-
painikkeen (1) painamisesta.

3.  Hätävilkut välähtävät etäkäynnis-
tyksen merkiksi. Voit sammuttaa 
moottorin painamalla etäkäynnis-
tyspainiketta (4) uudelleen.

Kun moottori käynnistetään uudel-
leen, ilmastointijärjestelmä pysyy 
siinä tilassa, joka oli valittuna aikai-
semmin. Jos ilmastointi kytketään 
pois päältä ennen moottorin sam-
muttamista, se ei kytkeydy käyttöön, 
kun moottori käynnistetään etäkäyn-
nistyksellä. 
Jos etäkäynnistyksen jälkeen autolla 
yritetään ajaa ilman, että älyavain on 
mukana autossa, moottori pysähtyy 
automaattisesti auton suojaamiseksi 
varkaudelta.

 Lisätietoja 
Etäkäynnistyksen jälkeen moottori 
sammuu automaattisesti 10 minuutin 
kuluttua, jos autolla ei lähdetä aja-
maan.

i

OTM048426L
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Mekaaninen avain 
Voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella, jos älyavain ei toimi oikein.

Paina vapautuskytkintä (1) nuolen 
suuntaan ja ota mekaaninen avain 
(2) ulos. Työnnä mekaaninen avain 
oven lukkoon. 
Kun laitat mekaanisen avaimen 
takaisin paikalleen, aseta se auk-
koon ja paina alaspäin, kunnes kuu-
let naksahduksen.

Älyavaimen katoaminen 
Autoon voidaan rekisteröidä enin-
tään kaksi älyavainta. Jos kadotat 
älyavaimen, suosittelemme, että viet 
muut älyavaimesi HYUNDAI-liikkee-
seen välittömästi. Tarvittaessa auto 
voidaan hinata huoltoon.

Älyavainta koskevia varoituksia
Älyavain ei toimi seuraavissa tilan-
teissa:
• Älyavain on lähellä voimakasta 

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

• Älyavain on lähellä radio- tai mat-
kapuhelinta.

• Toisen auton älyavainta käytetään 
autosi lähellä.

Jos älyavain ei toimi oikein, voit avata 
ja lukita ovet mekaanisella avaimel-
la. Suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, 
jos älyavaimen toiminnassa esiintyy 
häiriöitä.

• Kauko-ohjain ei toimi noin 10 
metrin kantomatkan ulkopuo-
lelta.

• Vältä moottorin pitkäaikais-
ta käyttämistä tyhjäkäynnillä 
paikallisten pakokaasupäästöjä 
koskevien määräysten mukai-
sesti.

• Paikallinen lainsäädäntö voi 
rajoittaa etäkäynnistyksen 
käyttöä. Tarkista aina paikalliset 
määräykset ennen etäkäynnis-
tysjärjestelmän käyttöä.

• Moottori on mahdollista käyn-
nistää etäkäynnistyksellä 
ainoastaan, kun vaihteisto on 
P-asennossa.

• Moottoria ei voi käynnistää etä-
käynnistyksellä, jos konepelti 
tai takaluukku on avattuna.

 HUOMIO

OPD046045
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Jos älyavaimen läheisyydessä on 
matkapuhelin, puhelimen signaali voi 
estää älyavaimen signaalin toimin-
nan. Näin voi käydä varsinkin sil-
loin, kun puhelin on toiminnassa, eli 
käynnissä on puhelu tai puhelimella 
lähetetään tai vastaanotetaan teksti-
viestejä tai sähköpostiviestejä. 
Älä pidä älyavainta ja matkapuhelin-
ta samassa paikassa, ja pidä ne riit-
tävän etäisyyden päässä toisistaan.

 Lisätietoja 
Muutokset tai muunnokset, joita 
yhteensopivuudesta vastaava osapuoli 
ei ole erityisesti hyväksynyt, voivat 
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitteistoa. Auton takuu ei kata kau-
ko-ohjausjärjestelmän toimintahäi-
riön korjaustöitä, jos toimintahäiriö 
johtuu järjestelmään tehdyistä muu-
toksista, joita laitteen standardinmu-
kaisuudesta vastaava taho ei ole erik-
seen hyväksynyt.

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

 HUOMAUTUS

Ota älyavain aina mukaasi, kun 
poistut autosta. Jos älyavain jäte-
tään auton välittömään läheisyy-
teen, auton akku voi tyhjentyä.

Pariston vaihtaminen 

Jos älyavain ei toimi oletetulla taval-
la, vaihda ensin paristo.

Pariston tyyppi: CR2032
Pariston vaihtaminen:
1. Poista mekaaninen avain.
2.  Kampea älyavaimen takakuori 

auki.
3.  Poista vanha paristo ja aseta uusi 

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

4.  Asenna älyavaimen takakuori 
takaisin paikalleen.

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

 Lisätietoja 
 Paristojen hävittäminen vir-
heellisesti voi olla haitallista 
ympäristölle ja terveydel-
le. Hävitä paristot paikallis-
ten ongelmajätemääräysten 
mukaisesti.

i

i

OPDE046046
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Avaimen käytön rajoittaminen

Jos jätät auton avaimet esimerkiksi 
pysäköintipalvelijalle, voit varmistaa 
seuraavalla tavalla, että hansikaslo-
kero voidaan avata vain mekaanisel-
la avaimella.

Lukitseminen: 
1.  Poista mekaaninen avain älyavai-

mesta. 
2.  Lukitse hansikaslokero mekaani-

sella avaimella.
3.  Jätä älyavain pysäköintipalvelijalle 

ja pidä mekaaninen avain itselläsi. 

Älyavainta voidaan käyttää ainoas-
taan moottorin käynnistämiseen ja 
ovilukkojen lukitsemiseen ja avaa-
miseen.

Lukituksen avaaminen:
 Avaa hansikaslokero mekaanisella 
avaimella. 

Ajonestojärjestelmä 
Ajonestojärjestelmä estää auton 
luvattoman käyttöönoton. Jos joku 
yrittää käynnistää moottoria väärin 
koodatulla avaimella (tai muulla lait-
teella), ajonestojärjestelmä estää 
polttoainejärjestelmän toiminnan.
Kun virta-avain asetetaan ON- asen-
toon, ajonestojärjestelmän merkki-
valo syttyy hetkeksi ja sammuu. Jos 
merkkivalo alkaa vilkkua, järjestelmä 
ei tunnista avaimen koodia.
Aseta virta-avain LOCK/OFF-asen-
toon ja kytke se tämän jälkeen takai-
sin ON-asentoon.
Jos avaimen lähellä on toinen ajon-
estojärjestelmään koodattu avain tai 
jokin metalliesine (esim. avaimenpe-
rä), järjestelmä ei mahdollisesti tun-
nista avainta. Moottori ei käynnisty, 

jos metalli estää transponderia lähet-
tämästä signaalia.
Jos avaimen koodin tunnistus epä-
onnistuu toistuvasti, suosittelemme, 
että otat yhteyttä HYUNDAI-liikkee-
seen.
Älä yritä tehdä järjestelmään muu-
toksia äläkä lisää siihen muita lait-
teita. Tästä voi aiheutua sähköjärjes-
telmän ongelmia, jotka voivat jopa 
estää auton toiminnan.

  
Virta-avaimen transponderi on tär-
keä osaa ajonestojärjestelmää. Älä 
altista virta-avainta kosteudelle tai 
staattiselle sähkölle äläkä käsit-
tele sitä kovakouraisesti. Näin se 
toimii luetettavasti useita vuosia. 
Ajonestojärjestelmä ei ehkä toimi 
oikein, jos avainta on käsitelty 
huolimattomasti.

HUOMAUTUS

OTM048427L

Älä jätä vara-avaimia autoon, 
sillä auto voidaan varastaa. 
Autosi ajonestojärjestelmän 
tunnuskoodi on luottamuksel-
linen.

 VAROITUS  
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Lukkojen käyttäminen auton 
ulkopuolelta 
Mekaaninen avain

[A]: lukituksen avaus, [B]: lukitus

Vedä ensin oven ulkokahvasta (1) ja 
paina ulkokahvan sisäpuolella ole-
vaa hakaa (2) mekaanisella avaimel-
la. Poista sitten kansi (3).
Käännä avainta auton takaosan 
suuntaan avataksesi lukituksen ja 
vastakkaiseen suuntaan lukitaksesi 
oven.
Kun avaat tai lukitset oven avaimella, 
vain kuljettajan oven lukitus avautuu 
tai lukkiutuu.
Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetämällä ovenkahvasta.
Sulje ovi työntämällä. Varmista, että 
ovet sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjainavain 

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

OVILUKOT 

OPDE046413
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 ■ Kauko-ohjainavain

OTM048002

 ■ Älyavain
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Älyavain 

Lukitse ovet painamalla ulkopuolisen 
ovenkahvan painiketta, kun älyavain 
on mukanasi, tai paina älyavaimessa 
olevaa ovien lukituspainiketta.

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

 Lisätietoja 
• Ovien lukkojen ja lukitusmekanis-

mien toiminnassa voi esiintyä ongel-
mia kylmässä ja kosteassa ilmastos-
sa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan usei-
ta kertoja peräkkäin joko auton 
avaimella tai lukituspainikkeella, 
järjestelmä saattaa keskeyttää toi-
mintansa väliaikaisesti suojatakseen 
virtapiiriä ja komponenttejaan.

Lukkojen käyttäminen auton 
sisäpuolelta 
Oven sisäkahvaa käyttäen

• Avaa oven lukitus painamalla oven 
lukituspainike (1) avausasentoon. 
Ovien lukituspainikkeen punainen 
merkki (2) näkyy. 

• Lukitse ovi painamalla oven luki-
tuspainike (1) lukitusasentoon. Kun 
ovi on lukossa, lukituspainikkeen 
punainen merkki (2) ei ole näkyvis-
sä. 

• Avaa ovi vetämällä kahvasta (3) 
ulospäin. 

i

OTM048003

OTM048000
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• Etuovia ei voida lukita, jos vir-
ta-avain on virtalukossa ja etuovi 
on auki. 

• Ovia ei voida lukita, jos älyavain 
on autossa ja mikä tahansa ovi on 
auki. 

 Lisätietoja 
Jos keskuslukitus ei toimi ollessasi 
auton sisällä, kokeile seuraavia vaih-
toehtoja: 
Käytä (sekä sähköistä että manuaa-
lista) ovien lukituksen avaustoimin-
toa useita kertoja peräkkäin ja vedä 
samalla ovenkahvaa. 
Käytä muita ovilukkoja ja kahvoja. 
Avaa etuikkuna ja avaa ovi ulkopuo-
lelta mekaanisella avaimella.

Keskuslukituksen käyttökytki-
mellä 

Kun painat kytkimen -osaa (1), 
kaikki auton ovet lukkiutuvat.
• Jos jokin ovi on auki, ovet eivät luk-

kiudu, kun keskuslukituksen käyt-
tökytkimen etuosaa (1) painetaan.

• Jos älyavain on autossa ja jokin 
ovista on auki, ovet eivät lukkiudu, 
kun keskuslukituksen käyttökytki-
men lukituspainiketta (1) paine-
taan.

Kun painat kytkimen -osaa (2), 
kaikki auton ovien lukitus avautuu.

i

OTM048004

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

• Älä vedä kuljettajan (tai etumat-
kustajan) oven sisäkahvasta 
auton liikkuessa. 

 VAROITUS  

Älä koskaan jätä lapsia tai lem-
mikkieläimiä autoon ilman val-
vontaa. Suljetun auton sisäläm-
pötila voi nousta nopeasti ja 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja ilman valvon-
taa jätetyille lapsille tai eläimille, 
jotka eivät pääse ulos autosta. 
Lapsille saattaa myös aiheutua 
vammoja tai vaaratilanne hei-
dän käyttäessään auton toimin-
toja tai sivullisen tunkeutuessa 
autoon.

 VAROITUS  
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Turvalukitus (jos varusteena)
Jotkin autot on varustettu turvalu-
kitusjärjestelmällä. Turvallisuussyistä 
ovia ei voi avata sisä- tai ulkopuolelta 
turvalukituksen ollessa käytössä.
Auton lukitsemiseksi turvalukitustoi-
minnolla ovet täytyy lukita kauko-oh-
jain- tai älyavaimella. Lukitus täytyy 
avata kauko-ohjain- tai älyavaimella.

Ovien automaattinen lukitus ja 
lukituksen avaus 
Ovien lukituksen avaus 
törmäystilanteessa 
(jos toiminto on varusteena)
Ovien lukitus aukeaa automaatti-
sesti, kun turvatyynyt laukeavat tör-
mäystilanteessa.

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

Jos jätät pysäköidyn auton 
lukitsematta, joku voi tunkeutua 
autoon.
Paina jarrupoljinta ja siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon (auto-
maattivaihteisto) tai 1. vaihteelle 
tai peruutusvaihteelle (R) (käsi-
vaihteisto), kytke seisontajar-
ru, käännä virtalukko LOCK/
OFF-asentoon, sulje kaikki ikku-
nat, lukitse kaikki ovet ja ota 
avain aina mukaasi.

 VAROITUS  

Älä lukitse ovia kauko-ohjain- 
tai älyavaimella, jos joku on 
vielä auton sisällä. Auton sisäl-
le jäävä henkilö ei pysty avaa-
maan ovien lukitusta. Jos ovet 
on esimerkiksi lukittu kauko-oh-
jainavaimella, autossa oleva 
matkustaja ei pysty avaamaan 
ovia ilman sitä.

 VAROITUS  

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

 VAROITUS  

Pitkäaikainen oleskelu autossa 
voi olla hengenvaarallista, jos 
lämpötila on erittäin korkea tai 
alhainen. Älä lukitse autoa ulko-
puolelta, kun joku on autossa. 

 VAROITUS  
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Voit halutessasi poistaa nämä auto-
maattisen lukituksen/avauksen toi-
minnot käytöstä tai ottaa ne käyttöön 
LCD-näytön mukautettavien asetus-
ten (User Settings) kautta. Lisätie-
toja on tämän luvun kohdassa 
”LCD-näyttö”.

Takaovien lapsilukot 
(jos varusteena)
Lapsilukkojen tarkoituksena on estää 
takana istuvia lapsia avaamasta 
vahingossa takaovia. Takaovien lap-
silukitusta tulee käyttää aina kun 
autossa on lapsia. 

Lapsilukko sijaitsee kummankin 
takaoven reunassa. Takaovi ei aukea 
oven sisäkahvasta vetämällä, kun 
lapsilukko on lukitussa asennossa. 
Lapsilukko kytketään työntämällä 
avain (tai ruuvimeisseli tai vastaava) 
(1) aukkoon ja kääntämällä se luki-
tusasentoon.
Avaa lapsilukko, jos haluat, että taka-
ovi voidaan avata sisäpuolelta nor-
maalisti (2). 

Sähköinen 
lapsilukkojärjestelmä 
(jos varusteena)

Kun sähköisen lapsilukkojärjestel-
män painiketta painetaan ja vastaava 
merkkivalo syttyy, takaovia ei voida 
avata auton sisäpuolelta. Sähköinen 
lapsilukkojärjestelmä kytketään pois 
päältä painamalla järjestelmän paini-
ketta toisen kerran, jolloin merkkivalo 
sammuu.

OTM048005

Lapsi voi pudota autosta, jos 
hän avaa takaoven vahingossa 
auton ollessa liikkeellä. Taka-
ovien lapsilukitusta tulee käyt-
tää aina, kun autossa on lapsia.

 VAROITUS
OTM048423
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Takaovien automaattinen turvaluki-
tusjärjestelmä (SEA) aktivoituu, kun 
sähköinen lapsilukkojärjestelmä on 
kytketty ja automaattinen turvaluki-
tustoiminto (SEA) on valittu mittaris-
ton näytöllä. Takaovien automaatti-
nen turvalukitusjärjestelmä (SEA) ei 
aktivoi sähköistä lapsilukkojärjestel-
mää automaattisesti,
Sähköinen lapsilukkojärjestelmä toi-
mii noin 10 minuuttia sen jälkeen, 
kun virta-avain poistetaan tai virta-
lukko käännetään LOCK (tai OFF) 
-asentoon.
Jos autossa on varusteena sähköi-
nen lapsilukkojärjestelmä, autossa 
ei ole takaovien mekaanisia lapsi-
lukkoja.
❈  Jos sähköinen lapsilukkojärjestel-

mä on aktivoitu, takamatkustajat 
eivät voi avata myöskään takaik-
kunoita. Katso lisätietoja tämän 
luvun kohdasta ”Ikkunat”.

Takaovien automaattinen 
turvalukitus (SEA) 
(jos varusteena)

1.  Takaovien automaattisen turvaluki-
tusjärjestelmän (SEA) tarkoitukse-
na on estää matkustajia avaamas-
ta ovia, kun pysähtyneen auton 
takaa on lähestymässä toinen ajo-
neuvo.

2.  Kun järjestelmä havaitsee auton 
takaa lähestyvän ajoneuvon auton 
ollessa pysähdyksissä, takaovien 
lukitus ei aukea, vaikka kuljettaja 
yrittäisi avata lukituksen sähköi-
sen lapsilukkojärjestelmän painik-
keella.  Mittaristoon tulee näkyviin 
varoitusviesti ”Check surroundings 
then try again (Tarkista ympäristö 

OTM058100

Jos sähköinen lapsilukkojärjes-
telmä ei toimi, kun järjestelmän 
painiketta painetaan, näkyviin 
tulee tätä koskeva viesti ja kuu-
luu varoitusääni.
Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

 HUOMIO

OTM048424L
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ja yritä uudelleen”, ja kuuluu varoi-
tusääni.

 Jos kuitenkin painiketta painetaan 
10 sekunnin kuluessa varoitus-
viestin ilmestymisestä (painikkeen 
merkkivalo sammuu), järjestelmä 
olettaa, että kuljettaja on avan-
nut takaovet tietoisena tilanteesta 
auton takana, joten takaovien luki-
tus avautuu riippumatta siitä, onko 
takaa lähestymässä toinen ajoneu-
vo vai ei. 

3.  Jos järjestelmä havaitsee lähesty-
vän auton oven ollessa jo avattuna, 
mittaristoon tulee näkyviin ”Watch 
for traffic” (Varo liikennettä) -varoi-
tusviesti ja kuuluu varoitusääni. 

 -  Edellä mainitut toiminnot 2 ja 3 
ovat toiminnassa, kun ”Driving 
Assist  Blind-spot safety  Safe 
Exit Assist” (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät  kuolleen kulman 
turvallisuus  takaovien auto-
maattinen turvalukitus) on valittu 
mittaristonäytön mukautettavista 
asetuksista (User Settings).

 -  Sähköinen lapsilukkojärjestel-
mä toimii noin 10 minuuttia sen 
jälkeen, kun virta-avain poiste-
taan tai virtalukko käännetään 
LOCK (tai OFF) -asentoon. Noin 
10 minuutin kuluttua painikkeen 

merkkivalo sammuu, eikä säh-
köistä lapsilukkojärjestelmää voi 
enää kytkeä pois käytöstä. Säh-
köinen lapsilukkojärjestelmä voi-
daan kytkeä pois käytöstä paina-
malla sähköisen lapsilukkojärjes-
telmän painiketta uudelleen, kun 
virtalukko on asetettu ON-asen-
toon tai moottori on käynnistetty.

 -  Kun auton virta kytketään uudel-
leen akun irrottamisen tai tyh-
jentämisen jälkeen, takaovien 
lukituspainiketta tulee painaa ker-
ran takaovien lukituspainikkeen 
merkkivalon tilan täsmäyttämi-
seksi takaovien turvalukituksen 
todellisen tilan kanssa. 

 -  Jos turvatyyny aktivoituu taka-
ovien lukituspainikkeen olles-
sa ON-asennossa (painikkeen 
merkkivalo palaa), painike siir-
tyy automaattisesti OFF-tilaan ja 
takaovien lukitus avautuu.   

• Takaovien automaattinen tur-
valukitusjärjestelmä (SEA) ei 
ehkä toimi normaalisti, jos toi-
nen ajoneuvo lähestyy nopeas-
ti takaa viereisellä kaistalla tai 
sitä ulommalla kaistalla.

• Takaovien automaattinen tur-
valukitusjärjestelmä (SEA) akti-
voituu ehkä tavallista hitaam-
min tai ei ehkä toimi normaalis-
ti, jos toinen ajoneuvo lähestyy 
nopeasti auton takaa.

• Takaovien automaattinen tur-
valukitusjärjestelmä (SEA) 
ei toimi, jos kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmässä (BCW) 
on toimintahäiriö, kuten seu-
raavissa tapauksissa:

 -  Näkyviin tulee BCW-järjestel-
män varoitusviesti.

     BCW-järjestelmän anturi on 
likainen tai peittynyt. 

 -  BCW-järjestelmä ei anna 
varoitusta tai antaa virheelli-
sen varoituksen.

Saat lisätietoja luvun 5 ”Kuol-
leen kulman varoitusjärjestel-
mä (BCW)” -osion huomioita ja 
rajoituksia koskevista tiedoista. 

• Takaovien automaattinen tur-
valukitusjärjestelmä (SEA) 
ei ehkä toimi normaalisti, jos 
auton takana on toinen ajoneu-
vo tai jokin este.

 HUOMIO
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Takamatkustajavaroitin (ROA)
Takamatkustajavaroittimen (ROA) 
tarkoituksena on auttaa estämään 
kuljettajan poistuminen autosta, kun 
takaistuimella on matkustaja. 

• Ensimmäinen varoitus
 -  Kun avaat etuoven takaoven 

avaamisen ja sulkemisen sekä 
moottorin sammuttamisen jäl-
keen, mittaristoon tulee näkyviin 
varoitusviesti ”Check rear seats” 
(Tarkista takaistuimet). 

• Toinen varoitus
 -  Ensimmäisen varoituksen jälkeen 

toinen varoitus aktivoituu, jos 
auton sisällä havaitaan liikettä, 
kun kuljettajan ovi on suljettu ja 
kaikki ovet lukittu. Auton äänitorvi 
soi tällöin noin 25 sekunnin ajan. 
Jos järjestelmä havaitsee liikettä 
edelleen, hälytys toistuu korkein-
taan kahdeksan kertaa.

 -  Voit lopettaa hälytyksen avaamal-
la oven lukituksen kauko-ohjain-
avaimella tai älyavaimella.

 -  Järjestelmä tunnistaa liikkeen 
auton sisällä 24 tunnin ajan oven 
lukitsemisesta. 

❈  Toinen varoitus aktivoituu vasta 
ensimmäinen varoituksen aktivoi-
tumisen jälkeen. 

❈  Voit halutessasi poistaa takamat-
kustajavaroittimen (ROA) käytöstä 
tai ottaa sen käyttöön LCD-näytön 
mukautettavien asetusten (User 
Settings) kautta. Valitse Conve-
nience  Rear seat passenger 
alert (mukavuus  takamatkusta-
javaroitin) 

• Järjestelmä ei voi havaita kaik-
kia auton ovia lähestyviä koh-
teita.

• Kuljettaja ja matkustajat ovat 
vastuussa onnettomuuksista, 
joita varomaton autosta poistu-
minen mahdollisesti aiheuttaa. 
Tarkista ennen autosta poistu-
mista, ettei auton ympärillä ole 
esteitä.

 VAROITUS  

• Varmista, että kaikki auton ikku-
nat ovat kiinni. Jos jokin ikkuna 
on auki, järjestelmän anturi voi 
aktivoida hälytyksen esim. tuu-
len tai hyönteisten takia.

 HUOMIO

OTM048165L

 ■ Mittaristo

OTM048421

 ■ Ohjauspyörä (tyyppi A, tyyppi B)
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• Jos haluat poistaa takamat-
kustajavaroittimen (ROA) käy-
töstä, paina OK-painiketta, 
kun ensimmäinen varoitus on 
näkyvissä mittariston näytöl-
lä. Tämä toimenpide poistaa 
toisen varoituksen käytöstä 
välittömästi. 

• Matkustamon liiketunnistus 
loppuu, kun auto käynnistetään 
etäkäynnistyksellä (jos varus-
teena). 

•  Jos äänitorvi antaa kolme ääni-
merkkiä auton ovien lukitse-
misen jälkeen, suosittelemme 
tarkastuttamaan auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos auton sisälle on pinottu 
laatikoita tai muita esineitä, 
järjestelmä ei ehkä havaitse 
estettä. Lisäksi laatikon tai esi-
neen putoaminen voi aiheuttaa 
varoituksen aktivoitumisen.

• Järjestelmän anturi ei ehkä 
toimi normaalisti, jos se on lian 
peitossa. 

• Varoitus voi aktivoitua, jos 
järjestelmä havaitsee liikettä 
kuljettajan tai etumatkustajan 
istuimella.

• Varoitus voi aktivoitua auton 
ovien ollessa lukittuina esim. 
auton pesun tai ympäristön 
tärinän tai melun vaikutuksesta

 HUOMIO

• Vaikka autossa on varusteena 
takamatkustajavaroitin (ROA), 
tarkista aina ennen autosta 
poistumista, ettei takaistuimel-
la ole ketään.

 Järjestelmä ei ehkä toimi seu-
raavissa tapauksissa:

 -  Liike ei jatku riittävän pitkään 
tai liike on hyvin vähäistä.

 -  Takamatkustajan päällä on 
jokin peite, kuten huopa.

 -  Varmista aina itse takamat-
kustajien turvallisuus, sillä 
tunnistustoiminto ja toinen 
varoitus eivät ehkä toimi tie-
tyissä ympäristöolosuhteissa. 

 VAROITUS  



3-22

Auton ominaisuudet

Järjestelmä suojelee autoasi ja 
autossa olevia arvoesineitä varkailta. 
Murtohälytin hälyttää äänimerkillä ja 
vilkuttamalla yhtäjaksoisesti hätävilk-
kuja seuraavissa tapauksissa: 
- Ovi avataan ilman kauko-ohjain- tai 

etäavainta. 
- Takaluukku avataan ilman kau-

ko-ohjain- tai etäavainta. 
- Konepelti avataan. 
Hälytys kuuluu 30 sekunnin ajan, 
minkä jälkeen järjestelmä palaa alku-
tilaan. Järjestelmä voidaan poistaa 
käytöstä kauko-ohjain- tai älyavai-
mella. 
Murtohälytinjärjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti päälle 30 sekun-
tia ovien ja takaluukun lukituksen 
jälkeen. Jotta järjestelmä kytkeytyy 
päälle, ovet ja takaluukku täytyy luki-
ta auton ulkopuolelta kauko-ohjain- 
tai älyavaimella tai painamalla oven 
ulkokahvan painiketta, kun älyavain 
on mukana.
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni 
kuuluu kerran osoittaen, että järjes-
telmä on valmiustilassa.
Hälytinjärjestelmän ollessa valmiusti-
lassa oven, takaluukun tai konepellin 

avaaminen ilman kauko-ohjain- tai 
etäavainta laukaisee hälytyksen.
Murtohälytinjärjestelmä ei aktivoidu, 
jos konepelti, takaluukku tai jokin ovi 
ei ole täysin kiinni. Jos murtohälytin-
järjestelmä ei aktivoidu, tarkista, että 
konepelti, takaluukku ja ovet ovat 
täysin kiinni.
Älä yritä tehdä järjestelmään muu-
toksia äläkä lisää siihen muita lait-
teita.

 Lisätietoja 
• Älä lukitse ovia, ennen kuin kaikki 

matkustajat ovat poistuneet autosta. 
Jos viimeinen matkustajaa poistuu 
autosta murtohälytinjärjestelmän 
ollessa päällä, hälytys laukeaa.

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

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

 Lisätietoja 
Murtohälytinjärjestelmällä varuste-
tut autot on varustettu tarralla, joka 
sisältää sanat:
1. WARNING
2. SECURITY SYSTEM

ii

MURTOH LYTINJ RJESTELM  

OJC040170
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Kuljettajan istuimen asentomuisti-
järjestelmä mahdollistaa seuraavien 
asetusten tallentamisen järjestelmän 
muistiin ja palauttamisen painikkeen 
painalluksella. 
-  Kuljettajan istuimen asennon tallen-

taminen
-  Sivupeilien asento
-  Mittariston valaistuksen kirkkaus
-  Tuulilasinäytön (HUD) paikka ja 

kirkkaus (jos varusteena)

 Lisätietoja 
• Jos akku kytketään irti, tallennetut 

asetukset pyyhkiytyvät muistista. 
• Tarkastuta kuljettajan istuimen 

asentomuistijärjestelmä valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, jos se ei 
toimi.

Asentojen tallentaminen 
muistiin
1.  Aseta vaihteisto P-asentoon virta-

lukon ollessa ON-asennossa. 
2.  Säädä kuljettajan istuimen asen-

to, sivupeilien asento, mittariston 
valaistuksen kirkkaus sekä tuu-
lilasinäytön korkeus ja kirkkaus 
haluamallasi tavalla. 

3.  Paina SET-painiketta. Järjestelmä 
antaa yhden äänimerkin ja ilmoi-
tus ”Press button to save settings” 
(Tallenna asetukset painiketta pai-
namalla) tulee näkyviin LCD-näyt-
töön. 

4.  Paina yhtä muistipainiketta (1 tai 
2) 4 sekunnin sisällä. Tallennuksen 
onnistuttua kuulet kaksi äänimerk-
kiä.

5.  Ilmoitus ”Driver 1 (or 2) settings 
saved” (Kuljettajan 1 (tai 2) ase-
tukset tallennettu) tulee näkyviin 
LCD-näyttöön.

Asentojen hakeminen 
muistista
1.  Aseta vaihteisto P-asentoon virta-

lukon ollessa ON-asennossa.
2.  Paina haluamaasi muistipainiketta 

(1 tai 2). Järjestelmä antaa yhden 
äänimerkin, ja kuljettajan istuimen 
asento, sivupeilien asento, mitta-
riston valaistuksen kirkkaus sekä 
tuulilasinäytön korkeus ja kirkkaus 
säätyvät tallennettujen asetusten 
mukaisiksi. 

i

KULJETTAJAN ISTUIMEN ASENTOMUISTI (JOS VARUSTEENA)

OTM048007

Älä koskaan käytä kuljettajan 
istuimen asentomuistijärjestel-
mää ajon aikana. 
Saatat menettää auton hallin-
nan ja joutua onnettomuuteen, 
josta voi aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

 VAROITUS  
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3.  Ilmoitus ”Driver 1 (or 2) settings 
applied” (Kuljettajan 1 (tai 2) ase-
tukset otettu käyttöön) tulee näky-
viin LCD-näyttöön.

 Lisätietoja 
• Kun kuljettajan ”1” tallennettuja 

asentoja haetaan muistista, säätö 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti 
painamalla SET- tai 1-painiketta. 
Kuljettajan 2 asetukset voidaan 
tämän jälkeen hakea muistista pai-
namalla 2-painiketta.  

• Kun kuljettajan ”2” tallennettuja 
asentoja haetaan muistista, säätö 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti 
painamalla SET- tai 2-painiketta. 
Kuljettajan 1 asetukset voidaan 
tämän jälkeen hakea muistista pai-
namalla 1-painiketta.

• Jos jotain kuljettajan istuimen, 
sivupeilin, mittariston valaistuksen 
tai tuulilasinäytön säätöpainikkeista 
painetaan tallennettujen asentojen 
muistista haun yhteydessä, kysei-
sen osan automaattinen liike lakkaa 
ja siirtyy painetun säätöpainikkeen 
mukaiseen suuntaan. 

Istuimen mukavuustoiminto
Järjestelmä muuttaa kuljettajan istui-
men asentoa automaattisesti seu-
raavasti:
• Kauko-ohjainavain
-  Kuljettajan istuin siirtyy taakse-

päin, kun virta-avain poistetaan 
virtalukosta.

-  Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, 
kun virta-avain laitetaan virtaluk-
koon.

• Älyavainjärjestelmä
-  Kuljettajan istuin siirtyy taakse-

päin, kun moottorin käynnistyspai-
nike painetaan OFF-asentoon.

-  Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, 
kun moottorin käynnistyspainike 
painetaan ACC- tai START-asen-
toon.

Voit halutessasi poistaa istuimen 
mukavuustoiminnon käytöstä tai 
ottaa sen käyttöön LCD-näytön 
mukautettavien asetusten (User Set-
tings) kautta.
Convenience  Seat Easy Access 
 Off/ Normal/Extended (mukavuus 
 istuimen mukavuustoiminto  
pois käytöstä / normaali / laajennet-
tu).

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

i

Kuljettajan tulee noudattaa 
varovaisuutta tätä toimintoa 
käyttäessään, jotta takaistui-
mella oleva lapsi tai muu mat-
kustaja ei loukkaannu. Jos 
istuimen mukavuustoiminnon 
toiminnan aikana syntyy vaara-
tilanne, kuljettajan tulee pysäyt-
tää etuistuimen liike painamalla 
SET-painiketta tai mitä tahansa 
kuljettajan istuimen asentosää-
timistä.

 HUOMIO
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Kuljettajan istuimen 
asentomuistin nollaus
Jos kuljettajan istuimen asentomuis-
tijärjestelmä ei toimi oikein, järjestel-
mä tulee alustaa seuraavalla tavalla.

Alustaminen:
1.  Pysäytä auto ja avaa kuljettajan ovi 

pitäen virtalukko ON-asennossa ja 
vaihteenvalitsin P-asennossa.

2.  Aseta kuljettajan istuin äärimmäi-
seen etuasentoon ja selkänoja 
täysin pystyasentoon kuljettajan 
istuimen etäisyyssäädön ja selkä-
nojan kallistuksen säätimillä.

3.  Paina SET-painiketta ja istuimen 
eteenpäin siirron kytkintä yhtä 
aikaa kahden sekunnin ajan.

Alustus käynnissä:
1.  Alustus alkaa äänimerkin kuu-

luessa.
2.  Istuin ja selkänoja liikkuvat auto-

maattisesti taaksepäin. Äänimerk-
ki kuuluu jatkuvasti järjestelmän 
ollessa toiminnassa.

3.  Alustus on valmis, kun istuin ja 
selkänoja siirtyvät takaisin keski-
asentoon ja samalla kuuluu ääni-
merkki. Alustusprosessi ja ääni-
merkki kuitenkin keskeytyvät seu-
raavissa tapauksissa:

 -  Kuljettajan istuimen asentomuisti-
järjestelmän painiketta painetaan.

 -  Kuljettajan istuimen korkeussää-
dön kytkintä painetaan.

 -  Vaihteenvalitsin siirretään P-asen-
nosta muuhun asentoon.

 -  Ajonopeus ylittää 3 km/h.
 -  Kuljettajan ovi suljetaan.
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Sähköinen ohjaustehostin
Järjestelmä helpottaa auton ohjaus-
ta. Autoa voidaan ohjata myös sil-
loin, kun moottori ei ole käynnissä 
tai ohjaustehostin ei toimi, mutta 
ohjaaminen on huomattavasti ras-
kaampaa.
Hallittavuuden parantamiseksi ohja-
us muuttuu raskaammaksi ajonopeu-
den kasvaessa ja kevenee ajonopeu-
den laskiessa.
On suositeltavaa, että tarkastutat 
ohjaustehostinjärjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä, jos huo-
maat, että ohjaus tuntuu normaa-
liajossa tavanomaista raskaammalta 
tai kevyemmältä.

HUOMAUTUS

• Jos sähköinen ohjaustehostin 
ei toimi normaalisti, mittaristos-
sa palaa tai vilkkuu varoitusva-
lo ( ). Ohjauspyörää voi olla 
vaikea kääntää, tai se voi toi-
mia epänormaalisti. Tarkastuta 
autosi viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos sähköisessä ohjaustehos-
tinjärjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö, järjestelmä lakkaa 
toimimasta kokonaan mahdol-
lisen onnettomuuden välttämi-
seksi. Tässä tapauksessa varoi-
tusvalo palaa tai vilkkuu mitta-
ristossa. Ohjauspyörää voi olla 
vaikea kääntää, tai se voi toimia 
epänormaalisti. Pysäköi auto 
turvalliseen paikkaan ja kuljetu-
ta se huoltoon tarkistettavaksi 
ensi tilassa.

 Lisätietoja 
Seuraavia oireita voi esiintyä auton 
normaalin käytön aikana:
• Ohjaus tuntuu raskaalta heti sen 

jälkeen, kun virta-avain on kään-
netty ON-asentoon.

 Tämä johtuu ohjaustehostinjärjes-
telmän suorittamasta itsetestaukses-
ta. Ohjaustuntuma palautuu nor-
maaliksi testauksen suorittamisen 
jälkeen.

• Ohjaustehostimen releestä saattaa 
kuulua naksahdus, kun virtalukko 
käännetään ON- tai LOCK/OFF-
asentoon.

• Ohjaustehostimen sähkömoottorin 
ääni saattaa kuulua matkustamoon 
auton ollessa paikallaan tai liikku-
essa hitaasti.

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

•  Ohjaus muuttuu raskaammak-
si, jos ohjauspyörää käännetään 
edestakaisin auton ollessa paikal-
laan. Tämä ei ole toimintahäiriö. 
Ohjaustuntuma palautuu normaa-
liksi muutaman minuutin kuluttua.i

OHJAUSPY R
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Ohjauspyörän etäisyys- ja 
korkeussäätö

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

Paina ohjauspylväässä olevaa 
lukitusvipua (1) alaspäin ja säädä 
ohjauspyörän kulma (2) ja asento 
(3). Siirrä ohjauspyörää siten, että se 
on rintaasi eikä kasvoja kohti. 
Varmista, että näet kaikki mittariston 
varoitusvalot ja mittarit.
Kun olet tehnyt säädön, vedä lukitus-
vipua (1) ylöspäin siten, että ohjaus-
pyörä lukkiutuu paikalleen. Työnnä 
ohjauspyörää ylös- ja alaspäin ja 
varmista, että se on lukkiutunut pai-
kalleen. Säädä ohjauspyörän asento 
aina ennen liikkeellelähtöä.

Ohjauspyörän lämmitin 
(jos varusteena)

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

i

Älä koskaan säädä ohjauspyö-
rää ajon aikana. Saatat menettää 
auton hallinnan ja seurauksena 
voi olla vakaviin henkilövahin-
koihin tai kuolemaan johtava 
onnettomuus.

 VAROITUS  

OTM048009

OTM048010
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 Lisätietoja 
Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä noin 30 
minuutin kuluessa sen päällekytke-
misestä. 

 HUOMAUTUS

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

Äänitorvi

Äänimerkki annetaan painamal-
la äänitorven symbolilla merkittyä 
aluetta ohjauspyörässä. Äänimerkki 
toimii vain tätä aluetta painettaessa.

 
HUOMAUTUS

Älä paina äänitorven painiketta 
liian suurella voimalla, äläkä lyö 
sitä nyrkilläsi. Älä paina äänitor-
ven painiketta millään teräväkärki-
sellä esineellä.

i

OTM048408
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PEILIT
Sisätaustapeili
Säädä taustapeili niin, että näet 
takaikkunan keskiosan. Tee säätö 
ennen liikkeellelähtöä.

 HUOMAUTUS

Käytä peilin puhdistukseen ikku-
nanpuhdistusnesteeseen kostu-
tettua paperipyyhettä tai liinaa. 
Älä ruiskuta ikkunanpuhdistus-
nestettä suoraan peiliin, ettei puh-
distusneste pääse peilin kotelon 
sisään.

Taustapelin päivä-/yöasento 
(jos varusteena)

[A]: päivä, [B]: yö

Säädä peilin asento ennen liikkeel-
lelähtöä ja päivä-/yövivun ollessa 
päiväasennossa.

Vedä päivä-/yövipua itseesi päin, 
jotta takana ajavien autojen ajova-
lojen heijastus taustapeilistä himme-
nee pimeällä.
Muista, että yöasennossa peilin 
näkymä ei ole aivan yhtä selkeä kuin 
päiväasennossa.

Automaattisesti himmenevä 
taustapeili (ECM) 
(jos varusteena)
Automaattisesti himmenevä peili 
ehkäisee takana ajavien autojen 
valojen aiheuttamaa häikäisyä yöllä 
ja hämärässä ajettaessa.
Kun moottori on käynnissä, säätö 
perustuu taustapeiliin asennetulta 
anturilta saatuihin tietoihin. Anturi 
tunnistaa auton ympäristön valomää-
rän ja säätyy automaattisesti siten, 
että takana ajavien ajoneuvojen valot 
eivät häikäise kuljettajaa.
Kun vaihteenvalitsin siirretään 
R-asentoon (peruutusvaihde), peilin 
himmennys poistuu käytöstä, jotta 
kuljettaja näkisi peruuttaessaan 
mahdollisimman hyvin taakse.Älä KOSKAAN säädä peiliä aja-

essasi. Voit menettää auton hal-
linnan ja aiheuttaa liikenneon-
nettomuuden.

 VAROITUS  

Varmista, että näet ulos selvästi 
eikä edessä ole esteitä. Älä laita 
takaistuimelle, tavaratilaan tai 
takaistuimen pääntukien taakse 
esineitä, jotka haittaavat näky-
vyyttä takaikkunasta.

 VAROITUS  

Älä tee muutoksia sisätausta-
peiliin äläkä asenna laajakul-
mapeiliä, joka saattaa aiheuttaa 
vakavia vammoja onnettomuus-
tilanteessa tai turvatyynyn laue-
tessa.

 VAROITUS  

OTM048011
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[1]: merkkivalo, [2]: ON/OFF-painike, [3]: anturi

Automaattisesti himmenevän taus-
tapeilin käyttö:
• Kytke automaattinen himmennys-

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

 Kytke automaattinen himmennys-
toiminto pois käytöstä painamalla 
ON/OFF-kytkintä uudelleen. Peilin 
merkkivalo sammuu.

• Peili toimii oletuksena ON-asen-
nossa aina, kun virta on kytketty 
päälle.

HUOMAUTUS

Käytä peilin puhdistukseen ikku-
nanpuhdistusnesteeseen kostu-
tettua paperipyyhettä tai liinaa. 
Älä ruiskuta ikkunanpuhdistus-
nestettä suoraan peiliin, ettei puh-
distusneste pääse peilin kotelon 
sisään.

Kompassilla varustettu 
automaattisesti himmenevä 
taustapeili (ECM)

1. Valoanturi
2. Tilamerkkivalo

3. Automaattisesti himmenevän taus-
tapeilin ON/OFF-painike
4. Kompassipainike
5. Näyttöikkuna

Automaattisesti himmenevä peili 
säätää takana ajavien autojen valo-
jen aiheuttamaa häikäisyä automaat-
tisesti, kun himmennystoiminto on 
kytketty päälle ON/OFF-painiketta 
painamalla. Himmennystoiminto kyt-
ketään pois päältä painamalla paini-
ketta uudelleen.

1. Kompassitoiminnon käyttäminen
Paina kompassipainiketta ja vapauta 
se. Auton ajosuunta tulee näyttöön. 
Näyttö sammuu, kun painat painiket-
ta uudelleen ja vapautat sen. 

Ajosuunnan näyttö
- E : itä
- W : länsi
- S: etelä
- N : pohjoinen
esim. NE: koillinen

OTM048428L
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2. Kalibrointitoimenpide
Pidä painiketta painettuna 6–9 
sekunnin ajan. Kun kompassin muisti 
on tyhjentynyt, näyttöön tulee mer-
kintä ”C”.

-  Aja autolla alle 8 km/h nopeudella 
vähintään kaksi ympyrää, kunnes 
kompassisuunta tulee näyttöön.

-  Voit ajaa autolla ympyrää joko 
myötä- tai vastapäivään. Näyttöön 
tulee kompassisuunta, kun kalib-
rointi on valmis.

-  Aja autolla ympyrää niin kauan, että 
kompassisuunta tulee näyttöön.

3. Kompassin alueen asettaminen
1.  Etsi auton sijainti ja erantoa osoit-

tavan vyöhykkeen numero vyöhy-
kekartasta.

OHYKCOMPASS_N

Pohjois-Amerikka

B520C03JM

Aasia

B520C01JM

Eurooppa

B520C05JM

Afrikka
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2.  Pidä painiketta painettuna 3–6 
sekunnin ajan. Vyöhykkeen nume-
ro tulee näyttöön.

3.  Paina painiketta toistuvasti, kun-
nes auton sijaintia vastaava vyö-
hykenumero tulee näyttöön. Kun 
lopetat painikkeen painamisen, 
ilmansuunta tulee näyttöön muu-
taman sekunnin kuluttua.

HUOMAUTUS  
1. Älä asenna autoon magneet-

tikiinnitteistä suksitelinettä, 
antennia tai mitään muuta mag-
neetilla kiinnitettävää varustetta, 
sillä se vaikuttaisi kompassin 
toimintaan.

2. Jos toistuvasta säädöstä huo-
limatta kompassin näyttö poik-
keaa oikeasta, anna valtuutetun 
HYUNDAI-liikkeen tarkastaa 
kompassi.

3. Kompassi ei ehkä näytä oikeaa 
ilmansuuntaa tunnelissa tai ajet-
taessa jyrkkää ylä- tai alamäkeä.

 (Kompassi palautuu näyttämään 
oikeaa ilmansuuntaa, kun auto 
siirtyy alueelle, jossa maan mag-
netismi on vakaa.)

4. Käytä peilin puhdistukseen 
ikkunanpuhdistusnesteeseen 
kostutettua paperipyyhettä tai 
liinaa. Älä ruiskuta ikkunanpuh-
distusnestettä suoraan peiliin, 
ettei puhdistusneste pääse pei-
lin kotelon sisään.

Sivutaustapeilit  

Säädä sivutaustapeilien asento sopi-
vaksi ennen liikkeellelähtöä.
Autosi on varustettu vasemman- ja 
oikeanpuoleisella sivutaustapeilillä.
Peilin asentoa voidaan muuttaa sää-
tökytkimellä auton sisältä.

OTM048015

B520C04JM

Etelä-Amerikka

OHYKCOMPASS_AU

Australia
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Peilit voidaan taitaa autoa vasten, 
jotta ne eivät ne vaurioidu auto-
maattipesulassa tai kapealla kadulla 
ajettaessa.

HUOMAUTUS

• Älä raaputa jäätä peilien laseis-
ta, sillä se saattaa vahingoittaa 
lasin pintaa.

• Jos peili on juuttunut jäätymisen 
takia, älä säädä peiliä voimalla. 
Käytä sopivaa jäänpoistosuih-
ketta (ei jäähdyttimen pakkas-
nestettä) tai pehmeää sientä tai 
kangasta ja kuumaa vettä, tai 
vie auto lämpimään paikkaan ja 
anna jään sulaa.

Sivutaustapeilien säätäminen 

1.  Valitse säädettävä peili siirtämällä 
vipu (1) joko L:n puolelle (vasen) 
tai R:n puolelle (oikea).

2.  Käännä säädettävää peiliä pysty- 
tai vaakasuunnassa säätökytki-
mellä (2).

3.  Siirrä säädön jälkeen vipu (1) 
keskelle tahattoman säädön vält-
tämiseksi.

• Oikea sivutaustapeili on kupera. 
Joissakin maissa myös vasen 
sivutaustapeili on kupera. Pei-
leissä näkyvät kohteet näyttä-
vät olevan kauempana kuin ne 
todellisuudessa ovat.

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

 VAROITUS  

Älä säädä tai taita sivutausta-
peilejä auton liikkuessa. Voit 
menettää auton hallinnan ja 
aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den.

 VAROITUS  

OTM048016



3-34

Auton ominaisuudet

 
• Peilit pysähtyvät, kun ne on 

säädetty ääriasentoonsa, mutta 
peilien asentoja ohjaava säh-
kömoottori toimii niin kauan 
kun säätökytkintä painetaan. 
Moottori saattaa vaurioitua, ellet 
vapauta säätökytkintä.

• Älä yritä säätää sivutaustapeile-
jä käsin, sillä niiden käyttömoot-
tori voisi vaurioitua.

Sivutaustapeilien taittaminen
Käsisäätöinen

Taita sivutaustapeili ottamalla kiin-
ni peilin kuvusta ja taittamalla peili 
auton takaosaa kohti.

Sähkötoiminen  
Sivutaustapeilit voidaan taittaa ja 
palauttaa ajoasentoon kytkintä pai-
namalla.
• Sivutaustapeilit taittuvat ja avau-

tuvat ajoasentoon automaattises-
ti seuraavalla tavalla, jos asetus 
”Convenience  Welcome mirror/ 
light  On door unlock” (Muka-
vuus  peilien/ovivalojen vastaan-
ottotoiminto  kun ovien lukitus 
avataan) on valittu LCD-näytön 
mukautettavista asetuksista (User 
Settings):

 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-
asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan älyavaimella.

HUOMAUTUS

OTM048430L

OTM048017
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 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-
asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan ovenkahvan pai-
nikkeella.

• Jos asetus ”Convenience  Welco-
me mirror/ light  On door unlock” 
(Mukavuus  peilien/ovivalojen 
vastaanottotoiminto  kun ovien 
lukitus avataan) ja asetus ”Con-
venience  Welcome mirror/ light 
 On driver approach” (Mukavuus 
 peilien/ovivalojen vastaanotto-
toiminto  kuljettajan lähestyessä) 
on valittu LCD-näytön mukautetta-
vista asetuksista, peilit avautuvat 
automaattisesti ajoasentoon, kun 
menet auton luo (kaikkien ovien 
ollessa kiinni ja lukittuina) ja äly-
avain on mukanasi.

 HUOMAUTUS

Sähkötoimisen sivutaustapeilin 
asentoa voidaan säätää, vaikka 
virta-avain olisi LOCK-asennossa. 
Kuitenkin estääksesi akun tar-
peettoman tyhjenemisen älä 
säädä peilejä pidempään kuin on 
tarpeen, kun moottori on sammu-
neena.

HUOMAUTUS

Älä yritä säätää sivutaustapeilejä 
käsin. Peilien moottori voi vauri-
oitua.

Pysäköintiaputoiminto (jos 
varusteena)

Kun siirrät vaihteenvalitsimen 
R- asen toon, sivutaustapeilit käänty-
vät alaspäin peruuttamisen ja pysä-
köinnin helpottamiseksi. 

Sivutaustapeilien kytkimen (1) asen-
to määrittää, liikkuvatko peilit:
Vasen/oikea:  Jos kytkin on asen-

nossa L (vasen) tai 
R (oikea), molemmat 
sivutaustapeilit liikku-
vat. 

Vapaa:  Kun kumpikaan kytkimen 
asennoista ei ole valittuna 
(kytkin on keskiasennossa), 
sivutaustapeilit eivät liiku.

Sivutaustapeilit palautuvat auto-
maattisesti alkuperäisiin asentoihin-
sa kaikissa seuraavista tapauksista:
• Moottorin käynnistyspainike asete-

taan OFF-asentoon tai ACC-asen-
toon.

• Vaihteenvalitsin siirretään johonkin 
muuhun asentoon kuin R (peruu-
tus).

• Sivutaustapeilin kytkimen asentoa 
ei ole valittu (kytkin on keskiasen-
nossa).

OTM048008
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Sähkötoimiset ikkunat (jos varusteena)
(1)  Kuljettajan oven sähkötoimisen 

ikkunan käyttökytkin
(2)  Etumatkustajan oven sähkötoimi-

sen ikkunan käyttökytkin
(3)  (Vasemman) takaoven sähkötoi-

misen ikkunannostimen käyttö-
kytkin*

(4)  (Oikean) takaoven sähkötoimisen 
ikkunannostimen käyttökytkin*

(5)  Ikkunan avaaminen ja sulkemi-
nen

(6)  Sähkötoimisen ikkunan avaami-
nen*/sulkeminen*

(7)  Sähkötoimisen ikkunan lukitus-
kytkin 

* : jos varusteena

Virta-avaimen pitää olla ON-asen-
nossa, jotta lasinnostimia voidaan 
käyttää. Ikkunan asentoa säädetään 
ovessa sijaitsevalla kytkimellä. Kuljet-
tajan oven paneelissa sijaitsee myös 
sähkötoimisten ikkunoiden lukitus-
kytkin, jolla voidaan estää matkus-
tajien käyttökytkinten toiminta. Säh-
kötoimiset ikkunannostimet toimivat 
noin 10 minuutin ajan sen jälkeen, 
kun virtalukko asetetaan ACC- tai 

WINDOWS

OTM048020
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LOCK-asentoon. Jos kuitenkin etu-
ovet avataan, sähkötoimiset ikkunan-
nostimet eivät toimi edes tämän 10 
minuutin jakson aikana.

 Lisätietoja 
• Sähkötoimisten ikkunannostimien 

toiminnassa voi olla ongelmia kyl-
mässä ja kosteassa ilmastossa.

• Takaikkunoiden tai kattoluukun 
(jos varusteena) ollessa osittain tai 
kokonaan auki saatat havaita täri-
nää tai resonoivaa ääntä. Tämä on 
normaalia, ja melua voidaan vähen-
tää seuraavilla toimenpiteillä. Jos 
melua kuuluu toisen tai molempien 
takaikkunoiden ollessa alhaalla, 
laske kumpaakin etuikkunaa noin 
2,5 cm. Jos melua kuuluu kattoluu-
kun ollessa auki, siirrä sitä hieman 
kiinni.

Ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen

Avaaminen: 
Paina käyttökytkin ensimmäiseen 
vasteeseen (5). Vapauta kytkin, kun 
ikkuna on avautunut riittävästi.

Sulkeminen: 
Vedä käyttökytkintä ensimmäiseen 
vasteeseen (5) saakka. Vapauta kyt-
kin, kun ikkuna on sulkeutunut riittä-
västi.

Kertapainalluksella sulkeutuva/
avautuva ikkuna (jos 
varusteena)
Kun painat tai nostat ikkunan käyt-
tökytkimen hetkeksi toiseen vastee-
seen (6), ikkuna avautuu tai sul-
keutuu kokonaan, vaikka vapauttai-
sit kytkimen. Jos haluat pysäyttää 
ikkunan haluamaasi asentoon sen 
liikkuessa, nosta tai paina kytkin-
tä hetkeksi vastakkaiseen suuntaan 
ikkunan liikkeeseen nähden.

i

Älä työnnä päätä tai käsivart-
ta ulos ikkunasta ajon aikana. 
Tämä on vaarallista ja voi johtaa 
vakavaan vammautumiseen ja 
jopa hengenvaaraan.

 VAROITUS  

OIK047016
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Sähkötoimisten ikkunoiden 
uudelleenalustus
Jos sähkötoiminen ikkuna ei toimi 
oikein, alusta sähkötoiminen ikkuna-
järjestelmän seuraavasti:
1.  Aseta virtalukko ON-asentoon.
2.  Sulje ikkuna ja pidä sähkötoimisen 

ikkunannostimen kytkintä ylösve-
dettynä ikkunan sulkeutumisen 
jälkeen vähintään yhden sekunnin 
ajan. 

Suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä, jos sähkötoiminen ikkunajär-
jestelmä ei toimi.

Voimanrajoitin (jos varusteena)

Jos automaattisesti sulkeutuva säh-
kötoiminen ikkuna tunnistaa esteen, 
se pysähtyy ja avautuu noin 30 cm, 
jotta este voidaan poistaa.
Jos ikkunannostin havaitsee estees-
tä aiheutuvan vastuksen, kun ikku-
nannostimen käyttökytkintä pidetään 
jatkuvasti yläasennossa, ikkuna 
pysähtyy ja laskeutuu sitten noin 
2,5 cm. 
Jos sähkötoimisen ikkunanostimen 
kytkintä pidetään edellleen yläasen-
nossa 5 sekunnin sisällä ikkunan 
automaattisen laskeutumisen jäl-
keen, automaattinen ikkunan suun-
nanvaihtotoiminto poistuu käytöstä.

 Lisätietoja 
Voimanrajoitin toimii vain, kun ikku-
nan sulkemiseksi on käytetty kerta-
painallustoimintoa, jossa kytkin nos-
tetaan ääriasentoon toiseen vasteeseen 
saakka.

 
Älä asenna ikkunoihin mitään tar-
vikevarusteita. Muussa tapauk-
sessa automaattinen suunnan-
vaihtotoiminto ei ehkä toimi. 

HUOMAUTUS

i

OTM048021

Voimanrajoitintoiminto ei käyn-
nisty, kun sähkötoimisten ikku-
noiden alustus on meneillään. 
Loukkaantumisten ja aineellis-
ten vahinkojen välttämiseksi 
tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei kukaan ole kurot-
tanut ikkunasta ulos. 

 VAROITUS  

Loukkaantumisten ja aineellis-
ten vahinkojen välttämiseksi 
tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei kukaan ole kurot-
tanut ikkunasta ulos.
Jos halkaisijaltaan alle 4 mm:n 
kappale jää ikkunan lasin ja 
ylemmän ikkunalistan väliin, 
voimanrajoitin ei ehkä tunnis-
ta vastusta, jolloin ikkuna ei 
pysähdy eikä avaudu automaat-
tisesti.

 VAROITUS  
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Sähkötoimisten 
ikkunannostimien lukituskytkin

Kuljettaja voi estää takaovien sähkö-
toimisten ikkunannostimien käytön 
painamalla kuljettajan oven lukitus-
kytkintä.
Kun sähkötoimisten ikkunannostimi-
en lukituskytkin painetaan: 
• Sähkötoimisia ikkunannostimia 

voidaan käyttää kuljettajanoven 
pääkytkimellä.

• Etumatkustaja voi käyttää etuoven 
ikkunannostimen kytkintä.

• Takamatkustajat eivät voi käyttää 
takaoven ikkunannostimien kytki-
miä.

❈  Kun ikkunannostimien lukituskyt-
kintä on painettu (kytkimen merk-
kivalo palaa), takaovia ei voi avata 
sisäpuolelta (mikäli autossa on 
varusteena sähköinen lapsilukko-
järjestelmä). 

Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Sähköinen lapsilukkojär-
jestelmä”.

 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 kuljetta-
jan ovessa ja saman ikkunan 
omaa käyttökytkintä samanai-
kaisesti vastakkaiseen suun-
taan. Muussa tapauksessa ikku-
na pysähtyy, eikä sitä voida enää 
avata tai sulkea.

Älä anna lasten leikkiä sähkötoi-
misilla ikkunannostimilla. Pidä 
kuljettajan oven ikkunannosti-
mien lukituskytkin LOCK-asen-
nossa. Jos lapsi pääsee käyttä-
mään ikkunoita, tilanne voi joh-
taa vakavaan vammautumiseen 
tai hengenvaaraan.

 VAROITUS  

OTM048006
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Ikkunoiden sulkeminen kauko-
ohjauksella (jos varusteena) 

Ikkunat on mahdollista sulkea moot-
torin sammuttamisen jälkeen paina-
malla kauko-ohjainavaimen lukitus-
painiketta (1) yli kolmen sekunnin 
ajan. Ikkunat nousevat ylöspäin niin 
kauan kuin jatkat lukituspainikkeen 
painamista. Ikkunoiden liike lakkaa, 
kun vapautat lukituspainikkeen. 
Hätävilkut vilkkuvat kolme kertaa, 
kun ikkunat ovat kokonaan kiinni.

 Lisätietoja 
• Ikkunoiden sulkeminen kauko-oh-

jauksella voi keskeytyä, jos siirry 
kauemmaksi autosta toimenpiteen 
aikana. Pysy auton läheisyydessä ja 
tarkkaile ikkunoiden sulkeutumista 

• Jokin ikkunoista saattaa pysähtyä, 
jos sen tiellä on jokin este. Muut 
ikkunat kuitenkin sulkeutuvat nor-
maalisti. Varmista siis, että kaikki 
ikkunat sulkeutuvat ja että hätävil-
kut välkähtävät kolme kertaa.

• Ikkunoiden sulkeminen kauko-oh-
jauksella toimii vain autossa, jossa 
on sähkötoimiset ikkunannostimet 
kaikissa ikkunoissa.

i

• ÄLÄ KOSKAAN jätä avaimiasi 
autoon moottorin käydessä, jos 
autossa on lapsia.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lapsia 
autoon ilman valvontaa. Jopa 
hyvin pienet lapset voivat 
vahingossa saada auton liik-
keelle, jäädä jumiin ikkunoiden 
väliin tai aiheuttaa muilla tavoil-
la vammoja itselleen tai muille.

• Varmista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei sen välissä ole 
esteitä eikä kukaan ole kurotta-
nut päätään tai raajojaan ulos 
ikkunasta.

• Älä kurkota ulos ikkunasta ajon 
aikana.

 VAROITUS  

OPD047044L
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Jos autossasi on kattoluukku, voit 
avata tai raottaa sitä kattoluukun 
käyttökytkimillä, jotka sijaitsevat kat-
tokonsolissa.

Virta-avaimen pitää olla ON-asen-
nossa, jotta kattoluukku voidaan 
avata tai sulkea.
Kattoluukku toimii noin 10 minuutin 
ajan sen jälkeen, kun virta-avain 
poistetaan virtalukosta tai kään-
netään ACC- tai LOCK- tai OFF-
asentoon. 
Jos kuitenkin etuovi avataan tänä 
aikana, kattoluukkua ei voida käyttää 
tämän 10 minuutin jakson kuluessa.  

 Lisätietoja 
• Kattoluukun toiminnassa voi olla 

ongelmia kylmässä ja kosteassa 
ilmastossa.

• Auton pesun tai sateen jälkeen 
pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun 
päältä ennen sen avaamista.

HUOMAUTUS

• Älä jatka kattoluukun käyttökyt-
kimen liikuttamista sen jälkeen, 
kun kattoluukku on avautunut/
sulkeutunut täysin tai kallistettu. 
Kattoluukun moottori tai muut 
järjestelmän komponentit saat-
tavat vaurioitua.

• Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen autosta poistumista. 

 Autoon voidaan murtautua tai 
matkustamoon saattaa päästä 
vettä tai lunta, jos kattoluukku 
jätetään auki.

i
KATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)

• Älä säädä kattoluukun tai aurin-
koverhon asentoa ajon aikana. 
Saatat menettää auton hallin-
nan ja joutua onnettomuuteen, 
josta voi aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja 
tai aineellisia vahinkoja.

• Ennen kattoluukun sulkemista 
varmista, ettei kenenkään pää, 
muu kehon osa tai mikään este 
ole kattoluukun välissä.

• Älä jätä auton moottoria käyn-
tiin, jos lapsia jää auton sisälle 
ilman valvontaa.

 Jos lapsia ei valvota, he voivat 
käyttää kattoluukkua, mistä voi 
aiheutua vakavia vammoja.

• Kattoluukku on lasia, joten se 
voi rikkoutua onnettomuudes-
sa. Matkustaja, joka ei käytä 
asianmukaisia suojalaitteita 
(kuten turvavyötä tai lasten 
turvaistuinta), voi sinkoutua 
kattoluukun sirpaloituvan lasin 
läpi ja saada vakavia tai hen-
genvaarallisia vammoja.

• Auton katolla ei saa istua. Se 
voisi johtaa loukkaantumiseen 
tai auton vaurioitumiseen.

 VAROITUS  
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Aurinkoverho

• Avaa aurinkoverho vetämällä kat-
toluukun käyttökytkintä taaksepäin 
ensimmäiseen vasteeseen saakka.

• Kun suljet kattoluukun, paina kat-
toluukun käyttökytkintä eteenpäin, 
jolloin aurinkoverho sulkeutuu. 

Voit keskeyttää kattoluukun liikkeen 
painamalla sen käyttökytkintä hetkel-
lisesti eteen- tai taaksepäin.

 Lisätietoja 
Säätökytkimen siirtäminen ensimmäi-
seen vasteeseen saakka vaatii vain 
erittäin kevyen kosketuksen.

Kattoluukun avaaminen 

Aurinkoverhon ollessa 
suljettuna
Kun vedät kattoluukun käyttökytki-
men taaksepäin ensimmäiseen vas-
teen yli, aurinkoverho avautuu koko-
naan, jonka jälkeen myös kattoluuk-
ku aukeaa kokonaan.
Voit keskeyttää kattoluukun liikkeen 
painamalla sen käyttökytkintä hetkel-
lisesti eteen- tai taaksepäin.

Aurinkoverhon ollessa auki
Kun vedät kattoluukun käyttökytkin-
tä taaksepäin, kattoluukku aukeaa 
kokonaan. Voit pysäyttää kattoluu-
kun liikkeen mihin tahansa kohtaan 
vetämällä tai työntämällä kattoluukun 
käyttökytkintä nopeasti.

 Lisätietoja 
Ainoastaan kattoluukun etumainen 
lasi avautuu. 

i

i
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Kattoluukun kallistaminen 

Aurinkoverhon ollessa 
suljettuna
Kun työnnät kattoluukun käyttökyt-
kintä ylöspäin, aurinkoverho aukeaa 
ja kattoluukku kallistuu auki.
Voit keskeyttää kattoluukun liikkeen 
painamalla sen käyttökytkintä hetkel-
lisesti eteen- tai taaksepäin.

Aurinkoverhon ollessa auki
Kun työnnät kattoluukun käyttökyt-
kintä ylöspäin, kattoluukku raottuu. 
Voit keskeyttää kattoluukun liikkeen 
painamalla sen käyttökytkintä hetkel-
lisesti eteen- tai taaksepäin.

Kattoluukun sulkeminen

Kattoluukun lasiosan 
sulkeminen 
Työnnä kattoluukun käyttökytkin 
eteenpäin ensimmäiseen vastee-
seen saakka.

Kattoluukun ja aurinkoverhon 
sulkeminen 
Työnnä kattoluukun käyttökytkin toi-
seen vasteeseen saakka. Kattoluuk-
ku sulkeutuu, minkä jälkeen aurinko-
verho sulkeutuu automaattisesti.
Voit keskeyttää kattoluukun liikkeen 
painamalla sen käyttökytkintä hetkel-
lisesti eteen- tai taaksepäin.

Voimanrajoitin (jos varusteena)

Jos kattoluukku kohtaa esteen sul-
keutuessaan automaattisesti, se liik-
kuu takaisin vastakkaiseen suuntaan 
ja pysähtyy sitten, jotta este voidaan 
poistaa.

OLFC044035CNOTM048026OTM048025

Voimanrajoitin ei ehkä havait-
se pieniä esineitä, jotka jäävät 
kattoluukun lasin ja etuikkunan 
listan väliin. Tässä tapauksessa 
voimanrajoitin ei ehkä tunnista 
vastusta, jolloin kattoluukku ei 
pysähdy eikä liiku vastakkai-
seen suuntaan.

 VAROITUS  
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 HUOMAUTUS

• Poista säännöllisesti ohjainkis-
koon ja luukun ja paneelin väliin 
mahdollisesti kertynyt lika, joka 
saattaa pitää ääntä.

• Älä yritä avata kattoluukkua 
ulkolämpötilan ollessa nollan 
alapuolella tai kattoluukun olles-
sa lumen ja jään peittämä, sillä 
sen moottori saattaa vaurioitua. 
Kattoluukun toiminnassa voi 
olla ongelmia kylmässä ja kos-
teassa ilmastossa.

Kattoluukkua ohjaavan 
järjestelmän alustaminen

Kattoluukua ohjaavan järjestelmän 
alustaminen saattaa olla tarpeen 
seuraavissa tapauksissa:
-  Akkuvaraus on purkautunut, akku-

kaapelit on irrotettu tai kattoluukun 
sulake on vaihdettu tai irrotettu.

-  Kattoluukun käyttökytkin ei toimi 
asianmukaisesti.

Voit alustaa kattoluukun toiminnan 
noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.  Käynnistä moottori ja sulje katto-

luukun lasi ja aurinkoverho koko-
naan.

2. Vapauta käyttökytkin.

3.  Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin (aurinkoverhon sulke-
miseksi) ja pidä sitä etuasennos-
sa noin 10 sekunnin ajan, kun-
nes kattoluukku liikkuu hieman, ja 
vapauta kytkin sitten.

4.  Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin ja pidä sitä etuasen-
nossa, kunnes kattoluukku toimii 
seuraavasti:

 Aurinkoverho aukeaa  Lasi kal-
listuu auki  Lasi liukuu auki  
Lasi liukuu kiinni  Aurinkoverho 
sulkeutuu

 Vapauta käyttökytkin tämän jäl-
keen.

 Kattoluukkua ohjaava järjestelmä 
on nyt alustettu.

Kysy tarvittaessa lisätietoja valtuute-
tusta HYUNDAI-liikkeestä.

 Lisätietoja 
Jos kattoluukkua ohjaavaa järjestel-
mää ei alusteta, kattoluukku ei ehkä 
toimi oikein.

i
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• Älä anna lasten käyttää katto-
luukkua, ettei se liikkuisi vahin-
gossa. 

• Auton katolla ei saa istua. Se 
voi vaurioittaa autoa.

 VAROITUS  
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Kattoluukku auki -varoitus (jos 
varusteena)

• Jos kuljettaja sammuttaa mootto-
rin, kun kattoluukku ei ole täysin 
kiinni, varoitusääni kuuluu noin 3 
sekunnin ajan ja LCD-näyttöön 
tulee avoimen kattoluukun varoi-
tusviesti.

• Jos kuljettaja sammuttaa mootto-
rin ja avaa oven, kun kattoluukku 
ei ole täysin kiinni, LCD-näytössä 
näkyy avoimen kattoluukun varoi-
tusviesti, kunnes ovi suljetaan ja 
kattoluukku on täysin kiinni. 

Sulje kattoluukku kokonaan ennen 
autosta poistumista.

OTM048118
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Konepelti
Konepellin avaaminen 

1.  Pysäköi auto tasaiselle alustalle ja 
kytke seisontajarru.

2.  Vedä avausvivusta avataksesi 
konepellin kiinnityksen. Konepelti 
ponnahtaa hieman raolleen.

3.  Mene auton eteen, nosta kone-
peltiä hieman, työnnä konepellin 
sisäpuolella olevaa tuulisalpaa 
ylöspäin (1) ja nosta konepelti ylös 
(2). Konepelti avautuu kokonaan 
automaattisesti, kun olet nostanut 
sen noin puoleenväliin.

Konepellin sulkeminen
1.  Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
 •  Kaikkien moottoritilassa olevien 

täyttökansien täytyy olla suljettui-
na asianmukaisesti.

 •  Moottoritilaan ei saa jättää käsi-
neitä, puhdistusliinoja tai muuta 
palavaa materiaalia.

2.  Laske konepelti puoliväliin (noin 30 
cm:n korkeudelle suljetusta asen-
nosta) ja paina se sitten lujasti 
kiinni. Tarkista vielä, että konepelti 
on tiukasti kiinni.

    Jos konepeltiä voidaan raottaa 
hieman, se ei ole lukittunut kiinni. 
Avaa konepelti uudelleen ja sulje 
se painamalla lujempaa. 

 

• Varmista ennen konepellin 
sulkemista, ettei sen alla ole 
esteitä. 

 VAROITUS  

ULKOPUOLEN VARUSTEET
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Takaluukku
Takaluukun avaaminen

Varmista, että vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, ja kytke seisontajarru.
Toimi sitten yhdellä seuraavista 

tavoista:
1.  Avaa kaikkien ovien lukitus kau-

ko-ohjainavaimen tai älyavaimen 
lukituksen avauspainikkeella. 
Paina takaluukun kahvan painiket-
ta ja avaa takaluukku.

2.  Paina kauko-ohjainavaimen tai 
älyavaimen lukituksen avauspaini-
ketta ja pidä sitä painettuna. Paina 
takaluukun kahvan painiketta ja 
avaa takaluukku.

3.  Kun älyavain on mukanasi, paina 
takaluukun kahvan painiketta ja 
avaa takaluukku.

Takaluukun sulkeminen

Laske takaluukku alas ja paina se 
kiinni siten, että se lukkiutuu. Var-
mista aina takaluukun lukkiutuminen 
vetämällä kahvasta uudelleen paina-
matta takaluukun kahvan painiketta.

• Varmista aina, että konepelti 
on kunnolla kiinni, ennen kuin 
lähdet ajamaan. Tarkista, että 
konepelti auki -varoitusvalo 
tai -varoitusviesti ei näy mitta-
ristossa. Jos konepelti ei ole 
kunnolla kiinni auton liikkues-
sa, kuuluu varoitusääni, joka 
varoittaa kuljettajaa siitä, että 
konepelti ei ole täysin kiinni. 
Jos konepelti avautuu ajon 
aikana, näkyvyys eteenpäin 
menetetään täysin, jolloin seu-
rauksena voi olla onnettomuus. 

• Älä siirrä autoa, kun konepel-
ti on nostettu ylös. Konepelti 
peittää näkyvyyden eteenpäin, 
joten seurauksena voi olla 
onnettomuus. Lisäksi konepelti 
voi pudota alas ja vahingoittua.

OTM048030

OTM048031



3-48

Auton ominaisuudet

  
Sulje takaluukku aina ennen ajoon 
lähtöä, jotta takaluukun nostosy-
linterit ja niihin liittyvät mekanis-
mit eivät vaurioidu.

 Lisätietoja
Takaluukun lukon ja sulkumekanis-
mien toiminnassa voi esiintyä ongel-
mia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.

i

HUOMAUTUS

Pidä takaluukku aina kokonaan 
suljettuna, kun auto liikkuu. Jos 
takalukku on auki tai raollaan, 
auton sisään saattaa päästä 
myrkyllisiä pakokaasuja, joiden 
hengittäminen voi johtaa vaka-
viin terveysongelmiin tai kuo-
lemaan.

 VAROITUS  

Älä ota kiinni takaluukkua kan-
nattavasta osasta (kaasujou-
sesta). Kaasujousi voi vääntyä 
ja aiheuttaa loukkaantumisris-
kin.

 VAROITUS  

OHYK047009

• Tavaratilassa ei saa oleskel-
la missään tapauksessa. Jos 
takaluukku sulkeutuu osittain 
tai kokonaan ja tavaratilassa 
oleva henkilö ei pääse ulos, hän 
voi loukkaantua vakavasti tai 
jopa menehtyä ilman puutteen, 
pakokaasujen tai kuumuuden 
tai kylmyyden takia. Tavaratila 
on erittäin vaarallinen paikka 
myös onnettomuuden sattu-
essa, koska se ei ole suojattu 
matkustamon osa, vaan kuuluu 
auton korin törmäysvyöhyk-
keisiin, jotka painuvat kokoon 
törmäystilanteessa törmäys-
energian vaimentamiseksi.

• Auton ovet tulee pitää aina 
lukossa, eikä avainta saa jät-
tää lasten ulottuville. Aikuiset 
ovat vastuussa siitä, että lapset 
eivät käytä tavaratilaa leikki-
paikkana. 

 VAROITUS  
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Takaluukun hätäavauskahva

Autosi on varustettu takaluukun hätä-
avauskahvalla, joka sijaitsee taka-
luukun sisäosan alaosassa. Hätä-
avausta käytetään, kun takaluukku 
sulkeutuu jonkun ollessa tavaratilas-
sa. Takaluukku voidaan avata seu-
raavasti:
1. Irrota kansi.
2.  Työnnä vapautusvipua oikealle 

avaimella.
3. Nosta takaluukku ylös.

Sähkötoiminen takaluukku
(jos varusteena)
Sähkötoimisen takaluukun 
painike

Sähkötoimista takaluukkua voidaan 
käyttää kun:
• sähkötoimisen takaluukun paini-

ketta painetaan moottorin ollessa 
sammutettuna

• sähkötoimisen takaluukun paini-
ketta painetaan virta-avaimen 
ON-asennossa, kun vaihteen-
valitsin on P-asennossa (auto-
maattivaihteisto) tai vaihdevipu 
vapaa-asennossa (käsivaihteisto). 

OTM048032

• Tutustu etukäteen takaluukun 
hätäavausvivun sijaintiin ja 
käyttöön siltä varalta, että jou-
dut vahingossa lukituksi tava-
ratilaan.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
missään tapauksessa. Tavarati-
la on erittäin vaarallinen paikka 
onnettomuuden sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain 
hätätapauksessa. Noudata eri-
tyistä varovaisuutta, varsinkin 
auton ollessa liikkeessä.

 VAROITUS  
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Takaluukun sähkökäyttö voidaan 
ottaa käyttöön ja poistaa käytös-
tä LCD-näytön kautta, kohdassa 
Mukautettavat asetukset.

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

Takaluukun avaaminen

Sähkötoiminen takaluukku aukeaa 
automaattisesti seuraavissa tilanteis-
sa:
• Paina kauko-ohjainavaimessa tai 

älyavaimessa olevaa takaluukun 
lukituksen avauspainiketta noin 
yhden sekunnin ajan.

Älä koskaan jätä lapsia tai eläi-
miä autoon ilman valvontaa. 
Lapset tai eläimet saattavat 
saada sähkötoimisen takaluu-
kun toimimaan ja vaurioittaa 
autoa tai aiheuttaa vammoja 
itselleen tai muille.

 VAROITUS  

Varmista ennen sähkötoimi-
sen takaluukun avaamista tai 
sulkemista, että sen edessä ei 
ole esteitä. Odota ennen auton 
lastaamista tai purkamista, että 
takaluukku pysähtyy.

 VAROITUS  

Älä sulje sähkötoimista taka-
luukkua käsin. Se saattaa vau-
rioitua. Älä käytä liikaa voimaa 
sulkiessasi sähkötoimista taka-
luukkua, jos se täytyy sulkea 
käsin akkuvarauksen purkau-
duttua tai akkukaapelien oltua 
irrotettuina.

 HUOMIO
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• Paina sähköisen takaluukun paini-
ketta noin yhden sekunnin ajan.

Luukun liike voidaan keskeyttää 
hätätilanteessa painamalla sähköi-
sen takaluukun painiketta lyhyesti.

• Paina takaluukun kahvan avaus-
painiketta älyavaimen ollessa 
lähettyvillä. 

Takaluukun sulkeminen

• Paina sähköisen takaluukun pai-
niketta noin yhden sekunnin ajan 
takaluukun ollessa auki. 

 Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu 
automaattisesti.

Luukun liike voidaan keskeyttää 
hätätilanteessa painamalla sähköi-
sen takaluukun painiketta lyhyesti.

OTM048035 OTM048034
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• Paina sähköisen takaluukun sisä-
puolista kytkintä noin yhden sekun-
nin ajan takaluukun ollessa auki. 

 Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu 
automaattisesti.

Olosuhteet, joissa sähkötoimi-
nen takaluukku ei aukea
Takaluukku ei avaudu auton liikku-
essa.

 Lisätietoja 
• Sähkötoimista takaluukkua voi-

daan käyttää, vaikka moottori ei 
olisikaan käynnissä. Sähkötoimisen 
takaluukun käyttäminen kuluttaa 
kuitenkin paljon virtaa. Älä käytä 
sähkötoimista takaluukkua liikaa, 
jotta akkuvaraus ei purkaudu (esi-
merkiksi yli 10 kertaa peräkkäin).

• Älä jätä sähkötoimista takaluukkua 
auki pitkäksi aikaa, jotta akkuvara-
us ei purkaudu. 

• Älä muokkaa tai korjaa sähkötoi-
mista takaluukkua. Suosittelemme, 
että otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.

• Älä avaa sähkötoimista takaluuk-
kua, kun nostat autoa tunkilla esi-
merkiksi renkaan vaihtoa tai korja-
ustyötä varten. Tämä voi aiheuttaa 
sähkötoimisen takaluukun toimin-
tahäiriöitä.

• Sähkötoimisen takaluukun toimin-
nassa voi olla ongelmia kylmässä ja 
kosteassa ilmastossa.

i
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Jos takaluukku on auki ajon 
aikana, kuuluu varoitusääni.  
Pysäytä auto viipymättä turvalli-
seen paikkaan ja tarkista, onko 
takaluukku auki. 

 VAROITUS  

Jos sähkötoimista takaluukkua 
avataan ja suljetaan toistuvasti 
yli 5 kertaa peräkkäin, luukun 
moottori voi vaurioitua. Järjes-
telmä siirtyy ylikuumenemisen 
suojaustilaan. Suojaustilassa 
olevaa sähkötoimista takaluuk-
kua ei voida käyttää, ja merk-
kiääni kuuluu kolme kertaa kyt-
kintä käytettäessä. Älä käytä 
sähkötoimista takaluukkua 1 
minuuttiin, ja yritä tämän jäl-
keen uudelleen.

 HUOMIO
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Voimanrajoitin

Järjestelmä tunnistaa kasvaneen 
vastuksen, jos sähkötoiminen taka-
luukku osuu avautuessaan esinee-
seen tai ihmiseen.
• Jos vastus kasvaa takaluukun aue-

tessa, se pysähtyy ja alkaa sulkeu-
tua.

• Jos vastus kasvaa takaluukun sul-
keutuessa, se pysähtyy ja alkaa 
avautua.

Järjestelmä ei saata havaita kasva-
nutta vastusta, jos se kasvaa vain 
vähän, esimerkiksi takaluukun osu-
essa pehmeään tai ohueen esinee-
seen tai jos takaluukku on lähellä 
haluttua asentoa.
Jos järjestelmä joutuu keskeyttä-
mään toiminnon useammin kuin kah-
desti, se saattaa pysäyttää takaluu-
kun asentoon, jossa kasvanut vastus 
havaitaan. Sulje takaluukku käsin ja 
avaa se sitten automaattisesti.

Sähkötoimisen takaluukun toi-
minnan alustaminen
Jos auton akku on tyhjentynyt tai 
irrotettu tai jos takaluukun sulake on 
irrotettu tai vaihdettu, tee takaluukun 
toiminnan alustus seuraavasti nor-
maalin toiminnan varmistamiseksi:
1. Automaattivaihteisto:
 Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.
 Käsivaihteisto: 
 Siirrä vaihdevipu vapaa-asentoon.
2. Paina sähköisen takaluukun sisä-

puolista kytkintä sekä takaluukun 
kahvan kytkintä samanaikaisesti 
yli 3 sekunnin ajan (merkkiääni 
kuuluu).

3. Sulje takaluukku käsin.

Jos sähkötoiminen takaluukku ei 
toimi vieläkään oikein, suosittelem-
me, että tarkistutat järjestelmän val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 Lisätietoja 
Jos sähkötoiminen takaluukku ei 
toimi oikein, tarkista, että vaihteenva-
litsin on vaaditussa asennossa.

i
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Älä testaa automaattisen voi-
manrajoittimen toimintaa laitta-
malla esimerkiksi kättä tai jotain 
esinettä sähkötoimisen takaluu-
kun esteeksi.

 VAROITUS  

Älä aseta painavia esineitä säh-
kötoimisen takaluukun päälle 
ennen sen käyttöä. 
Takaluukkuun kohdistuva yli-
määräinen paino voi vaurioittaa 
sitä.

 HUOMIO
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Sähkötoimisen takaluukun 
nopeuden säätäminen
Voit säätää sähkötoimisen takaluu-
kun avautumisnopeuden siirtymällä 
LCD-näytön mukautettaviin asetuk-
siin (User Settings) ja valitsemalla 
Door  Power tailgate speed  
Normal / Fast (ovi  sähkötoimi-
sen takaluukun nopeus  normaali/
nopea).
-  Jos sähkötoiminen takaluukkutoi-

minto on poissa käytöstä tai taka-
luukku ei ole täysin kiinni, et voi 
säätää sähkötoimisen takaluukun 
nopeutta.

-  Sähkötoimisen takaluukun alusta-
vana nopeusasetuksena on ”Fast” 
(nopea).

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

Sähkötoimisen takaluukun 
mukautettava avautumiskorkeus

Kuljettaja voi säätää takaluukun 
avautumiskorkeuden seuraavasti:
1.  Aseta takaluukku käsin haluamaa-

si asentoon.
2.  Paina takaluukun sisäpuolista kyt-

kintä yli 3 sekunnin ajan.
3.  Kuultuasi äänimerkin sulje taka-

luukku käsin. 

Takaluukku aukeaa kuljettajan aset-
tamalle korkeudelle. 

OTM048036

Pidä takaluukku aina kokonaan 
suljettuna, kun auto liikkuu. Jos 
takalukku on auki tai raollaan, 
auton sisään saattaa päästä 
myrkyllisiä pakokaasuja, joiden 
hengittäminen voi johtaa vaka-
viin terveysongelmiin tai kuo-
lemaan.

 VAROITUS  

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  
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Takaluukun hätäavauskahva

Autosi on varustettu takaluukun hätä-
avauskahvalla, joka sijaitsee taka-
luukun sisäosan alaosassa. Jos joku 
on jäänyt vahingossa lukittuun tava-
ratilaan, takaluukku voidaan avata 
toimimalla seuraavasti:
1. Irrota kansi.
2. Työnnä vapautusvipu oikealle.
3. Nosta takaluukku ylös. 

Takaluukun automaattinen 
avaus älyavaimella 
(jos varusteena)

Älyavaimella varustetun auton taka-
luukku voidaan avata automaattisesti 
älyavaimella.

OTM048032

• Tutustu etukäteen takaluukun 
hätäavausvivun sijaintiin ja 
käyttöön siltä varalta, että jou-
dut vahingossa lukituksi tava-
ratilaan.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
missään tapauksessa. Tavarati-
la on erittäin vaarallinen paikka 
onnettomuuden sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain 
hätätapauksessa. Noudata eri-
tyistä varovaisuutta, varsinkin 
auton ollessa liikkeessä.

 VAROITUS  

OTM048038
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Takaluukun avaaminen 
älyavaimella 
Takaluukku voidaan avata älyavai-
men etätoiminnolla seuraavasti, kun 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. 
• Ovien sulkemisesta ja lukituksesta 

on kulunut korkeintaan 15 sekun-
tia.

• Avain on tunnistusalueella yli 3 
sekunnin ajan.

 Lisätietoja 
• Takaluukun automaattinen avaus ei 

toimi seuraavissa tapauksissa:
 -  Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 

15 sekunnin sisällä ovien sulkemi-
sesta ja lukitsemisesta, minkä jäl-
keen älyavaimen tunnistamisessa 
ei ole keskeytyksiä.  

 -  Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 
15 sekunnin kuluttua ovien sul-
kemisesta ja lukitsemisesta 1,5 
metrin etäisyydellä etuovien kah-
voista. (autoissa, joissa on peili- ja 
ovivalojen vastaanottotoiminto).

 - Jokin ovi ei ole lukossa tai suljettu.
 - Älyavain on auton sisällä.

1. Asetus
Takaluukun automaattinen avaus-
toiminto voidaan ottaa käyttöön ja 
poistaa käytöstä LCD-näytön kautta, 
kohdassa Mukautettavat asetukset. 
❈  Lisätietoja on tämän luvun koh-

dassa ”LCD-näyttö”. 

2. Tunnistus ja varoitus
Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 
metriä auton takana) älyavain muka-
nasi, hätävilkut välähtävät ja merk-
kiääni kuuluu varoituksena siitä, että 
järjestelmä on tunnistanut älyavai-
men ja avaa takaluukun. 

 Lisätietoja 
Jos et halua aukaista takaluukkua 
automaattisesti, älä mene tunnistus-
alueelle. Jos olet mennyt vahingos-
sa tunnistusalueelle ja varoitusvilkut 
välähtävät ja merkkiääni kuuluu, 
poistu tunnistusalueelta älyavain 
mukanasi. Takaluukku ei avaudu.

3. Automaattinen avaustoiminto
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni 
kuuluu 6 kertaa, minkä jälkeen taka-
luukku avautuu hitaasti. 

i

i

• Varmista ennen liikkeellelähtöä, 
että takaluukku on suljettu.

• Varmista ennen sähkötoimisen 
takaluukun avaamista tai sul-
kemista, että sen edessä ei ole 
esteitä.

• Jos auto on pysäköity jyrkkään 
rinteeseen, varmista ennen 
tavaratilan avaamista, ettei-
vät siellä olevat esineet putoa 
autosta. Tämä voi aiheuttaa 
vakavia vammoja.

• Poista aina takaluukun auto-
maattinen avaustoiminto käy-
töstä autopesun ajaksi. 

 Muussa tapauksessa takaluuk-
ku voi avautua yllättäen. 

• Avainta ei saa jättää lasten 
ulottuville. Jos lapset pitävät 
älyavainta mukanaan leikkies-
sään auton takana, takaluukku 
voi yllättäen avautua automaat-
tisesti.

 VAROITUS  
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Takaluukun automaattisen 
avaustoiminnon poistaminen 
älyavaimella

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

Jos painat jotain älyavaimen paini-
ketta järjestelmän tunnistus- ja häly-
tystilassa, automaattinen avaustoi-
minto poistuu käytöstä. 
Varmista, että osaat poistaa auto-
maattisen avaustoiminnon käytöstä 
hätätilanteessa.

 Lisätietoja 
• Jos painat lukituksen avauspaini-

ketta (2), takaluukun automaattinen 
avaustoiminto kytkeytyy tilapäisesti 
pois käytöstä. Jos et avaa ovia 30 
sekunnin kuluessa, takaluukun ava-
ustoiminto kytkeytyy takaisin käyt-
töön.

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

• Jos painat lukituksen avauspaini-
ketta (1) tai takaluukun avauspai-
niketta (3), kun takaluukun auto-
maattinen avaustoiminto ei ole tun-
nistus- ja hälytystilassa, toiminto ei 
kytkeydy pois käytöstä.

• Jos olet poistanut takaluukun auto-
maattisen avaustoiminnon käytöstä 
ja avannut oven, toiminto voidaan 
kytketä takaisin käyttöön sulkemal-
la ja lukitsemalla kaikki ovet.

Tunnistusalue

• Automaattinen takaluukun avaus-
toiminto ilmoittaa merkkiäänellä, 
kun järjestelmä havaitsee älyavai-
men 0,5–1 metrin päässä takaluu-
kusta. 

• Hälytys keskeytyy, jos tuot älyavai-
men tunnistusalueelle tunnistus- ja 
hälytystilan aikana. 

i

OTM048039L

OPDE046044
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 Lisätietoja 
• Automaattinen avaustoiminto ei 

toimi seuraavissa tilanteissa:
 -  Älyavain on lähellä voimakasta 

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

 -  Pidät älyavainta lähellä radio- tai 
matkapuhelinta.

 -  Toisen auton älyavainta käytetään 
autosi lähellä.

• Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa 
järjestelmän tunnistusalueeseen:

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

 -  Auto on pysäköity kaltevalle alus-
talle esimerkiksi rinteessä tai pääl-
lystämättömällä tiellä.

Polttoainesäiliön luukku
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen

1.  Avaa polttoainesäiliön luukku pai-
namalla luukun reunaa keskeltä.

 Lisätietoja 
Säiliön luukun voi avata ainoastaan 
silloin, kun ovien lukitus on auki.

2.  Vedä polttonestesäiliön luukku (1) 
täysin auki.

3.  Irrottaaksesi polttoainesäiliön kor-
kin (2), käännä sitä vastapäivään. 
Paineen tasautuessa voi kuulua 
suhahdus.

i

i

OTM048040

OTM048041

 ■ Bensiinimoottori

OTM048417

 ■ Dieselmoottori
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4.  Aseta säiliön korkki luukussa ole-
vaan pidikkeeseen.

 Lisätietoja 
Jos polttoainesäiliön luukku ei avau-
du, koska sen ympärille on muodos-
tunut jäätä, painele luukkua kevyesti. 
Älä kampea luukkua. Suihkuta tarvit-
taessa luukun ympärille tarkoitukseen 
sopivaa jäänpoistoainetta (älä käytä 
auton jäähdytysnestettä) tai vie auto 
lämpimään tilaan jään sulattamiseksi.

Polttoainesäiliön luukun 
sulkeminen
1.  Kiinnitä polttoainesäiliön korkki 

kiertämällä myötäpäivään, kunnes 
kuulet naksahduksen. 

2.  Sulje polttoainesäiliön luukku 
siten, että se lukittuu.

 Lisätietoja 
Polttoainesäiliön luukku ei sulkeudu, 
jos kuljettajan ovi on lukittu. Jos olet 
lukinnut kuljettajan oven tankkauk-
sen ajaksi, avaa lukitus ennen poltto-
ainesäiliön luukun sulkemista.

i

i

Bensiini on erittäin herkästi syt-
tyvää ja räjähtävää. Seuraavien 
ohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä saattaa aiheutua VAKAVIA 
tai HENGENVAARALLISIA VAM-
MOJA. 
• Lue huoltoasemalla olevat 

varoitukset ja noudata niitä. 
• Selvitä ennen polttoaineen täy-

tön aloittamista, missä huol-
toaseman polttoainepumpun 
hätäpysäytyspainike sijaitsee, 
jos sellainen on käytettävissä. 

• Varmista, ettei käsissäsi ole 
mahdollisesti vaarallista staat-
tista sähkövarausta, ennen kuin 
kosket täyttöpistooliin: koske-
ta paljain käsin sellaista auton 
metalliosaa, joka on kaukana 
polttoaineen täyttöaukosta tai 
muusta polttoainehöyryn läh-
teestä. 

 VAROITUS  • Älä käytä matkapuhelinta polt-
toaineen täytön aikana. Matka-
puhelimen akun varaus ja/tai 
elektromagneettinen säteily 
saattaa sytyttää polttoainehöy-
ryt ja aiheuttaa tulipalon. 

• Älä mene takaisin autoon aloi-
tettuasi polttoaineen täytön. 
Voit saada aikaan staattisen 
sähkövarauksen, kun vaattee-
si hankautuvat vasten jotakin 
esinettä tai kangasta, joka muo-
dostaa staattista sähköä. 

 Staattinen sähkövaraus saat-
taa sytyttää polttoainehöyryt 
ja aiheuttaa tulipalon. Jos 
joudut käymään autossa polt-
toaineen täytön aikana, sinun 
pitää purkaa staattinen säh-
kövaraus koskettamalla auton 
metalliosaa, joka on kaukana 
polttoaineen täyttöaukosta, 
täyttöpistoolista tai muusta 
polttoainehöyryn lähteestä.
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 Lisätietoja 
Varmista, että lisäät autoon vain 
Johdanto-luvun kohdan ”Polttoaineen 
laatuvaatimukset” mukaista poltto-
ainetta.

  
• Älä anna polttoaineen rois-

kua auton ulkopinnoille. 
Maalipinnalle roiskunut polttoai-
ne saattaa vahingoittaa sitä.

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

HUOMAUTUS

i

• Älä käytä tulitikkuja tai sytytintä 
äläkä tupakoi tai jätä palavaa 
savuketta autoosi huoltoase-
malla, erityisesti polttoainetta 
täyttäessäsi. 

• Älä ylitäytä polttoainesäiliötä 
äläkä lisää sitä täytön pysäh-
dyttyä automaattisesti, koska 
polttoainetta voi tällöin tulla yli. 

• 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 viranomais-
ten antamia ohjeita.

• Jos polttoaine pääsee pur-
kautumaan polttoainesäiliöstä 
paineella, se saattaa roiskua 
päällesi ja syttyessään aiheut-
taa sinulle palovammoja. Avaa 
polttoaineen täyttöaukon kansi 
aina varovasti ja hitaasti. Jos 
kannesta purkautuu polttoai-
netta tai kuulet sihinää, odota 
kunnes se lakkaa, ennen kuin 
avaat täyttöaukon kannen 
kokonaan.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainetta 
ei pääse vuotamaan onnetto-
muustilanteessa.

• Polttoainesäiliön täytön ajak-
si siirrä vaihteenvalitsin aina 
P-asentoon (automaattivaihteis-
to) tai 1. vaihteelle tai peruutus-
vaihteelle (R) (käsivaihteisto), 
kytke seisontajarru ja aseta 
virtalukko LOCK/OFF-asentoon. 
Moottorin sähköosien aiheutta-
mat kipinät saattavat sytyttää 
polttoainehöyryt ja aiheuttaa 
tulipalon.

• Jos käytät erillistä hyväksyt-
tyä polttoainesäiliötä, muista 
laittaa säiliö maahan ennen 
polttoaineen täyttöä. Säiliön 
staattinen sähkövaraus saat-
taa sytyttää polttoainehöyryt ja 
aiheuttaa tulipalon. Kun polt-
toaineen täyttö on aloitettu, 
kosketa autoa paljaalla kädellä 
koko täytön ajan.

• Käytä vain hyväksyttyä kan-
nettavaa muovista polttoai-
nesäiliötä, joka on tarkoitettu 
polttoaineen kuljettamiseen ja 
varastointiin.
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MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 

2. Nopeusmittari

3. Jäähdytysnesteen lämpötilamittari

4. Polttoainemittari

5. Merkki- ja varoitusvalot

6. LCD-näyttö (jossa ajotietokone)

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

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

OTM048100L/OTM048101L



3-62

Auton ominaisuudet

Mittariston säädöt
Mittariston valaistuksen 

Voit säätää mittariston valaistuksen 
kirkkautta painamalla valaistuksen 
säätökytkintä seisonta- tai ajovalot 
sytytettyinä.
Myös kytkimien taustavalon määrä 
säätyy valaistuksen säätökytkintä 
painettaessa. 

•  Näytössä näkyy mittariston valais-
tustason osoitus.

•  Kun kirkkaus saavuttaa enimmäis- 
tai vähimmäistason, kuuluu häly-
tysääni.

Mittarit
Nopeusmittari

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

OTM048042

Älä koskaan säädä mittaristoa 
ajon aikana. Saatat menettää 
auton hallinnan ja joutua onnet-
tomuuteen, josta voi aiheutua 
vakavia tai hengenvaarallisia 
vammoja tai auton vaurioita.

 VAROITUS  

OTM048102/OTM048102L

 ■ Tyyppi A (km/h, MPH)

OTM048103/OTM048171L

 ■ Tyyppi B (km/h, MPH)
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Kierroslukumittari

Kierroslukumittari näyttää moottorin 
likimääräisen kierrosnopeuden kier-
roksina minuutissa (r/min).

Tarkkaile kierroslukumittaria, jotta 
osaat valita oikeat vaihteenvaihto-
kohdat ja vältät moottorin käyttämis-
tä liian pienillä/suurilla kierroksilla.

 
Älä käytä moottoria, jos käyn-
tinopeusmittari on PUNAISELLA 
ALUEELLA. Tämä voi aiheuttaa 
vakavia moottorivaurioita.

Jäähdytysnesteen 
lämpötilamittari

Mittari näyttää jäähdytysnesteen 
lämpötilan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

HUOMAUTUS

OTM048104/OTM048107

 ■ Dieselmoottori (tyyppi A, tyyppi B)

OTM048105/OTM048106

 ■ Bensiinimoottori (tyyppi A, tyyppi B) OTM048108L/OTM048109L

 ■ Euroopassa (tyyppi A, tyyppi B)

OTM048108/OTM048109

 ■ Euroopan ulkopuolella (tyyppi A, tyyppi B)
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 HUOMAUTUS

Jos lämpömittarin osoitin ylittää 
normaalin alueen ja siirtyy kohti 
”130/H”-merkintää, moottori on 
ylikuumentunut ja saattaa vauri-
oitua.
Pysäytä auto, jos moottori ylikuu-
menee. Lisätietoja on luvun 6 koh-
dassa ”Moottori ylikuumenee”.

Polttoainemittari

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

 Lisätietoja 
•  Polttoainesäiliön tilavuus ilmoite-

taan luvussa 8.
• Polttoainemittari on varustettu 

alhaisen polttoainemäärän varoitus-
valolla, joka syttyy polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä.

• Koska polttoaine liikkuu polttoai-
nesäiliössä ajon aikana, esimerkiksi 
kaarteissa, polttoainemittarin luke-
ma saattaa vaihdella tai polttoaine-
määrän varioitusvalo saattaa syttyä.

i

Älä koskaan irrota jäähdytys-
nesteen paisuntasäiliön kork-
kia, kun moottori on kuuma. 
Jäähdytysneste on paineistet-
tua ja se voi purkautua aiheut-
taen vakavia palovammoja. 
Odota kunnes moottori on jääh-
tynyt, ennen kuin lisäät jäähdy-
tysnestettä säiliöön.

 VAROITUS  OTM048110L/OTM048111L

 ■ Euroopassa (tyyppi A, tyyppi B)

OTM048110/OTM048111

 ■ Euroopan ulkopuolella (tyyppi A, tyyppi B)
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Vältä ajamista polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen 
loppuminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka 
saattavat vaurioittaa katalysaatto-
ria.

Ulkoilman lämpömittari

Mittari näyttää ulkolämpötilan celsiu-
sasteina (°C) tai fahrenheitasteina 
(°F).
-  Lämpötila-alue: 

-40°C – 60°C (-104°F – 140°F)
Näytön lämpötilalukema päivittyy 
viiveellä tavalliseen lämpömittariin 
verrattuna, jotta lämpötilan jatkuva 
vaihtelu ei häiritse kuljettajan keskit-
tymistä ajamiseen.

Lämpötilayksikkö voidaan vaihtaa 
celsius- (°C) ja fahrenheitasteiden 
(°F) välillä seuraavasti:
-  Mittariston ”Mukautettavat asetuk-

set” (User Settings) -kohdassa: 
Lämpötilayksikköä voidaan vaihtaa 
kohdassa ”Muut toiminnot - lämpö-
tilayksikkö” (Other features Tempe-
rature unit).

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

Mittariston ja ilmastointilaitteen läm-
pötilayksikkö vaihtuu välittömästi. 

HUOMAUTUS

Polttoaineen loppuminen kes-
ken ajon saattaa johtaa vaarati-
lanteeseen.
Pysähdy lähimmälle huoltoase-
malle ja lisää polttoainetta vii-
pymättä, jos polttoainemäärän 
varoitusvalo syttyy tai mittarin 
osoitin on lähellä ”0” tai ”E” 
(Empty, tyhjä) -merkintää.

 VAROITUS  

OTM048112/OTM048113

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 
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Matkamittari

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

Toimintamatka

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

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

 Lisätietoja 
• Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai 

akku on irrotettu, toimintamatka-
tieto ei saata olla käytettävissä.

• Todellinen ajomatka jäljellä olevalla 
polttoaineella voi poiketa ajotieto-
koneen ilmoittamasta toimintamat-
kan arvosta, joka on pelkkä arvio.

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

• Toimintamatka saattaa vaihdel-
la huomattavasti ajo-olosuhteiden, 
ajotavan ja auton kunnon mukaan.

i

OIG046114/OTM048115

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 

OPD046138/OTM048116

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 
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Vaihdeilmaisin
Käsivaihteiston vaihto-osoitin 
(jos varusteena)

Tämä osoitin ilmaisee, mille vaihteel-
le sinun tulisi vaihtaa polttoaineenku-
lutuksen vähentämiseksi.
• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6
• Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, ▼3, 

▼4, ▼5

Esimerkki

 :  Osoittaa, että on suositeltavaa 
vaihtaa suuremmalle, 3. vaih-
teelle (kun 2. tai 1. vaihde on 
valittuna).

 :  Osoittaa, että on suositeltavaa 
vaihtaa pienemmälle, 3. vaih-
teelle (kun 4., 5. tai 6. vaihde on 
valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmä ei 
toimi oikein.

Automaattivaihteiston vaihdeil-
maisin (jos varusteena)

Tämä ilmaisin näyttää vaihteenvalit-
simen asennon.
• Pysäköintivaihde: P
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa-asento: N
• Ajo: D
• Käsivalintatila: 1,2,3,4,5,6,7,8

OPDE046142/OTM048169L

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 

OIG046112/OTM048114

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 
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Vaihdeilmaisin (Shift Indicator, jos 
varusteena)
Ilmaisin näyttää nykyisen vaihde-
asennon mittaristossa noin 2 sekun-
nin ajan, kun valitaan toinen vaihde-
asento (P/R/N/D).

Automaattivaihteiston 
vaihdeilmaisin 
(Euroopassa, jos varusteena)

Käsivalintatilassa tämä merkkivalo 
ilmoittaa, mitä vaihdetta kannattaa 
käyttää polttoaineen säästämiseksi.
• Automaattivaihteiston vaihdeilmai-

sin (8-vaihteinen vaihteisto)
 - Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, 

▲4, ▲5, ▲6, ▲7,▲8
 - Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, ▼3, 

▼4, ▼5, ▼6, ▼7

• Automaattivaihteiston vaihdeilmai-
sin (6-vaihteinen vaihteisto)

 - Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, 
▲4, ▲5, ▲6

 - Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, 
▼3, ▼4, ▼5

Esimerkki

 :  Ehdottaa vaihtamaan suurem-
malle eli 3. vaihteelle (kun 2. tai 
1. vaihde on valittuna).

 :  Ehdottaa vaihtamaan pienem-
mälle eli 3. vaihteelle (kun 4., 5. 
tai 6. vaihde on valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmä ei 
toimi oikein.

OPDE046142/OTM048169L

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B 

OIK047141
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Merkki- ja varoitusvalot

 Lisätietoja 
Varmista, että kaikki varoitusvalot 
sammuvat moottorin käynnistämisen 
jälkeen. Selvitä aina, mitä mahdolli-
sesti palamaan jäävät valot ilmaisevat.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kuuden sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Turvatyynyjärjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

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

Turvavyön varoitusvalo

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, 
ettei turvavyötä ole kiinnitetty.

Lisätietoja on luvun 2 kohdassa ”Tur-
vavyöt”.

Seisontajarrun ja jar-
runesteen varoitusvalo

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa noin kolmen sekunnin 
ajan.

 -  Se jää palamaan, jos seisontajar-
ru on kytketty.

• Seisontajarru kytketään.
• Jarrunestesäiliön nestetaso on 

liian matala.
 -  Jos varoitusvalo syttyy, kun sei-

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

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

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.   Sammuta moottori, tarkista jar-
runestesäiliön nestetaso välittö-
mästi ja lisää jarrunestettä tarvit-
taessa (katso lisätietoja luvun 7 
kohdasta ”Jarruneste”). Tarkista 
jarrunesteen lisäämisen jälkeen, 
näkyykö jarrujärjestelmän osissa 
merkkejä nestevuodoista. Älä aja 
autolla, jos havaitset merkkejä jar-
runestevuodosta, jos varoitusvalo 
ei sammu tai jos jarrut eivät toimi 
normaalisti. Suosittelemme, että 
tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Ristikkäin jaettu 
kaksipiirijarrujärjestelmä
Autosi on varustettu ristikkäisellä 
kaksipiirijarrujärjestelmällä. Tämän 
rakenteen ansiosta kahden pyörän 
jarrut toimivat, vaikka toinen jarrujär-
jestelmän piireistä vikaantuisi.

i
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Toisen piirin vikaantuessa jarrupol-
kimen liike on tavallista pidempi, 
ja auton pysäyttämiseen tarvitaan 
enemmän poljinvoimaa.
Myös auton pysähtymismatka on 
tavallista pidempi.
Jos vika ilmenee ajon aikana, vaihda 
pienemmälle vaihteelle moottorijar-
rutuksen tehostamiseksi ja pysäytä 
auto mahdollisimman nopeasti.

Lukkiutumattoman jar-
rujärjestelmän (ABS) 
varoitusvalo

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• ABS-järjestelmässä on toiminta-
häiriö (auton tavallinen jarrujärjes-
telmä toimii, mutta lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä ei ole käytössä).

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

Elektronisen jarruvoi-
man jakojärjestelmän 
(EBD) varoitusvalo

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

jarrujärjestelmä eivät ehkä toimi 
normaalisti.

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

Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo

Älä aja autolla varoitusvalon 
palaessa. Jos sekä seisontajar-
run että jarrunesteen varoitus-
valo palavat, kun seisontajarru 
on vapautettu, jarrunestesäiliön 
nestetaso on liian matala.
Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

 VAROITUS  

Elektronisen jarruvoiman jako-
järjestelmän (EBD) varoitusvalo

Kun sekä ABS-järjestelmän 
varoitusvalo että seisontajar-
run ja jarrunesteen varoitusvalo 
palavat, autosi jarrujärjestelmä 
ei toimi normaalisti. Äkkijar-
rutus saattaa tällöin aiheuttaa 
vaaratilanteen.

 VAROITUS  



3-71

Auton om
inaisuudet

3  Lisätietoja – Elektronisen 
jarruvoiman jakojärjestelmän 
(EBD) varoitusvalo

Kun ABS-järjestelmän varoitusvalo 
palaa tai sekä ABS-järjestelmän että 
seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-
tusvalot palavat, nopeusmittari, mat-
kamittari ja osamatkamittari eivät 
ehkä toimi. Myös sähköisen ohjaus-
tehostimen (EPS) varoitusvalo saat-
taa syttyä ja ohjaus saattaa muuttua 
kevyemmäksi tai raskaammaksi.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton viipymättä valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Sähkötoimisen seison-
tajarrun (EPB) varoitus-
valo (jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Sähkötoimisessa seisontajarrujär-
jestelmässä (EPB) on toimintahäi-
riö.

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

  Lisätietoja 
Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo voi syttyä, kun ajonva-
kautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo 
syttyy ajonvakautusjärjestelmän toi-
mintahäiriön takia (tämä ei ole merk-
ki seisontajarrun toimintahäiriöstä).

AUTO HOLD -järjestel-
män merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• [Valkoinen] Auto Hold -järjestelmä 

otetaan käyttöön painamalla AUTO 
HOLD -painiketta.

• [Vihreä] Pysäytät auton kokonaan 
jarrupoljinta painamalla Auto Hold 
-järjestelmän ollessa käytössä.

• [Keltainen] Auto Hold -järjestel-
mässä on toimintahäiriö.

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

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Auto Hold”.

i

i

Vältä äkkijarrutuksia ja ajamista 
suurella ajonopeudella.
Suosittelemme, että tarkastutat 
auton viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

EPB
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Sähköisen ohjauste-
hostimen (EPS) varoi-
tusvalo 

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -   Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

- Sähköisessä ohjaustehostimessa 
on toimintahäiriö.

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

Vikamerkkivalo (MIL)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -   Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Päästöjenhallintajärjestelmässä on 
toimintahäiriö.

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

HUOMAUTUS  
Ajaminen toimintahäiriön merkki-
valon (MIL) palaessa voi aiheuttaa 
päästönestojärjestelmään vaurioi-
ta, jotka vaikuttavat auton ajet-
tavuuteen ja/tai polttoaineenkulu-
tukseen.

Dieselmoottori, jossa on varus-
teena hiukkassuodatin

Vilkkuva vikamerkkivalo (MIL) 
saattaa sammua, jos autolla aje-
taan
-  yli 60 km/h nopeudella tai
-   suuremmalla kuin 2. vaihteella 

käyntinopeudella 1500–2000 r/
min (noin 25 minuutin ajan).

On suositeltavaa, että tarkas-
tutat hiukkassuodattimen val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jos vikamerkkivalo vilkkuu edel-
leen em. menettelystä huolimat-
ta.
Polttoaineenkulutus saattaa 
nousta ja hiukkassuodatin vau-
rioitua, jos ajat autolla vika-
merkkivalon vilkkumisesta huo-
limatta.

 HUOMIO

 Bensiinimoottori
Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 
katalysaattori saattaa vaurioitua 
ja auton suorituskyky alentua.
Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton 
viipymättä valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

 HUOMIO
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Latausjärjestelmän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Vaihtovirtageneraattorissa tai 

latausjärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

Jos vaihtovirtageneraattorissa tai 
latausjärjestelmässä on toiminta-
häiriö:
1.   Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

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

   Jos hihna on säädetty oikein, 
latausjärjestelmässä voi olla vika.

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

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

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

la.

Jos moottorin öljynpaine on mata-
la:
1.   Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.   Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso (katso lisätie-
toja luvun 7 kohdasta ”Moot-
toriöljy”). Lisää öljyä tarpeen 
mukaan, jos taso on liian matala.

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

 Dieselmoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) vilk-
kuu, järjestelmässä on poltto-
aineen ruiskutuksen säätöön 
liittyvä toimintahäiriö ja auton 
suorituskyky saattaa alentua, 
moottorin käyntiääni saattaa 
muuttua ja pakokaasupäästöt 
saattavat lisääntyä huomatta-
vasti.
Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat mootto-
rinohjausjärjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

 HUOMIO
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HUOMAUTUS  
• Jos moottoria ei sammuteta 

heti öljynpaineen varoitusvalon 
sytyttyä, se saattaa vaurioitua 
vakavasti.

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

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

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

 3.  Käynnistä moottori uudelleen. 
Sammuta moottori välittömäs-
ti, jos varoitusvalo ei sammu 
heti moottorin käynnistyttyä. 
Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Alhaisen polttoaine-
määrän varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Polttoainesäiliö on lähes tyhjä.
Lisää polttoainetta niin pian kuin 

mahdollista.

    
Ajaminen polttoainemäärän 
varoitusvalon palaessa tai polt-
toainemittarin osoittimen ollessa 
”0”-merkinnän alapuolella saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka 
voivat vaurioittaa katalysaattoria 
(jos varusteena).

Ylinopeusvaroittimen 
merkkiääni (jos varus-
teena)

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Ajonopeus ylittää 120 km/h.
 -  Valo varoittaa kuljettajaa ylinope-

udesta.

 -  Myös ylinopeuden varoitusääni 
kuuluu noin viiden sekunnin ajan.

Yleisvaroitusvalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Seuraavissa järjestelmissä on toi-

mintahäiriö.
 -  Lasinpesuneste vähissä (jos 

varusteena)
 -  Ulkovalojen toimintahäiriö (jos 

varusteena)
 -  Kuolleen kulman varoitusjärjes-

telmän (BCW) toimintahäiriö (jos 
varusteena)

 -  Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS) (jos varusteena)

 Tarkista LCD-näytöstä varoitusta 
koskevat lisätiedot.

HUOMAUTUS

120
km/h
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Matalan rengaspai-
neen varoitusvalo 
(jos osoitus varustee-
na)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Yhden tai useamman renkaan ren-
gaspaine on huomattavan matala 
(vajaapaineisen renkaan sijainti 
näytetään LCD-näytöllä).

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Tämä varoitusvalo vilkkuu ensin 
noin 60 sekunnin ajan ja jää sitten 
palamaan tai vilkkuu ja on sam-
muksissa vuorotellen noin kolmen 
sekunnin jaksoissa seuraavassa 
tapauksessa: 
• Rengaspaineen valvontajärjestel-

mässä on toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

me, että tarkastutat auton viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Polttoainesuodattimen 
varoitusvalo (diesel-
moottori)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Polttoainesuodattimen sisään on 

kertynyt vettä.
 Poista tässä tapauksessa vesi polt-

toainesuodattimesta.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Polttoainesuodatin”.

HUOMAUTUS  
• Kun polttoainesuodattimen 

varoitusvalo palaa, moottorin 
teho (auton nopeus ja tyhjä-
käyntinopeus) saattaa alentua.

• Moottorin osat (ruiskutussuutti-
met, yhteispaineputki, polttoai-
neen korkeapainepumppu) saat-
tavat vaurioitua, jos ajamista jat-
ketaan varoitusvalon palaessa. 
Suosittelemme, että tarkastutat 
auton viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Turvallinen pysäyttäminen

• Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan 
ulkoisen tekijän aiheuttamasta 
äkillisestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
nosta jalka heti pois kaasu-
polkimelta, hidasta ajonopeutta 
jarruttamalla kevyesti ja pysäy-
tä auto lähimpään turvalliseen 
paikkaan.

 VAROITUS  
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Pakojärjestelmän (DPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo 
(dieselmoottori, jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Hiukkassuodattimessa (DPF) on 

toimintahäiriö.
 Sytyttyään varoitusvalo saattaa 

sammua, kun autolla ajetaan seu-
raavasti:

 -  yli 60 km/h:n nopeudella noin 30 
minuutin ajan (moottoria pidetään 
käyntinopeudella 1500–2000 r/
min 2. vaihteella tai suuremmalla 
vaihteella).

Jos varoitusvalo vilkkuu edelleen 
edellisten toimenpiteiden jälkeen 
(ja LCD-näytössä on varoitusviesti), 
suosittelemme, että tarkastutat hiuk-
kassuodatinjärjestelmän valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS   
Polttoaineenkulutus saattaa nous-
ta ja hiukkassuodatin vaurioitua, 
jos ajat autolla hiukkassuodattimen 
(DPF) varoitusvalon pitkään kestä-
neestä vilkkumisesta huolimatta.

Pakojärjestelmän (GPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo 
(bensiinimoottori, jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Bensiinimoottorin hiukkassuodatti-

messa (GPF) on toimintahäiriö.
 Sytyttyään varoitusvalo saattaa 

sammua, kun autolla ajetaan seu-
raavasti:

 -  yli 80 km/h:n nopeudella noin 30 
minuutin ajan (moottoria pidetään 
käyntinopeudella 1500–4000 r/
min 3. vaihteella tai suuremmalla 
vaihteella).

Jos varoitusvalo vilkkuu edelleen 
edellisten toimenpiteiden jälkeen 
(ja LCD-näytössä on varoitusviesti), 
suosittelemme, että tarkastutat hiuk-
kassuodatinjärjestelmän valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS   
Polttoaineenkulutus saattaa nous-
ta ja hiukkassuodatin vaurioitua, 
jos ajat autolla hiukkassuodattimen 
(GPF) varoitusvalon pitkään kestä-
neestä vilkkumisesta huolimatta.

Hehkutuksen 
merkkivalo 
(dieselmoottori)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Kun moottorin hehkutus on käyn-

nissä virta-avaimen tai mootto-
rin käynnistyspainikkeen ollessa 
ON-asennossa.

 -  Moottori voidaan käynnistää, kun 
hehkutuksen merkkivalo sam-
muu.

 -  Hehkutusaika vaihtelee jäähdy-
tysnesteen lämpötilan, ulkoilman 
lämpötilan ja akun varaustason 
mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei 
sammu tai jos se vilkkuu moottorin 
lämpenemisen jälkeen tai ajon aika-
na, moottorin hehkutusjärjestelmäs-
sä voi olla toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.
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 Lisätietoja 
Jos et käynnistä moottoria 10 sekun-
nin kuluessa hehkutuksen päättymi-
sestä, käännä virta-avain tai käyn-
nistyspainike ensin LOCK- tai OFF-
asentoon 10 sekunnin ajaksi ja sitten 
ON-asentoon, jolloin hehkutus alkaa 
uudelleen.

SCR-varoitusvalo 
(dieselmoottori, jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Urealiuossäiliö on lähes tyhjä.
 Jos urealiuossäiliö on lähes tyhjä, 

toimi seuraavasti:
• Lisää urealiuosta mahdollisimman 

pian

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Alhaisen ureatason varoitusvies-
tit”.

Nelivetojärjestelmän 
varoitusvalo 
(jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Nelivetojärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

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

AFS-kaarrevalo-
järjestelmän varoitus-
valo (jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Kun moottorin käynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi ja sammuu sitten.
• AFS-järjestelmässä on toiminta-

häiriö.

Jos AFS-järjestelmässä on 
toimintahäiriö:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori ja käynnis-
tä se uudelleen. Jos varoitusvalo 
jää palamaan, suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

i
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Ajonvakautus-
järjestelmän (ESC) 
merkkivalo 
(jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Ajonvakautusjärjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

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

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• Ajonvakautusjärjestelmä on toimin-

nassa.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Ajonvakausjärjestelmä 
(ESC) OFF-merkkivalo 
(jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Ajonvakautusjärjestelmä kytketään 
pois käytöstä painamalla ajonva-
kautusjärjestelmän OFF-painiketta.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

AUTO STOP 
-merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Automaattinen moottorin sammu-

tus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG) 
sammuttaa moottorin.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
• AUTO STOP -merkkivalo vilkkuu 5 

sekunnin ajan, kun moottori käyn-
nistyy automaattisesti uudelleen.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
(ISG)”.
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 Lisätietoja 
Jotkut auton varoitusvaloista (ABS, 
ESP, ESP OFF, EPS tai seisontajarrun 
varoitusvalo) saattavat palaa muu-
taman sekunnin ajan, kun mootto-
ri käynnistyy automaattisesti ISG-
järjestelmän ohjaamana. 
Tämä johtuu alhaisesta akkujännit-
teestä. Se ei ole merkki järjestelmän 
toimintahäiriöstä.

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

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Auton järjestelmä on tunnistanut 

ajonestolaitteen transponderin vir-
ta-avaimessa virtalukon ollessa 
ON-asennossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

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

riö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

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

Ajonestolaitteen 
merkkivalo 
(älyavaimella varustetut 
autot) (jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy korkein-
taan 30 sekunniksi seuraavassa 
tapauksessa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton sisäl-

lä olevan älyavaimen, kun käynnis-
tyspainike on ACC- tai ON-asen-
nossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muu-
taman sekunnin ajan seuraavassa 
tapauksessa:
• Älyavain ei ole auton sisällä.
 -  Et voi käynnistää moottoria.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten 
seuraavassa tapauksessa:
• Älyavain on auton sisällä ja mootto-

rin käynnistyspainike on ON-asen-
nossa, mutta auton järjestelmä ei 
voi tunnistaa älyavainta.

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

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

riö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

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

i
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Suuntavilkun 
merkkivalo

Tämä merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Suuntavilkku kytketään päälle.

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

mutta ei vilku.
- Suuntavilkun merkkivalo vilkkuu 

nopeasti.
- Suuntavilkun merkkivalo ei syty 

lainkaan.
Näissä tilanteissa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Lähivalojen merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Ajovalot ovat päällä.

Kaukovalojen 
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• Kun ajovalot kytketään pitkien valo-

jen asentoon.
• Kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua 

itseään kohti kaukovalojen väläyt-
tämiseksi.

Kaukovaloavustimen 
(HBA) merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa: 
Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat.
• Jos kaukovaloavustin havaitsee 

edellä ajavan tai vastaantulevan 
auton valot, lähivalot kytkeytyvät 
automaattisesti.

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”Kaukovaloavustin (HBA)”.
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Valojen merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Taka- tai ajovalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Takasumuvalot sytytetään.

Led-ajovalon varoitus-
valo (jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

• Led-ajovalossa on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraa-
vassa tapauksessa:
Led-ajovaloihin liittyvässä kompo-
nentissa on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

HUOMAUTUS  
Jos jatkat ajamista led-ajovalon 
varoitusvalon palaessa tai vilkku-
essa, valon käyttöikä voi lyhentyä.

Lukitun nelivedon 
merkkivalo 
(jos varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kytket lukitun nelivedon painamalla 
4WD LOCK -painiketta.

 -  Lukitun nelivedon tarkoituksena 
on optimoida moottorin teho ja 
parantaa pitoa märillä tai lumisilla 
teillä ja/tai maastossa.

HUOMAUTUS  
Älä käytä ”4WD LOCK” -tilaa kui-
villa tiepäällysteillä tai moottori-
teillä, sillä se lisää melua, tärinää 
ja 4-vetojärjestelmään liittyvien 
osien kulumista.
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Vakionopeussäätimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Vakionopeussäädin kytketään 

päälle.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Vakionopeussäädin”.

Nopeudenrajoittimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Nopeudenrajoitin on käytössä. 

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Nopeudenrajoitin”.

Alamäkihidastimen 
(DBC) merkkivalo (jos 
varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Alamäkihidastin kytketään päälle 
painamalla DBC-painiketta.

Tämä varoitusvalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun alamäkihidastin toimii.

Tämä valo syttyy keltaisena 
seuraavassa tapauksessa:
• Alamäkihidastinjärjestelmässä on 

toimintahäiriö.
 Tässä tapauksessa suosittelem-

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

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Alamäkihidastin (DBC)”.

SPORT-tilan merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Valitset SPORT-ajotilan.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajotilan valintajärjestelmä”.

ECO-tilan merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Valitset ECO-ajotilan.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajotilan valintajärjestelmä”.
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SMART-tilan merkkivalo  

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Valitset SMART-ajotilan.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajotilan valintajärjestelmä”.

Automaattisen hätä-
jarrutusjärjestelmän 
(FCA) varoitusvalo (jos 
varusteena)

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

tyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• FCA-järjestelmässä on toiminta-
häiriö.

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

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjes-
telmä (FCA)”.

Kaista-avustimen 
(LKA) merkkivalo (jos 
varusteena)

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

lytykset täyttyvät.
• [valkoinen] Järjestelmän toiminta-

edellytykset eivät täyty.
• [keltainen] Kaista-avustinjärjestel-

mässä on toimintahäiriö.
   Tässä tapauksessa suosittelemme, 

että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Kaista-avustin (LKA)”.
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Jäinen tienpinta 
-varoitusvalo 
(jos varusteena)

Tämä varoitusvalo varoittaa kuljetta-
jaa tienpinnan liukkaudesta.
Kun ulkolämpötila laskee alle 
4 °C:een, jäisen tienpinnan varoitus-
valo ja ulkolämpötilan mittari vilkku-
vat, minkä jälkeen varoitusvalo jää 
palamaan. Lisäksi varoitusääni kuu-
luu yhden kerran.

i  Lisätietoja 
Jos jäisen tienpinnan varoitusvalo syt-
tyy ajon aikana, kuljettajan on nou-
datettava erityistä varovaisuutta ja 
vältettävä ylinopeutta, nopeita kiihdy-
tyksiä, äkkijarrutuksia, jyrkkiä kään-
nöksiä jne.

LCD-näytön viestit 
Shift to P (Siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon; kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos yrität sammuttaa moottorin, kun 
vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.
Tässä tapauksessa käynnistyspaini-
ke siirtyy ACC-asentoon (jos painat 
käynnistyspainiketta uudelleen, se 
palaa ON-asentoon).

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

Press START button while 
turning wheel (Paina 
käynnistyspainiketta 
kääntäessäsi ohjauspyörää; 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos ohjauslukko ei vapaudu normaa-
listi, kun moottorin käynnistyspaini-
ketta painetaan.
Sinun tulee kääntää ohjauspyörää 
oikealle ja vasemmalle samalla, kun 
painat moottorin käynnistyspainiket-
ta.

Steering wheel not 
locked (Ohjauslukko on 
auki; kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos ohjauslukko ei ole lukittuna, kun 
moottorin käynnistyspainike asete-
taan OFF-asentoon.
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Check steering wheel 
lock system (Tarkasta 
ohjauslukko; kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos ohjauslukko ei kytkeydy normaa-
listi päälle, kun moottorin käynnistys-
painike asetetaan OFF-asentoon.

Press brake pedal to start 
engine (Paina jarrupoljinta 
moottorin käynnistämiseksi; 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos käynnistyspainike asetetaan 
kahdesti peräkkäin ACC-asentoon 
ilman, että jarrupoljinta painetaan.
Moottori voidaan käynnistää paina-
malla jarrupoljinta.

Press clutch pedal to start 
engine (Paina kytkinpoljinta 
moottorin käynnistämiseksi; 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä ja 
käsivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näyt-
töön, jos moottorin käynnistyspai-
nike asetetaan kahdesti peräkkäin 
ACC-asentoon ilman, että kytkinpol-
jinta painetaan.
Paina kytkinpoljinta käynnistäessäsi 
moottoria.

Key not in vehicle (Avain ei ole 
autossa; kun varusteena on äly-
avainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 
jos älyavain ei ole autossa, kun avaat 
tai suljet oven virtalukon ollessa 
ACC- tai ON-asennossa. Jos suljet 
oven, kun älyavain ei ole autossa, 
kuuluu varoitusääni. 
Pidä älyavain aina mukanasi, kun 
aiot käynnistää auton moottorin.

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

Press START button with key 
(Paina käynnistyspainiketta 
älyavaimella; kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä varoitusviesti näkyy, jos käyn-
nistyspainiketta painetaan, kun varoi-
tusviesti ”Key not detected” (avainta 
ei havaittu) on näytössä.
Tällöin ajonestojärjestelmän merkki-
valo vilkkuu.

Press start button again
(Paina käynnistyspainiketta 
uudelleen; kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
Tämä viesti tulee näyttöön, jos moot-
toria ei voitu käynnistää moottorin 
käynnistyspainiketta painettaessa.
Jos näin tapahtuu, yritä käynnistää 
moottori painamalla moottorin käyn-
nistyspainiketta uudelleen.
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Jos varoitusviesti tulee näkyviin 
käynnistyspainikkeen jokaisen pai-
nalluksen yhteydessä, suosittelem-
me, että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Check BRAKE SWITCH fuse 
(Tarkasta jarrukytkimen 
sulake; kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)

Tämä varoitusviesti näkyy, kun jarru-
kytkimen sulake on irrotettu.
Vaihda sulake tarvittaessa. Jos et voi 
vaihtaa sulaketta heti, voit käynnis-
tää moottorin painamalla käynnis-
tyspainiketta 10 sekunnin ajan sen 
ollessa ACC-asennossa.

Shift to P or N to start engine 
(Siirrä vaihde P- tai N-asentoon 
moottorin käynnistämiseksi; 
kun varusteena on älyavainjär-
jestelmä ja automaattivaihteisto)
Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 
jos yrität käynnistää moottorin eikä 
vaihteenvalitsin ole P- tai N-asen-
nossa.

i  Lisätietoja 
Moottori voidaan käynnistää vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaalla). Turvallisuussyistä moottori 
kuitenkin kannattaa käynnistää vaih-
teenvalitsimen ollessa P-asennossa.

Ovi, konepelti tai takaluukku on 
auki

Tämä varoitus osoittaa oven, kone-
pellin tai takaluukun olevan auki.

Kattoluukku auki 
(jos varusteena)

Tämä varoitus tulee näyttöön, jos 
moottori sammutetaan kattoluukun 
ollessa auki.
Sulje kattoluukku kokonaan ennen 
autosta poistumista.

Varmista aina ennen ajoon läh-
töä, että ovet, konepelti ja taka-
luukku ovat täysin kiinni. Tar-
kista myös, että ovi/konepelti/
takaluukku auki -varoitusvalo 
tai -varoitusviesti ei näy mitta-
ristossa. 

 HUOMIO

OTM048117

OTM048118
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Ikkuna auki (jos varusteena)

Tämä varoitus tulee näyttöön, jos 
moottori sammutetaan jonkin ikku-
nan ollessa auki.

Valojen tila 

Tämä merkkivalo osoittaa, mikä 
ulkovalo on valittu valokytkimellä. 

Pyyhkimien tila

Tämä merkkivalo osoittaa, mikä pyy-
hintänopeus on valittu pyyhkimien 
kytkimellä. 

OTM048166 OIK047145L/OIK047163L

 ■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OPD047125L/OPDE046125

 ■ Edessä (tyyppi A, tyyppi B)

OPD047126L/OPDE046126

 ■ Takana (tyyppi A, tyyppi B)
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Low Pressure (Matala paine; jos 
varusteena)

Tämä varoitusviesti näkyy, kun ren-
gaspaine on matala. Liian tyhjä ren-
gas näkyy näytön kuvassa valais-
tuna.

 Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Heated Steering Wheel On/Off 
(Ohjauspyörän lämmitin päällä/
pois; jos varusteena)
Varoitusviesti näkyy, kun kytket 
ohjauspyörän lämmittimen pois käy-
töstä.

 Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Ohjauspyörän lämmitin”. 

Low washer fluid 
(Lasinpesuneste vähissä; jos 
varusteena)
Tämä varoitusviesti näkyy, kun lasin-
pesunestesäiliö on lähes tyhjä.
Täytä lasinpesunestesäiliö.

Low fuel (Polttoaine vähissä)
Tämä varoitusviesti näkyy, kun polt-
toainesäiliö on lähes tyhjä.
Kun viesti tulee näkyviin, myös alhai-
sen polttoainemäärän varoitusvalo 
syttyy mittaristossa.
Etsi lähellä oleva huoltoasema ja 
täytä polttoainesäiliö mahdollisim-
man pian.
 

Low engine oil (Moottoriöljyn 
taso alhainen; jos varusteena)
Tämä varoitusviesti näkyy, kun moot-
toriöljyn taso tulee tarkastaa.
Jos varoitusviesti tulee näkyviin, tar-
kasta moottoriöljyn määrä mahdol-
lisimman pian ja lisää öljyä tarvit-
taessa.
Käytä suosituksen mukaista mootto-
riöljyä ja kaada sitä hitaasti suppilon 
avulla. (Öljyä lisätään n. 0,6–1,0 l)
Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä. (Katso luvun 8 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät.)
Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Var-
mista, ettei öljyn pinnan taso ole 
mittatikun F-merkinnän (Full, täysi) 
yläpuolella.

 Lisätietoja 
Varoitusvalo sammuu, kun ajat noin 
50-100 km moottoriöljyn lisäämisen 
jälkeen ja moottorin lämmettyä.

i
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HUOMAUTUS  
Jos valo palaa jatkuvasti moot-
toriöljyn lisäämisen ja moottorin 
lämpenemisen jälkeen, kun autol-
la on ajettu n. 50–100 km, suosit-
telemme, että tarkistutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.
Moottorin öljytaso pitää tarkistaa 
ja öljy vaihtaa säännöllisesti, vaik-
ka varoitusviesti ei näkyisikään 
moottorin ollessa käynnissä.

Engine has overheated 
(Moottori ylikuumentunut)
Tämä viesti näkyy, kun jäähdytys-
nesteen lämpötila on yli 120 °C. 
Tämä tarkoittaa, että moottori on 
ylikuumentunut ja voi vaurioitua.

 Jos auton moottori on ylikuu-
mentunut, katso luvun 6 kohtaa 
”Ylikuumeneminen”.

Check headlight (Tarkista 
ajovalo, jos toiminto 
varusteena)

Tämä varoitusviesti näkyy, jos ajova-
lot eivät toimi oikein. 
Jos jokin tietty valo (kuten suunta-
vilkku) ei toimi oikein, näkyviin tulee 
erityisesti kyseistä valoa koskeva 
viesti. Kyseisen valon polttimo on 
ehkä vaihdettava.

 Lisätietoja 
Varmista, että vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen polttimon.

Check High Beam Assist 
(HBA) system (Tarkista 
kaukovaloavustin; jos 
varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 
jos kaukovaloavustinjärjestelmässä 
(HBA) on toimintahäiriö. Suositte-
lemme, että tarkistutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”Kaukovaloavustin (HBA)”. 

Check FCA system 
(Tarkista automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä; jos 
varusteena)
Tämä varoitusviesti ilmoittaa tör-
mäysvaroittimella varustetun auto-
maattisen hätäjarrutusjärjestelmän 
(FCA) toimintahäiriöstä. Suosittelem-
me, että tarkistutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjes-
telmä (FCA)”.

Check Driver Attention 
Warning (DAW) system 
(Tarkista kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä (DAW); jos 
varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmässä (DAW) on toimintahäiriö. 
Suosittelemme, että tarkistutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä (DAW)”. 

i
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Check Forward Collision 
Warning system (Tarkasta 
etutörmäysvaroitinjärjestelmä;
jos varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos etutörmäysvaroitinjärjestelmässä 
(DAW) on toimintahäiriö. Suositte-
lemme, että tarkistutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjes-
telmä (FCA)”.

Check Lane Keeping Assist 
(LKA) system (Tarkista kaista-
avustin (LKA); jos varusteena)
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
kaista-avustimessa (LKA) on toi-
mintahäiriö. Suosittelemme, että tar-
kistutat auton valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Kaista-avustin (LKA)”. 

Check exhaust system (Tarkista 
pakojärjestelmä; jos varusteena)
Tämä varoitusviesti näkyy, jos DPF- 
tai GPF-hiukkassuodatinjärjestel-
mässä on toimintahäiriö. Tällöin 
myös hiukkassuodattimen varoitus-
valo vilkkuu.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat DPF- tai GPF-hiuk-
kassuodatinjärjestelmän valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.
DPF: Dieselhiukkassuodatin
GPF: Bensiinihiukkassuodatin

Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Varoitusvalot”.

Low urea (Urealiuos vähissä; 
dieselmoottorilla varustettu 
auto)
Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 
kun urealiuossäiliö on melkein tyhjä.
-  SCR-järjestelmän varoitusvalo syt-

tyy.
Lisää urealiuosta mahdollisimman 
pian.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Alhaisen ureatason varoitusvies-
tit”.

Check urea system 
(Tarkasta ureajärjestelmä; 
dieselmoottorilla varustettu 
auto)
Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 
jos ureajärjestelmässä on toiminta-
häiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat ureajärjestelmän val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Alhaisen ureatason varoitusvies-
tit”.
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LCD-näytön säädöt
LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa 
säätöpainikkeilla.

(1) :  TILA-painike tilojen vaihta-
mista varten

(2) ,  :  SIIRRY-kytkin valikko-
vaihtoehtojen valitse-
mista varten

(3) OK:  VALINTA/NOLLAUS-painike 
valitun valikkokohdan asetta-
mista tai nollaamista varten

LCD-N YTT  

OTM048414

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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LCD-näytön tilat

Tilat Symboli Selitys

Ajotietokone 
 Tässä tilassa näytetään ajamista koskevia tietoja, kuten matkamittari, polttoaineen-
kulutus jne.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Ajotietokone”.

Navigoinnin 
reittiopastus

Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.

Avustavat järjestelmät

Tässä näyttötilassa näytetään seuraavien tilat:
- Kaista-avustin (LKA)
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW)
- Rengaspaine

Saat lisätietoja luvun 5 kohdista ”Kaista-avustin (LKA)”, ”Kuljettajan vireysti-
lan valvontajärjestelmä (DAW)” ja luvun 6 kohdasta ”Rengaspaineiden valvon-
tajärjestelmä (TPMS)”.

Mukautettavat 
asetukset

Tässä toimintatilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

Varoitus Tässä näyttötilassa näytetään vakionopeussäätimeen jne. liittyviä varoitusviestejä.

Tässä annetut tiedot voivat vaihdella auton ominaisuuksien mukaan.
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Shift to P to edit settings 
(Vaihda P-asentoon asetusten 
muokkaamiseksi) / Engage  
parking brake to edit settings 
(Kytke seisontajarru asetusten 
muokkaamiseksi)

Varoitusviesti näkyy, jos yrität vali-
ta Mukautettavat asetukset -kohdan 
valikkovaihtoehdon ajon aikana.
-  Käsivaihteisto
 Turvallisuussyistä mukautettavia 

asetuksia tulee muuttaa vasta sei-
sontajarrun kytkemisen jälkeen.

- Automaattivaihteisto
 Turvallisuussyistä käyttäjäase-

tuksia tulee muuttaa vasta auton 
pysäyttämisen, seisontajarrun 
kytkemisen ja vaihteenvalitsimen 
P-asentoon siirron jälkeen.

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

Lisätietoja eri järjestelmistä on 
tämän käyttöoppaan vastaavissa 
kohdissa.

Ajotietokone-tila

Ajotietokone-tilassa näytetään ajoon 
liittyä tietoja, kuten polttoaineenku-
lutus-, matkamittari- ja ajonopeus-
tietoja.

Lisätietoja on tämän luvun osassa 
”Ajotietokone”.

Navigoinnin reittiopastustila 

Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.

OIK047124L

OPDE046147
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Assist-tila

SCC/LKA/DAW
Tässä näyttötilassa näytetään älyk-
kään vakionopeussäätimen (SCC), 
aktiivisen kaista-avustimen (LKA) ja 
kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmän (DAW) toimintatila.

Lisätietoja on luvun 5 vastaavia 
järjestelmiä käsittelevissä kohdis-
sa. 

Rengaspaine
Tässä näyttötilassa näytetään ren-
gaspaineiden tila.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Käyttövoiman jako (neliveto)
Tässä näyttötilassa näytetään neli-
vetojärjestelmän voimanjako.
Tämä näyttötila ei tule näkyviin, jos 
lukittu neliveto on käytössä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa 
”Nelivetojärjestelmä”.

OTM048124

OTM048125L OTM048127L
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Varoitusviestitila
Varoitusviestit tulevat näkyviin 
LCD-näyttöön useiden sekuntien 
ajaksi seuraavissa tilanteissa:
- Lasinpesuneste vähissä (jos varus-

teena)
- Ulkovalojen toimintahäiriö

(jos varusteena)
-  Kuolleen kulman varoitusjärjes-

telmän (BCW) toimintahäiriö (jos 
varusteena)

-  Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS, jos varusteena)

- Kaukovaloavustimen (HBA) toi-
mintahäiriö (jos varusteena)

- Automaattisen hätäjarrutusjärjes-
telmän (FCA) toimintahäiriö (jos 
varusteena)

Mukautettavat asetukset
Tässä tilassa on mahdollista muut-
taa mm. ovia ja valoja koskevia ase-
tuksia.
1. HUD-näyttö (jos varusteena)
2. Kuljettajaa avustavat järjestelmät
3. Ovet
4. Valot
5. Ääni
6. Mukavuusominaisuudet
7. Huoltoväli
8. Muut toiminnot
9. Kielet
10. Nollaus

Tässä annetut tiedot voivat vaih-
della auton ominaisuuksien 
mukaan.
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Asetukset Selitys

Enable Head-up display (HUD-näytön 
käyttöönotto)

Kun tämä asetus on valittuna, HUD-näyttö on käytössä.

Display Height (näytön korkeus) Mahdollistaa näyttökuvan korkeuden säädön.

Rotation (kierto) Mahdollistaa näyttökuvan kulman säädön.

Brightness (kirkkaus) Mahdollistaa näyttökuvan kirkkauden säädön.

Content Selection (sisällön valinta) Mahdollistaa näytössä näytettävän sisällön valinnan.

Speed Size (nopeusmittarin koko)
• Large/Medium/Small (suuri/keskikokoinen/pieni)

Mahdollistaa näytössä näkyvän nopeusmittarin koon valitsemisen.

Speed Color (nopeusmittarin väri)
• White/Orange/Green (valkoinen/oranssi/vihreä)

Mahdollistaa näytössä näkyvän nopeusmittarin värin valitsemisen.

1. HUD-näyttö
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Asetukset Selitys

SCC response (vakionopeussäätimen 
vaste)

• Fast/Normal/Slow (nopea/normaali/hidas)
Mahdollistaa älykkään vakionopeussäätimen herkkyyden säätämisen.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta ”Älykäs vakionopeussäädin ja automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä”.

Driving assist (avustavat järjestelmät)

• Leading vehicle departure alert (edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus)
Mahdollistaa edellä olevan auton liikkeellelähtövaroituksen ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta ”Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus”.

• Speed Limit Warning (ISLW) (ylinopeusvaroitin)
Mahdollistaa ylinopeusvaroittimen ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Ylinopeusvaroitin (ISLW)”.

DAW (kuljettajan vireystilan valvonta)

Mahdollistaa kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän (DAW) herkkyyden säätämisen.
 - Off/High/Normal (pois käytöstä / suuri / normaali)

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”DAW (Kuljettajan vireystilan valvonta)”.

Warning timing (varoituksen ajoitus)
Mahdollistaa kuljettajaa avustavien järjestelmien varoituksen ajoittamisen.
 - Normal/Later (normaali/myöhästetty)

Warning volume (varoituksen äänen-
voimakkuus)

Mahdollistaa kuljettajaa avustavien järjestelmien varoituksen äänenvoimakkuuden säätämisen.
 - High / Medium / Low (suuri/keskitaso/pieni)

2. Kuljettajaa avustavat järjestelmät
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Asetukset Selitys

Lane safety (kaistaturvallisuus)

Mahdollistaa aktiivisen kaista-avustimen (LKA) toimintatavan säätämisen.
 - LKA (kaista-avustin)
 - LDW (kaistavahti)
 - Off (pois käytöstä)

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Kaista-avustin (LKA)”.

Forward safety (eteenpäinajon turval-
lisuus)

Mahdollistaa törmäysvarottimella varustetun hätäjarrutusjärjestelmän toimintatavan säätämisen.
 - Active assist (aktiivinen avustus)
 - Warning only (pelkkä varoitus)
 - Off (pois käytöstä)

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjär-
jestelmä (FCA)”.

Blind-spot safety (kuolleen kulman 
turvallisuus)

• SEA (takaovien automaattinen turvalukitus)
Mahdollistaa takaovien automaattisen turvalukituksen ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta ”Takaovien automaattinen turvalukitus”.

• RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä)
Mahdollistaa risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW)”.

• Active assist (aktiivinen avustus)

• Warning only (pelkkä varoitus)

• Off (pois käytöstä)

2. Kuljettajaa avustavat järjestelmät
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Asetukset Selitys

Auto Lock (automaattinen lukitus)

• Disable (poista käytöstä): Automaattinen keskuslukitus poistetaan käytöstä.
•  Enable on Speed (käyttöönotto nopeuden mukaan): Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun ajono-

peus ylittää 15 km/h.
•  Enable on Shift (käyttöönotto vaihdettaessa): Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun automaatti-

vaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asennosta R-, N- tai D-asentoon.

Auto Unlock (automaattinen lukituksen 
avaus)

•  Disable (poista käytöstä): Automaattinen ovien lukituksen avaus on pois käytöstä.
•   On key out/On vehicle off (kun avain poistetaan / virta katkaistaan): Kaikkien ovien lukitus avautuu 

automaattisesti, kun virta-avain otetaan virtalukosta tai moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-
asentoon.

•  On Shift to P (vaihdettaessa P-asentoon): Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun auto-
maattivaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon.

Lock/Unlock sound (ovien lukituksen/
avauksen merkkiääni)

Mahdollistaa ovien lukituksen ja avauksen merkkiäänen ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.
Jos yrität lukita jo lukitut ovet uudelleen kauko-ohjainavaimella, kuuluu merkkiääni.

Power tailgate
(sähkötoiminen takaluukku)

Kun tämä asetus on valittuna, sähkötoiminen takaluukku on käytössä.

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Sähkötoiminen takaluukku”.

Power tailgate speed (sähkötoimisen 
takaluukun nopeus)

Mahdollistaa sähkötoimisen takaluukun nopeuden säätämisen.
 - Normal/Fast (normaali/nopea)

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Sähkötoiminen takaluukku”.

Smart tailgate (takaluukun automaatti-
nen avaus älyavaimella)

Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä takaluukun automaattinen avaus älyavai-
mella.

Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta ”Takaluukun automaattinen avaus älyavaimella”.

3. Ovet
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Asetukset Selitys

One Touch Turn Signal 
(kaistanvaihtotoiminto)

• Off: Kaistanvaihtotoiminto on poissa käytöstä.
•  3, 5, 7 Flashes: Suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua 

siirretään hieman.

Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

Head Lamp Delay (ajovalojen 
saattovalotoiminto)

Mahdollistaa ajovalojen saattovalotoiminnon ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

Travel Mode (toispuolisen liikenteen 
toiminto)

Mahdollistaa toispuolisen liikenteen toiminnon käyttöönoton tai poistamisen käytöstä.

Katso lisätietoja tämän kappaleen osasta Valot.

4. Valot

Asetukset Selitys

Welcome sound (vastaanottotoiminnon 
äänimerkki)

Mahdollistaa vastaanottotoiminnon äänimerkin ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

5. Ääni
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Asetukset Selitys

Seat Easy Access (istuimen 
mukavuustoiminto)

• Off: Istuimen mukavuustoiminto on poissa käytöstä.
•  Normal/Extended (normaali / pitkä liike): - Kun moottori sammutetaan, kuljettajan istuin siirtyy auto-

maattisesti taaksepäin joko vähän (Normal-asetus) tai pidemmälle (Extended-asetus). Toiminto helpot-
taa autoon istuutumista ja autosta poistumista.

Lisätietoja on tämän kappaleen osassa Kuljettajan istuimen asentomuisti.

Rear seat passenger alert 
(takamatkustajavaroitin)

Mahdollistaa takamatkustajavaroituksen ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä.

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Takamatkustajavaroitin (ROA)”.

Welcome mirror/light (peilien/ovivalojen 
vastaanottotoiminto)

•  On door unlock (kun ovien lukitus avataan): Sivutaustapeilit palautuvat ajoasentoon ja valot syttyvät 
automaattisesti vastaanottotilaan, kun ovien lukitus avataan.

•  On driver approach (kuljettajan lähestyessä): Sivutaustapeilit palautuvat ajoasentoon ja valot syttyvät 
automaattisesti vastaanottotilaan, kun autoa lähestytään älyavaimen kanssa.

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Vastaanottotoiminto”.

Wireless Charging System (langaton 
latausjärjestelmä)

Mahdollistaa langattoman latausjärjestelmän käyttöönoton tai poistamisen käytöstä.

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä”.

Wiper/Lights Display (pyyhkimien/
valojen näyttö)

Mahdollistaa pyyhin-/valotilan käyttöönoton tai poistamisen käytöstä.
Kun asetus on käytössä, LCD-näyttö näyttää valitun pyyhin-/valotilan aina, kun vaihdat tilaa.

Auto rear wiper (Takalasinpyyhkimen 
automaattitoiminto peruutetaessa)

• Off: Automaattinen takalasin pyyhintätoiminto on poissa käytöstä.
•  ON : Takalasinpyyhin toimii automaattisesti, kun vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta R-asentoon 

tuulilasinpyyhkimen ollessa käytössä. Kun siirrät vaihteenvalitsimen R-asennosta D-asentoon, takalasin 
pyyhkimen toiminta keskeytyy.

Gear Position Pop-up (vaihdeasennon 
osoitus)

Mahdollistaa vaihdeasennon osoituksen ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä.
Kun asetus on otettu käyttöön, vaihdeasento näkyy LCD-näytössä.

Icy road warning (jäisen tienpinnan 
varoitus)

Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jäisen tienpinnan varoitus.

6. Mukavuusominaisuudet
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Asetukset Selitys

Service Interval (huoltoväli) Huoltovälin osoituksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Adjust Interval (huoltovälin säätäminen) Jos huoltovälivalikko on otettu käyttöön, voit asettaa huoltovälin ajan ja kilometrimäärän.

Reset (nollaus) Mahdollistaa huoltovälin nollaamisen.

7. Huoltoväli

 Lisätietoja 
Jos haluat käyttää huoltovälivalikkoa, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

Jos huoltovälitoiminto on otettu käyttöön ja aika ja kilometrimäärä on asetettu, alla olevat viestit tulevat näkyviin vas-
taavissa tilanteissa aina, kun moottori käynnistetään.
- Service in (seuraava huolto)
   :  Ilmoittaa kuljettajalle huoltoon jäljellä olevan kilometrimäärän ja päivien määrän.
Service required (huollon tarve)
   :  Ilmoittaa, että huoltovälin mukainen ajokilometrimäärä tai aikamäärä on umpeutunut tai ylittynyt.

 Lisätietoja 
Seuraavaan huoltoon jäljellä oleva kilometrimäärä ja päivien määrä voivat olla virheelliset alla esitetyissä tilanteissa.
- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asentoon.
- Akkuvaraus on tyhjentynyt.

i

i
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Asetukset Selitys

Fuel Economy Auto Reset (polttoaineen keski-
kulutuksen automaattinen nollaus)

•  Off: Polttoaineen keskikulutus ei nollaudu automaattisesti polttoaineen täytön yhteydessä.
•  After Ignition: Keskimääräinen polttoaineenkulutus nollautuu automaattisesti, kun moottori on 

ollut sammutettuna vähintään 4 tuntia.
•  After Refueling: Keskimääräinen polttoaineenkulutus nollautuu automaattisesti, kun on lisätty 6 

litraa polttoainetta ja ajonopeus ylittää 1 km/h:n nopeuden.

Lisätietoja on tämän luvun osassa ”Ajotietokone”.

Fuel Economy Unit (polttoaineenkulutuksen 
yksikkö)

Mahdollistaa polttoaineenkulutuksen yksikön valitsemisen.
(Vaihtoehdot km/l, l / 100 km, MPG)

Temperature Unit (lämpötilayksikkö)
Mahdollistaa lämpötilayksikön valitsemisen.
(°C,°F)

Tire Pressure Unit (rengaspaineen yksikkö)
Mahdollistaa rengaspaineen yksikön valitsemisen.
(psi, kPa, bar).

8. Muut toiminnot

Asetukset Selitys

Language (kieli) Valitse käyttöliittymän kieli. Voit valita AVN-järjestelmän kielen (jos varusteena).

9. Kielen valinta (jos varusteena)

Asetukset Selitys

Reset (nollaus)
Voit palauttaa valikkojen tehdasasetukset mukautettujen asetusten tilassa. Kaikki mukautettujen 
asetusten tilan valikot kieltä ja huoltoväliä lukuun ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.

10. Nollaus
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Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka 
esittää näytöllä ajamiseen liittyvää 
tietoa.

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

Ajotietokoneen näyttötilat

Voit vaihtaa ajotietokoneen näyt-
tötilaa painamalla ohjauspyörän 
kytkimiä , .

i

AJOTIETOKONE 

OTM048414

• Osamatkamittari
• Polttoaineen keskikulutus
• Ajoaika

Kertyneet tiedot

• Osamatkamittari
• Polttoaineen keskikulutus
• Ajoaika

Ajotiedot

• Polttoaineen keskikulutus
•  Polttoaineen hetkellinen 

kulutus

Polttoaineenkulutus

Digitaalinen nopeusmittari

Älykäs vaihto

Automaattisen pysäytyksen 
aika (jos varusteena)

↕

↕

↕

↕

↕

Urealiuoksen määrä (jos 
varusteena)

↕
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Polttoaineenkulutus 

Keskikulutus (1)
• Järjestelmä laskee polttoaineen 

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

• Polttoaineen keskikulutus voidaan 
nollata manuaalisesti tai automaat-
tisesti.

Manuaalinen nollaus
Voit nollata keskinopeuden paina-
malla ohjauspyörän [OK]-painiketta 
yli yhden sekunnin ajan keskikulu-
tuksen näkyessä näytössä.

Automaattinen nollaus
Jos haluat, että polttoaineen keskiku-
lutus nollautuu automaattisesti tank-
kauksen yhteydessä, valitse ”Fuel 
economy auto reset” -tila LCD-näy-
tön mukautettavien asetusten vali-
kossa.
-  After Ignition: Polttoaineen keski-

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

-  After Refueling: Polttoaineen keski-
kulutus nollataan ajonopeuden ylit-
täessä 1 km/h, kun polttoainetta on 
lisätty yli 6 litraa. 

 Lisätietoja 
Polttoaineen keskikulutuksen arvo voi 
olla epätäsmällinen, jos autolla on 
ajettu alle 300 metriä sen jälkeen, kun 
moottori on käynnistetty asettamalla 
käynnistyspainike ON-asentoon.

Hetkellinen kulutus (2)
• Tässä osassa näytetään polttoai-

neen hetkellinen kulutus viimeisten 
sekuntien aikana, kun ajonopeus 
on 10 km/h.

Kertyneiden tietojen näyttö 

Tässä näytössä näkyvät kertynyt 
ajomatka (1), polttoaineen keskikulu-
tus (2) ja kokonaisajoaika (3).
Tietojen kertyminen alkaa viimeisim-
mästä nollauksesta.
Voit nollata tiedot manuaalisesti pai-
namalla OK-painiketta ja pitämällä 
sitä painettuna, kun kertyneiden tie-
tojen näyttö on näkyvissä. Ajomatka, 
keskimääräinen polttoaineenkulutus 
ja kokonaisajoaika nollautuvat yhtä-
aikaisesti.

i

OIK047124L OIK047174L/OIK047175L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Kertyneiden ajotietojen laskenta jat-
kuu koko ajan moottorin käydessä 
(ajon aikana ja auton ollessa pysäh-
tyneenä esimerkiksi liikennevaloihin).

 Lisätietoja 
Autolla on ajettava vähintään 300 
metriä sen jälkeen, kun sytytysvirta 
on katkaistu ja kytketty uudelleen, 
jotta polttoaineen keskikulutus voi-
daan laskea uudelleen.

Ajotietojen näyttö

Tässä näytössä näkyvät ajomatka 
(1), polttoaineen keskikulutus (2) ja 
kokonaisajoaika (3).
Tiedot koskevat aikaa sen jälkeen, 
kun sytytysvirta on kytketty viimeksi. 
Ajotietojen näyttö kuitenkin nollautuu 
automaattisesti, kun moottori on ollut 
sammutettuna vähintään 4 tuntia.
Voit nollata tiedot manuaalisesti pai-
namalla OK-painiketta ja pitämäl-
lä sitä painettuna, kun ajotietojen 
näyttö on näkyvissä. Ajomatka, kes-
kimääräinen polttoaineenkulutus ja 
kokonaisajoaika nollautuvat yhtäai-
kaisesti.

Ajotietojen laskenta jatkuu koko ajan 
moottorin käydessä (ajon aikana ja 
auton ollessa pysähtyneenä esimer-
kiksi liikennevaloihin).

 Lisätietoja 
Autolla on ajettava vähintään 300 
metriä sen jälkeen, kun sytytysvirta 
on katkaistu ja kytketty uudelleen, 
jotta polttoaineen keskikulutus voi-
daan laskea uudelleen.

Digitaalinen nopeusmittari 
Näytössä näkyy ajonopeus (km/h, 
MPH).

ii

OIK047151

OIK047176L/OIK047177L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Älykäs vaihto

Tässä tilassa näytetään valittuna 
oleva ajotila.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Ajotilan valintajärjestelmä”.

Auto stop -aika (jos varusteena)

Toiminto ilmoittaa ajan, jonka moot-
tori on ollut pysähtyneenä moottorin 
automaattisen sammutus- ja käyn-
nistysjärjestelmän (ISG) Auto stop 
-tilassa.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta 
”Automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
(ISG)”.

Ureamäärän mittari (dieselmoot-
tori, jos varusteena)

Tässä tilassa näytetään ureasäi-
liössä jäljellä olevan urealiuoksen 
määrä.

OIK047179L OTL045191L

OTM048163L
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HUD-TUULILASIN YTT  (JOS VARUSTEENA)

HUD- eli tuulilasinäyttö heijastaa mit-
tariston ja navigointiohjeet tuulilasis-
sa olevaan läpinäkyvään näyttöön.

HUD-näytön käyttöä koskevat 
varotoimet
HUD-näytössä näkyviä tietoja voi 
olla hankala erottaa seuraavissa 
tilanteissa.
- Kuljettaja ei istu kunnollisessa 

asennossa kuljettajan istuimella.
- Kuljettaja käyttää polarisoituja 

aurinkolaseja.
- HUD-näytön kannen päällä on 

jokin esine.
- Autolla ajetaan märällä tiellä.
- Auton sisälle on asennettu jokin 

asiaankuulumaton valo tai auton 
ulkopuolelta heijastuu kirkasta 
valoa.

- Kuljettaja käyttää silmälaseja.
- Kuljettaja käyttää piilolinssejä.
Jos HUD-näytössä näkyviä tietoja on 
hankala erottaa, säädä HUD-näytön 
kulmaa tai kirkkaustasoa mukautetta-
vien asetusten tilassa. Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa ”LCD-näyttö”.

OTM048044L

• Tuulilasia ei tule sävyttää eikä 
siihen tule lisätä minkäänlai-
sia metallipäällysteitä. Muus-
sa tapauksessa HUD-näytön 
kuvaa voi olla mahdotonta 
erottaa.

• Kojelaudan päälle ei tule aset-
taa mitään varusteita eikä tuu-
lilasiin pidä kiinnittää mitään.

• HUD-näytössä näkyvät kuol-
leen kulman varoitusjärjestel-
män (BCW) varoitukset ovat 
vain täydentäviä. Älä luota 
pelkästään niihin kaistaa vaih-
taessasi. Katso aina ympärillesi 
ennen kaistan vaihtamista.

 VAROITUS  
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HUD-näytön kytkeminen päälle 
ja pois

Voit ottaa HUD-näytön käyttöön valit-
semalla Head-Up Display -toiminnon 
mittariston LCD-näytön mukautetta-
vien asetusten tilassa.
Jos et valitse Head-Up Display -toi-
mintoa, HUD-näyttö ei ole käytössä.

HUD-näytön tiedot

1.  Vaiheittaiset TBT-navigointiohjeet 
(jos varusteena)

2.  Nopeusrajoitusmerkit (jos varus-
teena)

3. Nopeusmittari
4.  Asetettu vakionopeus (jos varus-

teena)
5.  Älykkään vakionopeussäätimen 

(SCC) tiedot (jos varusteena)
6.  Kaista-avustimen (LKA) tiedot (jos 

varusteena)
7.  Kuolleen kulman varoitusjärjestel-

män (BCW) tiedot (jos varusteena)
8. Varoitusvalot (polttoaine vähissä)
9. Audio-/videojärjestelmän tiedot

Jos HUD-näytöllä varustetun 
auton tuulilasi joudutaan vaih-
tamaan, se tulee aina vaihtaa 
tuulilasiin, joka on suunniteltu 
käyttöön HUD-näytön kanssa. 
Muussa tapauksessa HUD-näy-
tön kuvat voivat näkyä päällek-
käisinä tuulilasia vasten.

 HUOMIO

OIK047152N

OTM048418L



3-110

Auton ominaisuudet

 Lisätietoja 
Jos valitset HUD-näytön sisällöksi 
vaiheittaiset TBT-navigointiohjeet, 
vaiheittaisia TBT-navigointiohjeita ei 
näytetä LCD-näytössä.

HUD-näytön asetukset
Voit muuttaa LCD-näytössä seuraa-
via HUD-näytön asetuksia.
• Enable Head-up display (HUD-näy-

tön käyttöönotto)
• Display Height (näytön korkeus)
• Rotation (kierto)
• Brightness (kirkkaus)
• Content Selection (sisällön valinta)
• Speed Size (nopeusmittarin koko)
• Speed Color (nopeusmittarin väri)
 Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

  

i



3-111

Auton om
inaisuudet

3

Ulkopuoliset valot
Valokytkin

Käännä ajovalokytkintä seuraavasti 
käyttääksesi valoja:
(1) O (OFF) -asento (pois päältä)

(2)  AUTO-asento (automaattitila, jos 
varusteena)

(3) Seisontavaloasento
(4) Ajovaloasento

AUTO-asento (automaattitila, jos 
varusteena)

Kun valokatkaisin on AUTO-
asennossa, seisonta- ja ajovalot syt-
tyvät ja sammuvat automaattisesti 
ympäristön valoisuuden mukaan.

Suosittelemme, että kytket valot 
manuaalisesti pimeällä, sumussa ja 
pimeissä paikoissa, esimerkiksi tun-
nelissa ja pysäköintitalossa silloinkin, 
kun valojen automaattinen AUTO-tila 
on käytössä.

HUOMAUTUS

• Älä peitä mittaristossa olevaa 
anturia (1) äläkä kaada sen pääl-
le mitään nesteitä.

• Älä puhdista anturia ikkunanpe-
suaineella, sillä se jättää ohuen 
kalvon, joka haittaa anturin toi-
mintaa.

• Päivävaloautomatiikka ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos tuuli-
lasiin on asennettu tummennus-
kalvo tai muun tyyppinen pinnoi-
te.

VALOT

OTM048073

OTL045251L

 ■ Tyyppi A

OPDE046065

 ■ Tyyppi B
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Seisontavaloasento ( )
Seisontavalot, rekisterikilven valo ja 
mittariston valot palavat.

Ajovaloasento ( )
Ajovalot, seisontavalot, rekisterikil-
ven valo ja mittariston valot palavat.

 Lisätietoja 
Virta-avaimen täytyy olla 
ON-asennossa, jotta ajovaloja voi-
daan käyttää.

Kaukovalojen käyttö

Kytke kaukovalot työntämällä vipua 
kojelautaan päin. Vipu palaa perus-
asentoon. 
Kaukovalojen merkkivalo syttyy nii-
den ollessa päällä.
Sammuta kaukovalot vetämällä 
vipua itseesi päin. Lähivalot syttyvät.

OAE046469L OAE046467L

OAE046453L

Älä käytä kaukovaloja toisen 
ajoneuvon lähestyessä edestä-
päin. Kaukovalot saattavat häi-
käistä vastaantulijan tai edellä 
ajavan auton kuljettajan.

 VAROITUS  

i
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Valomerkki annetaan vetämällä kau-
kovalovipua itseen päin ja vapautta-
malla vipu. Kaukovalot ovat päällä 
niin kauan kuin pidätät vipua.

Kaukovaloavustin (HBA) 
(jos varusteena)

Kaukovaloavustin (HBA) vaihtaa 
automaattisesti lähi- ja kaukovalo-
jen välillä muiden autojen valojen ja 
ympäristön olosuhteiden mukaan.

Käyttö
1. Käännä valokytkin AUTO-asen-

toon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua 

kojelautaan päin.
3.  Kaukovaloavustimen ( ) merkki-

valo syttyy. 

4. Kaukovaloavustin kytkeytyy päälle, 
kun ajonopeus ylittää 40 km/h.

 1)  Jos työnnät valokytkintä pois-
päin itsestäsi kaukovaloavus-
timen toimiessa, se kytkeytyy 
pois käytöstä ja kaukovalot pala-
vat jatkuvasti.  

 2)  Jos vedät valokytkintä itseä-
si päin, kun kaukovalot eivät 
ole päällä, kaukovalot syttyvät 
ja kaukovaloavustin pysyy käy-
tössä. Kun vapautat valokytki-
men, vipu palaa keskiasentoon 
ja kaukovalot kytkeytyvät pois 
päältä.

 3)  Jos vedät valokytkintä itseäsi 
päin, kun kaukovaloavustin on 
sytyttänyt kaukovalot, kaukova-
lot sammuvat ja kaukovaloavus-
tin kytkeytyy pois käytöstä. 

 4)   Jos valokytkin siirretään ajo-
valoasentoon, kaukovaloavustin 
kytkeytyy pois päältä ja lähivalot 
jäävät palamaan.

OAE046455L

OPDE046057
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Ollessaan käytössä kaukovaloavus-
tin vaihtaa kaukovaloista lähivaloihin 
seuraavissa  olosuhteissa.
- Järjestelmä havaitsee vastaantule-

van ajoneuvon ajovalot. 
- Järjestelmä havaitsee edellä aja-

van ajoneuvon takavalot.
- Järjestelmä havaitsee polkupyö-

rän tai moottoripyörän ajovalon tai 
takavalon.

-  Auton ympäristössä on riittävästi 
valoa eikä kaukovaloja tarvita.

- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 
muuten kirkkaan valolähteen. 

- Jos valokytkin ei ole AUTO-
asennossa.

- Kun kaukovaloavustin kytketään 
pois päältä.

- Ajonopeus alittaa 35 km/h.

Varoitusvalot ja viestit

Jos kaukovaloavustin ei toimi oikein, 
näyttöön tulee tätä koskeva varoitus-
viesti. Kun viesti on poistunut näytös-
tä, yleisvaroitusvalo ( ) syttyy. 
Suosittelemme, että tarkistutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

OOS047127L

Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa.
  Kun vastaantulevan tai edellä 

ajavan ajoneuvon valot ovat 
himmeät

• Kun vastaantulevan tai edel-
lä ajavan ajoneuvon valoja 
ei havaita, sillä ne ovat puut-
teelliset (palanut polttimo) tai 
ne jäävät esimerkiksi jonkin 
esteen taakse.

• Vastaantulevan tai edellä aja-
van ajoneuvon valot ovat likai-
set tai esim. kuran tai lumen 
peitossa.

• Edellä ajavan ajoneuvon taka-
valot on sammutettu, mutta 
sumuvalot palavat tms.

 HUOMIO



3-115

Auton om
inaisuudet

3

  Kun ulkoiset olosuhteet häi-
ritsevät järjestelmän toimin-
taa

• Kun havaitaan valonlähde, 
joka on saman muotoinen kuin 
edellä ajavan auton valo.

• Ajovalon polttimon on vaihta-
nut joku muu kuin jälleenmyyjä 
tai tämän valtuuttama korjaa-
mo. 

• Ajovalot on suunnattu virheel-
lisesti. 

• Ajettaessa mutkaisella, kapeal-
la tai kuoppaisella tiellä.

• Ajettaessa ala- tai ylämäessä.
• Edessä oleva risteys tai mutka 

peittää näkyvyyttä. 
• Näkyvissä on liikennevalo, hei-

jastava liikennemerkki, vilkku-
valo tai liikennepeili.

• Ajokeli on huono, tiellä on 
vesilammikoita tai lunta. 

• Edellä ajavan ajoneuvon taka-
valot on sammutettu, mutta 
sumuvalot palavat.

• Vastaantuleva auto tulee vas-
taan mutkan takaa.

• Auto on kallistunut esim. vara-
renkaan asennuksen jälkeen, 
tai autoa hinataan.

• Kun kaista-avustimen (LKA) jär-
jestelmän varoitusvalo syttyy. 
(jos varusteena)

  Kun näkyvyys eteen on huono
• Vastaantulevan tai edellä ajavan 

ajoneuvon valot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa.

• Sumu, sumusavu, ilmansaasteet, 
vesi- tai lumisade heikentää vas-
taantulevan tai edellä ajavan ajo-
neuvon valojen tunnistamista.

• Etuikkuna on lian peitossa.
• Näkyvyys on huono esim. 

sumun, vesi- tai lumisateen 
vuoksi.

• Älä pura etukameraa väliaikai-
sesti, sävytettyä ikkunaa var-
ten tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat 
sen uudelleen, suosittelemme, 
että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä mahdollista kalibroin-
tia varten.

• Jos vaihdat tai asennat tuulila-
sin tai etukameran uudelleen, 
suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Varo, ettei kaukovaloavustinyk-
sikköön pääse vettä äläkä irro-
ta tai vaurioita kaukovaloavus-
tinjärjestelmään liittyviä osia.

• Älä aseta törmäyssuojan päälle 
valoa heijastavia esineitä kuten 
peilejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-anturiin.

 VAROITUS  
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Suuntavilkut ja 
kaistanvaihtotoiminto

Suuntavilkkua näytetään vasemmal-
le painamalla vipu alas ja oikeal-
le työntämällä vipu ylös asentoon 
(A). Kaistanvaihdon merkiksi liiku-
ta suuntavilkkuvipua hiukan ja pidä 
sitä asennossa (B). Vipu palaa OFF-
asentoon vapautettaessa tai kun 
palaat omalle kaistallesi.
Jos suuntavilkun merkkivalo syttyy, 
muttei vilku, tai vilkkuu tavallisesta 
poikkeavasti, suuntavilkun polttimo 
on saattanut palaa, jolloin se on vaih-
dettava uuteen.

Kaistanvaihtotoiminto 
Kaistanvaihtotoimintoa käytetään lii-
kuttamalla suuntavilkkuvipua hieman 
ja vapauttamalla se. Suuntavilkku 
vilkkuu 3, 5 tai 7 kertaa ja osoittaa 
kaistanvaihtoaikeesi.
Kaistanvaihtotoiminto otetaan käyt-
töön ja poistetaan käytöstä LCD-
näytön mukautettavissa asetuksis-
sa. Voit myös valita asetuksista vil-
kutuskertojen määrän (3, 5 tai 7). 
Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

Etusumuvalot (jos varusteena)

Sumuvaloja käytetään parantamaan 
huonoa näkyvyyttä sumun, sateen, 
lumisateen, tms. aikana. 

OPDE046066

OTLE045284

• Toisinaan kaukovaloavustin 
ei ehkä toimi asianmukaises-
ti. Järjestelmä on tarkoitettu 
vain ajomukavuutta paranta-
maan. Turvallinen ajotapa on 
kuljettajan vastuulla. Tarkista 
aina myös tieolosuhteet tur-
vallisuutesi vuoksi.

• Jos järjestelmä ei toimi asian-
mukaisesti, vaihda lähi- ja kau-
kovalojen välillä manuaalisesti.
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Voit sytyttää ja sammuttaa sumuva-
lot ajovalokytkimen vieressä olevalla 
kytkimellä.
1. Sytytä seisontavalot.
2.  Käännä valokytkin (1) etusumuva-

lojen asentoon.
3.  Voit sammuttaa etusumuvalot 

kääntämällä valokytkimen uudel-
leen sumuvaloasentoon tai sam-
muttamalla seisontavalot.

HUOMAUTUS

Sumuvalot kuluttavat runsaasti 
virtaa. Käytä sumuvaloja vain, kun 
näkyvyys on huono.

Etusumuvalo (jos varusteena)

Etusumuvaloilla varustettu auto
Takasumuvalon sytyttäminen:
Sytytä seisontavalot, käännä sumu-
valokytkin (1) etusumuvalojen asen-
toon ja käännä sumuvalokytkin (1) 
sitten takasumuvalojen asentoon. 
Voit sammuttaa takasumuvalot jolla-
kin seuraavista tavoista:
• Sammuta seisontavalot.
• Käännä sumuvalokytkin uudelleen 

takasumuvalojen asentoon.
• Kun valokytkin on seisontavalo-

asennossa ja sammutat etusumu-
valot, myös takasumuvalot sam-
muvat.

Autot, joissa ei ole etusumuvaloja
Takasumuvalon sytyttäminen:
Aseta valokytkin ajovaloasentoon ja 
käännä sumuvalokytkin (1) tämän 
jälkeen takasumuvalojen asentoon.

Voit sammuttaa takasumuvalot jolla-
kin seuraavista tavoista:
• Sammuta ajovalot.
• Käännä sumuvalokytkin uudelleen 

takasumuvalojen asentoon.

OTLE045285

OPDE046064
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Akkuvahtitoiminto
Tämän toiminnon tarkoitukse-
na on estää akun tyhjeneminen. 
Järjestelmä sammuttaa automaat-
tisesti seisontavalot, kun kuljettaja 
sammuttaa moottorin ja avaa kuljet-
tajan puoleisen oven.
Järjestelmä sammuttaa seisontava-
lot, kun auto pysäköidään yöllä tien 
sivuun.
Seisontavalot voidaan jättää tarvit-
taessa päälle seuraavasti, vaikka 
moottori sammutetaan:
1)  Avaa kuljettajan puoleinen ovi.
2)  Käännä ohjauspylvään valokytki-

mestä seisontavalot ensin OFF- ja 
sitten ON-asentoon.

Ajovalojen saattovalotoiminto 
(jos varusteena)
Ajovalot (ja/tai seisontavalot) jäävät 
palamaan noin viiden minuutin ajak-
si, kun virtalukko asetetaan ACC- 
tai OFF-asentoon ajovalojen ollessa 
päällä. Ajovalot (ja/tai seisontavalot) 
kuitenkin sammuvat 15 sekunnin 
kuluttua, jos kuljettajan puoleinen ovi 
avataan ja suljetaan moottorin sam-
muttamisen jälkeen.
Ajovalot (ja/tai seisontavalot) voidaan 
sammuttaa painamalla kauko-ohjai-
navaimen tai älyavaimen lukituspai-
niketta kahdesti tai kääntämällä valo-
kytkin joko OFF- tai AUTO-asentoon. 
Jos kuitenkin kytket valokytkimen 
AUTO-asentoon pimeän aikaan, ajo-
valot eivät sammu.
Voit halutessasi poistaa ajovalo-
jen saattovalotoiminnon käytöstä 
tai ottaa sen käyttöön LCD-näytön 
mukautettavien asetusten tilassa. 
Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

HUOMAUTUS

Jos kuljettaja poistuu muusta kuin 
kuljettajan ovesta, akkuvahtitoi-
minto ei toimi eivätkä saattova-
lot sammu automaattisesti. Akku 
saattaa tällöin tyhjentyä. Sammuta 
tässä tapauksessa aina ajovalot 
ennen autosta poistumista.

Päiväajovalot (DRL) 
(jos varusteena)
Päiväajovalot auttavat muita havait-
semaan autosi helpommin päivällä, 
erityisesti aamu- ja iltahämärässä.
Päivävaloautomatiikka kytkee valot 
pois päältä automaattisesti seuraa-
vissa tapauksissa: 
1.  Ajo- tai etusumuvalot on sytytetty.  
2.  Seisontavalokytkin on ON-asen-

nossa.
3. Moottori on sammutettu.
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Toispuolisen liikenteen toiminto 
(jos varusteena)
Lähivalojen valokuvio on epäsym-
metrinen. Jos ajat maassa, jossa on 
eripuolinen liikenne kuin kotimaas-
sasi, tämä epäsymmetrinen osa häi-
käisee vastaantulevien autojen kul-
jettajia.
ECE-määräykset edellyttävät erinäi-
siä teknisiä ratkaisuja (esim. auto-
maattista vaihtojärjestelmää, teipin 
käyttöä, ajovalojen suuntaamista 
alas) tämän häikäisemisen välttä-
miseksi. Tämän auton ajovalot on 
suunniteltu siten, että ne eivät häi-
käise vastaantulevien autojen kul-
jettajia. 
Voit halutessasi poistaa toispuoli-
sen liikenteen toiminnon käytöstä 
tai ottaa sen käyttöön LCD-näytön 
mukautettavien asetusten tilassa. 
Siirry asetukseen Lights  Travel 
Mode (valot  toispuolisen liiken-
teen tila).

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

Ajovalojen korkeudensäätö 
(jos varusteena)

Käsisäätöinen
Ajovalojen korkeudensäätökytkimel-
lä voit säätää ajovalojen korkeuden 
matkustajien määrän ja tavaratilaan 
lastatun kuorman mukaan.
Suuntaa ajovaloja alaspäin valit-
semalla suurempi arvo kytkimestä. 
Säädä ajovalojen korkeus asianmu-
kaisesti, jotta ne eivät häikäisisi vas-
taantulijoita.

Alla on esimerkkejä soveltuvista kyt-
kimen asennoista eri kuormituksilla. 
Jos auton kuormitus poikkeaa tau-
lukossa esitetystä, valitse kytkimen 
asento, joka on lähimpänä sitä.

OTM048070

Kuormitus
Kytkimen 

asento

Pelkkä kuljettaja 0

Kuljettaja ja etumatkustaja 0

Matkustaja jokaisella istuimella 
(kuljettaja mukaan lukien)

1

Kaikki matkustajat (mukaan 
lukien kuljettaja) + suurin sallittu 
kuorma

2

Kuljettaja + suurin sallittu 
kuorma 

3
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Automaattisesti säätyvä
Järjestelmä säätää ajovalojen kor-
keuden automaattisesti matkustajien 
määrän ja tavaratilaan lastatun kuor-
man mukaan.
Se säätää ajovalojen korkeuden 
automaattisesti myös erilaisten ajo-
tilanteiden mukaan.

Kaarrevalojärjestelmä (AFLS) 
(jos varusteena)

Kaarrevalojärjestelmä muuttaa valo-
jen suuntausta ja korkeutta ohjaus-
pyörän asennon ja ajonopeuden 
mukaan, jotta näkökenttäsi olisi 
mahdollisimman laaja.
Käännä valokytkin AUTO-asentoon 
moottorin ollessa käynnissä. 
Kaarrevalojärjestelmä toimii ajovalo-
jen ollessa päällä.
Kytke järjestelmä pois käytöstä 
kääntämällä ajovalokytkin muuhun 
asentoon. Ajovalojen suuntauksen-
säätö ei toimi järjestelmän ollessa 
pois päältä, mutta ajovalojen korkeu-
densäätö tapahtuu automaattisesti 
tästä huolimatta.

Kaarrevalojärjestelmän (AFLS) vika-
valo syttyy, kun kaarrevalojärjestel-
mässä on toimintahäiriö.
Pysäytä auto turvalliseen paikkaan, 
sammuta moottori ja käynnistä se 
uudelleen. Jos tämä merkkivalo 
palaa jatkuvasti, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-huollossa.

Suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos toiminto ei toimi 
asianmukaisesti. Älä yritä etsiä 
vikaa tai vaihtaa johtimia itse.

 VAROITUS  

OTM048073

OTM048461L
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Peili- ja ovivalojen vastaan-
ottotoiminto (jos varusteena)
Peili- ja ovivalojen 
vastaanottotoiminto (jos 
varusteena)

Peilien maavalot ja ovenkahvojen 
valot
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) on 
suljettu ja lukittu, peilien ja ovenkah-
van valot syttyvät noin 15 sekunnin 
ajaksi seuraavissa tapauksissa.
1.  Jos asetus ”Convenience  

Welcome mirror/light  On door 
unlock” (Mukavuus  peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto   
kun ovien lukitus avataan) on valit-
tu LCD-näytön mukautettavissa 
asetuksissa,

 •   valot syttyvät, kun painat älyavai-
men ovien lukituksen avauspaini-
ketta.

 •   valot syttyvät, kun painat oven 
ulkokahvan painiketta ja älyavain 
on mukanasi.

2.  Jos asetus ”Convenience  
Welcome mirror/ light  On door 
unlock” (Mukavuus  peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto  kun 
ovien lukitus avataan) ja asetus 
”Convenience  Welcome mir-
ror/ light  On driver approach” 
(Mukavuus  peilien/ovivalojen 
vastaanottotoiminto  kuljetta-
jan lähestyessä) on valittu LCD-
näytön mukautettavista asetuksis-
ta, valot syttyvät, kun menet auton 
luo ja älyavain on mukanasi.

Voit halutessasi ottaa vastaanottotoi-
minnon käyttöön tai poistaa sen käy-
töstä LCD-näytön mukautettavien 
asetusten tilassa. 

Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”.

 

Ajovalot ja seisontavalot
Seisontavalot ja ajovalot syttyvät 15 
sekunnin ajaksi, kun ajovalot on kyt-
ketty (valokytkin on ajovalojen asen-
nossa tai AUTO-asennossa) ja kaikki 
ovet (ja takaluukku) on suljettu ja 
lukittu ja ovilukituksen avauspainiket-
ta painetaan kauko-ohjainavaimessa 
tai älyavaimessa.
Jos painat ovien lukituspainiketta tai 
lukituksen avauspainiketta uudelleen 
tässä tilanteessa, seisonta- ja ajova-
lot sammuvat välittömästi.

Sisävalo
Kun sisävalokytkin on DOOR-
asennossa ja kaikki ovet (ja taka-
luukku) on suljettu ja lukittu, katto-
valo syttyy noin 30 sekunnin ajaksi 
seuraavissa tapauksissa:
• Painat ovilukituksen avauspainiket-

ta kauko-ohjainavaimessa tai äly-
avaimessa.

• Painat oven ulkokahvan painiketta 
ja älyavain on mukanasi.

Jos painat tässä tilanteessa ovien 
lukituspainiketta tai lukituksen avaus-
painiketta uudelleen, kattovalo sam-
muu välittömästi.

OTM048072
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Sisävalot
HUOMAUTUS

Älä jätä sisävaloja päälle pitkäksi 
aikaa, kun moottori ei ole käynnis-
sä, koska akkuvaraus purkautuu 
muutoin.

Sisävalojen automaattinen 
sammutus
Sisävalot sammuvat automaattisesti 
n. 20 minuutin kuluttua moottorin 
sammutuksesta ja ovien sulkemi-
sesta. Jos ovi on auki, sisävalo sam-
muu 40 minuutin kuluttua moottorin 
sammutuksesta. Jos ovet lukitaan 
ja murtohälytinjärjestelmä kytkeytyy, 
sisävalot sammuvat viiden sekunnin 
kuluttua.

Etuosan valot

(1) Matkustamon etuosan kattovalo
(2)  Kattovalojen sytytys oven avau-

tuessa
(3) Kartanlukuvalo

Kartanlukuvalo ( )
Kytke kartanlukuvalo päälle tai pois 
päältä painamalla jompakumpaa pai-
nikkeista. Tämä on kohdevalo, jota 
on kätevä käyttää pimeällä kartan 
lukemiseen tai kuljettajan tai etumat-
kustajan muihin tarpeisiin.

Kattovalo edessä ( ) 
Paina tätä painiketta kytkeäksesi 
matkustamon etu- ja takaosan valot 
päälle ja pois päältä.

Kattovalojen sytytys oven 
avautuessa ( ) 

  
Etu- tai takakattovalot syttyvät, kun 
etu- tai takaovi avataan moottorin 
ollessa päällä tai sammutettuna. Kun 
ovien lukitus avataan älyavaimella, 
etu- ja takalukuvalot syttyvät noin 30 
sekunniksi, jos mitään ovea ei avata. 
Etu- ja takalukuvalot sammuvat vii-
veellä noin 30 sekunnin kuluttua, 
jos ovi suljetaan. Jos virtalukko on 
ON-asennossa tai kaikki ovet ovat 
lukittuina, etu- ja takakattovalot sam-
muvat. 

Älä pidä sisävaloja päällä ajon 
aikana, kun ulkona on pimeää. 
Sisävalojen käyttö saattaa hai-
tata näkyvyyttä ja johtaa onnet-
tomuuteen.

 VAROITUS  

OTM048074L

OTM048075

 ■ Tyyppi A (ilman kattoluukkua)

 ■ Tyyppi B (kattoluukun kanssa)
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Jos jokin ovi avataan kun virtalukko 
on ACC- tai OFF-asennossa, etu- ja 
takakattovalot palavat vielä noin 20 
minuuttia. 

Kattovalot takana

Matkustamon takaosan valokytkin: 
Kytke valo päälle tai pois päältä pai-
namalla painiketta.

Tavaratilan valaistus

• ON:  Tavaratilan valo palaa koko 
ajan.

• DOOR:  Tavaratilan valo syttyy, 
kun avaat takaluukun.

• OFF:   Tavaratilan valo ei pala.

OTM048076

OTM048409

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

OTM048079
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Ehostuspeilin valo (mikäli 
varusteena)

Kytke valo päälle tai pois päältä pai-
namalla kytkintä.
•  :  Sytytä valo painamalla tätä 

painiketta.
•  :  Sammuta valo painamalla 

tätä painiketta.

HUOMAUTUS

Pidä kytkin aina off-asennossa, 
kun ehostuspeilin valo ei ole käy-
tössä. Jos häikäisysuoja suljetaan 
valoa sammuttamatta, häikäisy-
suoja voi vaurioitua ja akkuvaraus 
purkautua. 

Hansikaslokeron valo

Hansikaslokeron valo syttyy, kun 
avaat hansikaslokeron.
Jos hansikaslokeroa ei suljeta, lamp-
pu sammuu 20 minuutin kuluttua.

HUOMAUTUS

Sulje hansikaslokero huolellisesti, 
jotta valo ei jää palamaan, jolloin 
akkuvaraus voi purkautua.

Maavalo

Maavalojen vastaanottotoiminto
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) on 
suljettu ja lukittu, maavalo syttyy noin 
15 sekunnin ajaksi, jos ovien lukitus 
avataan kauko-ohjainavaimella tai 
älyavaimella tai oven ulkokahvasta. 
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
maavalojen vastaanottotoiminto. 

OOS047055

OTM048077 OTM048080
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Maavalojen saattovalotoiminto
Kun virtalukko asetetaan OFF-
asentoon ja kuljettajan ovi avataan, 
maavalo syttyy n. 30 sekunnin ajak-
si. Jos kuljettajan ovi suljetaan 30 
sekunnin kuluessa, maavalo sam-
muu 15 sekunnin kuluttua. Jos kuljet-
tajan ovi suljetaan ja lukitaan, maa-
valo sammuu välittömästi. 
Maavalojen saattovalotoiminto syttyy 
ainoastaan silloin, kun ovi avataan 
ensimmäisen kerran moottorin sam-
mutuksen jälkeen. 
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A:  Pyyhkimien nopeudensäätö 
(tuulilasi)

    ·  / MIST – Kertapyyhkäisy
    · O / OFF – Pois päältä
    · --- / INT – Jaksottainen pyyhintä 
      AUTO* – Automaattinen pyyhintä
    · 1 / LO – Pieni pyyhintänopeus
    · 2 / HI – Suuri pyyhintänopeus

B:  Jaksottaisen pyyhinnän pyy-
hintätiheyden säätö 

C: Pesu ja lyhyt pyyhintä (tuulilasi) 

D: Takalasinpyyhkimen käyttö*
    · 2 / HI – Suuri pyyhintänopeus
    · 1 / LO – Pieni pyyhintänopeus 
    · O / OFF – Pois päältä

E: Pesu ja lyhyt pyyhintä (takalasi)

* : jos varusteena

PYYHKIJ T JA PESULAITTEET
 ■ Tuulilasinpyyhin/-pesulaite  ■ Takalasinpyyhin/-pesulaite

OTM048446L/OTLE045161/OTM048447L/OTLE045508

    • Tyyppi A

    • Tyyppi B

    • Tyyppi A

    • Tyyppi B
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Tuulilasinpyyhkimet 
Tuulilasinpyyhkimet toimivat seu-
raavasti, kun virta-avain on 
ON-asennossa.

/MIST :  Kertapyyhkäisy: Käännä 
lasinpyyhkimen vipua 
alaspäin ( ) tai ylöspäin 
(MIST) ja vapauta se. 
Tuulilasinpyyhkimet pyyh-
kivät jatkuvasti, jos vipua 
pidetään tässä asennos-
sa.

O/OFF: Pyyhkimet ovat pois käytöstä 
---/INT:  Jaksottainen pyyhintä tasai-

sin välein. Käytä tätä asentoa 
tihkusateella. Säädä pyyhin-
tänopeutta kääntämällä kier-
tokytkintä.

1/LO: Normaali pyyhintänopeus 
2/HI: Suuri pyyhintänopeus

 Lisätietoja 
Kun tuulilasin pinnalle on kertynyt 
paljon lunta tai jäätä, lämmitä sitä 
noin 10 minuutin ajan tai niin kauan 
että lumi ja/tai jää sulaa, jotta tuu-
lilasinpyyhkimet voivat toimia nor-
maalisti.
Jos lunta ja/tai jäätä ei poisteta ennen 
tuulilasinpyyhkimen/-pesimen käyt-
töä, järjestelmä voi vaurioitua.

AUTO – automaattinen 
nopeudensäätö (jos varusteena)
Tuulilasin yläosassa sijaitseva sade-
tunnistin säätää pyyhintänopeuden 
sateen voimakkuuden mukaan. 
Lasinpyyhkimen toiminta-aikaa ohja-
taan automaattisesti sateista riippu-
en.
Pyyhkimet kytkeytyvät pois päältä, 
kun sade lakkaa. Voit säätää herk-
kyyttä kääntämällä herkkyydensää-
tökytkintä. 
Järjestelmä suorittaa kertapyyh-
käisyn pyyhkimien testaamiseksi, 
kun lasinpyyhkimen vipu käännetään 
AUTO-asentoon virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa. 

i

Kun lasinpyyhkimen vipu on 
AUTO-asennossa ja moottori 
käynnissä, toimi seuraavasti 
estääksesi henkilövahingot:
• Älä koske siihen tuulilasin ylä-

osan kohtaan, johon sadetun-
nistin on asennettu.

• Älä pyyhi tuulilasin yläosaa 
kostealla tai märällä liinalla.

• Älä paina tuulilasia.
• Käännä lasinpyyhkimen kytkin 

OFF-asentoon, kun lasinpyyh-
kimiä ei tarvitse käyttää.

 VAROITUS  
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HUOMAUTUS

• Kun peset autoa, poista pyyh-
kimien sadetunnistin käytöstä 
kääntämällä lasinpyyhkimen vipu 
O (OFF) -asentoon. Pyyhkimet 
saattavat vaurioitua, jos lasin-
pyyhkimen vipu on AUTO-
asennossa ja ne kytkeytyvät 
päälle pesun aikana.

• Älä poista etumatkustajan puo-
lella, tuulilasin yläosassa sijaitse-
vaa sadetunnistimen anturin suo-
jakantta. Järjestelmän osat voivat 
vaurioitua, jolloin auton takuu ei 
mahdollisesti kata niiden korja-
usta.

• Koska käytössä on valoisuusan-
turi, saattavat esimerkiksi kivien 
ja pölyn aiheuttamat äkilliset 
ympäristön valoisuuden muutok-
set saada aikaan hetkellisen toi-
mintahiriön.

Lasinpesimet 

Kun lasinpyyhkimen vipu on 
O-asennossa (OFF), vedä sitä 
kevyesti itseesi päin, jolloin lasinpe-
simet suihkuttavat lasinpesunestettä 
tuulilasin pinnalle ja pyyhkimet teke-
vät 1–3 pyyhkäisyä. 

Pesulaite ja pyyhkimet toimivat, kun-
nes vapautat vivun. 
Jos lasinpesin ei toimi, tarkista, 
pitääkö lasinpesunestesäiliöön lisätä 
pesunestettä.

 

Kun ulkona on pakkasasteita, 
lämmitä tuulilasia AINA huur-
teenpoistotoiminnon avulla, 
jotta lasinpesuneste ei jäädy 
tuulilasiin. Tämä voi estää näky-
vyyden ulos ja aiheuttaa vaka-
vaan vammautumiseen ja hen-
genvaaraan johtavan onnetto-
muuden.

 VAROITUS  

OTM048451

OTLE045164

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Takalasinpyyhkimen ja -pesi-
men kytkin (jos varusteena)

Takalasinpyyhkimen kytkin sijait-
see lasinpyyhkimen/-pesimen vivun 
päässä. 

Käytä takalasinpyyhintä ja -pesintä 
kääntämällä kytkin haluttuun asen-
toon.
2 / HI – Suuri pyyhintänopeus
1 / LO – Pieni pyyhintänopeus 
O / OFF – Pois päältä

OTM048453L

OTLE045165

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

• Lasinpesimen pumppu saattaa 
vaurioitua, jos käytät lasinpe-
sintä lasinpesunestesäiliön 
ollessa tyhjä. 

• Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä 
tuulilasin ollessa kuiva, sillä 
pyyhkimet tai tuulilasi voivat 
vaurioitua.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin, 
jotta pyyhkimien varret tai 
muut osat eivät vaurioidu.

• Käytä talvella ja kaikissa kyl-
missä olosuhteissa pakkasen-
kestävyydeltään riittävää lasin-
pesunestettä, jotta lasinpyyh-
kimet ja -pesin ei vaurioidu.

 HUOMIO
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Kun työnnät pyyhinvipua kevyes-
ti itsestäsi poispäin, takalasinpe-
sin suihkuttaa lasinpesunestettä 
lasin pinnalle ja pyyhin tekee 1–3 
pyyhkäisyä. Pesulaite ja pyyhkimet 

toimivat, kunnes vapautat vivun. 
(Varustelun mukaan.)

Takalasinpyyhkimen 
automaattitoiminto 
(jos varusteena)
Takalasinpyyhin toimii peruutusvaih-
teella, kun etulasinpyyhin on kytket-
tynä käyttöön ja toiminto on valittu 
LCD-näytöstä.
Siirry kohtaan User settings 
(Mukautettavat asetukset)  
Convenience (Mukavuustoiminto)  
Auto Rear Wiper (reverse)’ (taka-
lasinpyyhkimen automaattitoiminto 
peruutusvaihteella).

OTM048454L

OTLE045166

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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PYS K INTITUTKAJ RJESTELM
Peruutuskamera (tyyppi A)
(jos varusteena)

Peruutuskamera aktivoituu, kun vaih-
teenvalitsin asetetaan R (peruutus) 
-asentoon moottorin käydessä.

Peruutuskamera on kuljettajaa avus-
tava laite, joka näyttää auton takana 
olevan alueen joko peruutuspeilissä 
olevan näytön tai navigointijärjestel-
män näytön kautta.

HUOMAUTUS

• Älä kohdista painepesurin suih-
kua suoraan kameraan tai sitä 
ympäröivälle alueelle. Paineis-
tettu vesisuihku voi aiheuttaa 
laitteen toimintahäiriöitä.

• Älä käytä linssin puhdistukses-
sa emästä tai happoa sisältävää 
pesuainetta. Käytä ainoastaan 
mietoa saippualiuosta tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuh-
tele huolellisesti vedellä. 

 Lisätietoja 
Pidä peruutuskameran linssi aina 
puhtaana. Kamera ei ehkä toimi nor-
maalisti, jos linssi on lian, veden tai 
lumen peitossa. 

iOTM048049

OTM048050L

Peruutuskamera ei ole turva-
varuste. Sen tarkoituksena on 
vain avustaa kuljettajaa havait-
semaan suoraan auton takana 
olevat esteet. Kamera EI kata 
auton takana olevaa aluetta 
kokonaan.

 VAROITUS  

• Kun peruutat, älä luota pelkäs-
tään peruutuskameran näky-
mään.

• Katso AINA auton ympäril-
le ja varmista, ettei missään 
ole esteitä, ennen kuin siirrät 
autoa mihinkään suuntaan.

• Ole AINA erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä on jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

 VAROITUS  
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Peruutuskamera (tyyppi B) 
(jos varusteena)

Peruutuskamera parantaa ajoturval-
lisuutta näyttämällä näytöllä näky-
män auton takaa. 

Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
• Moottori on käynnissä.
• Vaihteenvalitsin on D- tai N-asen-

nossa ja painat painiketta (1).

Järjestelmä poistuu käytöstä seuraa-
vissa tilanteissa:
• Painat painiketta (1) uudelleen.
• Painat audiojärjestelmän tai audio- 

video-navigointijärjestelmän paini-
ketta (2)

 
Kun autolla peruutetaan, näytöksi 
vaihtuu peruutustutkajärjestelmän 
näyttö.

Näytön varoituskuvake tulee näky-
viin seuraavissa tapauksissa:
• Takaluukku on auki.
• Kuljettajan tai matkustajan ovi on 

auki.

OTM048432L

OTM048056L

• Peruutuskamera on vain kul-
jettajaa avustava järjestelmä. 
Varmista aina päätä kääntä-
mällä, että peruuttaminen on 
turvallista. Näytön näkymä 
voi antaa vääristyneen kuvan 
auton sijainnista suhteessa 
muihin ajoneuvoihin ja estei-
siin.

• Kamera ei ehkä toimi oikein, 
jos sen linssissä on likaa tai 
roskia.  Pidä linssi aina puh-
taana.

• Kun näkymä auton taakse on 
näkyvissä ajon aikana, näytön 
oikeassa yläkulmassa näkyy 
kuvake ( ).

 VAROITUS  
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Peruutustutkajärjestelmä
(jos varusteena)

[B]: Anturi

Peruutustutkajärjestelmä auttaa kul-
jettajaa peruuttamisen aikana ilmoit-
tamalla merkkiäänellä esteistä, jotka 
ovat enintään 1,2 metrin etäisyydellä 
auton takana.
Järjestelmä tunnistaa vain esteet, 
jotka ovat anturien kohdalla ja toi-
mintasäteellä. Se ei kykene havaitse-
maan esteitä alueilla, joilla antureita 
ei ole.

Peruutustutkajärjestelmän 
toiminta
Käyttö
• Järjestelmä aktivoituu, kun autolla 

peruutetaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa. Järjestelmä ei kui-
tenkaan aina tunnista esteitä, jos 
ajonopeus ylittää 5 km/h.

• Jos ajonopeus ylittää 10 km/h, 
järjestelmä ei varoita havaituista 
esineistä.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

• Katso AINA auton ympärille 
ja varmista, ettei missään ole 
esteitä, ennen kuin ajat autoa 
mihinkään suuntaan.

• Ole AINA erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä on jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

• Muista, että anturit eivät tun-
nista kaikkia esteitä eikä niitä 
näy näytöllä johtuen kohteiden 
etäisyydestä, koosta tai mate-
riaalista. Nämä tekijät voivat 
rajoittaa anturien tarkkuutta.

 VAROITUS  

OTM048045
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Varoitusäänen tyyppi ja merkkivalo HUOMAUTUS

• Merkkivalo saattaa olla erilainen 
kuin kuvassa riippuen kohteista 
tai antureiden tilasta. Jos merk-
kivalo vilkkuu, suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos et kuule varoitusääntä tai 
se kuuluu katkonaisesti, kun 
vaihteenvalitsin asetetaan 
R-asentoon (peruutus), peruu-
tustutkajärjestelmässä voi olla 
toimintahäiriö. Suosittelemme, 
että tarkastutat auton viipy-
mättä valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Varoitusäänen tyyppi Merkkivalo

Kun este on 120–60 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni 
kuuluu katkonaisesti.

Kun este on 60–30 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni tois-
tuu tiheään.

Kun este on alle 30 cm:n etäisyydellä takapuskurista: 
merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti. 
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Peruutustutkajärjestelmän 
kytkeminen pois päältä (jos 
varusteena)

Paina peruutustutkajärjestelmän pai-
niketta kytkeäksesi sen pois päältä 
Painikkeen merkkivalo sammuu. 

Olosuhteet, joissa 
peruutustutkajärjestelmä ei 
toimi
Peruutustutkajärjestelmä ei 
ehkä toimi oikein seuraavissa 
tapauksissa:
• Anturin pinnalle on kertynyt huur-

retta
• Anturi on likainen tai esimerkiksi 

jään tai veden peitossa.

Peruutustutkajärjestelmässä 
saattaa esiintyä toimintahäiriö 
seuraavissa olosuhteissa:
• Tien pinta on hyvin epätasainen 

(hiekka- tai soratie, kuoppainen tai 
kalteva pinta). 

• Anturien toiminta-alueella on voi-
makasta ääntä aiheuttavia laitteita 
tai ajoneuvoja (esim. auton äänitor-
vi, kovaääninen moottoripyörä tai 
kuorma-auton ilmajarrut).

•  Sataa voimakkaasti tai antureihin 
kohdistuu suora vesisuihku.

• Anturien lähellä on radiolähetin tai 
matkapuhelin.

• Anturi on lumen peittämä.
• Autossa on tarvikevarusteita tai 

lisälaitteita tai anturien asennus-
paikkaa tai puskurin korkeutta on 
muutettu.

Anturien toiminta-alue voi supistua 
seuraavissa tapauksissa:
• Ulkolämpötila on erittäin korkea tai 

matala.
• Esteiden korkeus on alle 1 m ja 

läpimitta alle 14 cm.

OTM048433L

 ■ Tyyppi A

OTM048047L

 ■ Tyyppi B
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Auton takuu ei korvaa peruutus-
tutkajärjestelmän toimintahäiri-
östä aiheutuneita omaisuus- tai 
henkilövahinkoja. Aja aina tur-
vallisesti ja varovasti.

 VAROITUS  

Anturit eivät välttämättä tunnista 
seuraavanlaisia esteitä:
• Terävät tai kapeat esteet, kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät.
• Esteet, jotka eivät heijasta hyvin 

anturien signaalia, kuten lumi, 
vaatteet ja huokoiset materiaalit.

Peruutustutkajärjestelmän 
varotoimet
• Peruutustutkajärjestelmän merk-

kiäänessä saattaa olla katkoksia 
ajonopeudesta ja tunnistettujen 
esteiden muodosta riippuen.

• Peruutustutkajärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos anturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niissä on 
muodonmuutoksia. Kaikki auton 
jälkiasennusvarusteet tai lisälait-
teet voivat myös vaikuttaa anturien 
suorituskykyyn.

• Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm:n etäi-
syydellä, tai ne saattavat tunnistaa 
etäisyyden väärin.  Noudata varo-
vaisuutta.

• Jos anturi on jäätynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittämä, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin 
epäpuhtaudet poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

• Älä paina, hankaa tai kolhi anturia 
kovalla esineellä, joka voisi vauri-
oittaa anturin pintaa. Anturi saattaa 
vaurioitua.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan anturiin tai sitä ympäröi-
välle alueelle. Paineistettu vesi-
suihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahäiriöitä.
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Pysäköintitutkajärjestelmä (jos 
varusteena)
[A] : Etuanturi, [B]:  Takatutka

Pysäköintitutkajärjestelmä avustaa 
kuljettajaa esimerkiksi pysäköintiliik-
keiden aikana varoittamalla merk-
kiäänellä esteistä, jotka ovat enin-
tään 1 metrin etäisyydellä auton 
edessä ja enintään 1,2 metrin etäi-
syydellä auton takana. 
Järjestelmä tunnistaa vain esteet, 
jotka ovat anturien kohdalla ja toi-
mintasäteellä. Se ei kykene havaitse-
maan esteitä alueilla, joilla antureita 
ei ole.

Pysäköintitutkajärjestelmän 
toiminta

• Katso AINA auton ympäril-
le ja varmista, ettei missään 
ole esteitä, ennen kuin siirrät 
autoa mihinkään suuntaan.

• Ole AINA erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä on jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

• Muista, että anturit eivät tun-
nista kaikkia esteitä eikä niitä 
näy näytöllä johtuen kohteiden 
etäisyydestä, koosta tai mate-
riaalista. Nämä tekijät voivat 
rajoittaa anturien tarkkuutta.

 VAROITUS  

OTM048046

OTM048045

■ Etuanturi

■ Taka-anturi

OTM048434L

 ■ Tyyppi A

OTM048047

 ■ Tyyppi B
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cmKäyttö
• Järjestelmä aktivoituu, kun pysä-

köintitutkajärjestelmän painiketta 
painetaan moottorin käydessä.

• Pysäköintitutkajärjestelmän pai-
nike aktivoituu automaattisesti ja 
kytkee pysäköintitutkajärjestelmä 
automaattisesti käyttöön, kun siir-
rät vaihteenvalitsimen R (peruutus) 
-asentoon. Jos ajonopeus ylittää 10 
km/h, järjestelmä ei varoita havai-
tuista esineistä. Jos ajonopeus ylit-
tää 20 km/h, järjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti pois käytöstä. Se 
kytketään takaisin käyttöön pysä-
köintitutkajärjestelmän painikkeel-
la.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin. HUOMAUTUS

• Merkkivalo saattaa olla erilainen kuin kuvassa riippuen kohteista tai 
antureiden tilasta. Jos merkkivalo vilkkuu, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos et kuule varoitusääntä tai se kuuluu katkonaisesti, kun vaihteen-
valitsin asetetaan R-asentoon, pysäköintitutkajärjestelmässä voi olla 
toimintahäiriö. Suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Etäisyys 
esteestä 

Varoitusilmaisin
MerkkiääniAjettaessa 

eteenpäin
Peruutettaessa

61~100 Edessä -
Merkkiääni kuuluu 

jaksottaisesti.

61~120 Takana -
Merkkiääni kuuluu 

jaksottaisesti.

31~60

Edessä
Merkkiääni kuuluu 

tiheämmin.

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

tiheämmin.

30 

Edessä
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti.

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti.

Varoitusäänen tyyppi ja merkkivalo
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Olosuhteet, joissa 
pysäköintitutkajärjestelmä ei 
toimi
Pysäköintitutkajärjestelmä ei 
ehkä toimi oikein seuraavissa 
tapauksissa:
• Anturin pinnalle on kertynyt huur-

retta 
• Anturi on likainen tai esimerkiksi 

jään tai veden peitossa.

Pysäköintitutkajärjestelmässä 
saattaa esiintyä toimintahäiriö 
seuraavissa olosuhteissa:
• Tien pinta on hyvin epätasainen 

(hiekka- tai soratie, kuoppainen tai 
kalteva pinta). 

• Anturien toiminta-alueella on voi-
makasta ääntä aiheuttavia laitteita 
tai ajoneuvoja (esim. auton äänitor-
vi, kovaääninen moottoripyörä tai 
kuorma-auton ilmajarrut).

•  Sataa voimakkaasti tai antureihin 
kohdistuu suora vesisuihku.

• Anturien lähellä on radiolähetin tai 
matkapuhelin.

• Anturi on lumen peittämä.

• Autossa on tarvikevarusteita tai 
lisälaitteita tai anturien asennus-
paikkaa tai puskurin korkeutta on 
muutettu.

Anturien toiminta-alue voi supistua 
seuraavissa tapauksissa:
• Ulkolämpötila on erittäin korkea tai 

matala.
• Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 

ja läpimitta alle 14 cm.

Anturit eivät välttämättä tunnista 
seuraavanlaisia esteitä:
• Terävät tai kapeat esteet, kuten 

köydet, ketjut tai kapeat pylväät.
• Esteet, jotka eivät heijasta hyvin 

anturien signaalia, kuten lumi, 
vaatteet ja huokoiset materiaalit.

Pysäköintitutkajärjestelmän 
varotoimet
• Pysäköintitutkajärjestelmän merk-

kiäänessä saattaa olla katkoksia 
ajonopeudesta ja tunnistettujen 
esteiden muodosta riippuen.

• Pysäköintitutkajärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos anturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niissä on 
muodonmuutoksia. Kaikki auton 
jälkiasennusvarusteet tai lisälait-
teet voivat myös vaikuttaa anturien 
suorituskykyyn.

• Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm:n etäi-
syydellä, tai ne saattavat tunnistaa 
etäisyyden väärin.  Noudata varo-
vaisuutta.

• Jos anturi on jäätynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittämä, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin 
epäpuhtaudet poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

• Älä paina, hankaa tai kolhi anturia. 
Anturi saattaa vaurioitua.

Auton takuu ei korvaa pysä-
köintitutkajärjestelmän toimin-
tahäiriöstä aiheutuneita omai-
suus- tai henkilövahinkoja. 
Aja aina turvallisesti ja varo-
vasti.

 VAROITUS  
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• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan anturiin tai sitä ympäröi-
välle alueelle. Paineistettu vesi-
suihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahäiriöitä.

Ympäristön valvontajärjestel-
mä (jos varusteena)

Ympäristön valvontajärjestelmä 
(Surround View Monitor – SVM) voi 
avustaa pysäköinnissä antamalla 
kuljettajalle mahdollisuuden nähdä 
auton ympäristöön. Ota järjestelmä 
käyttöön painamalla painiketta (1). 
Merkkivalo syttyy. Poista järjestelmä 
käytöstä painamalla painiketta (1) 
uudelleen. Merkkivalo sammuu.

Toimintaedellytykset
• Kun moottorin käynnistyspainike 

on ON-asennossa.
• Kun vaihteisto on D-, N- tai R-asen-

nossa.
• Kun ajonopeus on alle 15 km/h

 Lisätietoja 
• Jos ajonopeus on yli 15 km/h, jär-

jestelmä kytkeytyy pois päältä. Jär-
jestelmä ei kytkeydy automaattisesti 
takaisin päälle, vaikka ajonopeus 
hidastuu alle 15 km/h:n nopeuteen. 
Ota järjestelmä uudelleen käyttöön 
painamalla painiketta (1).

• Kun autolla peruutetaan, järjestel-
mä kytkeytyy päälle ajonopeudesta 
ja painikkeen tilasta riippumatta. 
Jos ajonopeus eteenpäin ajettaessa 
on kuitenkin yli 15 km/h, SVM-jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä. 

• Järjestelmän varoitus tulee näky-
viin seuraavissa tapauksissa: 

 - Takaluukku avataan.
 - Kuljettajan ovi avataan.
 - Matkustajan ovi avataan.
 -  Ulkotaustapeili taitetaan
• Jos merkkivalo jää palamaan, suo-

sittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

i

OTM048052
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Lisätietoja toiminnosta on auton 
mukana toimitetussa erillisessä 
käyttöoppaassa. 

HUOMAUTUS

Pidä peruutuskameran linssi aina 
puhtaana. Kamera ei toimi oikein 
linssin ollessa likainen.

Peruutuskamera (jos 
varusteena)

Järjestelmä näyttää näytöllä näky-
män auton takaa ajon aikana. 

Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
• Moottori on käynnissä.
• Ajonopeus on yli 15 km/h ja painat 

SVM-järjestelmän painiketta (1), 
jolloin merkkivalo syttyy.

• Ajonopeus on yli 15 km/h ja painat 
kuvaketta  (2) näytöllä.  

Järjestelmä poistuu käytöstä seuraa-
vissa tilanteissa:
• Painat SVM-järjestelmän painiket-

ta (1) uudelleen, jolloin merkkivalo 
sammuu.

• Painat uudelleen kuvaketta  
(2) näytöllä.   

• Painat audiojärjestelmän tai 
audio-video-navigointijärjestelmän 
painiketta (3).

 Lisätietoja 
• Kun ajonopeus ylittää 15 km/h:
 -  Näkymä auton taakse jää näkyviin 

näytölle, jos se oli jo näkyvissä.
 -  Muiden SVM-järjestelmän näky-

mien (ylänäkymä, leveä etunäky-
mä, näkymä etuoikealle tai näky-
mä etuvasemmalle) tapauksessa 
näyttöön vaihtuu näkymä taakse. 

i

(1) Etukamera
(2)  Vasemman ja 

oikean puolen 
kamerat

(3) Takakamera

Ympäristön valvontajärjestelmä 
toimii vain kuljettajana apuna 
pysäköinnissä. Katso AINA 
auton ympärille ja varmista, 
ettei missään ole esteitä, ennen 
kuin ajat autoa mihinkään suun-
taan.

 HUOMIO

ODH047435 OTM048052
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• Jos SVM-järjestelmä on käytössä ja 
ajonopeus on alle 15 km/h

 -  Näkymä auton taakse jää näkyviin 
näytölle, jos se oli jo näkyvissä.

 -  Ponnahdusviesti SVM-järjestel-
män näkymän (ylänäkymä, leveä 
etunäkymä, näkymä etuoikealle 
tai näkymä etuvasemmalle) valit-
semista varten tulee näkyviin, kun 
kuvaketta  (2) painetaan 
näytöllä.

• Kun autolla peruutetaan, SVM-jär-
jestelmä kytkeytyy päälle ajonopeu-
desta tai järjestelmän painikkeen 
(1) tilasta riippumatta. 

 -  Jos näkymä auton taakse oli käy-
tössä, näytöksi vaihtuu peruutus-
tutkajärjestelmän näyttö.

 -  Jos käytössä oli jokin muu 
SVM-järjestelmän näkymä (ylä-
näkymä, leveä etunäkymä, näky-
mä etuoikealle tai näkymä etuva-
semmalle), näkyviin tulee näyttö 
takanäkymän valitsemista varten.

 -  Kun vaihteenvalitsin siirretään 
R-asennosta D-asentoon, aikai-
semmin käytössä ollut näkymä 
tulee näkyviin.

• SVM-järjestelmän varoitus tulee 
näkyviin seuraavissa tapauksissa:

 - Takaluukku avataan.
 -  Kuljettajan tai matkustajan ovi 

avataan.
 -  Ulkotaustapeili taitetaan.

• Peruutuskamera on vain kul-
jettajaa avustava järjestelmä. 
Varmista aina päätä kääntä-
mällä, että peruuttaminen on 
turvallista. Näytön näkymä 
voi antaa vääristyneen kuvan 
auton sijainnista suhteessa 
muihin ajoneuvoihin ja estei-
siin.

• Kamera ei ehkä toimi oikein, 
jos sen linssissä on likaa tai 
roskia.  Pidä linssi aina puh-
taana.

• Kun näkymä auton taakse on 
näkyvissä ajon aikana, näytön 
oikeassa yläkulmassa näkyy 
kuvake ( ).

 VAROITUS  
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(JOS VARUSTEENA)

Pysäköintiavustinjärjestelmä hel-
pottaa pysäköintiä ja pysäköi auton 
puoliautomaattisesti mittaamalla 
pysäköintiin käytettävissä olevan 
tilan, kääntämällä ohjauspyörää ja 
antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä 
helpottavia ohjeita.
Lisäksi se avustaa kuljettajaa pois-
tuttaessa taskupysäköintipaikalta.
 

PYS K INTIAVUSTIN (TASKUPYS K INTI JA RUUTUPYS K INTI PERUUTTAEN) 

OTM048057

 ■ Taskupysäköinti

OTM048059 

 ■ Taskusta poistuminen

• Järjestelmä ei pysäytä autoa, 
vaikka jalankulkija tai muu este 
osuu sen reitille. Kuljettajan 
tulee valvoa pysäköintiä tar-
koin. 

• Käytä järjestelmää ainoastaan 
pysäköintialueilla. 

• Järjestelmä ei toimi, jos valit-
semasi pysäköintipaikan edes-
sä ei ole autoa tai jos paikka on 
vinottainen.

• Järjestelmä ei mahdollisesti 
pysäköi autoa täysin toiveit-
tesi mukaisesti. Auton keulan 
ja seinän väliin saattaa esi-
merkiksi jäädä enemmän tai 
vähemmän tilaa, kuin yleensä 
jättäisit.

• Kytke järjestelmä pois päältä ja 
pysäköi auto käsin, kun tilanne 
edellyttää käsinpysäköintiä.

 HUOMIO

OTM048058

 ■ Ruutupysäköinti
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Käyttö
Järjestelmä voi auttaa pysäköimään 
auton kahden pysäköidyn auton 
väliin tai pysäköidyn auton taakse. 
Käytä järjestelmää vain kaikkien 
seuraavien olosuhteiden täyttyessä:
• Pysäköintiruutu on suorakulmion 

muotoinen.
• Tasku- tai rinnakkaispysäköintiti-

lanteessa
• Kun pysäköintipaikan eteen on 

pysäköity auto

• Tilaa auton siirtämiseen on riittä-
västi.

• Pysäköintiavustinjärjestel-
mään kuuluva, auton edessä ja 
takana olevista esteistä varoit-
tava merkkiääni aktivoituu, kun 
pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle.

•  Kun pysäköintiavustinjärjestel-
mä on löytänyt sopivan pysä-
köintipaikan, se kytkeytyy pois 
päältä, jos pysäköintitutkajär-
jestelmä kytketään pois päältä 
painamalla painike OFF-asen-
toon.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä 
on vain avustava toiminto. Kul-
jettajan täytyy tarkistaa, ettei 
auton ympärillä ole esteitä. 
Monet tekijät voivat vaikuttaa 
pysäköintiavustinjärjestelmän 
toimintaan, joten vastuu auton 
turvallisesta käsittelystä on 
aina kuljettajalla.

• Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos  pyöränsuun-
tauksessa on ongelmia. Suo-
sittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

• Järjestelmän toiminnassa voi 
olla ongelmia, jos käytät autos-
sasi muuta kuin HYUNDAI-liik-
keen suosittelemaa rengas-
tyyppiä tai -kokoa. Käytä aina 
vanteisiin sopivaa rengasta.  

 VAROITUS  

OTM048443L

■  Oikea puoli 
- Taskupysäköinti

■  Vasen puoli 
- Taskupysäköinti
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Olosuhteet, joissa järjestelmää 
ei voida käyttää
Pysäköintiavustinjärjestelmää ei tule 
käyttää seuraavissa olosuhteissa.
• Pysäköintipaikka ei ole suorakul-

mion muotoinen 
• Pysäköitäessä kaltevalle alustalle
• Kun autoon on lastettu autoa 

pidempiä tai leveämpiä esineitä
• Pysäköitäessä vinottaiselle pysä-

köintipaikalle 
• Rankassa lumi- tai vesisateessa
• Pysäköintipaikan vieressä on pyl-

väs, johon on mahdollisesti kiin-
nitetty muita esineitä, esim. palo-
sammutin. 

• Puskuriin on osunut isku, joka on 
siirtänyt anturia

• 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 epä-

tasainen

• Kun auton eteen tai taakse on 
pysäköity suuria ajoneuvoja, kuten 
linja- tai kuorma-autoja

• Kun antureihin on tarttunut esimer-
kiksi lunta tai vettä

• Kun pysäköintipaikan läheisyyteen 
on pysäköity polku- tai moottori-
pyöriä.

• Kun pysäköintipaikan lähellä on 
esteitä, esim. roska-astia, polku-
pyörä, ostoskärry tms.

• Kovalla tuulella
• Kun autoon on asennettu muun-

tyyppinen, kuin valmistajan hyväk-
symä rengas

• Kun pyörien suuntausta ei ole suo-
ritettu oikein

• Kun auto on kallistunut voimak-
kaasti toiselle sivulle.

• Sähköisen ohjaustehostimen 
(EPS) varoitusvalo.

• Etu- tai takaetäisyysantureis-
sa on toimintahäiriö tai ne eivät 
toimi asianmukaisesti. (Katso 
lisätietoja luvun 3 kohdasta 
”Pysäköintitutkajärjestelmä”)

OTM048444L

OTM048445L

■  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli 
- Taskusta poistuminen

■  Oikea puoli 
- Taskusta poistuminen
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2. Pysäköitäessä lumisella säällä 

Lumi saattaa haitata anturien 
toimintaa tai järjestelmä saat-
taa kytkeytyä pois päältä pysä-
köinnin aikana, jos tienpinta on 
liukas. Jos kuljettaja ei hallitse 
kaasu- ja jarrupolkimen käyttöä, 
seurauksena saattaa olla onnet-
tomuus. 

3.  Pysäköitäessä ahtaaseen 
tilaan 

Järjestelmä ei mahdollisesti 
tunnista liian ahtaita pysäköin-
tipaikkoja. Ole aina varovainen, 
vaikka järjestelmä vaikuttaisikin 
toimivan normaalisti.

OTM048061L
OTM048062

Älä käytä pysäköintiavustin-
järjestelmää seuraavissa tilan-
teissa, sillä järjestelmä voisi 
toimia arvaamattomasti, jolloin 
seurauksena voisi olla vakava 
onnettomuus.

1. Pysäköitäessä rinteeseen 
Kuljettajan on käytettävä sekä 
kaasu- että jarrupoljinta pysä-
köitäessä kaltevalle tielle. Jos 
kuljettaja ei hallitse kaasu- ja 
jarrupolkimen käyttöä, seurauk-
sena saattaa olla onnettomuus.

 VAROITUS  

OTM048060L



3-147

Auton om
inaisuudet

3

4. Vinopysäköinti 

Järjestelmän tarkoitus on hel-
pottaa tasku- ja rinnakkaispy-
säköintiä. Sitä ei voida käyt-
tää vinoon pysäköintiruutuun 
pysäköitäessä. Älä käytä jär-
jestelmää, vaikka auto mahtuu 
pysäköintiruutuun. Järjestelmä 
ohjaa autoa tässä tapauksessa 
tasku- ja rinnakkaispysäköinnin 
mukaisesti.

5.  Pysäköitäessä epätasaisella 
tiellä

Epätasaisella tiellä pysäköitäes-
sä kuljettajan täytyy hallita pol-
kimien (kytkin, kaasu ja jarru) 
käyttö. Järjestelmä saattaa 
muuten keskeyttää pysäköin-
nin auton pyörien luistaessa. 
Tällöin on olemassa liikenneon-
nettomuuden vaara. 

6.  Pysäköitäessä kuorma-auton 
taakse

Onnettomuusriski kasvaa pysä-
köitäessä korkeamman ajoneu-
von taakse. Tällaisia ajoneuvo-
ja ovat esimerkiksi linja-autot, 
kuorma-autot jne.
Älä luota pelkästään pysäköinti-
avustinjärjestelmän toimintaan, 
kun pysäköit auton.

OTM048063
OTM048064L OTM048065L
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Järjestelmän toiminta 
(pysäköintitila)
1.   Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä 

päälle.
   Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon 

(ajo).

2.  Valitse pysäköintitila
   -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila.

3.   Etsi sopiva pysäköintipaikka (aja-
malla hitaasti eteenpäin)

4.   Sopivan pysäköintipaikan tunnis-
tus (automaattisesti anturin avul-
la)

5.   Ohjauspyörän ohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
6.  Pysäköinti on suoritettu
7.   Tarpeen vaatiessa siirrä auto lopul-

liseen paikkaan käsin ohjaten.

8.  Seinän vieressä olevasta pysä-
köintiruudusta poistuminen

Jos pysäköintiruutu on ahdas 
ja lähellä seinää, järjestelmässä 
voi olla toimintahäiriöitä pois-
tuttaessa pysäköintiruudusta. 
Kun poistut yllä olevan kuvan 
mukaisesta pysäköintiruudusta, 
muista tarkkailla ympäristössä 
olevia esteitä.

OTM048062

• Tarkista ennen järjestelmän 
käyttöä, että olosuhteet ovat 
sopivat järjestelmän käyttämi-
seen.

• Pidä turvallisuussyistä jarru-
poljin alas painettuna muulloin 
kuin auton liikkuessa.

 HUOMIO

7.  Este pysäköintipaikalla

Pysäköintipaikan läheisyydes-
sä oleva este (esim. pylväs) voi 
haitata pysäköintiavustimen 
toimintaa. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse pysäköintipaikkaa, 
vaikka tilaa olisikin riittävästi. 

OTM048066
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1.  Kytke pysäköintiavustinjärjes-
telmä päälle

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta (painikkeen merk-
kivalo syttyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
keytyy päälle (painikkeen merkki-
valo palaa).

 Kuulet varoitusmerkkiäänen, kun 
järjestelmä havaitsee esteen. 

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta  uudelleen yli 2 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun auton 
moottori käynnistetään.

2. Valitse pysäköintitila

• Valitse taskupysäköinti tai ruutupy-
säköinti painamalla pysäköintiavus-
tinjärjestelmän painiketta vaihteen-
valitsimen ollessa D-asennossa 
(ajo) ja jarrupoljin painettuna.

OTM048067

 ■ Tyyppi A

OTM048068

 ■ Tyyppi B

OTM048136L/OTM048135L

OTM048134L/OTM048133L
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• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle, oikean puolen 
taskupysäköinti on automaattisesti 
valittuna.

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta 
(oikea → vasen) ruutupysäköinti-
tilaan (oikea → vasen) aina, kun 
pysäköintiavustinjärjestelmän pai-
niketta painetaan. (vasemmanpuo-
leinen ohjaus).

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta 
(vasen → oikea) ruutupysäköinti-
tilaan (vasen → oikea) aina, kun 
pysäköintiavustinjärjestelmän pai-
niketta painetaan (oikeanpuoleinen 
ohjaus).

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä ker-
ran. 

3. Etsittäessä sopivaa 
pysäköintipaikkaa

• Aja hitaasti eteenpäin pysytellen 
noin 50–150 cm:n etäisyydellä 
viereen pysäköidyistä autoista. 
Sivutunnistimet etsivät pysäköinti-
paikkaa.

• Jos ajonopeus on yli 20 km/h, näy-
tön viesti kehottaa hidastamaan 
nopeutta.

• Jos ajonopeus on yli 30 km/h, jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä.

OTM048137L/OTM048138L

OTM048139L/OTM048140L

• Kytke vilkku, jos olet vilkkaasti 
liikennöidyllä paikalla.

• Jos pysäköintipaikka on 
ahdas, aja hitaasti lähemmäs 
pysäköintipaikkaa.

•  Järjestelmä hyväksyy vain riit-
tävän suuren pysäköintipai-
kan. 

 HUOMIO
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• Järjestelmä ei mahdollises-
ti löydä pysäköintipaikkaa, 
jos pysäköintialueella ei ole 
yhtään autoa tai jos pysäköin-
tipaikan edessä/takana ei ole 
pysäköityä autoa.

• Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa:

   (1)  Anturien päällä on huurret-
ta.

   (2)  Anturien päällä on likaa.
   (3)  Kovalla lumi- tai vesisateel-

la.
   (4)  Pysäköintipaikan lähellä on 

pylväs tai muu este.
 (5)  Toinen auto on pysäköity 

poikkeavalla tavalla.
Yllä mainituissa tapauksissa 
järjestelmä ei ehkä tunnista 
pysäköintipaikkaa, vaikka sel-
lainen on vapaana, tai voi valita 
paikan, joka ei sovellu pysä-
köintiin.

 HUOMIO

Aja hitaasti eteenpäin pysytel-
len noin 100 cm:n etäisyydellä 
viereen pysäköidyistä autoista. 
Jos etäisyys on alle 50 cm tai yli 
150 cm, järjestelmä ei ehkä voi 
tunnistaa pysäköintipaikkaa.

 HUOMIO

Kun pysäköintipaikan etsintä 
päättyy, tarkista ympäröivä alue 
ja jatka järjestelmän käyttöä.
Tarkkaile erityisesti sivutausta-
peilien etäisyyttä mahdollisiin 
esteisiin, jotta et kolhi peilejä 
esteisiin.

 HUOMIO

OTM048069
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4. Pysäköintitilan tunnistus

Kun järjestelmä tunnistaa pysäköin-
tipaikan, näyttöön tulee tyhjä ruutu 
yllä olevan kuvan mukaisesti. Aja 
hitaasti eteenpäin, kunnes näyttöön 
tulee viesti ”Shift to R” (kytke peruu-
tusvaihde). 

5.  Sopivan pysäköintipaikan 
tunnistus 

Kun sopiva pysäköintipaikka löytyy, 
kuulet merkkiäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy yllä oleva viesti. Pysäytä auto 
ja siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon.

HUOMAUTUS

• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 
painaen.

• Järjestelmän toiminta saattaa 
keskeytyä järjestelmän ohjates-
sa ohjauspyörää, jos pysäköin-
tipaikka on liian pieni. Älä yritä 
pysäköidä autoa liian pienelle 
pysäköintipaikalle.

6.  Ohjauspyörän 
automaattiohjaus

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva 
viesti, vaihteenvalitsimen ollessa 
R-asennossa. Järjestelmä kääntää 
ohjauspyörää automaattisesti. 

OTM058080L/OTM058079L

OTM058082L/OTM058081L

OTM048141L/OTM048142L

OTM048143L/OTM048144L
OTM048145L



3-153

Auton om
inaisuudet

3

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

 Lisätietoja 
Älä asenna ohjauspyörään minkään-
laista suojusta. Järjestelmän toiminta 
voi keskeytyä.

HUOMAUTUS

• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 
painaen. 

• Varmista aina ennen liikkeel-
lelähtöä, ettei auton ympärillä 
ole esteitä.

• Jos auto ei lähde liikkeelle, vaik-
ka olet vapauttanut jarrupolki-
men, tarkista ennen kaasupol-
kimen painamista, ettei auton 
ympärillä ole esteitä. Pidä ajono-
peus alle 7 km/h.

Järjestelmän kytkeminen pois pääl-
tä pysäköinnin aikana 
• Paina pysäköintiavustinjärjestel-

män painiketta pitkään, kunnes 
järjestelmä kytkeytyy pois toimin-
nasta.

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta tai pysäköintitutka-
järjestelmän painiketta, kun pysä-
köintinavustin ohjaa ohjauspyörää.

i

Älä työnnä käsiä ohjauspyörän 
puolien väliin, kun järjestelmä 
ohjaa sitä automaattisesti.

 VAROITUS  

• Älä aja liian suurella nopeu-
della, kun olet pysäköimässä 
autoa. Aja aina varovasti ja ota 
huomioon odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus.

• Pysäköinti voi epäonnistua, 
ellet noudata annettuja ohjeita.

 Jos kuulet pysäköintitutkajär-
jestelmän varoitusäänen (kun 
etäisyys esteeseen on alle 
30 cm, varoitusääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti), siirrä autoa 
hitaasti vastakkaiseen suun-
taan tarkistettuasi, ettei sen 
ympärillä ole esteitä.

• Tarkista aina ettei auton ympä-
rillä ole esteitä, kun kuulet 
pysäköintitutkajärjestelmän 
varoitusäänen (kun etäisyys 
esteeseen on alle 30 cm, varoi-
tusääni kuuluu yhtäjaksoises-
ti). Merkkiääni ei kuulu, jos 
auto on liian lähellä estettä.

 HUOMIO
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Vaihda vaihdetta järjestelmän ohja-
tessa ohjauspyörää automaattisesti
Kun kuulet merkkiäänen ja yllä oleva 
viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdet-
ta ja jatka ajamista painaen samalla 
jarrupoljinta. 

HUOMAUTUS

Tarkista ennen jarrupolkimen 
vapauttamista, ettei auton ympä-
rillä ole esteitä.

7.  Pysäköintiavustin on 
pysäköinyt auton

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön 
ohjeiden mukaisesti. Siirrä autoa 
lisää tarvittaessa. 

 Lisätietoja 
Kuljettajan pitää painaa jarrupoljin-
ta, kun hän pysäköi autoa.

i

OTM048172L/OTM048151L

OTM048150L/OTM048151L

Kun pysäköit, kiinnitä erityistä 
huomiota muihin ajoneuvoihin 
ja jalankulkijoihin. 

 VAROITUS  

OTM048146L

 ■ Automaattivaihteisto  

 ■ Käsivaihteisto
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Lisäohjeet (viestit)

Pysäköinnissä opastavia viestejä ei 
välttämättä näytetä LCD-näytössä 
tässä oppaassa mainitussa järjes-
tyksessä.
Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuh-
teiden mukaan. Noudata järjestel-
män antamia ohjeita, kun pysäköit 
auton pysäköintiavustinjärjestelmän 
avulla.

• Järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä seuraavissa olosuhteis-
sa. Pysäköi auto käsin.

 -  Kun ABS-järjestelmä aktivoi-
tuu.

 -   Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajon va kautusjärjestelmä kyt-
ketään pois käytöstä.

• Kun ajonopeus on pysäköin-
tipaikkaa etsittäessä yli 20 
km/h ja näyttöön tulee vies-
ti ”Reduce speed” (hiljennä 
ajonopeutta).

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle 
seuraavissa olosuhteissa: 

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajon vakautusjärjestelmä ei 
ole käytössä.

 HUOMIO

OTM048160L

OTM048148L

OTM048149L
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Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä. 
Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki. 

• Jos toimintahäiriö koskee vain 
pysäköintiavustinjärjestelmää, 
pysäköintitutkajärjestelmä toimii 
normaalisti.

 Jos havaitset jonkin ongelman, 
suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Järjestelmän toiminta 
(poistumisavustin)
1.   Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä 

päälle.
 Käsivaihteisto
    Vaihteenvalitsimen tulisi olla 

P-asen nossa.
   -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila.

2.   Valitse Exit Mode (poistumisavus-
tin)

3.  Tarkista ympäristö 
4.  Ohjauspyörän automaattiohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
5.  Poistuminen suoritettu
   Tarpeen vaatiessa siirrä auto 

lopulliseen paikkaan käsin ohja-
ten.

 

OTM048161L

• Tarkista ennen järjestelmän 
käyttöä, että olosuhteet ovat 
sopivat järjestelmän käyttämi-
seen.

• Pidä turvallisuussyistä jarru-
poljin alas painettuna muulloin 
kuin auton liikkuessa.

 HUOMIO
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1.  Kytke pysäköintiavustinjärjes-
telmä päälle

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta (painikkeen merk-
kivalo syttyy).

• Pysäköintitutkajärjestelmä kytkey-
tyy päälle (painikkeen merkkivalo 
syttyy).

 Kuulet varoitusmerkkiäänen, kun 
järjestelmä havaitsee esteen.

• Paina pysäköintiavustinjärjes-
telmän painiketta uudelleen yli 2 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun auton 
moottori käynnistetään.

2. Valitse Exit Mode 
(poistumisavustin)
• Valitse tila painamalla pysäköinti-

avustinjärjestelmän painiketta. 
   Käsivaihteisto  
  Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa) ja paina jarrupoljinta.
   Automaattivaihteisto  
  Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 

(pysäköinti) ja paina jarrupoljinta.
• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 

kytketään päälle, vasemman puo-
len taskupysäköinti on automaatti-
sesti valittuna.

• Paina pysäköintiavustinjärjes-
telmän painiketta uudelleen, jos 
haluat vaihtaa järjestelmän toimin-
tatilan oikeanpuoleiseen taskupy-
säköintitilaan.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä ker-
ran.

OTM048067

 ■ Tyyppi A

OTM048068

 ■ Tyyppi B
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3. Tarkista ympäristö

Pysäköintiavustin tarkistaa auton 
edessä ja takana olevan alueen pois-
tumisavustintilassa. 

 Lisätietoja 
• Jos edessä tai takana oleva auto (tai 

este) on liian lähellä ympäristön 
tarkistuksen aikana, järjestelmä ei 
ehkä toimi oikein. 

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuhteis-
sa:

 (1) Anturien päällä on huurretta.
 (2) Anturien päällä on likaa.

 (3) Kovalla lumi- tai vesisateella.
 (4) Pysäköintipaikan lähellä on pyl-

väs tai muu este.
 (5)  Toinen auto on pysäköity poik-

keavalla tavalla.
 Yllä mainituissa tapauksissa järjes-

telmä ei ehkä tunnista pysäköinti-
paikkaa, vaikka sellainen on vapaa-
na, tai voi valita paikan, joka ei 
sovellu pysäköintiin.

• Jos järjestelmä havaitsee esteen, 
johon auto voi törmätä pysäköinti-
paikalta poistuttaessa, järjestelmä 
saattaa keskeyttää poistumisavusti-
men toiminnan.

• Jos käytettävissä oleva tila on liian 
ahdas poistumiseen, järjestelmä voi 
keskeyttää poistumisavustimen toi-
minnan.

HUOMAUTUS

• Kun ympäristön tarkistus on 
tehty, jatka järjestelmän käyttöä. 

• Poistumisavustin voi kytkeytyä 
tahattomasti, kun vaihteenvalit-
sin on P- tai N-asennossa ja 
pysäköintiavustinjärjestelmän 
painiketta painetaan.

4. Ohjauspyörän 
automaattiohjaus

i
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• Yllä oleva viesti tulee näkyviin, jos 
vaihteenvalitsin on D-asennossa 
(ajo), R-asennossa (peruutus) tai 
N-asennossa (vapaa, vain käsi-
vaihteisto), edessä tai takana ole-
van esteen etäisyydestä riippuen.

 Järjestelmä kääntää ohjauspyörää 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
kun ajonopeus ylittää 7 km/h.

Järjestelmän kytkeminen pois 
päältä pysäköintipaikalta poistu-
misen aikana
Paina pysäköintiavustinjärjestelmän 
painiketta tai pysäköintitutkajärjestel-
män painiketta, kun pysäköintinavus-
tin ohjaa ohjauspyörää.

HUOMAUTUS

Aja hitaasti ja paina samalla jarru-
poljinta.

5. Poistuminen suoritettu

Viesti tulee näyttöön, kun poistu-
misavustin on avustanut kuljettajaa 
poistumaan pysäköintiruudusta. 
Käännä ohjauspyörä poistumissuun-
taan ja ohjaa autoa manuaalisesti 
pysäköintipaikalta poistuttaessa. 

HUOMAUTUS

• Poistuttaessa pysäköintipaikalta 
käännä ohjauspyörää mahdolli-
simman paljon poistumissuun-
taan ja aja hitaalla nopeudella 
painaen jarrupoljinta. 

OTM048151L

Älä työnnä käsiä ohjauspyörän 
puolien väliin, kun järjestelmä 
ohjaa sitä automaattisesti.

 VAROITUS  

OTM048154L
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• Tarkista aina ettei auton ympäril-
lä ole esteitä, kun kuulet pysä-
köintiavustimen varoitusäänen 
(kun etäisyys esteeseen on alle 
30 cm, varoitusääni kuuluu yhtä-
jaksoisesti). Merkkiääni ei kuulu, 
jos auto on liian lähellä estettä.

• Turvallisuussyistä järjestelmä 
keskeyttää poistumisavustimen 
toiminnan, jos auto on ahtaas-
sa pysäköintipaikassa seinän 
lähellä. 

Lisäohjeet (viestit)

Pysäköintiavustinjärjestelmän ohje-
viestit eivät välttämättä näy tässä 
oppaassa mainitussa järjestyksessä.
Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuh-
teiden mukaan. Noudata järjestel-
män antamia ohjeita, kun pysäköit 
auton pysäköintiavustinjärjestelmän 
avulla.

 Lisätietoja 
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä 

seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi 
auto käsin.

 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu
 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajon-

vakautusjärjestelmä ei ole käytös-
sä.

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle seu-
raavissa olosuhteissa:

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajon-
vakautusjärjestelmä ei ole käytös-
sä.

Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä.

 Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki.

• Jos toimintahäiriö koskee vain 
pysäköintiavustinjärjestelmää, 
pysäköintitutkajärjestelmä toimii 
normaalisti.

Jos havaitset jonkin ongelman, suo-
sittelemme, että tarkastutat auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i
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L MMITIN
HUOMAUTUS

Järjestelmä voi toimia virheelli-
sesti  ja antaa esimerkiksi vääriä 
viestejä, jos muiden ajoneuvojen 
anturit, ympäröivä melu tai tietyy-
pin aiheuttamat vastaanottohäiriöt 
häiritsevät antureita.

HUOMAUTUS

Älä puhdista takalasia hankaavilla 
puhdistusaineilla tai terävillä esi-
neillä, jotta et vaurioittaisi takala-
sin sisäpinnalle asennettuja läm-
mitysvastuksia.

 Lisätietoja 
Jos haluat poistaa tuulilasista huur-
retta tai jäätä, katso lisätietoja tämän 
luvun osasta ”Tuulilasin lämmitys ja 
huurteenpoisto”.

Takalasin lämmitin
Ta k a l a s i n l ä m m i t i n 
poistaa jään ja huur-
teen takalasin sisä- ja 
ulkopinnoilta, lämmit-
tämällä takalasia kun 
moottori on käynnissä.

• Kytke takalasinlämmitin päälle, 
painamalla takalasinlämmittimen 
painiketta ilmastointilaitteen käyt-
töpaneelissa. Painikkeen merkki-
valo palaa, kun takalasinlämmitin 
on kytketty päälle.

• Kytke takalasinlämmitin pois päältä 
painamalla painiketta uudelleen.

 Lisätietoja 
• Jos takalasin pinnalle on kertynyt 

runsaasti lunta, harjaa se pois ennen 
takalasinlämmittimen käyttöä.

• Takalasinlämmitin sammuu auto-
maattisesti 20 minuutin kuluttua tai 
kun virta-avain on OFF-asennossa.

Sivutaustapeilien lämmitys (jos 
varusteena)
Sivutaustapeilien lämmitys (jos 
varusteena) kytkeytyy päälle, kun 
takalasinlämmitin kytketään päälle.

 

i

i
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K SIS T INEN ILMASTOINTIJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

OTM048300L/OTM048301/OTM048302

1. Puhallinnopeuden säädin

2. Lämpötilan säädin

3. Ilmanjakotilan valintapainike

4. Tuulilasin huurteenpoistopainike

5. Takalasinlämmittimen painike

6. Ilmastoinnin kytkentäpainike*

7. Sisäilmankierto

8.  3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentä-
painike*

9.     3. istuinrivin ilmastoinnin puhaltimen 
nopeudensäädin*

* : jos varusteena

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

  ■ 3. istuinrivin ilmastointisäädin (tyypin B ilmastointijärjestelmä)  
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Lämmitys ja ilmastointi
1.  Käynnistä moottori.
2.  Tee haluamasi säädöt.
     Voit parantaa lämmitys- tai jäähdy-

tystehoa valitsemalla:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
5.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
6.  Haluttaessa ilmastointilaite voi-

daan kytkeä päälle.

Tilan valinta (3)

OTM048330

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla valitaan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta 
suunnataan.
❈ 3. istuinrivin tuuletussuuttimet (E, F, G, H) (jos varusteena)
• 3. istuinrivin tuuletussuuttimien (G) ilmavirtausta ohjataan auton edessä 

olevan ilmastointijärjestelmän avulla ja ilma johdetaan suuttimiin lattiassa 
olevan ilmakanavan kautta.

• Kanavan pituuden vuoksi ilmavirtaus 3. istuinrivin tuuletussuuttimista (G) 
voi olla heikompi kuin kojelaudan suuttimista.

• 3. istuinrivin sivuilmasuuttimien (H) ilmavirtausta ohjataan 3. istuinrivin 
ilmastoinnin kytkentäpainikkeella ja säätönupilla.
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Pään taso (B, D, E)

 Ilmavirta suunnataan ylävartaloa ja 
kasvoja kohti. Voit suunnata ilmavir-
ran haluamallasi tavalla, muuttamal-
la tuuletussuutinten suuntausta. 

Kaksitaso (B, C, D, E, F, G)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatila 
(A, C, D, E, F, G)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuut-
timiin. 

Jalkatila/huurteenpoisto
(A, C, D, E, F, G)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuut-
timiin. 

Huurteenpoisto (4) (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden 
huurteenpoistosuuttimiin. A/C MAX-toiminto (B, D) 

(jos varusteena)
Kun haluat käyttää ilmastoinnin teho-
toimintoa A/C MAX, käännä lämpöti-
lan säädin ääriasentoon vasemmal-
le. Ilmavirta suunnataan ylävartaloa 
ja kasvoja kohti.
Ilmastointi ja sisäilmankierto kytkey-
tyvät päälle automaattisesti.
Kun sisätilat ovat jäähtyneet riittä-
västi, siirrä lämpötilan säädin aina 
kun mahdollista pois A/C MAX 
-asennosta ja paina A/C-painiketta.

OTM048304
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Kojelaudan tuuletussuuttimet 
Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet 
säätöpyörillä. Voit sulkea tuuletus-
suuttimen kokonaan siirtämällä sää-
töpyörän vasemmalle ääriasentoon.

Lämpötila-asetus (2)
Nosta lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä oikealle. Laske lämpötilaa 
kääntämällä säädintä vasemmalle.

Ulkoilmanotto (7)
Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja 
poistetaan käytöstä painiketta pai-
namalla.
Ota sisäilmankierto käyttöön paina-
malla painiketta.

Sisäilmankierron asento 
 Kun sisäilmankierto on 
käytössä, matkustamon 
sisäilma palautetaan 
takaisin lämmitysjärjes-
telmään ja lämmitetään 
tai jäähdytetään valitun 
toiminnon mukaan.

Ulkoilman oton asento (raikas ilma)  
 Kun ulkoilman asento 
on valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 
lämmitetään tai jäähdy-
tetään riippuen valitusta 
toiminnosta.

 Lisätietoja 
On suositeltavaa pitää sisäilmankier-
toa pois päältä. 
Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat 
huurtua ja matkustamon sisäilman 
laatu huonontuu merkittävästi, jos 
käytät sisäilmankiertoa pitkään (ja 
ilmastointi on pois päältä).
Matkustamossa kiertävän sisäilman 
kosteus laskee liikaa, jos ilmastoin-
ti on päällä sisäilmankierron ollessa 
käytössä.

iOTM048307

 ■ Edessä

OTM048308

 ■ Takana

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Puhallinnopeuden säätö (1)
Suurenna puhallinnopeutta ja ilma-
virtaa kääntämällä säädintä oikealle. 
Pienennä puhallinnopeutta ja ilma-
virtaa kääntämällä säädintä vasem-
malle.
Voit kytkeä puhaltimen pois päältä 
kääntämällä säätimen 0-asentoon.

HUOMAUTUS

Jos puhallinta käytetään pit-
kään virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. Käytä puhallinta moot-
torin käydessä.

Ilmastointilaite (A/C) (6)
(jos varusteena)
Kytke ilmastointi päälle painamalla 
A/C-painiketta (painikkeen merkkiva-
lo syttyy). Kytke ilmastointi pois pääl-
tä painamalla painiketta uudelleen.

3. istuinrivin ilmastointi
(jos varusteena)

[A]: edessä, [B]: vasemmalla takana, [C]: oikealla 

takana

3. istuinrivin ilmastoinnin kytkeminen 
päälle 
1.  Paina 3. rivin ilmastointilaitteen 

ON/OFF-painiketta (8), joka sijait-
see etumatkustamon ilmastointi-
paneelissa, ja aseta puhallin halut-
tuun nopeuteen 3. rivin puhaltimen 
nopeuden säätönupilla (9). (ON/
OFF-painikkeen merkkivalo syt-
tyy.)

• Tuulilasin sisäpinnan huurtu-
minen saattaa heikentää näky-
vyyttä auton sisäilman kos-
teuden noustessa, jos sisäil-
mankierto on ollut käytössä 
pitkään.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointi tai lämmitys on päällä. 
Sisäilman happipitoisuus ja/
tai matkustajan ruumiinlämpö 
saattaa laskea liian alas, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

• Pitkään jatkunut sisäilman-
kierron käyttö saattaa aiheut-
taa väsymystä ja uneliaisuutta 
ja voi johtaa auton hallinnan 
menettämiseen. Käytä sisäil-
mankiertoa mahdollisimman 
vähän.

 VAROITUS  

OTM048312L
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2.  Kytke 3. istuinrivin ilmastointi pois 
päältä painamalla 3. istuinrivin 
ilmastoinnin ON/OFF-painiketta 
ilmastointilaitteen ohjauspanee-
lissa ja asettamalla 3. istuinrivin 
puhaltimen nopeuden säädin OFF-
asentoon (ON/OFF-painikkeen 
merkkivalo sammuu.)

Järjestelmän toiminta
Tuuletus
1.  Aseta ilmanjakotilaksi .
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

Lämmitys
1.  Aseta ilmanjakotilaksi .
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.

4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-
din haluttuun asentoon.

5.  Jos ilmaa kuivattava lämmitys 
halutaan päälle, kytke ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

Jos tuulilasi huurtuu, kytke - tai 
 -asento.

Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilmankierto väliaikaisesti 

käyttöön, kun haluat estää epä-
miellyttävien hajujen tai pölyn pää-
syn matkustamoon. Päästääksesi 
autoon taas raikasta ilmaa muis-
ta palauttaa painike takaisin raik-
kaan ilman asentoon, kun tilanne 
on palautunut normaaliksi. Tämä 
parantaa kuljettajan keskittymistä 
ja ajomukavuutta.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, 
säädä lämpötila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pääl-
le, jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointi
HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät 
on täytetty ympäristöystävällisellä 
R-134a tai R-1234yf-kylmäaineella.
1.  Käynnistä moottori. Kytke ilmas-

tointi päälle.
2.  Aseta ilmanjakotilaksi .
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

 Lisätietoja 
Autosi ilmastointijärjestelmä on 
täytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmäaineella maassasi auton valmis-
tushetkellä voimassa olleiden mää-
räysten mukaisesti. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty konepellin sisäpuolella ole-
vaan tarraan. Katso ilmastoinnin kyl-
mäainetarran tarkka sijainti luvusta 
8.

i
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HUOMAUTUS

• Vain asianmukaisesti koulute-
tut ja valtuutetut huoltoteknikot 
saavat suorittaa kylmäainejär-
jestelmän huoltotöitä, jotta jär-
jestelmän oikea ja turvallinen 
toiminta voidaan taata.

• Kylmäainejärjestelmän huolto-
työt on suoritettava hyvin tuule-
tetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrystintä 
(kennostoa) ei saa koskaan kor-
jata tai korvata esim. romutetus-
ta autosta otetulla höyrystimellä. 
Uusien MAC-vaihtohöyrystimien 
on oltava sertifioitu (ja merkitty) 
SAE-standardin J2842 vaatimus-
ten mukaisesti.

HUOMAUTUS

• Kun ilmastointi on käytössä kuu-
malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Moottori saattaa ylikuumentua, 
kun ilmastointi on kytketty pääl-
le. Kytke ilmastointi pois päältä 
ja jätä puhallin päälle, jos jääh-
dytysnesteen lämpötila nousee 
liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kosteal-
la säällä. Kytke ilmastointi pois 
päältä, kun avaat ikkunat, jotta 
tiivistynyt kosteus ei vaurioittai-
si auton sähköjärjestelmää.

Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Kun auto on jäähtynyt riittävästi, 
kytke ilmastoinnin säätö sisäkier-
ron asennosta raitisilmapuhalluk-
sen asentoon.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä ikkunat 
ja kattoikkuna suljettuina.

• Pidennät ilmastointilaitteen käyt-
töikää käyttämällä sitä vähintään 
kerran kuussa, ainakin muutaman 
minuutin ajan.

• Jos ilmastointilaitetta käytetään liian 
suurella teholla, tuulilasin ulkopin-
nan huurtuminen saattaa haitata 
näkyvyyttä, kun siihen tiivistyy kos-
teutta suuren lämpötilaeron takia. 
Kytke painike -asentoon ja 
valitse pienin puhallinnopeus.
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Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

[A]: Ulkoilmanotto, [B]:  Sisäilmankierto

[C]: Raitisilmasuodatin, [D]: Puhallin

[E]: Höyrystimen kenno, [F]: Lämmittimen kenno

Suodatin on asennettu hansikaslo-
keron taakse. Se suodattaa pölyn 
ja muut epäpuhtaudet, jota autoon 
tulee lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta.
Suosittelemme, että raitisilmasuo-
datin vaihdetaan huolto-ohjelman 
mukaisesti valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. 

Raitisilmasuodatin pitää tarkastaa ja 
vaihtaa useammin, jos autoa käyte-
tään vaativissa käyttöolosuhteissa, 
kuten hiekkateillä tai huonokuntoisel-
la tienpinnalla.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti.

HUOMAUTUS

Ilmastointijärjestelmään tulee 
lisätä oikea määrä oikeantyyp-
pistä kylmäainetta ja voiteluöljyä. 
Muuten kompressori saattaa vau-
rioitua tai järjestelmässä saattaa 
esiintyä toimintahäiriöitä.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän 
tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos jär-
jestelmässä on liian vähän kylmä-
ainetta. Myös kylmäaineen ylitäyttö 
heikentää ilmastoinnin toimintaa.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos se ei toimi oikein.

Autot, joissa käytetään R-134a-
kylmäainetta

Kylmäaineen paine 
on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmas-
tointilaitetta saavat 
huoltaa ainoastaan 

asiaankuuluvan koulutuksen 
saaneet, valtuutetut asentajat. 
Ilmastointijärjestelmään tulee 
lisätä oikea määrä oikeantyyp-
pistä kylmäainetta ja voiteluöl-
jyä. Muussa tapauksessa seu-
rauksena voi olla auton vaurioi-
ta tai loukkaantuminen.

 VAROITUS  
OIK047401L



3-170

Auton ominaisuudet

Suosittelemme, että järjestel-
män huollot tehdään valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Ilmastointilaitteen 
kylmäainetarra

Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäainetarran symbo-
lien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty konepellin 
sisäpuolella olevaan tarraan.
Katso ilmastoinnin kylmäainetarran 
tarkka sijainti luvusta 8.

 Autot, joissa käytetään 
R-1234yf-kylmäainetta

Kylmäaine on tulenar-
kaa ja sen paine on 
hyvin korkea. Tämän 
vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa 
ainoastaan asiaan-
kuuluvan koulutuk-
sen saaneet, valtuute-
tut asentajat. 

Ilmastointijärjestelmään tulee 
lisätä oikea määrä oikeantyyp-
pistä kylmäainetta ja voiteluöl-
jyä. Muussa tapauksessa seu-
rauksena voi olla auton vaurioi-
ta tai loukkaantuminen.

 VAROITUS

ODH044365R

■ Esimerkki

ODH043366

• Tyyppi B

• Tyyppi A
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

OTM048313L/OTM048314L/OUM046445L

1. Kuljettajan puolen lämpötilan säädin

2.  Matkustajan lämpötilansäädin

3. AUTO-painike (automaattitila)

4. SYNC-painike

5. OFF-painike

6. Ilmastoinnin käyttöpainike

7. Tuulilasin huurteenpoistopainike

8. Puhallusnopeuden säätöpainike

9. Ilmanjakotilan valintapainike

10. Takalasinlämmittimen painike

11. Sisäilmankierto

12.  3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentä-
painike*

13.  3. istuinrivin ilmastoinnin puhaltimen 
nopeudensäädin*

14.  Ilmastointijärjestelmän tietonäyttö

* : jos varusteena

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

  ■ 3. istuinrivin ilmastointisäädin (tyypin B ilmastointijärjestelmä)  



3-172

Auton ominaisuudet

Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi
Automaattista ilmastointijärjestelmää 
käytettäessä täytyy säätää haluttu 
lämpötila.
1. Paina AUTO-painiketta. (3)
Järjestelmä valitsee automaattisesti 
sopivan ilmanjaon ja puhallinnopeu-
den sekä käyttää sisäilmankiertoa ja 
ilmastointia valitun lämpötila-asetuk-
sen mukaan.
2.  Aseta haluamasi lämpötila kiertä-

mällä säädintä (1, 2). Jos lämpötila 
on asetettu matalimpaan asetuk-
seen (Lo), ilmastointijärjestelmä 
on päällä jatkuvasti. Kun sisätilat 
ovat jäähtyneet riittävästi, aseta 
säädin korkeammalle lämpötilalle 
aina kun se on mahdollista.

Kytkeäksesi automaattisen toimin-
nan pois päältä, paina mitä tahansa 
seuraavista painikkeista:
- Ilmanjakotilan valintapainike
-  Tuulilasin huurteenpoistopainike 

(Voit keskeyttää huurteenpoisto-
toiminnon painamalla painiket-
ta uudelleen. Tällöin tietonäytön 
AUTO- merkkivalo syttyy uudel-
leen.)

- Puhallusnopeuden säätöpainike
 Voit säätää valittua toimintoa 

manuaalisesti. Järjestelmä jatkaa 
muiden toimintojen ohjaamista 
automaattisesti.

Paina AUTO-painiketta ja aseta 
lämpötilaksi 23 °C hyödyntääksesi 
automaattista ilmastointijärjestelmää 
mahdollisimman tehokkaasti.

 Lisätietoja 
Älä aseta mitään esineitä lämpöti-
la-anturin läheisyyteen, jotta lämmi-
tys- ja ilmastointijärjestelmä toimii 
mahdollisimman tehokkaasti.

Käsisäätöinen lämmitys ja 
ilmastointi
Voit muuttaa ilmastointijärjestelmän 
asetuksia käsin ilmastointijärjestel-
män painikkeilla, kun et paina AUTO-
painiketta. Tällöin järjestelmä toimii 
sen mukaan, missä järjestyksessä 
painikkeita on painettu. Järjestelmä 
säätää automaattisesti kaikkia niitä 
toimintoja, joita et säädä erikseen 
painamalla toimintojen säätimiä 
(tämä ei koske AUTO-painiketta).
1. Käynnistä moottori.
2. Tee haluamasi säädöt.
 Voit parantaa lämmitys- tai jäähdy-

tystehoa valitsemalla:
 - Lämmitys: 
 - Jäähdytys: 
3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun 

asentoon.
4. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin 

haluttuun asentoon.
6. Kytke ilmastointi päälle halutessa-

si.
7.  Voit ottaa automaattitilan käyttöön 

painamalla AUTO-painiketta.

i

OTM048315
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Tilan valinta (9)

Pään taso (B, D, E)

 Ilmavirta suunnataan ylävartaloa ja 
kasvoja kohti. Voit suunnata ilmavir-
ran haluamallasi tavalla, muuttamal-
la tuuletussuutinten suuntausta. 

Kaksitaso (B, C, D, E, F, G)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatila 
(A, C, D, E, F, G)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuut-
timiin. 

OTM048330

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla valitaan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta 
suunnataan.
❈ 3. istuinrivin tuuletussuuttimet (E, F, G, H) (jos varusteena)
• 3. istuinrivin tuuletussuuttimien (G) ilmavirtausta ohjataan auton edessä 

olevan ilmastointijärjestelmän avulla ja ilma johdetaan suuttimiin lattiassa 
olevan ilmakanavan kautta.

• Kanavan pituuden vuoksi ilmavirtaus 3. istuinrivin tuuletussuuttimista (G) 
voi olla heikompi kuin kojelaudan suuttimista.

• 3. istuinrivin sivuilmasuuttimien (H) ilmavirtausta ohjataan 3. istuinrivin 
ilmastoinnin kytkentäpainikkeella ja säätönupilla.
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Jalkatila/huurteenpoisto
(A, C, D, E, F, G)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa 
sivuikkunoiden huurteenpoistosuut-
timiin. 

Huurteenpoisto (7) (A, D)
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden 
huurteenpoistosuuttimiin.

Kojelaudan tuuletussuuttimet
Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet 
säätöpyörillä. Voit sulkea tuuletus-
suuttimen kokonaan siirtämällä sää-
töpyörän vasemmalle ääriasentoon.

Lämpötilan säätö (1, 2)

Nosta lämpötilaa kääntämällä sää-
dintä oikealle. Laske lämpötilaa 
kääntämällä säädintä vasemmalle.

OTM048307

 ■ Edessä

OTM048308

 ■ Takana
OTM048317

 ■ Kuljettajan puoli  ■ Etumatkustajan puoli
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Kaksialueilmastoinnin poistaminen 
käytöstä
• Kuljettajan ja matkustajan puolen 

lämpötila säätyy samanaikaisesti, 
kun painat SYNC-painiketta (4).

 Matkustajan puolen lämpötila-ase-
tus säätyy kuljettajan puolen läm-
pötila-asetuksen mukaan.

• Säädä lämpötila kiertämällä kuljet-
tajan puolen säädintä. Matkustajan 
puolen lämpötila-asetus säätyy 
kuljettajan puolen lämpötila-ase-
tuksen mukaan

Kaksialueilmastoinnin käyttäminen
Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lämpötilaa voidaan säätää erikseen, 
jos painat SYNC-painiketta uudel-
leen. Painikkeen merkkivalo sam-
muu.

Lämpötilayksikön vaihtaminen
Ilmastointijärjestelmä ottaa käyttöön 
Celsius-asteikon, kun akku tyhjenee 
tai akkukaapelit irrotetaan.
Mahdollistaa lämpötilayksikön vaih-
tamisen celsiusasteiden (°C) ja fah-
renheitasteiden (°F) välillä:
- Automaattinen ilmastointijärjestelmä
 Paina AUTO-painiketta ja OFF-

painiketta samanaikaisesti 3 
sekunnin ajan.

- Mittaristo
 Hae näyttöön User Settings Mode 

(mukautettavat asetukset)  Other 
Features (muut toiminnot)  
Temperature Unit (lämpötilayksikkö).

Lämpötilayksikkö muuttuu sekä mit-
tariston LCD-näytössä että ilmas-
tointijärjestelmän näytössä.

Ulkoilmanotto (11)
Sisäilmankierto otetaan käyttöön ja 
poistetaan käytöstä painiketta pai-
namalla.
Ota sisäilmankierto käyttöön paina-
malla painiketta.

Sisäilmankierron asento      
 Kun sisäilmankierto on 
käytössä, matkustamon 
sisäilma palautetaan 
takaisin lämmitysjärjes-
telmään ja lämmitetään 
tai jäähdytetään valitun 
toiminnon mukaan.

Ulkoilman oton asento (raikas ilma)  
 Kun ulkoilman oton 
asento on valittu, rai-
kasta ilmaa kulkeutuu 
autoon ja se lämmite-
tään tai jäähdytetään 
riippuen valitusta toimin-
nosta.

OTM048319

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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 Lisätietoja 
On suositeltavaa pitää sisäilmankier-
toa pois päältä. 
Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat 
huurtua ja matkustamon sisäilman 
laatu huonontuu merkittävästi, jos 
käytät sisäilmankiertoa pitkään (ja 
ilmastointi on pois päältä).
Matkustamossa kiertävän sisäilman 
kosteus laskee liikaa, jos ilmastoin-
ti on päällä sisäilmankierron ollessa 
käytössä.

Puhallinnopeuden säätö (8)
Puhallinnopeus voidaan asettaa 
halutulle tasolle painamalla puhal-
linnopeuden säädintä. 
Ilmaa puhalletaan enemmän suurilla 
puhallinnopeuksilla.
Puhallin kytketään pois käytöstä 
OFF-painikkeella.

HUOMAUTUS

Jos puhallinta käytetään pitkään 
virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa, akkuvaraus voi purkautua. 
Käytä puhallinta moottorin käy-
dessä.

Ilmastointilaite (6)
Kytke ilmastointi päälle painamalla 
A/C-painiketta (painikkeen merkkiva-
lo syttyy). 
Ilmastointi kytketään pois päältä pai-
namalla painiketta uudelleen.

OFF-tila (5)
Kytke ilmastointijärjestelmä pois 
päältä painamalla OFF-painiketta. 
Ilmanjakotilan ja ilmanoton valinta-
painikkeet toimivat tästä huolimatta, 
kun virta-avain on ON-asennossa.

i

• Tuulilasin sisäpinnan huurtu-
minen saattaa heikentää näky-
vyyttä auton sisäilman kos-
teuden noustessa, jos sisäil-
mankierto on ollut käytössä 
pitkään.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointi tai lämmitys on päällä. 
Sisäilman happipitoisuus ja/
tai matkustajan ruumiinlämpö 
saattaa laskea liian alas, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

• Pitkään jatkunut sisäilman-
kierron käyttö saattaa aiheut-
taa väsymystä ja uneliaisuutta 
ja voi johtaa auton hallinnan 
menettämiseen. Käytä sisäil-
mankiertoa mahdollisimman 
vähän.

 VAROITUS  
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3. istuinrivin ilmastointi (jos 
varusteena)

[A] : edessä, [B]: vasemmalla takana, 

[C]: oikealla takana

3. istuinrivin ilmastoinnin kytkeminen 
päälle 
1.  Paina 3. rivin ilmastointilaitteen 

ON/OFF-painiketta (12), joka 
sijaitsee etumatkustamon ilmas-
tointipaneelissa, ja aseta puhal-
lin haluttuun nopeuteen 3. rivin 
puhaltimen nopeuden säätönupilla 
(13). (ON/OFF-painikkeen merkki-
valo syttyy.)

2.  Kytke 3. istuinrivin ilmastointi pois 
päältä painamalla 3. istuinrivin 
ilmastoinnin ON/OFF-painiketta 
ilmastointilaitteen ohjauspanee-
lissa ja asettamalla 3. istuinrivin 
puhaltimen nopeuden säädin OFF-
asentoon (ON/OFF-painikkeen 
merkkivalo sammuu.)

Järjestelmän toiminta
Tuuletus
1.  Aseta ilmanjakotilaksi .
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

Lämmitys
1.  Aseta ilmanjakotilaksi .
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

5.  Kytke ilmastointi päälle, jos haluat 
vähentää lämmitetyn ilman ilman-
kosteutta.

• Jos tuulilasi huurtuu, aseta ilman-
jakotilaksi  tai .

Hyödyllisiä ohjeita
• Ota sisäilman kierrätys väliai-

kaisesti käyttöön, kun haluat 
estää epämiellyttävien hajujen 
tai pölyn pääsyn matkustamoon. 
Päästääksesi autoon taas raikas-
ta ilmaa muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut normaa-
liksi. Tämä parantaa kuljettajan 
keskittymistä ja ajomukavuutta.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, 
säädä lämpötila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pääl-
le, jotta ikkunat eivät huurru.

OTM048312L
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Ilmastointi
HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät 
on täytetty ympäristöystävällisellä 
R-134a tai R-1234yf-kylmäaineella.
1.  Käynnistä moottori. Kytke ilmas-

tointi päälle.
2.  Aseta ilmanjakotilaksi .
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

 Lisätietoja 
Autosi ilmastointijärjestelmä on 
täytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmäaineella maassasi auton valmis-
tushetkellä voimassa olleiden mää-
räysten mukaisesti. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty konepellin sisäpuolella ole-
vaan tarraan. Katso ilmastoinnin kyl-
mäainetarran tarkka sijainti luvusta 
8.

HUOMAUTUS

• Vain asianmukaisesti koulute-
tut ja valtuutetut huoltoteknikot 
saavat suorittaa kylmäainejär-
jestelmän huoltotöitä, jotta jär-
jestelmän oikea ja turvallinen 
toiminta voidaan taata.

• Kylmäainejärjestelmän huolto-
työt on suoritettava hyvin tuule-
tetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrystintä 
(kennostoa) ei saa koskaan kor-
jata tai korvata esim. romutetus-
ta autosta otetulla höyrystimellä. 
Uusien MAC-vaihtohöyrystimien 
on oltava sertifioitu (ja merkitty) 
SAE-standardin J2842 vaatimus-
ten mukaisesti.

HUOMAUTUS

• Kun ilmastointi on käytössä kuu-
malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Moottori saattaa ylikuumentua, 
kun ilmastointi on kytketty pääl-
le. Kytke ilmastointi pois päältä 
ja jätä puhallin päälle, jos jääh-
dytysnesteen lämpötila nousee 
liian korkeaksi.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kosteal-
la säällä. Kytke ilmastointi pois 
päältä, kun avaat ikkunat, jotta 
tiivistynyt kosteus ei vaurioittai-
si auton sähköjärjestelmää.

Hyödyllisiä ohjeita
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Kun auto on jäähtynyt riittävästi, 
kytke ilmastoinnin säätö sisäkier-
ron asennosta raitisilmapuhalluk-
sen asentoon.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä ikkunat 
ja kattoikkuna suljettuina.

• Pidennät ilmastointilaitteen käyt-
töikää käyttämällä sitä vähintään 
kerran kuussa, ainakin muutaman 
minuutin ajan.

i
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• Jos ilmastointilaitetta käytetään 
liian suurella teholla, tuulilasin 
ulkopinnan huurtuminen saattaa 
haitata näkyvyyttä, kun siihen tii-
vistyy kosteutta suuren lämpötila-
eron takia. Aseta tällöin tilan valin-
tapainike  -asentoon ja valitse 
pienin puhallinnopeus.

Ilmastointihuolto
Raitisilmasuodatin 

[A] : Ulkoilmanotto, [B]: Sisäilmankierto

[C]: Raitisilmasuodatin, [D]: Puhallin

[E]: Höyrystimen kenno, [F]: Lämmittimen kenno

Suodatin on asennettu hansikaslo-
keron taakse. Se suodattaa pölyn 
ja muut epäpuhtaudet, jota autoon 
tulee lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta.
Suosittelemme, että raitisilmasuo-
datin vaihdetaan huolto-ohjelman 
mukaisesti valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Raitisilmasuodatin pitää 
tarkastaa ja vaihtaa useammin, jos 
autoa käytetään vaativissa käyttö-
olosuhteissa, kuten hiekkateillä tai 
huonokuntoisella tienpinnalla. 
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti.

Kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrän 
tarkistaminen
Ilmastoinnin teho heikkenee, jos jär-
jestelmässä on liian vähän kylmä-
ainetta. Myös kylmäaineen ylitäyttö 
heikentää ilmastoinnin toimintaa.
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos se ei toimi oikein.

Autot, joissa käytetään R-134a-
kylmäainetta

Kylmäaineen paine 
on hyvin korkea. 
Tämän vuoksi ilmas-
tointilaitetta saavat 
huoltaa ainoastaan 

asiaankuuluvan koulutuksen 
saaneet, valtuutetut asentajat. 
Ilmastointijärjestelmään tulee 
lisätä oikea määrä oikeantyyp-
pistä kylmäainetta ja voiteluöl-
jyä.  Muussa tapauksessa seu-
rauksena voi olla auton vaurioita 
tai loukkaantuminen.

 VAROITUS  

OIK047401L
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Suosittelemme, että järjestel-
män huollot tehdään valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Ilmastoinnin kylmäainetarra

Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäainetarran symbo-
lien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty konepellin 
sisäpuolella olevaan tarraan.
Katso ilmastoinnin kylmäainetarran 
tarkka sijainti luvusta 8.

 Autot, joissa käytetään 
R-1234yf-kylmäainetta

Kylmäaine on tulenar-
kaa ja sen paine on 
hyvin korkea. Tämän 
vuoksi ilmastointilai-
tetta saavat huoltaa 
ainoastaan asiaan-
kuuluvan koulutuk-
sen saaneet, val-
tuutetut asentajat. 

Ilmastointijärjestelmään tulee 
lisätä oikea määrä oikeantyyp-
pistä kylmäainetta ja voiteluöl-
jyä. Muussa tapauksessa seu-
rauksena voi olla auton vaurioi-
ta tai loukkaantuminen.

 VAROITUS  

ODH044365R

■ Esimerkki

ODH043366

• Tyyppi B

• Tyyppi A
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TUULILASIN L MMITYS JA HUURTEENPOISTO
• Jos haluat lämmittää tuulilasia 

mahdollisimman tehokkaasti, valit-
se korkein lämpötila-asetus ja suu-
rin puhallinnopeus. Valitse ilmas-
tointilaitteen ohjauspaneelista tuu-
lilasin huurteenpoistopainike. Kun 
moottori on lämmennyt, lämmintä 
ilmaa alkaa virrata tuulilasiin.

• Valitse ”Ilmavirran suuntaus jal-
katilaan/huurteenpoistosuuttimiin” 
-tila, kun haluat että suunnata läm-
mintä ilmaa jalkatilaan tuulilasin 
lämmittämisen tai huurteenpoiston 
aikana.

• Poista kaikki lumi ja jää tuulila-
sin, takalasin, sivutaustapeilien ja 
sivuikkunoiden pinnoilta ennen liik-
keellelähtöä.

• Voit parantaa järjestelmän lämmi-
tystehoa ja ehkäistä tuulilasin sisä-
pinnan huurtumista poistamalla 
kaiken lumen konepellin ja ilmanot-
toaukkojen päältä. 

 Lisätietoja 
Jos moottori on kylmä käynnistyksen 
jälkeen, sitä voidaan joutua lämmittä-
mään hetki, ennen kuin lämmitys- ja 
ilmastointilaite tuottaa lämmintä tai 
kylmää ilmaa.

Käsisäätöinen 
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B

1.  Valitse jokin puhaltimen nopeus, 
paitsi ”0”-asento.

2.  Valitse haluamasi lämpötila.
3.  Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4.  Ulkoilman oton asento valitaan 

automaattisesti. Lisäksi ilmastoin-
tilaite (jos varusteena) kytkeytyy 
automaattisesti, jos  -painiketta 
on painettu.

i

Tuulilasin lämmitys

Älä valitse - tai  -tilaa, kun 
auton sisäilmaa täytyy jäähdyt-
tää kosteassa säässä. Tuulilasin 
ulkopinnan huurtuminen saat-
taa haitata näkyvyyttä, kun sii-
hen tiivistyy kosteutta suuren 
lämpötilaeron takia. Paina  
-painiketta ja valitse pienin 
puhallinnopeus.

 VAROITUS  

OTM048324
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Jos ilmastointi ja raitisilmapuhallus 
eivät ole kytkeytyneet automaattises-
ti, kytke ne vastaavilla painikkeilla.

Tuulilasin ulkopinnan 
lämmittäminen  

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B

1.  Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2.  Aseta lämpötila lämpimimpään 
asentoon.

3.  Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

4.  Sisäilmankierto poistetaan käytös-
tä ja ilmastointi (jos varusteena) 
kytketään päälle automaattisesti. 

Automaattinen ilmastointijär-
jestelmä
Tuulilasin huurteenpoisto  

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B

1.  Valitse haluamasi puhallinnopeus.
2.  Valitse haluamasi lämpötila.
3.  Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4.  Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoil-

man lämpötilan perusteella, sisäil-
mankierto poistetaan käytöstä ja 
nopeampi puhallinnopeus valitaan 
automaattisesti.

Ellei ilmastointia, sisäilmankierron 
poistamista käytöstä ja tuulettimen 
nopeutta valita automaattisesti, 
säädä sitä vastaavaa painiketta tai 
säädintä manuaalisesti.
Kun painat  painiketta, järjestel-
mä valitsee suurimman puhallinno-
peuden.

OTM048326

OTM048327
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Tuulilasin ulkopinnan 
lämmittäminen  

[A] : Tyyppi A, [B]: Tyyppi B

1.  Valitse suurin puhallinnopeus.
2.  Valitse korkein lämpötila-asetus 

(HI).
3.  Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4.  Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoil-

man lämpötilan perusteella ja 
sisäilmankierto poistetaan käytös-
tä automaattisesti.

Kun painat  painiketta, järjestel-
mä valitsee suurimman puhallinno-
peuden.

Automaattinen huurteenpois-
to (vain osana automaattista 
ilmastointijärjestelmää, jos 
varusteena)
Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä ehkäisee tuulilasin huurtumis-
ta tarkkailemalla tuulilasin sisäpin-
nalle tiivistyvän kosteuden määrää.
Automaattinen huurteenpoisto on 
käytössä, kun lämmitys- tai ilmas-
tointilaite on päällä.

 Lisätietoja 
Automaattinen huurteenpoisto ei 
ehkä toimi normaalisti, kun ulkoläm-
pötila on alle -10 °C.

Voit peruuttaa tai asettaa automaat-
tisen huurteenpoiston pitämällä tuu-
lilasin huurteenpoistopainiketta pai-
nettuna 3 sekunnin ajan. Ilmastoinnin 
näyttöön tulee ”ADS OFF” -symboli 
osoituksena siitä, että järjestelmä on 
kytketty pois päältä. Ota automaatti-
nen huurteenpoisto uudelleen käyt-
töön noudattamalla edellä annettuja 
ohjeita, jolloin ”ADS OFF” -symboli 
poistuu.

Automaattinen huurteenpoisto ote-
taan automaattisesti käyttöön, kun 
akku tyhjenee tai akkukaapelit irro-
tetaan.

 Lisätietoja 
Älä kytke sisäilmankiertoa, kun auto-
maattinen huurteenpoistotoiminto on 
toiminnassa.

HUOMAUTUS

Älä poista tuulilasin yläosassa 
sijaitsevaa sadetunnistimen antu-
rin suojakantta. 
Järjestelmän osat voivat vaurioi-
tua, jolloin auton takuu ei mahdol-
lisesti kata niiden korjausta.

i

i
OTM048328
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Ionisaattori (jos varusteena)
Raitisilmatoiminto kytkeytyy auto-
maattisesti käyttöön, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon.
Se myös kytkeytyy pois päältä auto-
maattisesti, kun virta-avain on OFF-
asennossa.

Automaattinen tuuletuksen 
kytkentä (jos varusteena)
Ohjaamon ilmanlaadun paranta-
miseksi ja tuulilasin huurtumisen 
vähentämiseksi sisäilman kierrätys 
loppuu automaattisesti noin 5–30 
minuutin jälkeen ulkolämpötilasta 
riippuen ja ulkoilmanotto palautuu 
käyttöön.
Voit poistaa automaattisen tuuletuk-
sen käytöstä tai asettaa sen käyttöön 
valitsemalla kasvojen tason , 
pitämällä ilmastoinnin A/C-painiketta 
painettuna ja painamalla kiertoilma-
toiminnon painiketta vähintään 5 ker-
taa 3 sekunnin aikana.
Kun automaattinen tuuletus on ase-
tettu käyttöön, sisäilmankierron 
merkkivalo vilkkuu 6 kertaa. Kun se 
otetaan pois käytöstä, merkkivalo 
vilkkuu 3 kertaa.

Sisäilmankierron käyttö 
kattoluukku auki (jos 
varusteena)
Jos lämmitys- tai ilmastointilaite on 
päällä kattoluukun ollessa auki, jär-
jestelmä kytkee automaattisesti rai-
tisilmapuhalluksen. Jos painat sisäil-
mankierron painiketta tässä tilassa, 
järjestelmä kytkee sisäilmankierron, 
mutta palauttaa raitisilmapuhalluk-
sen 3 minuutin kuluttua. 
Kun kattoluukku on kiinni, ilmanotto 
kytkeytyy takaisin valittuun asentoon. 

MUITA AUTOMAATTISEN ILMASTOINNIN TOIMINTOJA
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S ILYTYSTILAT

HUOMAUTUS

Älä jätä arvoesineitä säilytysloke-
roon.

Keskikonsolin säilytyslokero

Avaaminen: 
Vedä vivusta.

Hansikaslokero

Hansikaslokero voidaan lukita ja 
avata mekaanisella avaimella (1).
Avaaminen:
Vedä vivusta (2).

Älä koskaan säilytä autossa 
sytyttimiä, propaanisäiliöitä tai 
muita helposti syttyviä tai räjäh-
täviä aineita. Ne saattavat syt-
tyä ja/tai räjähtää, kun auto on 
pysäköity kuumaan paikkaan 
tai auton sisälämpötilan nous-
tessa ajon aikana.

 VAROITUS  

Pidä AINA tavaratilan koteloi-
den kannet suljettuna ajona 
aikana. Auton sisällä olevat 
esineet liikkuvat yhtä suurel-
la nopeudella kuin autokin. 
Äkkipysähdyksessä, jyrkässä 
käännöksessä tai törmäystilan-
teessa esineet voivat sinkou-
tua tavaratilan ulkopuolelle ja 
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan kuljettajaan tai matkus-
tajiin.

 VAROITUS  
OTM048081

Muista AINA sulkea hansikaslo-
kero käytön jälkeen.
Avoimen hansikaslokeron kansi 
voi aiheuttaa matkustajalle 
vakavia vammoja onnettomuus-
tilanteessa, vaikka matkustaja 
käyttäisi turvavyötä.

 VAROITUS  

OTM048082
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Jäädytetty säilytyslokero 
(jos varusteena)

Voit pitää juomatölkit ja muut kylmä-
säilytettävät tuotteet viileinä, säilyttä-
mällä ne hansikaslokerossa.
1.  Kytke ilmastointi päälle.
2.  Käännä hansikaslokeron tuuletus-

suutin (1) auki-asentoon.
3.  Käännä tuuletussuutin (1) kiin-

ni-asentoon, kun et käytä hansi-
kaslokeron jäähdytystä.

HUOMAUTUS

Hansikaslokeron jäähdytys ei 
toimi tehokkaasti, jos siellä ole-
vat esineet tukkivat tuuletussuut-
timen.

Aurinkolasikotelo 
(jos varusteena)

Avaaminen:
Aurinkolasikotelo aukeaa hitaasti, 
kun painat sen kantta. Aseta aurin-
kolasit koteloon linssit ulospäin.

Sulkeminen:
Sulje painamalla kiinni.
Varmista, että aurinkolasikotelo on 
kiinni ajon aikana.

• Älä säilytä aurinkolasikotelos-
sa muuta kuin aurinkolaseja. 
Muut esineet saattavat lentää 
kotelosta onnettomuustilan-
teessa tai äkillisesti pysähdyt-
täessä ja aiheuttaa vammoja 
matkustajille.

• Älä avaa aurinkolasikoteloa 
ajon aikana. Aurinkolasikote-
lon avaaminen saattaa peittää 
taustapeilin.

• Älä yritä sulkea aurinkola-
sikoteloa väkisin. Koteloon 
jumiutuneet aurinkolasit voivat 
estää kotelon avautumisen, ja 
voit saada vammoja yrittäessä-
si avata koteloa väkisin.

 VAROITUS  

OTM048435L OTM048083
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Säilytyskaukalo

 

 

Lokero tavaratilan välipohjan 
alla (jos varusteena)

Voit säilyttää kotelossa esimerkik-
si ensiapulaukkua, varoituskolmio-
ta (lokeron etuosassa) ja työkaluja, 
jotta ne ovat tarvittaessa helposti 
käytettävissä.
• Tartu kotelon kannen kahvaan ja 

nosta ylöspäin.

OTM048422

Älä aseta säilytyskaukaloon 
raskaita, teräviä tai helpos-
ti rikkoutuvia esineitä. Esineet 
saattavat sinkoutua ulos säi-
lytyskaukalosta onnettomuusti-
lanteessa tai äkillisesti pysäh-
dyttäessä ja aiheuttaa vammoja 
matkustajille.

 VAROITUS  
OTM048085

 ■ Tyyppi A

OTM048410

 ■ Tyyppi B
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SIS TILOJEN VARUSTEET
Tuhkakuppi (jos varusteena)

Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla 
sen kansi.

Tuhkakupin puhdistaminen: 
Kierrä kantta vastapäivään ja vedä 
se ulos, minkä jälkeen voi nostaa 
muovista säiliötä ylöspäin.

Mukinpidike
Edessä

Voit asettaa mukit tai pienet juoma-
tölkit mukinpidikkeisiin. 

Takana (jos varusteena)

Mukinpidikkeet saadaan käyttöön 
kääntämällä käsinoja alas. 

Voit asettaa mukit tai pienet juoma-
tölkit mukinpidikkeisiin. 

OTM048088OPDE046419

Palavan tulitikun tai savukkeen 
laittaminen tuhkakuppiin saat-
taa sytyttää siinä olevat roskat 
ja aiheuttaa tulipalon.

 VAROITUS  

OTM048086

 ■ Tyyppi A

OTM048436L

 ■ Tyyppi B

OTM048087

 ■ 3. rivin istuin 

 ■ Käsinoja
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HUOMAUTUS

• Pidä pullot ja tölkit suljettui-
na ajon aikana, jotta juoma ei 
läiky. Jos juomaa läikkyy, sitä 
voi päästä auton sähkö- ja elek-
troniikkaosiin, jotka voivat vauri-
oitua.

• Kun puhdistat läikkynyttä juo-
maa, älä kuivaa mukinpidiket-
tä liian suuressa lämpötilassa. 
Tämä voi vaurioittaa mukinpidi-
kettä.

Häikäisysuojat

Kun haluat käyttää häikäisysuojaa, 
käännä se alas.
Kun haluat kääntää häikäisysuojan 
sivuikkunan puolelle, käännä se alas, 
irrota tukipidikkeestä (1) ja käännä 
se sivuikkunan puolelle (2).
Kun haluat käyttää ehostuspeiliä, 
avaa häikäisysuoja ja avaa peilin 
kansi (3).
Säädä häikäisysuojaa taaksepäin ja 
eteenpäin (4) tarpeen mukaan.
Lippupidikkeessä (5) voidaan säilyt-
tää esim. pysäköintilippuja.

OTM048089

• Kun mukitelineessä on juomia, 
vältä äkillisiä liikkeellelähtöjä 
ja jarrutuksia, jotta juoma ei 
läiky. Kuuma juoma voi läik-
kyessään aiheuttaa palovam-
moja. Kuljettaja voi tällöin 
menettää auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen.

• Älä säilytä ajon aikana mukin-
pidikkeessä kannetonta, 
kuumaa nestettä sisältävää 
kuppia, irtonaista pulloa, juo-
matölkkiä tai vastaavaa. Jos 
joudut pysähtymään tai jar-
ruttamaan äkillisesti, ne voi-
vat sinkoutuessaan aiheuttaa 
vammoja.

• Käytä mukitelineessä ainoas-
taan pahvimukeja. Kovat 
valmistusmateriaalit voivat 
aiheuttaa vammoja onnetto-
muustilanteessa.

 VAROITUS  

Älä säilytä juomatölkkejä tai 
pulloja suorassa auringonva-
lossa tai kuumassa autossa. Ne 
saattavat haljeta.

 VAROITUS  
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i  Lisätietoja 
Sulje ehostuspeilin kansi tiukasti ja 
käännä häikäisysuoja paikalleen käy-
tön jälkeen.

HUOMAUTUS

Älä laita useita lippuja pidikkee-
seen samanaikaisesti. Lippupidike 
voi vaurioitua. 

Virtapistoke (jos varusteena)

Voit kytkeä virtapistokkeeseen mat-
kapuhelimen laturin tai muun ajoneu-
vokäyttöön tarkoitetun laitteen. 

Laitteen virrankulutuksen tulee olla 
alle 180 W, kun moottori on käyn-
nissä.

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita, jotta 
pistorasia ei vaurioidu:
• Käytä virtapistoketta ainoastaan 

moottorin ollessa käynnissä ja 
irrota siihen liitetty laite käytön 
jälkeen. Akku saattaa tyhjentyä, 
jos virtapistokkeeseen liitettyä 
laitetta käytetään pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Käytä ainoastaan 12 V jännitteel-
lä toimivia laitteita, joiden virran-
kulutus on alle 180 W.

• Valitse ilmastointilaitteen pienin 
jäähdytys- tai lämmitysteho, kun 
käytät virtapistokkeeseen liitet-
tyä laitetta.

Ajoturvallisuuden vuoksi älä 
anna häikäisysuojan haitata 
näkyvyyttä.

 VAROITUS  Suojaudu sähköiskuilta. Älä 
työnnä sormea tai mitään esi-
neitä (neulaa tms.) virtapistok-
keeseen tai kosketa sitä, kun 
kätesi on märkä.

 VAROITUS  

OTM048090

 ■ Edessä

OTM048091

 ■ Takana
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• Sulje virtapistokkeen kansi, kun 
se ei ole käytössä.

• Jotkin virtapistokkeeseen kytke-
tyt elektroniset laitteet saattavat 
aiheuttaa häiriöitä. Ne saattavat 
aiheuttaa kaiuttimista kuuluvia 
häiriöääniä tai sähköjärjestel-
män tai muiden autossa käytet-
tävien laitteiden toimintahäiriöi-
tä.

• Työnnä pistotulppa mahdolli-
simman syvälle. Pistotulppa voi 
ylikuumentua huonon kontaktin 
vuoksi, jolloin sulake voi palaa.

• Varmista, että akku-/paristokäyt-
töiset sähkö- ja elektroniikka-
laiteet on suojattu väärinpäin 
kytkemiseltä. Paristo-/akkuvirta 
voi muuten vuotaa auton elek-
tro niikka-/sähköjärjestelmään ja 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.

USB-laturi (jos varusteena)

USB-laturi on suunniteltu pienten 
USB-kaapelia käyttävien sähkölait-
teiden akkujen lataamiseen. 

Sähkölaitteita voidaan ladata, kun 
moottorin käynnistyspainike on 
ACC-, ON- tai START-asennossa.
Akun lataustilaa voidaan valvoa säh-
kölaitteesta.
Irrota USB-kaapeli USB-liitännästä 
käytön jälkeen.

• Älypuhelin tai tabletti saattaa kuu-
mentua latauksen aikana. Kyse ei 
ole latausjärjestelmän viasta.

• Erilaista latausmenetelmää käyt-
tävä älypuhelin tai tabletti ei ehkä 
lataudu asianmukaisesti. Käytä 
tässä tapauksessa laitteesi omaa 
laturia.

• Latauspistoke on tarkoitettu vain 
laitteen lataamiseen. Älä käytä 
latauspistoketta audiolaitteen 
käynnistämiseen tai median toista-
miseen AVN-järjestelmässä.

OTM048092

 ■ Edessä

OTM048093

 ■ Takana
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Vaihtovirtamuunnin
(jos varusteena) 

Vaihtovirtamuunnin syöttää virtaa 
(220 V / 200 W) ulkoisten sähkölait-
teiden käyttöä varten. 

 Lisätietoja 
• Nimellisjännite: AC 220 V
• Enimmäisteho: 200 W
• Lue aina sähkölaitteen käyttöohjeet 

ennen käyttöä, jotta vältät laitteen 
vaurioitumisen ja sähköiskuvaaran.

• Sulje kansi aina, kun vaihtovirta-
muunninta ei käytetä.

HUOMAUTUS

• Jotta akku ei tyhjentyisi, älä 
käytä vaihtovirtamuunninta, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Sulje vaihtovirtamuuntimen 
kansi, kun sitä ei käytetä.

• Irrota pistoke sähkölaitteen käy-
tön jälkeen. Jos laite jätetään 
pitkäksi aikaa kiinni vaihtovir-
tamuuntimeen, auton akku voi 
tyhjentyä.

iOTM048094

OTM048437L

Vakavien tai kuolemaan johta-
vien vammojen vaaran välttä-
miseksi:
• Älä kytke vaihtovirtamuunti-

meen kuumenevia sähkölait-
teita, kuten kahvinkeitintä, 
leivänpaahdinta, silitysrautaa 
tms.

• Sähköiskuvaaran vuoksi pisto-
rasian sisään ei saa laittaa vie-
raita esineitä eikä siihen pidä 
koskea.

• Älä anna lasten koskea vaihto-
virtamuuntimeen.

 VAROITUS  
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• Älä käytä sähkölaitteita, joi-
den tehonkulutus on yli 200 W 
(220 V).

• Jotkin sähkölaitteet voivat 
aiheuttaa sähköisiä häiriöitä. Ne 
saattavat aiheuttaa kaiuttimis-
ta kuuluvaa kohinaa tai auton 
sähköjärjestelmien tai -laitteiden 
toimintahäiriöitä.

• Älä käytä viallisia sähkölaittei-
ta, sillä ne voisivat vaurioittaa 
vaihtovirtamuunninta ja auton 
sähköjärjestelmiä.

• Älä kytke vaihtovirtamuunti-
meen yhtäaikaisesti kahta tai 
useampaa sähkölaitetta. Se voisi 
vaurioittaa auton sähköjärjestel-
miä.

• Kun syöttöjännite on alhaisem-
pi, pistorasian merkkivalo alkaa 
vilkkua ja vaihtovirtamuunnin 
kytkeytyy pois päältä automaat-
tisesti. Kun syöttöjännite palaa 
normaaliksi, vaihtovirtamuunnin 
kytkeytyy uudelleen päälle.

Matkapuhelimen latausliitäntä 
(jos varusteena)

[A] : merkkivalo, [B]: latausalusta

Keskikonsolin etuosassa on langa-
ton matkapuhelimen latausalusta. 
Järjestelmä on käytössä, kun kaikki 
ovet on suljettu ja virtalukko on ACC/
ON-asennossa. 

Matkapuhelimen lataaminen 
Langaton latausjärjestelmä lataa 
ainoastaan Qi-lataustekniikalla toi-
mivia matkapuhelimia ( ). Tarkista 
matkapuhelimen tuotetarrasta tai 
valmistajan verkkosivustosta, tukee-
ko matkapuhelin Qi-lataustekniikkaa. 
Langaton lataus alkaa, kun asetat 
Qi-valmiudessa olevan matkapuheli-
men latausalustalle. 
 

1.  Poista kaikki esineet langattoman 
latausalustan päältä, myös äly-
avain. Muussa tapauksessa lan-
gaton lataus voi keskeytyä.  Aseta 
matkapuhelin keskelle latausalus-
taa.

2.  Merkkivalo palaa oranssina, kun 
matkapuhelin latautuu. Merkkivalo 
muuttuu vihreäksi, kun puhelimen 
lataus on valmis.

3.  Langaton latausjärjestelmä voi-
daan kytkeä käyttöön tai pois 
käytöstä mittariston käyttäjäase-
tuksista. Lisätietoja tämän luvun 
kohdasta ”LCD-näytön tilat”.  

OTM048084
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Jos matkapuhelimesi ei lataudu:
-  Siirrä matkapuhelinta latausalustal-

la hieman eri kohtaan.
-  Varmista, että merkkivalo on orans-

si.

Jos langattomassa latausjärjestel-
mässä on toimintahäiriö, merkkivalo 
vilkkuu oranssina 10 sekunnin ajan.
Tässä tapauksessa keskeytä lataus 
hetkeksi ja yritä matkapuhelimen 
langatonta latausta uudelleen. 
Järjestelmä varoittaa LCD-näytön 
viestillä, jos matkapuhelin on yhä 
langattomalla latausalustalla, kun 
moottori on sammutettu ja etuovi 
avataan.
Joidenkin valmistajien matkapuhelin-
ten tapauksessa järjestelmä ei ehkä 
varoita, vaikka puhelin jätetään lan-
gattomaan latauslaitteeseen. Tämä 
johtuu puhelimen erityisominaisuuk-
sista eikä tarkoita, että langatto-
massa latauksessa olisi vikaa. 

HUOMAUTUS

• Langaton latausjärjestelmä ei 
mahdollisesti ole yhteensopi-
va sellaisten matkapuhelimien 
kanssa, joiden Qi-valmiutta ei 
voida varmistaa ( ). 

• Aseta matkapuhelin latausalus-
tan keskelle optimaalisen lataus-
suorituskyvyn varmistamiseksi. 
Jos puhelin on latausalustan 
reunalla, latausnopeus voi olla 
hitaampi ja puhelin saattaa jois-
sain tapauksissa kuumentua 
enemmän.

• Joissain tapauksissa langaton 
lataus saattaa keskeytyä väli-
aikaisesti, kun kauko-ohjaina-
vainta tai älyavainta käytetään 
moottorin käynnistämiseen tai 
ovien lukitsemiseen tai lukituk-
sen avaamiseen jne.

• Joitain matkapuhelinmalleja 
ladattaessa latauksen merkkiva-
lo ei ehkä muutu vihreäksi, kun 
puhelin on ladattu täysin.

• Langaton lataus voi keskey-
tyä hetkeksi, jos langattoman 
latausjärjestelmän lämpötila 
nousee poikkeavan suureksi. 
Kun lämpötila on laskenut tietyl-
le tasolle, langaton lataus alkaa 
uudelleen. 

• Jos langattoman latausalus-
tan ja matkapuhelimen välissä 
on metalliesine (esim. kolikko), 
lataus voi keskeytyä hetkeksi. 

• Joidenkin suojaustoiminnolla 
varustettujen matkapuhelimien 
latausnopeus saattaa hidastua 
ja langaton lataus voi keskeytyä.

• Jos matkapuhelimessa on pak-
sut kannet, langaton lataus ei 
ehkä onnistu.

• Jos matkapuhelin ei ole koko-
naan kosketuksissa latausalus-
taan, langaton lataus ei ehkä 
toimi oikein. 
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• Jotkut magneettiset esineet 
(esim. luottokortit, puhelinkor-
tit, pankkikirjat ja liput) saat-
tavat vaurioitua langattomassa 
latauksessa.

• Kun latausalustalle laitetaan 
metalliesine tai älypuhelin, 
jossa ei ole langatonta lataus-
toimintoa, saattaa kuulua hil-
jainen äänimerkki. Äänimerkki 
tarkoittaa, että järjestelmä arvioi 
latausalustalle asetetun esineen 
yhteensopivuutta. Se ei vaikuta 
auton tai älypuhelimen toimin-
taan millään tavoin.

 Lisätietoja 
Lataus keskeytyy myös, kun virtaluk-
ko asetetaan OFF-asentoon.

Kello

Autot, joissa on 
audiojärjestelmä
Valitse [SETUP/CLOCK]-painike audio-
järjestelmässä ➟ Valitse [Date/Time].
• Set time: Aseta audiojärjestelmän 

näytöllä näkyvä kellonaika.
• Time format: Valitse 12 tai 24 tun-

nin näyttömuoto.
Autot, joissa on 
navigointijärjestelmä
Valitse navigointijärjestelmän Set-
tings- valikko ➟ Valitse [Date/Time].
• [GPS time] (GPS-aika): Ajan näyt-

tö vastaanotetun GNSS-satelliit ti-
paikannuksen ajan mukaan.

• 24-hour: 12 tai 24 tunnin näyttö-
muodon valinta.

Lisätietoja toiminnosta on auton 
mukana toimitetussa erillisessä 
käyttöoppaassa.

Vaatekoukku (jos varusteena)

Vaatekoukkuja ei ole tarkoitettu suu-
rikokoisten tai painavien esineiden 
ripustamista varten.

i

Älä säädä kelloa ajon aikana. 
Saatat menettää auton hallin-
nan ja seurauksena voi olla 
vakaviin henkilövahinkoihin 
johtava onnettomuus.

 VAROITUS  

OTM048095
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Mattokoukut (jos varusteena)
Kiinnitä matot AINA mattokoukkui-
hin. Mattokoukut estävät etujalkatilan 
mattojen liukumisen eteenpäin.

TÄRKEÄÄ – Auton alkuperäiset, 
tehdasvalmisteiset mattokoukut 
pitävät matot turvallisesti paikal-
laan. Suosittelemme, että asen-
nat autoon ainoastaan autokoh-
taisia HYUNDAI-mattoja, jotta 
mattojen liikkuminen ei haittaa 
polkimien käyttöä.

Seuraavia ohjeita on nouda-
tettava asennettaessa MINKÄ 
TAHANSA tyyppisiä lattiamatto-
ja autoon.
• Varmista ennen liikkeelleläh-

töä, että matot on kiinnitetty 
pitävästi lattiamattokoukkui-
hin.

• ÄLÄ asenna autoon lattiamat-
toa, jota ei voi kiinnittää tuke-
vasti lattiamaton kiinnikkeillä.

• Älä aseta lattiamattoja pääl-
lekkäin (esim. kaukalomattoa 
kangasmaton päälle). Sijoita 
ainoastaan yksi matto kunkin 
paikan jalkatilaan.

 VAROITUS  

Älä ripusta vaatekoukkuun 
vaatteiden lisäksi vaateripusti-
mia tai muita kovia esineitä. Älä 
laita vaatteiden taskuihin paina-
via, teräviä tai särkyviä esineitä. 
Ne voivat onnettomuustilan-
teessa vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa henkilövahinkoja eri-
tyisesti turvatyynyn lauetessa.

 VAROITUS  

OTM048096
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Matkatavaraverkko (pidike)

Voit estää matkatavaroiden liikku-
misen matkan aikana kiinnittämällä 
matkatavaraverkon tavaratilan nel-
jään kiinnikkeeseen.

Suosittelemme, että hankit matkata-
varaverkon valtuutetusta HYUNDAI-
liikkeestä.

 
 

Tavaratilan näkösuoja (jos 
varusteena) 

Voit peittää tavaratilaan jätetyt mat-
katavarat tavaratilan näkösuojalla. 

OTM048098

 ■ Tyyppi A

OTM048099

 ■ Tyyppi B

ÄLÄ venytä matkatavaraverk-
koa liikaa (silmävammojen 
välttämiseksi). Älä KOSKAAN 
oleskele auton sisätilassa siten, 
että matkatavaraverkon kiinni-
tyskoukut voisivat irrotessaan 
osua kasvoihin tai muihin ruu-
miinosiin. ÄLÄ KÄYTÄ matkata-
varaverkkoa, kun kiinnityskou-
kussa on näkyviä kulumia tai 
vaurioita.

 VAROITUS  

Toimi erityisen huolellisesti kul-
jettaessasi tavaratilassa paina-
via tai suurikokoisia esineitä, 
jotta auto tai esineet eivät vau-
rioidu.

 HUOMIO

OTM048411
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Tavaratilan näkösuojan käyttö

1.  Avaa tavaratilan näkösuoja vetä-
mällä sitä taaksepäin kahvasta (1).

2.  Aseta (2) kiinnitystapit kiinnikkei-
siin (3). 

 Lisätietoja 
Pidä tavaratilan näkösuojan kahva 
mahdollisimman keskellä avatessa-
si sitä, jotta ohjaintapit eivät irtoa 
ohjainkiskoilta. 

Kun tavaratilan näkösuojaa ei tarvita:
1.  Vedä tavaratilan näkösuojaa taak-

sepäin ja ylöspäin niin, että se 
vapautuu ohjaimista.

2.  Tavaratilan näkösuoja liukuu 
sisään. 

 Lisätietoja 
Tavaratilan näkösuoja ei mahdollises-
ti liu'u sisään, jos sitä ei ole vedetty 
täysin auki. Vedä se täysin auki ja 
päästä sitten irti. 

Tavaratilan näkösuojan 
irrottaminen
1. Paina ohjaintappia.
2.  Vedä tavaratilan näkösuoja irti 

samalla, kun painat ohjaintappia.
3.  Avaa tavaratilan lokero ja aseta 

tavaratilan näkösuoja lokeroon.

Tavaratilan näkösuojan 
ottaminen tavaratilasta

1.  Vedä tavaratilan näkösuoja ylös.
2.  Paina ohjaintappia.
3.  Vedä tavaratilan näkösuoja irti 

samalla, kun painat ohjaintappia.i

i

OTM048438L
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HUOMAUTUS

Näkösuojan päälle asetetut esi-
neet saattavat vaurioittaa sitä.

Sivuverho (jos varusteena)

Sivuverhon käyttäminen:
1. Nosta verho ylös pitäen kiinni kou-
kusta (1).
2.  Ripusta verho koukun molemmille 

puolille. 

• Älä aseta esineitä suojaverk-
koa vasten. Esineet saatta-
vat lentää matkustamoon ja 
aiheuttaa vammoja onnetto-
muustilanteessa tai jarrutetta-
essa.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
ajon aikana. Se on suunnitel-
tu ainoastaan matkatavaroiden 
kuljettamiseen.

• Yritä kuormata auto tasapai-
noisesti, niin että painopiste 
olisi mahdollisimman keskellä.

 VAROITUS  

OTM048097
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Kattoteline (jos varusteena)

Jos varusteena ovat kattokaiteet, voit 
lastata matkatavaroita autosi katolle, 
kun kaiteisiin kiinnitetään kattoteli-
neet.

HUOMAUTUS

Jos autossa on kattoluukku, var-
mista, ettet aseta esineitä kattote-
lineen päälle siten, että ne haittaa-
vat kattoluukun toimintaa.
  

HUOMAUTUS

• Varmista, että kattotelineellä kul-
jetettavat esineet eivät vaurioita 
auton kattoa.

• Älä kuljeta kattotelineellä autoa 
pidempiä tai leveämpiä esineitä.

ULKOPUOLEN VARUSTEET

• Auton painopiste on tavallis-
ta korkeammalla, kun katol-
la kuljetetaan tavaroita.  Älä 
kiihdytä tai jarruta nopeasti, 
aja kaarteisiin jyrkästi tai tee 
äkillisiä ohjausliikkeitä ja pidä 
ajonopeus maltillisena, jotta 
et menetä auton hallintaa ja 
joudu onnettomuuteen ja jotta 
auto ei kaatuisi.

• Aja hitaasti ja käänny loivasti, 
kun kuljetat esineitä kattote-
lineellä. Tuuli tai ohikulkevat 
autot saattavat aiheuttaa tava-
ratelineeseen kiinnitettyihin 
tavaroihin kohdistuvaa nos-
tetta. Tämä koskee erityisesti 
litteitä suurikokoisia esineitä, 
kuten puulevyjä tai patjoja. 
Esineet saattavat tällöin pudo-
ta kattotelineen päältä ja vau-
rioittaa autoasi tai aiheuttaa 
vahinkoja sivullisille.

• Varmista ennen liikkeellelähtöä 
ja matkan aikana, että katolla 
kuljetettavat esineet on kiinni-
tetty tukevasti, jotta vältät nii-
den vaurioitumisen tai putoa-
misen.

• Seuraavassa on esitetty kat-
totelineen päälle lastattava 
enimmäispaino.  Jaa kuorma 
mahdollisimman tasaisesti 
kattotelineen päälle ja kiinnitä 
se tukevasti.  

 Jos kattotelineen päälle kuor-
mataan enimmäiskuormaa 
suurempi paino, auto voi vau-
rioitua. 

 VAROITUS  

 KATTO       100 kg
 TELINEILLÄ     TASAISESTI KUORMATTUNA

OTM048400
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 Lisätietoja 
• Jälkiasennetut kaasupurkausvalot 

saattavat aiheuttaa toimintahäiri-
öitä audiojärjestelmään ja auton 
elektronisiin laitteisiin.

• Vältä kemikaalien, kuten hajuve-
den, iho- tai aurinkovoiteen, käsien-
puhdistusaineen tai ilmanraikas-
tusaineen joutumista kosketuksiin 
auton sisäosien kanssa, sillä ne voi-
vat aiheuttaa vaurioita tai värjään-
tymistä.

AUX-, USB- ja iPod®-liitännät 

Audiolaitteita voidaan kytkeä AUX-
liitäntään ja USB-laitteita USB-
liitäntään ja iPod®-liitäntään.

 Lisätietoja 
Kannettavan audiolaitteen äänessä 
saattaa kuulua häiriöääniä, kun se on 
liitetty virtapistokkeeseen. Käytä lait-
teen akkua, jos häiriöääniä esiintyy. 

❈ iPod® on Apple Inc:n rekisteröimä 
tuotemerkki.

Antenni
Tikkuantenni 

Tikkiantenni vastaanottaa AM- ja 
FM-signaaleja. Tikkuantenni on irro-
tettava.
Voit irrottaa kattoantennin kiertämäl-
lä sitä vastapäivään. 

Antenni asennetaan takaisin kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

HUOMAUTUS   
• Muista irrottaa antenni kiertä-

mällä sitä vastapäivään ennen 
kuin ajat matalaan tilaan tai auto-
maattipesuun. Muuten antenni 
saattaa vaurioitua.

• Kierrä katto antenni tiukasti pai-
kalleen, kun asennat sen takai-
sin paikalleen, jotta kanavien 
kuuluvuus olisi mahdollisimman 
hyvä.

• Älä lastaa kattotelineen päälle 
asetettavia esineitä antennin 
lähelle, jotta kuuluvuus ei heik-
kene.

ii
MULTIMEDIAJ RJESTELM

OTM048401
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Haineväantenni 

Haineväantennin vastaanottaa lähe-
tysdataa (esimerkiksi AM/FM, DAB, 
GPS)

Audiojärjestelmän kytkimet 
ohjauspyörässä 
(jos varusteena)

Audiojärjestelmän kytkimet on sijoi-
tettu ohjauspyörään liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi.

HUOMAUTUS   
Älä paina useita äänentoiston kau-
ko-ohjaimen painikkeita samanai-
kaisesti.

ÄÄNENVOIMAKKUUS
(VOL + / - ) (1)
• Suurenna äänenvoimakkuutta siir-

tämällä äänenvoimakkuuden sää-
dintä ylöspäin.

• Hiljennä äänenvoimakkuutta siirtä-
mällä äänenvoimakkuuden säädin-
tä alaspäin.

HAKU/ASETUS ( / ) (2)
Jos HAKU/ASETUS-kytkintä kään-
netään ylös- tai alaspäin ja pidetään 
painettuna vähintään 0,8 sekunnin 
ajan, se toimii seuraavissa käyttöti-
loissa.

RADIO-tila
Painike toimii automaattisen haun 
valintapainikkeena. Hakutoiminto on 
päällä, kunnes vapautat painikkeen.

MUSIIKIN KUUNTELU -tila 
(MEDIA)
Painike toimii FF/REW (selaus eteen/
taakse) -painikkeena.

OTM048420
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 ■ Euroopan ulkopuolella (tyyppi A, tyyppi B)

 ■  Euroopassa (tyyppi A, tyyppi B)
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Jos HAKU/ASETUS-kytkintä kään-
netään ylös- tai alaspäin, se toimii 
seuraavissa käyttötiloissa.

RADIO-tila
Painike toimii seuraavan/edellisen 
esiasetetun aseman esivalintapai-
nikkeena.
MUSIIKIN KUUNTELU -tila 
(MEDIA)
Painike toimii seuraavan/edellisen 
kappaleen valintapainikkeena.

TILA ( ) (3)
Valitse radion tai siirrettävän lait-
teen kuuntelu painamalla MODE-
painiketta.

MYKISTYS ( ) (4) 
• Voit mykistää äänen tätä painiketta 

painamalla.
• Voit palauttaa järjestelmän äänen 

painamalla painiketta uudelleen.

 Lisätietoja 
Seuraavilla sivuilla on yksityiskohtai-
sia tietoja audiojärjestelmän kytki-
mien toiminnasta.

Bluetooth® Wireless 
Technology -handsfree 

Voit käyttää puhelinta handsfree-tilas-
sa langattoman Bluetoothin® avulla.

(1) Soitto-/vastaus-painike
(2) Soiton lopetuspainike
(3) Mikrofoni

• Audiojärjestelmä: Katso lisä-
tietoja tämän luvun kohdasta 
AUDIOJÄRJESTELMÄ.

• Audio-video-navigointijärjestelmä: 
Yksityiskohtaisia tietoja Bluetooth®-
handsfreen toiminnasta on erilli-
sessä käyttöoppaassa.

Audio-/video-/
navigointijärjestelmä (AVN) 
(jos varusteena)
Yksityiskohtaisia tietoja audio- video-
navigointijärjestelmän toiminnasta 
on erillisessä käyttöoppaassa.

i

OTM048404
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Autoradion toiminta
FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään 
eri paikoissa sijaitsevista radiolä-
hettimistä. Auton kattoantenni ottaa 
vastaan nämä signaalit. Vastaanotin 
muuntaa signaalin kaiuttimien toista-
maan muotoon. 
Kun auto vastaanottaa vahvaa radio-
signaalia, äänentoistojärjestelmäsi 
täsmällinen tekniikka takaa laadul-
taan parhaan mahdollisen toiston. 
Vastaanotettava signaali ei kuiten-
kaan toisinaan ole tarpeeksi voima-
kas.

Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyy-
destä radioasemaan, muiden radio-
asemien läheisyydestä tai lähellä 
sijaitsevista rakennuksista, silloista 
ja muista kookkaista rakennelmista.

AM (MW, LW) -vastaanotto

AM-lähetyksiä voidaan vastaan-
ottaa pidempien matkojen päästä 
kuin FM-lähetyksiä. Tämä johtuu 
siitä, että AM -radioaallot lähetetään 
matalammilla taajuuksilla. Nämä pit-
kät, matalataajuuksiset radioaallot 
kykenevät seuraamaan maapallon 
kaarevaa pintaa kulkematta suoraan 
pois ilmakehään. 
Lisäksi nämä radioaallot kykenevät 
kiertämään esteet, jolloin vastaan-
otettava signaali on voimakkaampi.

OJF045308L

OJF045309L
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FM-radioasema

FM-signaalit lähetetään korkeilla taa-
juuksilla, eivätkä ne mukaile maaston 
muotoja. Tästä syystä FM-lähetysten 
kuuluvuus heikkenee välimatkan 
kasvaessa. Lisäksi rakennukset, 
vuoret ja muut esteet vaikuttavat 
helposti FM-signaaleihin. Näistä voi 
seurata tietyt kuunteluolosuhteet, 
joiden johdosta saatat luulla, että 
ongelma esiintyy sinun radiossasi. 

Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja 
eivätkä viittaa toimintahäiriöön:

• Äänenvoimakkuuden heikkenemi-
nen – Lähetyksen äänenvoimak-
kuus heikkenee ajaessasi liian 
kauas radioaseman lähettimestä. 
Vaihda paremmin kuuluvalle kana-
valle.

• Häiriöt/kohina – Heikot FM-signaalit 
tai esteet lähettimen ja vastaanot-
timen välillä saattavat aiheuttaa 
häiriöitä tai kohinaa. Diskanttitason 
vähentäminen häiriöalueella saat-
taa vaimentaa häiriöääntä.

• Kanava vaihtuu itsestään – Kun 
valitsemasi kanavan FM-signaali 
heikkenee, audiojärjestelmä saattaa 
vaihtaa kanavalle, jonka signaali on 
voimakkaampi ja lähes samalla taa-
juudella. Audiojärjestelmä on suun-
niteltu valitsemaan lähetys, jonka 
signaali on voimakkain. Valitse 
tässä tapauksessa toinen kanava, 
jonka signaali on voimakkaampi.

• Monitieilmiö – Usean radiosignaa-
lin yhtäaikainen vastaanottaminen 
saattaa aiheuttaa häiriöääniä ja 
vääristymiä. Tämä saattaa johtua 
kahden lähes samalla taajuudella 
lähettävän aseman signaaleista tai 
saman aseman suorista/heijastu-
neista signaaleista. Valitse toinen 
kanava, kunnes häiriö poistuu.

OJF045311L
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Matkapuhelimen tai 
radiopuhelimen käyttö 
Jos auton sisällä käytetään matka-
puhelinta, kaiuttimista saattaa kuu-
lua häiriöääniä. Tämä ei ole merkki 
audiojärjestelmän toimintahäiriöstä. 
Siirrä puhelin mahdollisimman kauas 
audiojärjestelmästä.

HUOMAUTUS

Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa käyte-
tään radio- tai matkapuhelinta tai 
muuta vastaavaa viestintälaitetta. 
Radio- tai matkapuhelimen käyttö 
pelkällä laitteen omalla antennilla 
saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka 
vaikuttavat auton sähköjärjestel-
män toimintaan ja vaarantavat ajo-
turvallisuuden.

iPod®

iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuo-
temerkki.

Bluetooth® Wireless 
Technology
Bluetooth®-teksti ja logo ovat 
Bluetooth SIG, Inc rekisteröimiä tuo-
temerkkejä ja HYUNDAI käyttää niitä 
lisenssillä. 
Muut tuotemerkit ja -nimet kuuluvat 
omistajilleen.

Bluetooth®-toimintojen käyttämiseksi 
tarvitset
Bluetooth®-ominaisuudella varuste-
tun matkapuhelimen.

Älä käytä matkapuhelinta ajon 
aikana. Pysäytä auto turvalli-
seen paikkaan.

 VAROITUS  
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Järjestelmän rakenne – ohjauspaneeli

(Langaton Bluetooth® varusteena)

❈  Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

(1)  SEEK/TRACK-painike
•  Vaihda asemaa/kappaletta/tiedostoa 

(paitsi AUX-tilassa).
•  Kun kuuntelet radiota, pidä painiketta 

painettuna hakeaksesi asemaa.
•  Kun soitat kappaletta, pidä painettuna 

kelataksesi taakse- tai eteenpäin (paitsi 
AUX- ja Bluetooth audio -tiloissa).

(2) RADIO-painike
•  Paina painiketta kytkeäksesi radion 

päälle. Kun kuuntelet radiota, paina tätä 
painiketta vaihtaaksesi radioasemaa.

(3) MEDIA-painike
•  Paina painiketta toistaaksesi media-

laitteen sisällön. Paina useita kertoja 
vaihtaaksesi tilaa välillä USB (iPod), 
Bluetooth audio ja AUX.

•  Jos sinulla on useita mediatallennus-
laitteita, valitse yksi niistä median valin-
taikkunasta.

(4) PHONE-painike
•  Paina tätä painiketta aloittaaksesi mat-

kapuhelimen yhdistämisen Bluetoothin 
kautta.

•  Kun Bluetooth-puhelinyhteys on luotu, 
paina painiketta siirtyäksesi Bluetoothin 
puhelinvalikkoon.

(5) POWER-painike / VOL-säädin
•  Järjestelmän käynnistys/sammutus.
•  Kierrä vasemmalle tai oikealle säätääk-

sesi järjestelmän äänenvoimakkuutta.

(6) Reset-painike

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

AUDIO (ei kosketusn ytt )
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(Langaton Bluetooth® varusteena)

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

❈  Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

(7) PRESET-painike
•  Paina tätä painiketta radiota kuunnel-

lessasi, siirtyäksesi esiasetusluettelon 
edelliselle tai seuraavalle sivulle.

(8) SETUP-painike / CLOCK-painike
•  Paina tätä painiketta siirtyäksesi ase-

tusnäytölle.
•  Pidä tätä painiketta painettuna siirtyäk-

sesi kellonajan asetusnäytölle.

(9) MENU-painike
•  Paina painiketta siirtyäksesi tämänhet-

kisen tilan valikkonäyttöön.

(10) BACK-painike
•  Paina tätä painiketta palataksesi edelli-

seen ruutuun.

(11) Numeropainikkeet (1–6)
•  Kun kuuntelet radiota, paina tätä paini-

ketta kuunnellaksesi tallennettua radio-
asemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidä tätä paini-
ketta painettuna tallentaaksesi tämän-
hetkisen radiokanavan esiasetuksiin.

• Valitse kohde painamalla sitä vastaa-
vaa numeropainiketta.

(12)  TUNE-säädin/FILE-painike/
ENTER- painike

•  Kierrä tätä säädintä radiota kuunnelles-
sasi säätääksesi taajuutta.

•  Kun soitat kappaletta, kierrä hakeakse-
si kappaletta/tiedostoa (paitsi AUX- ja 
Bluetooth audio -tiloissa).

•  Paina säädintä haun aikana valitaksesi 
tämänhetkisen kappaleen/tiedoston.
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Järjestelmän rakenne – 
ohjauspyörän painikkeet

(Bluetooth®-toiminnolla varustettu malli)

❈  Autossa olevat painikkeet voivat 
poiketa kuvassa näkyvistä painik-
keista.

(1) MUTE-painike
•  Paina mykistääksesi järjestelmän 

tai poistaaksesi myksityksen.
•  Paina painiketta puhelun aika-

na mykistääksesi mikrofonin tai 
poistaaksesi mykistyksen.

(2) MODE-painike
•  Paina painiketta siirtyäksesi radio- 

ja mediatilan välillä.

•  Pitkä painallus kytkee järjestelmän 
päälle/pois. (jos varusteena)

(3) Äänenvoimakkuuden säädin
•  Paina ylös tai alas säätääksesi 

äänenvoimakkuutta.

(4) Ylös/alas-painike
•  Vaihda asemaa/kappaletta/tiedos-

toa (paitsi AUX-tilassa).
•  Kun kuuntelet radiota, paina tätä 

painiketta kuunnellaksesi edellistä/
seuraavaa tallennettua radioase-
maa.

•  Kun kuuntelet radiota, pidä paini-
ketta painettuna hakeaksesi ase-
maa.

•  Kun soitat kappaletta, pidä pai-
nettuna kelataksesi taakse- tai 
eteenpäin (paitsi AUX- ja Bluetooth 
audio -tiloissa).

(5) Soitto/vastaus-painike
•  Paina tätä painiketta aloittaakse-

si matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

•  Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, siirry Bluetoothin puhelin-
näyttöön. Soita viimeksi käytettyyn 

numeroon painamalla painiketta 
pitkään. Kun joku soittaa, paina 
painiketta vastataksesi puheluun.

•  Paina painiketta puhelun aikana 
vaihtaaksesi aktiivisen puhelun 
ja pidossa olevan puhelun välillä. 
Pidä kytkintä painettuna vaihtaak-
sesi puhelua järjestelmän ja mat-
kapuhelimen välillä.

(6) Puhelun lopetuspainike 

• Älä käytä järjestelmää ajon 
aikana. Keskittymisen häiriin-
tyminen voi johtaa ajoneuvon 
hallinnan menettämiseen ja 
sitä kautta onnettomuuteen, 
vakaviin henkilövahinkoi-
hin tai jopa menehtymiseen. 
Auton turvallinen ja lain 
mukainen käsittely on kul-
jettajan vastuulla ja hänen ei 
tulisi käyttää mitään laitteita 
tai auton järjestelmiä niin, että 
hänen keskittymisensä her-
paantuu ajon aikana.

 VAROITUS
– Ajamista koskien
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• Vältä näytön katsomista ajon 
aikana. Häiriöt ajon aikana 
voivat johtaa onnettomuuteen. 
Pysäytä auto turvalliseen 
paikkaan ennen monimutkais-
ten toimintojen käyttämistä.

• Pysäytä auto ennen mat-
kapuhel imen käyt tämis-
tä. Matkapuhelimen käyttö 
ajon aikana saattaa aiheut-
taa liikenneonnettomuuden. 
Käytä tarvittaessa Bluetooth 
Handsfree -toimintoa soittaak-
sesi puheluita ja pidä puhelut 
mahdollisimman lyhyinä.

• Pidä äänenvoimakkuus riit-
tävän alhaisena, jotta kuulet 
ympäristön äänet. Voit aiheut-
taa onnettomuuden, jos ajat 
kuulematta ympäristön ääniä. 
Pitkittynyt kuuntelu suurella 
äänenvoimakkuudella voi vau-
rioittaa kuuloa.

• Älä pura järjestelmää äläkä 
tee siihen muutoksia. Se saat-
taa aiheuttaa onnettomuuden, 
tulipalon tai sähköiskun.

• Älä päästä järjestelmään nes-
teitä tai muita aineita. Nesteet 
tai muut aineet saattavat 
aiheuttaa haitallisten höyryjen 
muodostumista, tulipalon tai 
järjestelmän toimintahäiriön.

• Lopeta järjestelmän käyttö, 
jos siihen tulee toimintahäi-
riö, esimerkiksi jos ääni lak-
kaa kuulumasta tai näyttö 
pimenee. Jos jatkat järjestel-
män käyttämistä, vaikka siinä 
on toimintahäiriö, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sähköis-
kun tai järjestelmän vikaantu-
misen.

• Älä kosketa antennia ukkosen 
aikana, sillä se saattaa aiheut-
taa sähköiskun.

 VAROITUS
– järjestelmän käsittely

  Lisätietoja
–  järjestelmän käyttäminen

• Käytä järjestelmää moottorin olles-
sa käynnissä. Järjestelmän pitkä-
aikainen käyttö moottorin ollessa 
sammutettuna saattaa tyhjentää 
akun.

• Älä asenna tuotteita, joita ei ole 
hyväksytty. Ei-hyväksyttyjen tuot-
teiden käyttö saattaa aiheuttaa 
häiriön järjestelmän käytön aika-
na. Takuu ei kata ei-hyväksyttyjen 
tuotteiden asentamisesta aiheutuvia 
järjestelmän häiriöitä.

  Lisätietoja 
–  järjestelmän käsittely

• Älä kohdista järjestelmään liial-
lista voimaa. Näyttöön kohdistettu 
liiallinen paine saattaa vaurioittaa 
LCD-paneelia tai kosketuspaneelia.

• Kun puhdistat näyttöä tai näp-
päinpaneelia, muista sammuttaa 
moottori ja käyttää pehmeää ja 
kuivaa liinaa. Näytön tai painikkei-
den pyyhkiminen karkealla liinalla 
tai liuottimia (alkoholia, bentsee-
niä, ohenteita jne) käyttäen saattaa 
naarmuttaa tai vahingoittaa pintaa.

i

i
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• Jos kiinnität nestetyyppisen ilman-
raikastajan puhaltimen säleikköön, 
se saattaa vääntyä puhallusilman 
vuoksi.

• Jos haluat vaihtaa asennetun lait-
teiden paikkaa, pyydä lisätietoja 
autoliikkeestä tai huoltokeskukses-
ta. Laitteen irrotus ja asennus vaatii 
asiantuntemusta.

HUOMAUTUS

• Jos sinulla on ongelmia järjes-
telmän käytössä, ota yhteyttä 
ostopaikkaan tai jälleenmyyjään.

• Audiojärjestelmän käyttäminen 
ympäristössä, jossa on paljon 
sähkömagneettista säteilyä, voi 
johtaa kohinahäiriöihin.

Järjestelmän käynnistäminen/
sammuttaminen.
Kytke järjestelmä päälle käynnistä-
mällä moottori.
• Jos et halua käyttää järjestelmää 

ajon aikana, voit kytkeä sen pois 
päältä painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. Käyttääksesi 
järjestelmää jälleen, paina 
[POWER]-painiketta uudelleen.

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
kun sammutat moottorin.
• Kun kytket järjestelmän takaisin 

päälle, edellinen tila ja asetukset 
ovat ennallaan.

  Lisätietoja
Voit kytkeä järjestelmän päälle, kun 
virtalukko asetetaan ACC tai ON 
-asentoon. Akku tyhjenee jos järjes-
telmää käytetään pitkään moottorin 
ollessa sammutettuna. Jos tarkoituk-
senasi on käyttää järjestelmää pitkän 
aikaa, käynnistä moottori.

Näytön käynnistäminen/
sammuttaminen
Voit kytkeä näytön pois päältä häi-
käistymisen estämiseksi. Näyttö voi-
daan kytkeä pois päältä vain järjes-
telmän ollessa päällä.
1.  Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta.
2.  Paina ohjauspaneelin [6]-pai-

niketta valitaksesi Display Off-
vaihtoehdon.

• Kytke näyttö takaisin päälle paina-
malla mitä tahansa ohjauspaneelin 
painiketta.

i

• Jotkut toiminnot saattavat 
olla turvallisuussyistä pois 
käytöstä auton liikkuessa. Ne 
toimivat vain kun auto pysäh-
tyy. Pysäköi auto turvalliseen 
paikkaan ennen niiden käyttä-
mistä.

• Lopeta järjestelmän käyttö, 
jos siihen tulee toimintahäi-
riö, esimerkiksi jos ääni lak-
kaa kuulumasta tai näyttö 
pimenee. Jos jatkat järjestel-
män käyttämistä, vaikka siinä 
on toimintahäiriö, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sähköis-
kun tai järjestelmän vikaantu-
misen.

 VAROITUS  
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Perustoimintoihin 
tutustuminen
Voit valita kohteen tai säätää asetuk-
sia käyttämällä numeropainikkeita ja 
ohjauspaneelin [TUNE]-säädintä.

Kohteen valitseminen

Numeroidut kohteet
Paina vastaavaa numeropainiketta

Numerottomat kohteet
Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.

Asetuksen säätäminen
Kierrä [TUNE]-säädintä säätääksesi 
arvoa ja paina säädintä tallentaakse-
si muutokset.
Kierrä [TUNE]-säädintä oikealle suu-
rentaaksesi arvoa ja kierrä [TUNE]-
säädintä vasemmalle pienentääksesi 
arvoa.
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RADIO
Radion kytkeminen päälle
Paina ohjauspaneelin [RADIO]-
painiketta.

FM/AM-tila

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• List (luettelo): Näyttää kaikki saa-

tavilla olevat radioasemat.
• Scan (selaus): Järjestelmä etsii 

radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

• Sound Settings (ääniasetukset): 
Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

FM/AM-tila (ja RDS)

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• List (luettelo): Näyttää kaikki saa-

tavilla olevat radioasemat.
• TA (liikennetiedotukset) (jos varus-

teena): Ota liikennetiedotukset 
käyttöön tai poista ne käytöstä. 
Tiedotukset ja ohjelmat vastaan-
otetaan automaattisesti, jos niitä 
on saatavilla.

• Scan (selaus): Järjestelmä etsii 
radio asemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

• Sound Settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

DAB/FM-tila (DAB-radio)

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• List (luettelo): Näyttää kaikki saa-

tavilla olevat radioasemat.
• Traffic Announcement (TA) (lii-

kennetiedotukset): Ota liikennetie-
dotukset käyttöön tai poista ne 
käytöstä. Tiedotukset ja ohjelmat 
vastaanotetaan automaattisesti, 
jos niitä on saatavilla.
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• Region (alueelliset taajuudet): 
Alueellisten asemien automaatti-
sen vaihdon käyttöönotto/käytöstä-
poisto.

• Sound Settings (ääniasetukset): 
Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

• Scan (selaus): Järjestelmä etsii 
radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

• Manual tune FM (manuaalinen 
FM-asemien viritys): Viritä radio-
taajuus manuaalisesi.

Radiotilan vaihtaminen
Voit myös painaa ohjauspaneelin 
[RADIO]-painiketta tai ohjauspyörän 
[MODE]-painiketta. Radiotila muut-
tuu joka kerta kun painat painiketta.

Käytettävissä olevien 
radiokanavien skannaus
Voit kuunnella kutakin radiokanavaa 
muutaman sekunnin ajan testatakse-
si kuuluvuuden ja valitaksesi halua-
masi.
1. Kun olet radionäytössä, paina 

ohjaus paneelin [MENU]-painiketta.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Scan ja paina säädintä.
• Järjestelmä etsii radioasemia, 

joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekun-
tia.

3. Kun läydät radiokanavan, jota 
haluat kuunnella, paina [TUNE]-
säädintä.
• Voit jatkaa valitun kanavan 

kuuntelemista.

Radiokanavien haku
Hae edellistä tai seuraavaa radio-
kanavaa painamalla ohjauspaneelin 
[SEEK ] -painiketta.
• Voit myös pitää [ SEEK ] -pai-

nikkeen painettuna selataksesi 
taajuuksia nopeasti. Kun vapau-
tat painikkeen, vahvalla signaalilla 
varustettu kanava valitaan auto-
maattisesti.

Jos tiedät haluamasi radiokanavan 
tarkan taajuuden, kierrä ohjauspa-
neelin [TUNE]-säädintä muuttaakse-
si taajuutta.

Radiokanavien tallentaminen
Voit tallentaa lempikanavasi ja kuun-
nella niitä valitsemalla kanavan esi-
asetusluettelosta.
Kun kuuntelet radiota, paina tyhjänä 
olevaa numeropainiketta radionäy-
töstä.
• Kuuntelemasi radiokanava lisätään 

valittuun numeroon.

HUOMAUTUS

• Voit tallentaa enintään 36 radio-
kanavaa.

• Jos esiasetusluettelo on täynnä 
voit korvata jonkin tallennetun 
kanavan tällä hetkellä kuunte-
lemallasi kanavalla. Pidä halua-
maasi numeropainiketta painet-
tuna ohjauspaneelissa.

Tallennettujen radiokanavien 
kuuntelu
1. Vahvista haluamasi radiokanavan 

esiasetusnumero.
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2. Paina haluamaasi numeropaini-
ketta ohjauspaneelista.
• Voit myös vaihtaa kanavaa pai-

namalla ohjauspyörän ylös/
alas-vipua.

Mediasoittimen käyttö
Voit toistaa musiikkia, joka on tal-
lennettu erilaisille tallennuslaitteille, 
kuten USB-tallentimille, älypuhelimil-
le ja iPod-laitteille.
1. Kytke laite autosi USB- tai AUX-

liitäntään.
• Soitto saattaa alkaa välittömästi 

riippuen järjestelmään kytketys-
tä laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos sinulla on useita tallen-

nuslaitteita, paina [MEDIA]-
painiketta uudelleen ja paina 
vastaavaa numeropainiketta 
halutun tilan valitsemiseksi.

HUOMAUTUS

• Kun kytket Apple-laitteen, toisto 
ei ala automaattisesti. Käynnistä 
mediasoitin iPod-tilassa paina-
malla ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.

• Voit myös vaihtaa tilaa paina-
malla ohjauspyörän [MODE]-
painiketta toistuvasti.

• Liitä tai irrota USB-laite, kun 
järjestelmä on kytkettynä pois 
päältä.

• Käytössä olevat painikkeet 
tai auton USB/AUX-liitäntöjen 
ulkonäkö ja asettelu saattavat 
vaihdella riippuen auton mallista 
ja varustelusta.

• Älä kytke älypuhelinta tai MP3-
laitetta järjestelmään yhtä aikaa 
usealla menetelmällä, kuten 
USB, Bluetooth ja AUX. Se saat-
taa aiheuttaa häiriöäänen tai jär-
jestelmän toimintahäiriön.

• Kun kytketyn laitteen taajuus-
korjaintoiminnon ja järjestelmän 
taajuuskorjaimen asetukset ovat 
molemmat päällä, ne saattavat 
häiritä toistensa toimintaa ja 
aiheuttaa äänen laadun heikke-

nemistä tai vääristymiä. Kytke 
laitteen tajuuskorjain pois pääl-
tä, jos mahdollista.

• Applen laitteen tai AUX-laitteen 
liittämisen yhteydessä voi kuu-
lua meluääntä. Irrota laite, kun et 
käytä sitä.

• Kun Applen laite tai AUX-laite 
on kytketty pistorasiaan latausta 
varten, ulkoisen laitteen toistos-
ta saattaa aiheutua meluääntä. 
Irrota tässä tapauksessa laite 
virtapistokkeesta ennen järjes-
telmän käyttöä.

USB-tilan käyttäminen
Voit soittaa kannettaviin laiteisiin, 
kuten USB-tallentimiin ja MP3-
soittimiin tallennettuja mediatiedos-
toja. Tarkista yhteensopivat USB-
tallennuslaitteet ja tiedostotyypit 
ennen USB-tilan käyttämistä.

Kytke USB-laitteesi auton USB-
liitäntään.
• Toisto alkaa välittömästi.

MEDIASOITIN



4-17

M
ultim

ediaj
rjestelm

4

• Jos järjestelmään on jo kytket-
ty USB-laite, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [1]-painiketta 
valitaksesi median valintaikkunas-
ta USB-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tämänhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismäärä
(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot
(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Information (tiedot): Näyttää tällä 

hetkellä soitetun kappaleen tiedot.
• Sound Settings (ääniasetukset): 

Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [ TRACK ] 
-painiketta painettuna.
• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/

alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloitta-
minen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [ TRACK]-
painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toista edellinen kappale paina-
malla ohjauspaneelin [ TRACK]-
painiketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ] -painiketta.
• Voit myös käyttää ohjauspyörän 

ylös/alas-vipua.

HUOMAUTUS

• Käännä ohjauspaneelin [FILE]-
säädintä etsiäksesi haluamasi 
kappaleen ja paina säädintä vii-
den sekunnin sisällä toistaakse-
si tiedoston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisällä, haku peruute-
taan ja näytöllä näytetään sillä 
hetkellä toistettavan kappalei-
den tiedot.

Jatkuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Joka kerta, kun painat painiketta, jat-
kuvan toiston tila vaihtuu seuraavas-
ti: kaikkien kappaleiden jatkuva tois-
to  yksittäisen kappaleen jatkuva 
toisto  ei jatkuvaa toistoa. Vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.
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Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2]-painiketta. 
Joka kerta, kun painat painiketta, 
satunnaistoiston tila vaihtuu seuraa-
vasti: kansion kappaleiden satun-
naistoisto  kaikkien kappaleiden 
satun naistoisto  ei satunnaistois-
toa. Vastaava tilakuvake näytetään 
näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku 
tiedostolistasta
1. Paina ohjauspaneelin [3]-painiket-

ta valitaksesi List-vaihtoehdon.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kategorian ja tiedos-
ton ja paina säädintä soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

  Lisätietoja
• Käynnistä auton moottori ennen 

USB-laitteen kytkemistä järjestel-
mään. Moottorin käynnistäminen 
USB-laitteen ollessa kytkettynä 
järjestelmään saattaa vahingoittaa 
USB-laitetta.

• Älä altista USB-laitetta staattiselle 
sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi 
sitä. Staattinen sähköpurkaus saat-
taa aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriön.

• Älä anna kehosi tai minkään esineen 
koskettaa USB-liitäntää. Se saattaa 
aiheuttaa onnettomuuden tai järjes-
telmän toimintahäiriön.

• Älä kytke ja irrota USB-liitintä tois-
tuvasti lyhyen ajan sisällä. Se saat-
taa aiheuttaa virheen laitteeseen tai 
järjestelmän toimintahäiriön.

• Älä käytä USB-laitetta muihin tar-
koituksiin kuin tiedostojen toista-
miseen. USB-lisälaitteiden käyttä-
minen lataamisen tai lämmitykseen 
saattaa heikentää järjestelmän 
tehokkuutta tai aiheuttaa toiminta-
häiriön.

HUOMAUTUS

• Älä käytä jatkokaapelia, kun kyt-
ket USB-laitteen. Kytke se suo-
raan USB-liitäntään. Jos käytät 
USB-jatkojohtoa tai USB-jakajaa, 
USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.

• Työnnä USB-liitin USB-liitännän 
pohjaan asti. Muuten tiedonsiir-
rossa saattaa olla virheitä.

• Kun kytket USB-laitteen irti, 
saattaa kuulua häiriöääni.

• Järjestelmä voi toistaa vain 
standardimuotoon koodattuja 
tiedostoja.

• Seuraavan tyyppisiä USB-
laitteita ei ehkä tunnisteta tai ne 
eivät ehkä toimi asianmukaises-
ti:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunnisteta 

siirrettäväksi levyksi
• USB-laitetta ei ehkä tunnisteta 

sen tilan vuoksi.

i
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• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä 
ole yhteensopivia järjestelmäsi 
kanssa.

• USB-laitteen tunnistus saat-
taa kestää pidempään riippuen 
USB-laitteen tyypistä, kapasitee-
tista tai tiedostojen muodosta.

• Varustelusta riippuen jotkut 
USB-laitteet eivät tue lataamista 
USB-liitännän kautta.

• Järjestelmä ei toista kuva- tai 
videotiedostoja USB-laitteelta.

iPod-tilan käyttäminen
Voit kuunnella Apple-laitteellesi 
(esim. iPod tai iPhone) tallennettua 
musiikkia.
1. Kytke Apple-laitteesi auton USB-

liitäntään laitteen mukana tulleella 
kaapelilla.
• Kun laite kytketään, se alkaa 

latautua. Musiikin toisto ei ala 
automaattisesti.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos järjestelmään on jo kytketty 

useita laitteita, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [1]-painiketta 
valitaksesi median valintaikku-
nasta iPod-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tämänhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismäärä
(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot
(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Information (tiedot): Näyttää tällä 

hetkellä soitetun kappaleen tiedot.
• Sound Settings (ääniasetukset): 

Säädä järjestelmän ääniasetuksia.



4-20

Multimediaj rjestelm

Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [ TRACK ] 
-painiketta painettuna.
• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/

alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloitta-
minen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [ TRACK]-
painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toista edellinen kappale painamal-
la ohjauspaneelin   [ TRACK]-
painiketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ] -painiketta.
• Voit myös käyttää ohjauspyörän 

ylös/alas-vipua.

HUOMAUTUS

• Käännä ohjauspaneelin [FILE]-
säädintä etsiäksesi haluamasi 
kappaleen ja paina säädintä vii-
den sekunnin sisällä toistaakse-
si tiedoston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisällä, haku peruute-
taan ja näytöllä näytetään sillä 
hetkellä toistettavan kappalei-
den tiedot.

Jatkuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Joka kerta, kun painat painiketta, 
jatkuvan toiston tila vaihtuu seuraa-
vasti: kategorian kappaleiden jatku-
va toisto  yksittäisen kappaleen 
jatkuva toisto. Vastaava tilakuvake 
näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2]-painiket-
ta. Joka kerta, kun painat paini-
ketta, satunnaistoiston tila vaihtuu 
seuraavasti: kategorian kappaleiden 
satunnaistoisto  ei satunnaistois-
toa. Vastaava tilakuvake näytetään 
näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku
tiedostolistasta
1. Paina ohjauspaneelin [3]-painiket-

ta valitaksesi List-vaihtoehdon.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kategorian ja tiedos-
ton ja paina säädintä soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

  Lisätietoja
• Muista käynnistä moottori ennen 

laitteiden kytkemistä järjestelmään. 
Laite saattaa vaurioitua jos moot-
tori käynnistetään laitteen ollessa 
kytkettynä.

• Älä kytke ja irrota USB-liitintä tois-
tuvasti lyhyen ajan sisällä. Se saat-
taa aiheuttaa virheen laitteeseen tai 
järjestelmän toimintahäiriön.

i
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Huomioita Applen laitteista
• Varmista, että laitteesi iOS ja 

laiteversio on päivitetty ennen 
sen kytkemistä järjestelmään. 
Vanhentuneet laitteet saattavat 
aiheuttaa järjestelmään häiriön.

• Jos laitteen akkulataus on alhai-
nen, laitetta ei ehkä tunnisteta. 
Tarkista akun lataustila ja lataa sitä 
tarvittaessa ennen laitteen kytke-
mistä järjestelmään.

• Käytä Applen hyväksymää kaape-
lia. Jos käytät ei-hyväksyttyä kaa-
pelia, äänessä saattaa olla häiriöi-
tä tai toistossa virheitä.

• Käytä alle 1 metrin pituista kaa-
pelia, jollainen Applen laitteiden 
kanssa alun perin toimitetaan. 
Pidemmät kaapelit saattavat 
aiheuttaa sen, että audiojärjestel-
mä ei tunnista Applen laitetta.

• Työnnä USB-liitin USB-liitännän 
pohjaan asti. Muuten tiedonsiirros-
sa saattaa olla virheitä.

• Kun laitteesi kytketään yhtä aikaa 
USB-liitäntään ja AUX-liitäntään, 
se tunnistetaan AUX-tilassa. Laite 
pysyy AUX-tilassa, vaikka AUX-
kaapelia ei kytketä järjestelmään. 
Voit toistaa musiikkia iPod-tilassa 
irrottamalla AUX-kaapelin laittees-
ta tai vaihtamalla laitteen audioläh-
döksi ”Dock”.

• Jos kytket laitteesi järjestelmään 
toiston ollessa meneillään laittees-
sasi, saatat kuulla korkean äänen 
juuri kytkennän jälkeen. Kytke laite 
kun olet lopettanut tai keskeyttänyt 
toiston.

• Laitteen kytkeminen latauksen tai 
iTunes-synkronoinnin aikana saat-
taa aiheuttaa virheen. Kytke laite, 
kun lataus tai synkronointi on val-
mis.

• Jos kytket iPod nanon (6. sukupol-
ven laitteita lukuun ottamatta) tai 
iPod classicin, merkin logo tulee 
laitteen näytölle. Jos laite on iPho-
ne tai iPod touch, logoa ei näytetä.

Huomioita Applen laitteiden 
käytöstä
• Mallista riippuen laitettasi ei ehkä 

tunnisteta johtuen tukemattomista 
tiedonsiirtoprotokollista.

• Järjestelmässä näytettyjen tai soi-
tettujen kappaleiden järjestys saat-
taa poiketa järjestyksestä, jossa 
kappaleet on tallennettu laitteellesi.

• Järjestelmässä näytetyt tiedot 
saattavat vaihdella riippuen käyttä-
mästäsi soitinsovelluksesta.

• iPhone-laitteessa audio streaming 
-toiminto ja iPod-tilan ohjaus voi-
vat olla ristiriidassa. Jos tapahtuu 
virhe, irrota USB-kaapeli ja kytke 
se takaisin.

• Kun käytät iPhonea tai iPod 
touchia, älä ohjaa laitetta, kun se 
on kytkettynä järjestelmääsi. Se 
saattaa aiheuttaa virheen.

• Jos soitat tai vastaanotat puhe-
lun iPhonella musiikin soidessa, 
musiikki saattaa jäädä pois päältä, 
kun lopetat puhelun. Ellet kuule 
musiikkia puhelun lopettamisen 
jälkeen, tarkista laitteesta, onko 
musiikki keskeytetty.
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• Älä kopioi kappaletta useampaan 
kansioon. Useaan kansioon tal-
lennettu kappale saattaa aiheuttaa 
virheen haku- ja toistotoiminnois-
sa.

• Jos suoritat median ohjaustoimin-
non kuten musiikin keskeytyksen 
tai jatkuvan toiston juuri ennen 
kappaleen loppumista, näytöl-
lä esitetyt kappaleen tiedot eivät 
ehkä vastaa tällä hetkellä toistet-
tua kappaletta. Tämä ei ole järjes-
telmän häiriö. Käynnistä laitteen 
iPod-tila uudelleen tai keskeytä ja 
aloita toisto laitteestasi uudelleen.

• Äänen hyppimistä tai normaalista 
poikkeavaa toimintaa saattaa ilme-
tä riippuen Apple-laitteesi ominai-
suuksista.

• Jos Apple-laite toimii virheellises-
ti Apple-laitteen virheen johdosta, 
nollaa Apple-laite ja kokeile uudel-
leen. (Lisätietoja saat tutustumalla 
Apple-laitteen käyttöoppaaseen)

AUX-tilan käyttäminen
Voit kuunnella audiomateriaalia 
autosi kaiuttimesta kytkemällä jär-
jestelmään ulkoisia laitteita, kuten 
älypuhelimia ja MP3-soittimia.

Kytke ulkoinen laite auton AUX-
liitäntään AUX-kaapelilla.
• AUX-tila kytkeytyy automaattisesti 

ja ääni kuuluu auton kaiuttimista.
• Jos järjestelmään on jo kytket-

ty ulkoinen laite, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [3]-painiketta 
valitaksesi median valintaikkunas-
ta AUX-vaihtoehdon.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Sound Settings (ääniasetukset): 

Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

HUOMAUTUS

• Koska järjestelmä toimii lähtö-
laitteena kytketylle ulkoiselle 
laitteelle AUX-tilassa, et voi käyt-
tää muita säätöjä kuin äänen-
voimakkuuden säätöä. Käytä 
toiston säätämiseen ulkoisen 
laitteen säätimiä.

• AUX-tilan äänenvoimakkuut-
ta säädetään erillisesti muista 
tiloista.

• Ulkoisen laitteen käyttäminen 
virtapistokkeeseen kytketyllä 
virtakaapelilla saattaa laitetyy-
pistä riippuen aiheuttaa häi-
riöääniä.

• Jos AUX-kaapeli kytketään jär-
jestelmään ilman ulkoista lai-
tetta, saattaa kuulua häiriöää-
ni. Poista AUX-kaapeli AUX-
liitännästä, kun ulkoinen laite ei 
ole kytkettynä.
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Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth-laitteeseen
Bluetooth on lyhyen kantaman 
langaton tiedonsiirtoteknologia. 
Bluetoothin kautta voit yhdistää 
lähellä olevat mobiililaitteet langat-
tomasti ja lähettää ja vastaanottaa 
dataa yhdistettyjen laitteiden välillä. 
Näin voit käyttää laitteitasi tehok-
kaasti.
Käyttääksesi Bluetoothia, sinun on 
ensin yhdistettävä Bluetooth-laite 
järjestelmääsi (esim. Matkapuhelin 
tai MP3-soitin). Varmista, että yhdis-
tettävä laite tukee Bluetoothia.

HUOMAUTUS

• Järjestelmässä voidaan käyttää 
vain Bluetooth Handsfree- ja 
Audio-toimintoja. Yhdistä mobii-
lilaite, joka tukee molempia toi-
mintoja.

• Jotkut Bluetooth-laitteet saatta-
vat aiheuttaa audiojärjestelmän 
toimintahäiriöitä tai häiriöää-
niä. Tässä tapauksessa kokeile 
sijoittaa laite eri paikkaan ongel-
man ratkaisemiseksi.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

• Jos järjestelmä ei ole vakaa 
auton ja Bluetooth-laitteen 
välisen tiedonsiirto-ongelman 
vuoksi poista paritetut laitteet 
ja muodosta yhteys Bluetooth-
laitteisiin uudelleen

• Jos Bluetooth-yhteys ei ole 
vakaa, noudata näitä ohjeita tai 
yritä uudelleen.
1. Poista Bluetooth käytöstä ja 

aktivoi se uudelleen laitteesta. 
Yhdistä tämän jälkeen laite 
uudelleen.

2. Käännä laitteen virta ensin 
pois päältä ja sitten päälle. 
Kytke laite tämän jälkeen 
uudelleen.

3. Poista laitteen akku ja asenna 
se takaisin. Kytke laite tämän 
jälkeen päälle ja yhdistä se 
uudelleen.

4. Poista laiteparien Bluetooth-
muodostaminen sekä jär-
jestelmästä että laitteesta ja 
rekisteröi ja yhdistä ne uudel-
leen.

Laiteparien muodostaminen jär-
jestelmän kanssa
Muodosta Bluetooth-liitäntää varten 
ensin laitepari laitteesi ja järjestelmä-
si välille lisätäksesi laitteen järjestel-
män Bluetooth-laitteiden listaan. Voit 
rekisteröidä enintään viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.

BLUETOOTH

Pysäköi auto turvalliseen 
paikkaan ennen Bluetooth-
laitteen kytkemistä. Häir iin-
tyminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den ja johtaa jopa hengenvaa-
rallisiin henkilövahinkoihin.

 VAROITUS  
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• Jos muodostat laiteparin järjes-
telmäsi ja laitteen välille ensim-
mäistä kertaa, voit myös pai-
naa ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän soit-
to/vastaus-painiketta.

2. Aktivoi yhdistettävän Bluetooth-
laitteen Bluetooth, etsi autosi jär-
jestelmä ja valitse se.
• Tarkista järjestelmän Bluetooth-

nimi, joka näkyy järjestelmän 
näytön uuden rekisteröinnin 
ponnahdusnäytöllä.

3. Syötä tai vahvista salasana vah-
vistaaksesi yhteyden.
• Jos salasanan syötön näyttö 

näytetään Bluetooth-laitteen 
näytöllä, syötä salasana ”0000” 
joka näytetään järjestelmän 
näytöllä. 

• Jos 6-merkkinen salasana näy-
tetään Bluetooth-laitteen näy-
töllä, varmista, että Bluetooth-
laitteen näytöllä esitetty 
Bluetooth-salasana on sama 
kuin järjestelmän näytöllä esitet-
ty salasana ja vahvista yhdistä-
minen laitteesta.

4.  Valitse, yhdistetäänkö Bluetooth-
laite järjestelmääsi ennen muita 
laitteita.
• Jos valitset Bluetooth-laitteen 

ensisijaiseksi, se yhdistetään 
automaattisesti järjestelmään, 
kun kytket järjestelmän päälle.

HUOMAUTUS

• Tässä ohjekirjassa esitet-
ty näytön kuva on esimerkki. 
Tarkista tarkka ajoneuvon nimi 
ja Bluetooth-laitteen nimi järjes-
telmäsi näytöltä.

• Oletussalasana on ”0000”.
• Saattaa kestää jonkin aikaa, että 

järjestelmä muodostaa yhteyden 
laitteeseesi sen jälkeen, kun olet 
sallinut järjestelmän pääsyn lait-
teeseen. Kun yhteys on muo-
dostettu, näytön yläosaan tulee 
Bluetooth-tilakuvake.

• Voit muuttaa lupa-asetuksia 
matkapuhelimen Bluetooth-
asetusvalikosta. Katso lisätie-
toja matkapuhelimesi käyttöop-
paasta.

• Rekisteröi uusi laite toistamalla 
vaiheet 1–4.

• Kun uusi laite yhdistetään jär-
jestelmään Bluetoothin kautta, 
et voi yhdistää toista laitetta.

• Jos käytät automaattista 
Bluetooth-yhdistämistoimintoa, 
puhelu saatetaan siirtää auton 
Handsfree-järjestelmään, kun 
puhut puhelimeen auton lähellä 
auton moottorin ollessa käyn-
nissä. Ellet halua järjestelmän 
yhdistävän laitetta automaatti-
sesti, poista laitteesi Bluetooth 
käytöstä.

• Kun laite yhdistetään järjestel-
mään Bluetoothin kautta, laiteen 
akku saattaa tyhjentyä nopeam-
min.
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Paritetun laitteen yhdistäminen
Käyttääksesi Bluetooth-laitetta jär-
jestelmässäsi, yhdistä järjestelmään 
laite, jonka kanssa on muodostettu 
laitepari. Järjestelmä voi muodos-
taa yhteyden vain yhteen laitteeseen 
kerrallaan.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.
• Jos liitettyä laitetta ei ole, paina 

ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän soit-
to/vastaus-painiketta.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
kytkettävän laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.
•  Jos järjestelmään on jo yhdistet-

ty toinen laite, poista sen yhteys. 
Valitse yhdistetty laite katkais-
taksesi yhteyden.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Connect ja paina säädintä.

HUOMAUTUS

• Jos yhteys katkeaa, kun laite on 
käyttöetäisyyden ulkopuolella 
tai laitteeseen tulee vika, yhteys 
palautuu automaattisesti, kun 
laite tuodaan käyttöetäisyydelle 
tai kun vika poistuu.

• Bluetooth-yhteys ei ole käytet-
tävissä, kun laitteen Bluetooth-
toiminto on pois päältä. Muista 
kytkeä laitteen Bluetooth-
toiminto päälle.

• Yhteyden automaattisesta muo-
dostamisesta riippuen laitteen 
yhdistäminen saattaa kestää 
jonkin aikaa.

Laitteen yhteyden katkaiseminen
Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen 
käytön tai haluat yhdistää toisen lait-
teen, katkaise yhdistettynä olevan 
laitteen yhteys.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitakse-
si laitteen jonka yhteyden haluat 
katkaista ja paina säädintä tämän 
jälkeen.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Disconnect ja paina säädintä.

Paritettujen laitteiden 
poistaminen
Jos et enää halua, että tietyn 
Bluetooth laitteen kanssa on muo-
dostettu laitepari tai haluat yhdis-
tää uuden laitteen ja Bluetooth-
laiteluettelo on täynnä, poista pari-
tettuja laitteita.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
poistettavan laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Delete ja paina säädintä.

HUOMAUTUS

• Kun poistat laiteparilla yhdiste-
tyn laitteen, myös järjestelmään 
tallennettu puheluhistoria ja 
yhteystiedot poistetaan.

• Jos haluat käyttää uudelleen lai-
tetta, jonka olet poistanut jär-
jestelmästä, sinun on muodos-
tettava uudelleen laitepari sen 
kanssa.
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Bluetooth-audiolaitteen 
käyttäminen
Voit kuunnella yhdistetyyn Bluetooth-
audiolaitteeseen tallennettua musiik-
kia autosi kaiuttimista.

Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos sinulla on useita tallennus-

laitteita, paina [MEDIA]-painiketta 
ja paina [2]-painiketta valitaksesi 
median valintaikkunasta BT Audio 
-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Connections: Aseta Bluetooth-

yhteys.
• Sound Settings (ääniasetukset): 

Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

Toiston keskeytys/
palauttaminen
Keskeytä toisto painamalla ohjaus-
paneelin [3]-painiketta. Jatka toistoa 
painamalla [3]-painiketta uudelleen.

Tämänhetkisen toiston 
aloittaminen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [ TRACK]-
painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan 
kappaleen toisto
Toista edellinen kappale paina-
malla ohjauspaneelin [ TRACK]-
painiketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ] -painiketta.

• Voit myös käyttää ohjauspyörän 
ylös/alas-vipua.

HUOMAUTUS

Edellisen/seuraavan kappaleen 
soittoa ei ehkä tueta riippuen 
yhdistetystä Bluetooth-laitteesta 
tai matkapuhelimesta.

Jatkuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Joka kerta, kun painat painiketta, jat-
kuvan toiston tila vaihtuu seuraavas-
ti: kaikkien kappaleiden jatkuva toisto 
 yksittäisen kappaleen jatkuva tois-
to  kategorian kappaleiden jatkuva 
toisto  ei jatkuvaa toistoa. Vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2]-painiketta. 
Joka kerta, kun painat painiketta, 
satunnaistoiston tila vaihtuu seuraa-
vasti: kaikkien kappaleiden satun-
naistoisto  kategorian kappaleiden 
satunnaistoisto  ei satunnaistois-
toa. Vastaava tilakuvake näytetään 
näytöllä.
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HUOMAUTUS

• Riippuen toiston ohjaukset riip-
puvat käyttämästäsi yhdistetys-
tä Bluetooth-laitteesta, matkapu-
helimesta tai musiikkisoittimes-
ta.

• Streaming-toimintoa ei ehkä 
tueta käyttämästäsi musiikki-
soittimesta riippuen.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

• Jos yhdistät Bluetooth-laitteen 
tai matkapuhelimen järjestel-
määsi samaan aikaan USB:n 
Bluetoothin kautta, Bluetooth-
tila kytketään pois päältä ja 
musiikki toistetaan USB- tai 
iPod-tilassa. Kuunnellaksesi 
Bluetoothin kautta suoratoistet-
tua musiikkia, poista USB-laite.

• Jos Bluetooth-puhelinta käyte-
tään musiikin toistamiseen ja 
puhelin vastaanottaa puhelun tai 
sillä soitetaan puhelu, musiikki 
lakkaa.

• Puhelun soittaminen tai puhe-
luun vastaaminen Bluetooth-
toiston aikana voi aiheuttaa häi-
riöääniä.

• Jos käytät Bluetooth-puhelintilaa 
Bluetooth audion kanssa, tois-
to ei ehkä jatku automaattisesti 
puhelun päätettyä. Tämä riippuu 
yhdistetystä matkapuhelimesta.

• Seuraavan/edellisen kappa-
leen hakeminen Bluetooth-
äänentoistotilassa voi aiheuttaa 
häiriöitä joihinkin matkapuheli-
miin.

• Pikakelausta eteen-/taaksepäin 
ei tueta Bluetooth audio -tilassa.

• Soittolistatoimintoa ei tueta 
Bluetooth audio -tilassa.

• Jos Bluetooth-laitteen yhteys 
katkaistaan, Bluetooth audio 
-tila lakkaa.

Bluetooth puhelimen 
käyttäminen
Voit käyttää Bluetoothia hands-
free-puheluihin. Katso puhelutiedot 
järjestelmän näytöltä ja soita tai 
vastaanota puheluita turvallisesti ja 
kätevästi auton oman mikrofonin ja 
kaiuttimien kautta. 

• Pysäköi auto turvalliseen paik-
kaan ennen Bluetooth-laitteen 
kytkemistä. Häiriintyminen 
ajon aikana saattaa aiheut-
taa liikenneonnettomuuden ja 
johtaa jopa hengenvaarallisiin 
henkilövahinkoihin.

• Älä koskaan näppäile puhe-
linnumeroa tai ota puhe-
linta käteesi ajon aikana. 
Matkapuhelimen käyttö saattaa 
häiritä keskittymistäsi, jolloin 
olosuhteiden havaitseminen 
ja odottamattomiin tilanteisiin 
reagoiminen heikkenee. Tämä 
voi johtaa onnettomuuteen. 
Käytä tarvittaessa Bluetooth 
Handsfree -toimintoa soittaak-
sesi puheluita ja pidä puhelut 
mahdollisimman lyhyinä.

 VAROITUS  
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HUOMAUTUS

• Et pääse puhelimen näyttöön, 
jos yhdistettyjä matkapuhelimia 
ei ole. Yhdistä puhelin järjes-
telmään käyttääksesi Bluetooth-
puhelintoimintoa

• Bluetooth Handsfree -toiminto 
ei ehkä toimi, kun olet alueella 
jolla matkapuhelimen kenttä on 
huono, kuten tunnelissa, maan 
alla tai vuoristoisella alueella.

• Yhteys saattaa olla huono seu-
raavissa olosuhteissa:
- Matkapuhelimen kenttä on 

heikko
- Matkustamossa on melua
- Matkapuhelin on metalliesinei-

den (esim. juomatölkin) lähellä
• Bluetooth Handsfree -toiminnon 

äänenvoimakkuus ja -laatu saat-
tavat vaihdella liitetystä puheli-
mesta riippuen.

Puhelun soittaminen
Jos matkapuhelimesi on yhdistetty 
järjestelmään, voit soittaa valitse-
malla nimen soittohistoriastasi tai 
yhteystietoluettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta.
•  Voit myös painaa ohjauspyörän 

soitto/vastaus-painiketta.
2. Jos sinulla on useita mobiililaittei-

ta, joiden kanssa on muodostettu 
laitepari, valitse matkapuhelin lai-
tepariluettelosta.

3. Valitse puhelinnumero.
• Valitse puhelinnumero suosi-

keista valitsemalla Favourites.

•  Valitse puhelinnumero soittohis-
toriasta valitsemalla Call history.

• Valitse puhelinnumero yhdiste-
tystä matkapuhelimesta ladatus-
ta yhteystietoluetteolosta valit-
semalla Contacts.

4. Lopeta puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2]-painiketta valitaksesi 
End.
•  Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

Suosikit-luettelon (favourites) 
käyttö
1  Paina puhelimen näytön [1]-paini-

ketta valitaksesi Favourites.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.
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Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
•  Delete: Suosikkikohteiden poista-

minen.

HUOMAUTUS

• Voit rekisteröidä jopa 20 suosik-
kia jokaiselle laitteelle.

• Jotta voit rekisteröidä suosik-
keja, sinun on ensin ladattava 
yhteystietoja järjestelmään.

• Matkapuhelimeen tallennettua 
suosikkiluetteloa ei ladata jär-
jestelmään.

• Jos matkapuhelimessa olevia 
yhteystietoja muokataan, järjes-
telmän suosikit eivät automaat-
tisesti muutu. Poista ja lisää 
kohde suosikkeihin uudelleen.

• Kun yhdistät uuden matkapu-
helimen, edellisen puhelimesi 
suosikkeja ei näytetä, mutta ne 
pysyvät järjestelmässä, kunnes 
poistat edellisen puhelimen lai-
teluettelosta.

Puheluhistorian käyttäminen
1. Paina puhelimen näytön [2]-paini-

ketta valitaksesi Call history.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kohteen ja paina sää-
dintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-pai ni-
ketta käyttääksesi seuraavia valikon 
vaihtoehtoja:
•  All calls: Katso kaikki puhelut.
•  Missed calls: Katso vain vastaa-

mattomat puhelut.
•  Dialled calls: Katso vain soitetut 

puhelut.
•  Received calls: Katso vain vasta-

tut puhelut.
•  Download: Lataa puheluhistoriasi

HUOMAUTUS

• Jotkut matkapuhelimet eivät 
mahdollisesti tue lataustoimin-
toa.

• Puheluhistoriaan pääsee vain 
kun matkapuhelin on yhdistetty 
järjestelmään.

• Salaisista numeroista tulleita 
puheluita ei tallenneta puhelu-
historiaan.

• Enintään 50 puhelutietoa lada-
taan luetteloa kohden.

• Puhelimen kesto- ja aikatietoja 
ei näytetä järjestelmän näytöllä.

• Soittohistoriasi lataaminen 
matkapuhelimestasi edellyttää 
lupaa. Kun yrität ladata tietoja, 
sinun täytyy ehkä sallia lataa-
minen matkapuhelimella. Jos 
lataaminen epäonnistuu, tar-
kista näkyykö matkapuhelimen 
näytöllä ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Kun lataat puheluhistoriasi, 
kaikki vanhat tiedot poistetaan.

Yhteystietoluettelon käyttö
1. Paina puhelimen näytön [3]-paini-

ketta valitaksesi Contacts.
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2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitakse-
si haluamasi aakkosnumeeristen 
merkkien joukon ja paina säädintä.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
•  Download: Lataa matkapuhelime-

si yhteystiedot.

HUOMAUTUS

• Yhteystiedot voidaan lada-
ta ainoastaan yhdistetyistä 
Bluetooth-laitteista.

• Yhteystiedot voidaan näyttää 
ainoastaan, kun Bluetooth-laite 
on yhdistetty.

• Vain tuetussa muodossa olevat 
yhteystiedot voidaan ladata ja 
näyttää Bluetooth-laitteessa. 
Joidenkin sovellusten yhteystie-
toja ei sisällytetä.

• Laitteestasi voidaan ladata enin-
tään 2000 yhteystietoa.

• Jotkut matkapuhelimet eivät 
mahdollisesti tue lataustoimin-
toa.

• Riippuen järjestelmäsi ominai-
suuksista, jotkut ladatut yhteys-
tiedot saatetaan menettää.

• Sekä puhelimeen että SIM-
kortille tallennetut yhteystiedot 
ladataan. Joissakin puhelimissa 
SIM-kortille tallennettuja yhteys-
tietoja ei voi ladata.

• Yhteystietoihin sisältyviä eri-
koismerkit- ja kuvat eivät ehkä 
näy asianmukaisesti.

• Yhteystietojen lataaminen mat-
kapuhelimestasi edellyttää 
lupaa. Kun yrität ladata tietoja, 
sinun täytyy ehkä sallia lataa-
minen matkapuhelimella. Jos 
lataaminen epäonnistuu, tar-
kista näkyykö matkapuhelimen 
näytöllä ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Matkapuhelimen tyypistä ja tilas-
ta riippuen latauksessa saattaa 
kestää jonkin aikaa.

• Kun lataat yhteystietosi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

• Et voi muokata tai poistaa yhte-
ystietojasi järjestelmän kautta.

• Kun yhdistät uuden matkapuhe-
limen, edellisestä puhelimestasi 
ladattuja yhteystietoja ei näyte-
tä, mutta ne pysyvät järjestel-
mässä, kunnes poistat edellisen 
puhelimen laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu tulee, järjestelmän näy-
tölle ilmestyy saapuvasta puhelusta 
ilmoittava ponnahdusikkuna.
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Vastaa puheluun painamalla ohjaus-
paneelin [1]-painiketta valitaksesi 
Accept.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

soitto/vastaus-painiketta.

Hylkää puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2]-painiketta valitaksesi 
Reject.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

HUOMAUTUS

• Joissakin puhelintyypeissä 
puhelun hylkäämistä ei ehkä 
tueta.

• Kun puhelimesi on yhdistetty 
järjestlemään, soittoääni saattaa 
kuulua auton kaiuttimista vaik-
ka olet poistunut autosta, jos 
puhelin on käyttöetäisyydellä. 
Katkaise yhteys kytkemällä laite 
irti järjestelmästä tai kytkemällä 
laitteen Bluetooth-yhteys pois 
päältä.

Toimintojen käyttäminen 
puhelun aikana
Puhelun aikana näet alla esitetyn 
soittonäytön. Paina jotakin painiketta 
suorittaaksesi haluamasi toiminnon.

Siirrä puhelu matkapuhelimeesi pai-
namalla ohjauspaneelin  [1] -painiket-
ta ja valitsemalla Private-vaihtoehto.
• Voit myös pitää ohjauspyörän soitto/

vastaus-painiketta painettuna.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2]-painiketta valitaksesi End.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:

• Microphone Volume (mikrofonin 
äänenvoimakkuus): Säädä mikro-
fonin voimakkuutta tai kytke mikro-
foni pois päältä, jotta keskustelu-
kumppani ei kuule sinua.

HUOMAUTUS

• Jos soittajan tiedot on tallen-
nettu yhteystietoluetteloosi, 
soittajan nimi ja puhelinnumero 
näytetään. Jos soittajan tietoja 
ei ole tallennettu yhteystietolu-
etteloosi, vain soittajan puhelin-
numero näytetään.

• Bluetooth-puhelun aikana et voi 
vaihtaa toiseen näyttöön, kuten 
audionäyttöön tai asetusnäyt-
töön.

• Puheluyhteyden laatu saattaa 
vaihdella puhelintyypistä riippu-
en. Joissakin puhelimissa ääne-
si saattaa kuulua huonommin 
keskustelukumppanille.

• Joissakin puhelintyypeissä 
pu helin numeroa ei ehkä näytetä.

• Joissakin puhelintyypeissä pu-
helun siirtotoimintoa ei ehkä 
tueta.
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Näyttö
Voit vaihtaa järjestelmän näyttöön 
liittyviä asetuksia.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]  [1] -painikkeita ja valitse 
Display.
•  Himmennystila (Mode): Aseta 

näytön kirkkaus säätymään auto-
maattisesti ajovalojen käytön 
mukaan tai aseta näyttö pysymään 
koko ajan kirkkaana tai pimeänä.

•  Kirkkaus (Illumination): Säädä 
päivä- tai yötilan kirkkaus 
Himmennystila (Mode) -asetuk-
sen mukaan.

•  Näytönsäästäjä (Screensaver): 
Valitse näytönsäästäjä, joka näy-
tetään, kun järjestelmä on pois 
päältä.

•  Tekstin vieritys (Text Scroll) (jos 
varusteena): Valitse tekstin vierit-
tämiseksi, kun tekstitieto ei mahdu 
kokonaan näytölle.

HUOMAUTUS

Tekstin vieritystoiminto (jos 
varusteena) on käytössä vain seu-
raavissa tilanteissa:
• Kun näytetään kappaleita USB/

iPod/Bluetooth audio -tiloissa

Ääni
Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuksia, 
esimerkiksi paikkaa, johon ääni kes-
kittyy sekä kunkin alueen voimak-
kuutta.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]  [2] -painikkeita ja valitse 
Sound.
•  Position: Valitse paikka, johon ääni 

on paras keskittää autossa. Valitse 
Fade (fader) tai Balance, kierrä 
[TUNE]-säädin haluttuun asentoon 
ja paina sitä. Aseta ääni keskelle 
autoa valitsemalla Centre.

•  Equaliser (Tone): Säädä kunkin 
äänensävyn tasoa.

•  Äänenvoimakkuuden säätö 
nopeuden mukaan (Speed 
Dependent Volume): Aseta äänen-
voimakkuus säätymään automaat-
tisesti ajonopeuden mukaan.

•  Peruutustutkan priorisoin-
ti (Back-up Warning Priority): 
Aseta äänenvoimakkuus hiljene-
mään kuullaksesi muiden äänten 
sijaan peruutusvaroituksen peruut-
taessasi.

HUOMAUTUS

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella automallin 
tai varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi järjes-
telmän tai vahvistimen ominai-
suuksien mukaan.

Setup - asetukset
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Päivämäärä/kellonaika
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä esi-
tettyä päivämäärää ja kellonaikaa.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]  [3] -painikkeita ja valitse 
Date/Time.
•  Set date: Aseta järjestelmän näy-

töllä esitettävä päivämäärä.
• Set time: Aseta järjestelmän näy-

töllä esitettävä aika.
• Time format: Valitse 12 tai 24 tun-

nin näyttömuoto.

Bluetooth
Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyksien 
asetuksia.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]  [4] -painikkeita ja valitse 
Bluetooth-vaihtoehto.
• Connections: Muodosta laitepari 

uuden Bluetooth-laitteen ja järjes-
telmän välille tai yhdistä paritettu 
laite, jonka yhteys on katkaistu. 
Voit myös poistaa yhdistettyjä lait-
teita.

• Auto connection priority: Valitse 
yhdistetty laite, joka kytketään 
automaattisesti järjestelmään, kun 
se kytketään päälle.

• Yhteystietojen päivitys (Down-
load Contacts): Lataa yhteys-
tietoluettelon kytketystä matkapu-
helimesta.

• Bluetooth voice guidance (ääni-
ohjaus; jos varusteena): Kytke 
Bluetooth-parinmuodostuksen, 
yhteyksien ja virheiden ääniopas-
tus päälle tai pois.

HUOMAUTUS

• Jos Bluetooth-laitteilla ei ole 
aktiivista yhteyttä, yhteystieto-
jen päivitysvalikko (Download 
Contacts) ei ole käytössä.

• Jos järjestelmän käyttökieleksi 
on valittu slovakki tai unkari, 
Bluetooth-ääniopastus ei ole 
käytössä.

System
Voit vaihtaa näyttökieltä tai alustaa 
järjestelmän asetukset.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]  [5] -painikkeita ja valitse 
System.
• Language: Näyttökielen vaihto.
• Default: Palauta järjestelmän ase-

tukset oletusarvoiksi. Kaikki järjes-
telmään tallennetut käyttäjätiedot 
poistetaan.
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J RJESTELM N TILAKUVAKKEET
Tilakuvakkeet näkyvät näytön ylä-
osassa ja osoittavat järjestelmän 
tämänhetkisen tilan.
Tutustu tiettyjen toimenpiteiden ja 
toimintojen yhteydessä ilmeneviin 
tilakuvakkeisiin ja niiden merkityksiin.

Mykistys

Bluetooth Signaalin voimakkuus

HUOMAUTUS

• Näytöllä esitetty akun lataus 
saattaa poiketa yhdistetyssä 
laitteessa esitetystä akun latauk-
sesta.

• Näytöllä esitetty signaalin voi-
makkuus saattaa poiketa yhdis-
tetyssä laitteessa esitetystä sig-
naalin voimakkuudesta.

• Joitakin tilakuvakkeita ei ehkä 
näytetä automallista ja varuste-
lusta riippuen.

Kuvake Kuvaus

Audio mykistetty

Kuvake Kuvaus

Yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden 
akkulataus

Bluetoothin kautta yhdistetty 
matkapuhelin

Bluetoothin kautta yhdistetty 
audiolaite

Bluetoothin kautta yhdistetty 
matkapuhelin ja audiolaite

Bluetooth-puhelu meneillään

Mikrofoni kytketty pois päältä 
Bluetooth-puhelun aikana

Ladataan puheluhistoriaa 
Bluetoothin kautta yhdistetystä 
matkapuhelimesta järjestelmään

Ladataan yhteystietoja 
Bluetoothin kautta yhdistetystä 
matkapuhelimesta järjestelmään

Kuvake Kuvaus

Bluetoothin kautta yhdistetyn mat-
kapuhelimen signaalin voimakkuus
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USB
Tuetut äänitiedostomuodot
• Audiotiedoston tiedot

- WAVeform audio -muoto
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 

7.X/8.X
• Bittinopeudet

-  MPEG1 (Layer3):  
32/40/48/56/64/80/96/112/128/1
60/192/224/256/320 kb/s

-  MPEG2 (Layer3):  
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 kb/s

-  MPEG2.5 (Layer3):  
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 kb/s

-  WMA (korkea taso):  
48/64/80/96/128/160/192 kb/s

• Bittiä per näyte
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
- WAV (IMA ADPCM): 4 bit
- WAV (MS ADPCM): 4 bit

• Näytteenottotaajuus
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Suurin hakemistotasojen määrä: Ei 
rajoitusta

• Kansion nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 31 englannin 
tai korean merkkiä

• Tiedoston nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 63 englannin 
tai korean merkkiä

• Tuetut merkit kansion/tiedoston 
nimeä varten (Unicode-tuki): 2 604 
korean merkkiä, 94 alfanumeerista 
merkkiä, 4 888 yleistä kiinalaista 
merkkiä, 986 erikoismerkkiä

• Kansioiden maksimimäärä: 2 000
• Tiedostojen maksimimäärä: 6 000

HUOMAUTUS

• Jos tiedostomuotoa ei tueta, tie-
dostoa ei ehkä tunnisteta tai 
soiteta tai sitä koskevia tietoja, 
kuten tiedoston nimeä ei ehkä 
näytetä asianmukaisesti.

• Järjestelmä tunnistaa vain tie-
dostopäätteillä .mp3/.wma/.wav 
varustetut tiedostot. Jos tiedos-
to ei ole tuetussa muodossa, 
vaihda tiedostomuotoa käyttä-
mällä uusinta koodausohjelmis-
toa.

• Järjestelmä ei tue DRM-
kopiosuojattuja tiedostoja.

• MP3/WMA-pakattujen tiedosto-
jen ja WAV-tiedostojen äänen-
laadussa voi esiintyä bittino-
peudesta riippuvia eroja. (Jos 
musiikkitiedoston bittinopeus 
on suurempi, sen äänenlaatu on 
parempi.)

• Kansion tai tiedoston nimissä 
olevia japanin tai yksinkertais-
tetun kiinan merkkejä ei ehkä 
näytetä asianmukaisesti.

AUDIOJ RJESTELM N TIEDOT
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TAVARAMERKIT
Tuetut USB-tallennuslaitteet
• Bittiä/sektori: 64 kbit tai vähemmän
• Koodausformaatti: FAT12/16/32 

(suositus)
• Laitteen suurin koko: 32 Gt
 
HUOMAUTUS

• Toiminta taataan vain metalli-
kuorisille USB-tallennuslaitteille, 
joissa on plugiliitin.
- Muovisella plugilla varustettu-

ja USB-laitteita ei ehkä tunnis-
teta.

- Muistikorttityyppisiä USB-
tallennuslaitteita, kuten CF- tai 
SD-kortteja ei ehkä tunnisteta.

• USB-kiintolevyasemia ei ehkä 
tunnisteta.

• Jos käytät usealla loogisella 
asemalla varustettua suurikoko-
ista USB-tallennuslaitetta, vain 
ensimmäiseen asemaan tallen-
netut tiedostot tunnistetaan.

• Jos USB-tallennuslaitteeseen 
ladataan sovellusohjelma, sitä 
vastaavia mediatiedostoja ei 
ehkä toisteta.

• Käytä USB 2.0 -laitteita parem-
paa yhteensopivuutta varten.

Bluetooth
• Bluetooth-teholuokka 2:   

-6...4 dBm
• Antennin teho: Enintään 3 mW
• Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
• Bluetooth-korjauksen RAM-

ohjelmistoversio: 1

Muut tuotemerkit ja -nimet kuuluvat 
omistajilleen.

• Bluetooth®-teksti ja logo ovat 
Bluetooth SIG, Inc rekisteröimiä 
tuotemerkkejä ja HYUNDAI käyt-
tää niitä lisenssillä.

• Apple®, iPad®, iPad mini™, iPho-
ne®, iPod®, iPod classic®, iPod 
nano®, iPod touch®, ja iTunes® 
ovat Applen rekisteröityjä tavara-
merkkejä.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-alueen CE RED -merkintä Taiwanin RoHS
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FCC

Tämän laitteen on todettu testeissä olevan FCC-sääntöjen osassa 15 mainittujen luokan B digitaalilaitteita koskevien 
raja-arvojen mukainen. Nämä raja-arvot takaavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei ole asennettu oikein tai jos sitä ei 
käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksissä. Ei voida kuitenkaan taata sitä, ettei 
häiriötä tapahdu jossain laitteistossa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä 
voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen), käyttäjän kannattaa yrittää korjata ongelma 
kokeilemalla seuraavia toimenpiteitä:

• Suuntaa tai sijoita antenni uudelleen.
• Lisää laitteiston ja vastaanottimen välimatkaa.
• Kytke laitteisto ulostuloon, joka on toisessa piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televisioteknikkoon.

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei 
saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikkia vastaanottamiaan häiriöitä. Tämä koskee 
myös häiriöitä, jotka voivat saada sen toimimaan poikkeavasti.

Varoitus: Laitteeseen tehtävät muutokset tai muunnokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole erityisesti 
hyväksynyt, voivat mitätöidä oikeutesi käyttää laitteistoa.

Laitteisto on FCC:n valvomattomien ympäristöjen säteilyaltistusrajojen mukainen. 

Laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että kehosi ja säteilijän välillä on vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa 
yhdistää tai käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa, ellei FCC ole sallinut sitä.
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Taiwanin NCC-
tyyppihyväksyntä

Meksikon IFETEL

”La operación de este equipo está 
sujeta a las siguientes dos condicio-
nes: (1) es posible que este equipo 
o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispo-
sitivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.”
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Hiilimonoksidi (CO) eli häkä on myrkyllinen kaasu. Hiilimonoksidin hengittäminen voi johtaa tajunnan menet-
tämiseen ja kuolemaan.
Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on väritön ja hajuton kaasu.

Älä hengitä pakokaasua.
Avaa ikkunat heti, kun tunnet pakokaasun hajua matkustamossa. Hiilimonoksidin hengittäminen saattaa johtaa 
tajunnan menettämiseen ja kuolemaan.

Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.
Pakoputkisto pitää tarkastaa aina, kun auto nostetaan nosturilla esimerkiksi öljyvaihtoa varten. Suosittelemme 
tarkistuttamaan pakoputkiston aina valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, kun sen ääni muuttuu tai kun auton pohja 
osuu johonkin.

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin käyttäminen joutokäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotallin ovi olisi auki. Käytä moottoria vain 
niin kauan, että se käynnistyy ja voit ajaa ulos autotallista.

Vältä pitkäaikaista joutokäyntiä, kun autossa on matkustajia.
Auton tulee olla avoimella paikalla ja ilmastointilaite tulee säätää niin, että ulkoilmanotto (ei sisäilmankierto) on 
valittuna ja puhallinnopeus on säädetty suureksi, jos matkustajien täytyy oleskella autossa pitkään moottorin ollessa 
tyhjäkäynnillä.

Pidä ilmanottoaukot puhtaina.
Varmista, ettei tuulilasin edessä oleviin ilmanottoaukkoihin kerry lunta, jäätä, lehtiä tai muuta roskaa, jotta ilmas-
tointilaite toimisi oikein.

Jos joudut ajamaan takaluukku avoinna:
Sulje kaikki ikkunat.
Avaa kojelaudan tuuletussuuttimet.
Valitse ulkoilmanotto (”Fresh”), ilmavirran suuntaus lattiaan tai kasvoihin, ja ilmastointilaitteen suuri puhallinnopeus.

 VAROITUS  
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Ennen autoon nousemista 
• Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja 

valot puhtaina.
• Poista huurre, lumi ja jää.
• Tarkasta silmämääräisesti renkai-

den epätasainen kuluminen ja vau-
riot.

• Tarkista, ettei auton alla näy vuoto-
ja.

• Varmista ennen peruuttamista, 
ettei auton takana ole esteitä.

Ennen käynnistämistä 
• Varmista, että konepelti, takaluuk-

ku ja ovet ovat kunnolla kiinni ja 
lukossa.

• Säädä istuimen asento ja ohjaus-
pyörä.

• Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Kiinnitä turvavyösi. Tarkista, että 

kaikki matkustajat ovat kiinnittä-
neet turvavyönsä.

• Tarkasta kojetaulun mittarit, merk-
kivalot ja näytön viestit virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

• Tarkista, että matkatavarasi on 
sijoitettu asianmukaisesti ja kiinni-
tetty kunnolla.

ENNEN AJAMISTA 

Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit vähentää VAKAVIEN ja HEN-
GENVAARALLISTEN vammojen 
riskiä:
• Käytä AINA turvavyötä. Kaik-

kien matkustajien on käytet-
tävä turvavöitä. Lisä tietoja on 
luvun 2 kohdasta ”Turvavyöt”.

• Pysyttele valppaana ajaessasi. 
Varaudu siihen, että muut tiel-
läliikkujat voivat tehdä virheitä 
ja vääriä tilannearvioita.

• Keskity ajamiseen. Jos kuljet-
tajan huomio kiinnittyy johon-
kin muuhun kuin liikenneti-
lanteeseen, onnettomuusriski 
kasvaa.

• Jätä riittävä turvaväli edellä 
ajavaan ajoneuvoon.

 VAROITUS  
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Älä MILLOINKAAN aja huumaus-
aineiden tai alkoholin vaikutuk-
sen alaisena.
Päihtyneenä ajaminen on vaaral-
lista ja saattaa johtaa liikenneon-
nettomuuteen, VAKAVIIN VAM-
MOIHIN ja HENGENVAARAAN.
Rattijuoppous on merkittävin 
tieliikennekuolemiin johtava syy. 
Jo pieni määrä alkoholia vaikut-
taa olennaisesti reaktio-, havain-
nointi- ja harkintakykyyn. Yksi 
alkoholiannos riittää heikentä-
mään kykyäsi reagoida muuttu-
vissa olosuhteissa ja hätätilan-
teissa, ja jokainen uusi annos 
hidastaa refleksejä entisestään.
Ajaminen kolmiolääkkeiden tai 
huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena on vähintään yhtä vaa-
rallista kuin ajaminen alkoholin 
vaikutuksen alaisena.

 VAROITUS  Päihtymys nostaa vakavan 
liikenneonnettomuuden vaa-
ran moninkertaiseksi. Älä aja 
autoa päihtyneenä. Älä matkus-
ta autossa, jonka kuljettaja on 
päihtynyt. Ellet voi olla varma 
kuljettajan ajokunnosta, käytä 
taksia.
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VIRTALUKKO 
Virtalukko (jos varusteena)

Virtalukon valaistus syttyy kun 
ovi avataan, jos virta-avain ei 
ole ON-asennossa. Se sam-
muu heti kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon tai 30 sekun-
nin kuluttua oven sulkemisesta. 
(jos varusteena)

HUOMAUTUS

Älä kiinnitä virtalukkoon varus-
teena myytävää suojusta. Se voi 
aiheuttaa yhteysvirheen, joka 
estää moottorin käynnistämisen. 

 Moottorin sammuessa ohjaus- 
ja jarrutehostimet poistuvat 
käytöstä. Auton ohjattavuuden 
ja jarrutustehon menettäminen 
voi johtaa liikenneonnetto-
muuteen.

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta, varmista aina, että 
vaihteenvalitsin on 1. vaihteel-
la (käsivaihteisto) tai P-asen-
nossa (automaattivaihteisto), 
kytke seisontajarru ja käännä 
virta-avain LOCK-asentoon. 

 Auto saattaa muuten lähteä 
odottamatta liikkeelle.

• Älä KOSKAAN käännä vir-
ta-avainta LOCK- tai ACC-asen-
toon auton liikkuessa, lukuun 
ottamatta hätätilanteita. 

 VAROITUS  

Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit vähentää VAKAVIEN ja HEN-
GENVAARALLISTEN vammojen 
riskiä:
• Älä KOSKAAN anna vir-

ta-avainta lapselle tai ajotai-
dottomalle henkilölle. Tämä voi 
käynnistää moottorin, ja auto 
voi lähteä odottamatta liikkeel-
le.

• ÄLÄ KOSKAAN kurota ohjaus-
pyörän läpi virtalukkoon tai 
muuhun hallintalaitteeseen 
auton l i ikkuessa. Saatat 
menettää auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen.

 VAROITUS  
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Virta-avaimen asennot 

Virtalukon
asento Toiminta Huomautuksia

LOCK

Käännä virta-avain ACC-asennosta LOCK-asentoon painamalla sitä 
samalla sisäänpäin.

Virta-avain voidaan poistaa virtalukosta LOCK-asennossa.

Samalla ohjauslukko lukkiutuu. (Varustelun mukaan.)

ACC

Tiettyjen sähkötoimisten varusteiden virransyöttö kytkeytyy.

Ohjauslukko vapautuu. 

Jos virta-avaimen kääntäminen ACC-asen-
toon on vaikeaa, kääntele ohjauspyörää 
molempiin suuntiin.

ON

Virta-avain palautuu tähän asentoon, kun käynnistät moottorin. 

Kaikki toiminnot ja varusteet ovat käytettävissä. 

Merkki- ja varoitusvalot syttyvät, kun virta-avain käännetään 
ACC-asennosta ON-asentoon.

Älä jätä virta-avainta ON-asentoon, kun 
moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei tyh-
jene. 

START
Käynnistä moottori kääntämällä virta-avain START-asentoon. Kun 
päästät otteen virta-avaimesta, se palaa ON-asentoon.

Käynnistin toimii niin kauan kuin pidät vir-
ta-avainta START-asennossa.
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Moottorin käynnistäminen Bensiinimoottorin käynnistäminen 
Auto, jossa on käsivaihteisto:
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Varmista, että vaihdevipu on 

vapaa-asennossa. 
3.   Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
4.   Käännä virta-avain START-

asen toon. Pidä avainta START-
asennossa (enintään 10 sekun-
tia), kunnes moottori käynnistyy, 
ja vapauta se. 

Auto, jossa on automaattivaihteisto: 
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Varmista, että vaihteenvalitsin on 

P-asennossa. 
3.  Paina jarrupoljinta. 
4.   Käännä virta-avain START-

asentoon. Pidä avainta START-
asennossa (enintään 10 sekun-
tia), kunnes moottori käynnistyy, 
ja vapauta se. 

 Lisätietoja
• Älä lämmitä moottoria joutokäyn-

nillä auton seisoessa. 
 Säilytä liikkeellelähdön jälkeen 

tasainen joutokäyntinopeus. (Vältä 
äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuk-
sia.)

• Käynnistä auto aina painaen jar-
rupoljinta. Älä paina kaasupoljin-
ta käynnistäessäsi moottoria. Älä 
käytä moottoria suurilla kierroksil-
la lämmittäessäsi sitä.

i

• Käytä aina sopivia kenkiä aja-
essasi. Vääränlaiset kengät 
(korkokengät, hiihtokengät, 
sandaalit, varvassandaalit jne.) 
saattavat haitata jarru-, kaasu- 
ja kytkinpolkimen käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käyn-
nistäessäsi moottoria. Auton 
äkillinen liikkeellelähtö voi 
aiheuttaa onnettomuustilan-
teen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.

 VAROITUS  
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
• Älä pidä virta-avainta START-

asennossa yli 10 sekuntia. 
Odota 5-10 sekuntia, ennen kuin 
yrität käynnistystä uudelleen. 

• Älä käännä virta-avainta START-
asentoon moottorin käydessä. 
Käynnistin voi vaurioitua.

• Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit yrittää käynnistää 
moottorin uudelleen siirtämällä 
vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja kääntämällä virta-avaimen 
START-asentoon.

• Älä yritä käynnistää mootto-
ria työntämällä tai hinaamalla 
autoa. 

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Ennen kylmän dieselmoottorin käyn-
nistämistä täytyy kytkeä hehkutus, 
minkä jälkeen moottorin pitää läm-
metä ennen liikkeellelähtöä.
Auto, jossa on käsivaihteisto: 
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Varmista, että vaihdevipu on 

vapaa-asennossa. 
3.   Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
4.   Käännä virta-avain ON-asentoon 

hehkutuksen aloittamiseksi. 
Hehkutuksen merkkivalo ( ) 
syttyy. 

5.   Kun hehkutuksen merkkivalo 
( ) sammuu, käännä virta-avain 
START-asentoon. Pidä avainta 
START-asennossa (enintään 10 
sekuntia), kunnes moottori käyn-
nistyy, ja vapauta se. 

Auto, jossa on automaattivaihteisto: 
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Varmista, että vaihteenvalitsin on 

P-asennossa. 
3.  Paina jarrupoljinta. 
4.   Käännä virta-avain ON-asentoon 

hehkutuksen aloittamiseksi. 
Hehkutuksen merkkivalo ( ) 
syttyy. 

5.   Kun hehkutuksen merkkivalo 
( ) sammuu, käännä virta-avain 
START-asentoon. Pidä avainta 
START-asennossa (enintään 10 
sekuntia), kunnes moottori käyn-
nistyy, ja vapauta se. 

HUOMAUTUS

Jos moottoria ei käynnistetä 10 
sekunnin kuluessa hehkutuksen 
päättymisestä, käännä virta-avain 
ensin takaisin LOCK-asentoon 10 
sekunnin ajaksi. Kytke hehkutus 
uudelleen kääntämällä virta-avain 
ON-asentoon.
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Turboahtimella ja 
välijäähdyttimellä varustetun 
moottorin käynnistäminen ja 
sammuttaminen
1.   Älä ryntäytä tai kiihdytä moottoria 

heti käynnistyksen jälkeen. 
   Anna kylmän moottorin käydä jou-

tokäyntiä useiden sekuntien ajan 
ennen liikkeellelähtöä, jotta tur-
boahtimen voitelu toimii riittävästi.

2.   Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren 
ajonopeuden ja moottoria voimak-
kaasti kuormittaneen ajon jälkeen 
moottorin pitää antaa käydä jou-
tokäyntiä noin 1 minuutin ajan 
ennen sammuttamista.

   Joutokäynnillä turboahdin ehtii 
jäähtyä ennen moottorin sammut-
tamista.

HUOMAUTUS

Älä sammuta moottoria välittö-
mästi kovan kuormituksen jäl-
keen. Moottori tai turboahdin saat-
taa vaurioitua.

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
• Älä pidä virta-avainta START-

asennossa yli 10 sekuntia. 
Odota 5-10 sekuntia, ennen kuin 
yrität käynnistystä uudelleen. 

• Älä käännä virta-avainta START-
asentoon moottorin käydessä. 
Käynnistin voi vaurioitua.

• Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit yrittää käynnistää 
moottorin uudelleen siirtämällä 
vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja kääntämällä virta-avaimen 
START-asentoon.

• Älä yritä käynnistää mootto-
ria työntämällä tai hinaamalla 
autoa. 



5-12

Ajaminen

Moottorin käynnistyspainike 
(jos varusteena)

Kun etuovi avataan, moottorin käyn-
nistyspainikkeen valo syttyy. Se sam-
muu noin 30 sekunnin kuluttua oven 
sulkemisesta.

OTM058004

Moottorin sammuttaminen hätä-
tilanteessa:
Paina käynnistyspainiketta yli 
kahden sekunnin ajan TAI paina 
käynnistyspainiketta nopeasti 
kolme kertaa (kolmen sekunnin 
kuluessa).
Voit käynnistää moottorin uudel-
leen auton liikkuessa: älä paina 
jarrupoljinta ja paina käynnis-
tyspainiketta vaihteenvalitsimen 
N-asennossa.

 VAROITUS  

• Älä MILLOINKAAN paina käyn-
nistyspainiketta auton liikku-
essa, poikkeuksena hätätilan-
teet. Moottorin sammuessa 
ohjaus- ja jarrutehostimet 
poistuvat käytöstä. Auton 
ohjattavuuden ja jarrutuste-
hon menettäminen voi johtaa 
liikenneonnettomuuteen.

• Ennen kuin poistut kuljettajan 
paikalta, varmista aina, että 
vaihteenvalitsin on P-asennos-
sa, kytke seisontajarru, paina 
käynnistyspainike OFF-asen-
toon ja ota älyavain mukaasi. 
Auto saattaa muuten lähteä 
odottamatta liikkeelle.

 VAROITUS  
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Käynnistyspainikkeen asennot 
- Auto, jossa on käsivaihteisto

Painikkeen 
asento Toiminta Huomautuksia

OFF

Kun haluat sammuttaa moottorin, pysäytä 
auto ja paina moottorin käynnistyspainiket-
ta. 
Samalla ohjauslukko lukkiutuu. (Varustelun 
mukaan.)

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut kunnolla, kuulet 
varoitusäänen avatessasi kuljettajan oven.

ACC

Paina käynnistyspainiketta sen ollessa 
OFF-asennossa (älä paina kytkinpoljinta). 
Tiettyjen sähkötoimisten varusteiden vir-
ransyöttö kytkeytyy. 
Ohjauslukko vapautuu.

Jos jätät käynnistyspainikkeen ACC-asentoon yli 
tunnin ajaksi, virransyöttö katkeaa automaattisesti, 
jotta akkuvaraus ei purkaudu. 
Käynnistyspainiketta ei voida käyttää, jos ohjaus-
lukko ei avaudu täydellisesti. Käännä ohjauspyörää 
molempiin suuntiin ja paina samalla käynnistyspai-
niketta.
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- Auto, jossa on käsivaihteisto

Painikkeen 
asento Toiminta Huomautuksia

ON 

Paina käynnistyspainiketta sen ollessa 
ACC-asennossa (älä paina kytkinpoljinta).
Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, 
että varoitusvalot syttyvät asianmukaisesti.

Älä jätä käynnistyspainiketta ON-asentoon, kun 
moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei tyhjene.

START

Käynnistä moottori: paina kytkin- ja jar-
rupoljinta ja paina käynnistyspainiketta 
vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaa).

Jos et paina kytkinpoljinta painaessasi käynnistys-
painiketta, moottori ei käynnisty ja käynnistyspai-
nikkeen tila muuttuu seuraavasti:

OFF ACC ON OFF tai ACC



5-15

Ajam
inen

5

Käynnistyspainikkeen asennot 
- Auto, jossa on automaattivaihteisto

Painikkeen 
asento Toiminta Huomautuksia

OFF

Moottori voidaan sammuttaa painamalla 
käynnistyspainiketta, kun vaihteenvalitsin 
on P-asennossa.
Jos vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa, 
käynnistyspainike siirtyy painettaessa 
ACC-tilaan OFF-tilan sijasta.
Samalla ohjauslukko lukkiutuu. (Varustelun 
mukaan.)

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut kunnolla, kuulet 
varoitusäänen avatessasi kuljettajan oven.

ACC

Painikkeen ollessa OFF-asennossa paina 
käynnistyspainiketta, mutta älä paina jarru-
poljinta.
Tiettyjen sähkötoimisten varusteiden vir-
ransyöttö kytkeytyy.
Ohjauslukko vapautuu.

Jos jätät käynnistyspainikkeen ACC-asentoon yli 
tunnin ajaksi, virransyöttö katkeaa automaattisesti, 
jotta akkuvaraus ei purkaudu.
Käynnistyspainiketta ei voida käyttää, jos ohjaus-
lukko ei avaudu täydellisesti. Käännä ohjauspyörää 
molempiin suuntiin ja paina samalla käynnistyspai-
niketta.
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Painikkeen 
asento Toiminta Huomautuksia

ON 

Paina käynnistyspainiketta sen ollessa 
ACC-asennossa (älä paina jarrupoljinta).
Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, 
että varoitusvalot syttyvät asianmukaisesti.

Älä jätä käynnistyspainiketta ON-asentoon, kun 
moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei tyhjene.

START

Ennen käynnistämistä paina jarrupoljinta, 
siirrä vaihteenvalitsin P- tai N-asentoon ja 
paina käynnistyspainiketta.
Käynnistä moottori turvallisuussyistä vaih-
teenvalitsimen ollessa P-asennossa.

Jos et paina jarrupoljinta painaessasi käynnistys-
painiketta, moottori ei käynnisty ja käynnistyspai-
nikkeen tila muuttuu seuraavasti:

OFF ACC ON OFF tai ACC

- Auto, jossa on automaattivaihteisto
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Moottorin käynnistäminen  Lisätietoja 
• Moottori käynnistyy käynnistyspai-

niketta painamalla vain, jos äly-
avain on autossa.

• Moottori ei ehkä käynnisty, vaikka 
älyavain olisi autossa, jos avain on 
kaukana kuljettajan istuimesta.

• Kun käynnistyspainike (Engine 
Start/Stop) on ACC- tai 
ON-asennossa ja ovi on auki, jär-
jestelmä tarkistaa, onko älyavain 
autossa. Jos älyavain ei ole autos-
sa,  -osoitus vilkkuu ja ”Key 
not in vehicle” (Avain ei ole autos-
sa) -varoitusviesti tulee näyttöön. 
Jos kaikki ovet ovat kiinni, myös 
varoitusääni kuuluu noin 5 sekun-
nin ajan. Pidä älyavain autossa, kun 
virtalukko on ACC-asennossa tai 
moottori on käynnissä.

Bensiinimoottorin käynnistäminen
Auto, jossa on käsivaihteisto: 
1.   Pidä älyavain aina mukanasi. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
3.   Varmista, että vaihdevipu on 

vapaa-asennossa. 
4.   Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
5.   Paina käynnistyspainiketta. 

Auto, jossa on automaattivaihteisto:
1.   Pidä älyavain aina mukanasi. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
3.   Varmista, että vaihteenvalitsin on 

P-asennossa. 
4.  Paina jarrupoljinta. 
5.   Paina käynnistyspainiketta.

i

• Käytä aina sopivia kenkiä aja-
essasi. Vääränlaiset kengät 
(korkokengät, hiihtokengät, 
sandaalit, varvassandaalit jne.) 
saattavat haitata jarru-, kaasu- 
ja kytkinpolkimen käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käyn-
nistäessäsi moottoria. 

 Auton äkillinen liikkeellelähtö 
voi aiheuttaa onnettomuusti-
lanteen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
• Älä lämmitä moottoria joutokäyn-

nillä auton seisoessa. 
 Säilytä liikkeellelähdön jälkeen 

tasainen joutokäyntinopeus. Vältä 
äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

• Käynnistä auto aina painaen jar-
rupoljinta. Älä paina kaasupoljin-
ta käynnistäessäsi moottoria. Älä 
käytä moottoria suurilla kierroksil-
la lämmittäessäsi sitä.

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Ennen kylmän dieselmoottorin käyn-
nistämistä täytyy kytkeä hehkutus, 
minkä jälkeen moottorin pitää läm-
metä ennen liikkeellelähtöä.
Auto, jossa on käsivaihteisto: 
1.   Pidä älyavain aina mukanasi. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
3.   Varmista, että vaihdevipu on 

vapaa-asennossa. 
4.   Paina kytkin- ja jarrupolkimia. 
5.   Paina käynnistyspainiketta. 

6.   Pidä jarrupoljin painettuna, kun-
nes hehkutuksen merkkivalo ( ) 
sammuu.

7.   Kun hehkutuksen merkkivalo ( ) 
sammuu, moottori käynnistyy. 

Auto, jossa on automaattivaihteisto: 
1.   Pidä älyavain aina mukanasi. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
3.   Varmista, että vaihteenvalitsin on 

P-asennossa. 
4.   Paina jarrupoljinta. 
5.   Paina käynnistyspainiketta. 
6.   Pidä jarrupoljin painettuna, kun-

nes hehkutuksen merkkivalo ( ) 
sammuu.

7.   Kun hehkutuksen merkkivalo ( ) 
sammuu, moottori käynnistyy.

HUOMAUTUS

Moottori saattaa käynnistyä, jos 
käynnistyspainiketta painetaan 
hehkutuksen aikana.

Turboahtimella ja välijäähdyttimel-
lä varustetun moottorin käynnistä-
minen ja sammuttaminen
1.   Älä ryntäytä tai kiihdytä moottoria 

heti käynnistyksen jälkeen. 
   Anna kylmän moottorin käydä jou-

tokäyntiä useiden sekuntien ajan 
ennen liikkeellelähtöä, jotta tur-
boahtimen voitelu toimii riittävästi.

2.   Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren 
ajonopeuden ja moottoria voimak-
kaasti kuormittaneen ajon jälkeen 
moottorin pitää antaa käydä jouto-
käyntiä noin 1 minuutin ajan ennen 
sammuttamista. Joutokäynnillä 
turboahdin ehtii jäähtyä ennen 
moottorin sammuttamista.

HUOMAUTUS

Älä sammuta moottoria välittö-
mästi kovan kuormituksen jäl-
keen. Moottori tai turboahdin saat-
taa vaurioitua.

i
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
• Jos moottori pysähtyy ajon aika-

na, älä yritä siirtää vaihteenvalit-
sinta P-asentoon.

 Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit yrittää käynnistää 
moottorin uudelleen siirtämällä 
vaihteenvalitsimen N-asentoon 
ja painamalla käynnistyspaini-
ketta.

• Älä yritä käynnistää mootto-
ria työntämällä tai hinaamalla 
autoa. 

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen: 
Älä paina käynnistyspainiketta yli 
10 sekunnin ajan. Tämä ei kuiten-
kaan koske tilannetta, jossa jarru-
valojen sulake on palanut.
Moottoria ei voi käynnistää nor-
maalisti, kun jarruvalojen sulake 
on palanut. Vaihda sulake. Jos 
et voi vaihtaa sulaketta heti, voit 
käynnistää moottorin painamalla 
käynnistyspainiketta 10 sekunnin 
ajan sen ollessa ACC-asennossa. 
Paina tästä huolimatta turvalli-
suussyistä aina jarrupoljin ja/tai 
kytkinpoljin pohjaan asti ennen 
käynnistämistä. 

 Lisätietoja 
Jos älyavaimen pariston varaus on 
heikko tai älyavain ei toimi oikein, 
voit käynnistää moottorin painamal-
la käynnistyspainiketta älyavaimella 
oheisen kuvan mukaisessa suunnassa. 

i
OTM058005
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Käsivaihteiston toiminta 
Tässä käsivaihteistossa on 6 ajo-
vaihdetta. Vaihteen vaihtaminen on 
helppoa, koska vaihteisto on täysin 
synkronoitu.

Kun vaihdat peruutusvaihteelle, var-
mista, että auto on täysin pysähtynyt 
ja siirrä vaihdevipu vapaalle ennen 
sen siirtämistä R-asentoon.

Kun auto on pysähtynyt kokonaan 
ja 1. vaihteen tai peruutusvaihteen 
kytkeminen on vaikeaa, toimi seu-
raavasti: 
1.   Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asen-

toon ja vapauta kytkinpoljin. 
2.   Paina sitten kytkinpoljinta ja siirrä 

vaihteenvalitsin 1. tai R -asentoon.

 Lisätietoja 
Vaihteenvalitsimen siirtäminen saat-
taa tuntua normaalia raskaammalta 
kylmällä säällä, ennen kuin vaihteis-
toöljy on lämmennyt. 

Kytkimen käyttäminen 
Kytkinpoljin pitää painaa pohjaan asti 
ennen
- Käynnistät moottorin 
 Moottoria ei voi käynnistää paina-

matta kytkinpoljinta. 
- Vaihteen kytkemistä, vaihtamista 

suuremmalle tai pienemmälle vaih-
teelle.

- Moottorin sammuttamista
 Pysäytä ajoneuvo turvallisesti ja 

paina jarrupoljinta ja kytkinpol-
jinta. Siirrä sitten vaihteenvalitsin 
N-asentoon ja sammuta moottori.

Vapauta kytkinpoljin hitaasti. Kytkin-
polkimen pitää olla täysin ylhäällä 
ajon aikana. 

i
K SIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

Varmista aina, että vaihteenvalit-
sin on 1. vaihteella kun auto on 
pysäköity ylämäkeen ja R-asen-
nossa alamäessä. Kytke sei-
sontajarru ja käännä virta-avain 
LOCK/OFF-asentoon ennen kun 
poistut kuljettajan paikalta. Auto 
saattaa muuten lähteä odotta-
matta liikkeelle.

 VAROITUS  

OTM058129L

Vaihteenvalitsinta voidaan siirtää pai-
namatta painiketta (1).

Painiketta (1) pitää painaa, jotta vaih-
teenvalitsinta voidaan siirtää. 
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi kytkimen turhaa kulumista ja 
vaurioitumista: 
• Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella 

ajaessasi.
• Älä pidä autoa paikallaan esim. 

mäessä tai liikennevaloissa kyt-
kin painettuna. 

• Paina aina kytkinpoljin pohjaan 
estääksesi häiriöäänet tai vauri-
ot.

• Älä lähde liikkeelle 2. vaihteella 
(paitsi liukkaalla tienpinnalla).

• Älä kuljeta suurinta sallittua 
kuormitusta ylittävää kuormaa.

• Muista painaa kytkinpoljinta, 
kunnes moottori on käynnisty-
nyt kunnolla. Jos vapautat kyt-
kinpolkimen ennen kuin mootto-
ri on käynnistynyt kunnolla, se 
voi sammua.

Pienemmälle vaihteelle 
vaihtaminen
Vaihda pienemmälle vaihteelle pie-
nentääksesi moottorin kuormitusta, 
kun sinun on hidastettava vilkkaas-
sa liikenteessä tai jyrkkää ylämäkeä 
ajaessasi. 
Tällöin moottori ei sammu ja kiihdyt-
täminen on helpompaa. 
Alamäkeä ajettaessa pienemmälle 
vaihteelle vaihtaminen auttaa säilyt-
tämään turvallisen nopeuden moot-
torijarrutuksen ansiosta ja vähentää 
jarrujen kulumista. 

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta moottori, 
kytkin ja vaihteisto eivät vaurioi-
du:
• Kun vaihdat 5. vaihteelta 4. vaih-

teelle, varo ettet vahingossa 
paina vaihteenvalitsinta sivu-
suunnassa ja kytke 2. vaihdetta. 
Moottorin käyntinopeus saattai-
si nousta käyntinopeusmittarin 
punaiselle alueelle. 

• Vaihda korkeintaan kahta vaih-
detta pienemmälle vaihteelle 
kerrallaan. Älä vaihda pienem-
mälle vaihteelle, kun moottorin 
käyntinopeus on yli 5000 r/min. 
Vaihteen vaihtaminen voi tällöin 
vaurioittaa moottoria, kytkintä ja 
vaihteistoa.

• Jos autossa ei ole virtalukon 
suojakytkintä, auto saattaa 
liikkua äkillisesti jos moottori 
käynnistetään alla mainituissa 
olosuhteissa.

 -  seisontajarru vapautetaan.
 -  vaihteenvalitsin ei ole N-asen-

nossa.
 -  kytkinpoljin ei ole painettuna 

pohjaan.

 VAROITUS  
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Hyvä ajotapa 
• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-

mäkeen. Tämä on erittäin vaarallis-
ta. 

• Älä paina jarru- ja kaasupoljinta 
samanaikaisesti ajon aikana. Tämä 
voi aiheuttaa jarrujen ja niihin liit-
tyvien osien ylikuumenemisen ja 
toimintahäiriön.

 Hidasta vauhtia ja vaihda pienem-
mälle vaihteelle ajaessasi pitkässä 
alamäessä. Tällöin moottorijarrutus 
auttaa hidastamaan auton vauhtia.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Moottorin käyn-
tinopeus saattaa muutoin nousta 
liian suureksi ja vaurioittaa mootto-
ria. 

• Hidasta ajonopeutta voimakkaassa 
sivutuulessa. Auton hallinta on sil-
loin huomattavasti helpompaa.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt. Muuten vaihteis-
to voi vaurioitua. 

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarru-
tuksissa, kiihdytyksissä ja vaihteita 
vaihtaessasi. 

 Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeu-
den muutos voi saada vetävät pyö-
rät menettämään pitonsa, jolloin 
auton hallinta menetetään. Tämä 
voi aiheuttaa onnettomuuden.

Älä käytä moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmälle vaihteelle) 
liian äkillisesti liukkaalla tienpin-
nalla. Pyörien luisto voi aiheut-
taa onnettomuuden.

 VAROITUS  

VAKAVIEN ja HENGENVAARAL-
LISTEN VAMMOJEN VAARAN 
vähentämiseksi:
• Käytä AINA turvavyötä. Ilman 

turvavyötä matkustava henki-
lö on huomattavasti suurem-
massa vaarassa loukkaantua 
törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää tur-
vavyötä.

 VAROITUS  

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja 
tai äkillisiä jyrkkiä käännöksiä.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, 
jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla. 

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, 
jos joudut ajoradan ulkopuo-
lelle. Hidasta sen sijaan ajono-
peutta ennen takaisin tielle 
siirtymistä.

• HYUNDAI suosittelee noudat-
tamaan kaikkia nopeusrajoi-
tuksia.
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AUTOMAATTIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

Automaattivaihteiston toiminta 
Automaattivaihteistossa on kuusi ajovaihdetta (kahdeksan ajovaihdetta, jos varusteena) ja peruutusvaihde. 
D-asennossa vaihteisto valitsee vaihteet automaattisesti.

OTM058006/OTM058006L

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

Paina jarrupoljinta ja paina vaihteensiirtopainiketta siirtäen samalla vaihteenvalitsinta.
Paina vaihteensiirtopainiketta siirtäen samalla vaihteenvalitsinta. 

Käsivalintatila
Käsiva-
lintatila

 ■ Vasemmanpuoleinen ohjaus  ■ Oikeanpuoleinen ohjaus

Vaihteen-
valitsin

Vaihto-
painike

Vaihto-
painike

Vaihteenvalitsin
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Näet vaihteenvalitsimen asennon 
mittariston merkkivaloista virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

P-asento (pysäköinti) 
Älä siirrä vaihteenvalitsinta P-asen-
toon ennen kuin auto on pysähtynyt 
täysin.
Jotta voit siirtää vaihteenvalitsimen 
P-asennosta, sinun on painettava 
jarrua ja varmistettava, ettei jalkasi 
ole kaasupolkimella.
Jos edelliset ehdot täyttyvät, 
mutta vaihteenvalitsin ei siirry 
P-asennosta, katso ohjeita tämän 
luvun kohdasta Vaihdesalpa.
Vaihteenvalitsimen on oltava P-asen-
nossa ennen moottorin sammutta-
mista.

R (Reverse, peruutus) 
Käytä tätä asentoa auton peruutta-
miseen.

HUOMAUTUS

Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa. Vaihteisto saat-
taa vaurioitua.

Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen vaaran vähentämi-
seksi:
• Tarkista AINA ennen vaihteen-

valitsimen siirtämistä D- tai R 
-asentoon, ettei ketään (varsin-
kaan lapsia) ole auton lähellä.

• Varmista että vaihteenvalit-
sin on P-asennossa, käsijarru 
kytketty ja virta-avain LOCK/
OFF-asennossa, ennen kun 
poistut kuljettajan paikalta. 
Auto saattaa muuten lähteä 
odottamatta liikkeelle.

• Älä käytä moottorijarrutusta 
(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. Auto voi 
lähteä luisuun ja seurauksena 
voi olla liikenneonnettomuus.  

 VAROITUS  

• Vaihteenvalitsimen siirtäminen 
P-asentoon auton liikkuessa 
saattaa aiheuttaa auton hal-
linnan menetyksen.

• Varmista että vaihteenvalitsin 
on P-asennossa, käsijarru kyt-
ketty ja moottori sammutettu 
kun auto on pysähtynyt. 

• Älä käytä P-asentoa seisonta-
jarrun sijasta.

 VAROITUS  
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N (Neutral, vapaa) 
Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys 
ei ole kytkettynä. 
Käytä N-asentoa jos haluat käynnis-
tää sammuneen moottorin uudelleen 
tai jos sinun on pysähdyttävä moot-
torin ollessa käynnissä. Siirrä valit-
sin P-asentoon, kun haluat poistua 
autosta.
Paina aina jarrupoljinta, kun siirrät 
vaihteenvalitsimen N-asennosta 
(vapaa) johonkin muuhun asentoon.

D (Drive, ajo) 
Tämä on normaali ajoasento eteen-
päin ajettaessa. Automaattivaihteisto 
käyttää kaikkia 6 vaihdetta parhaan 
mahdollisen tehon ja polttoainetalou-
dellisuuden saavuttamiseksi.
Saat lisätehoa esimerkiksi ohitusti-
lanteita tai ylämäkiajoa varten pai-
namalla kaasupolkimen pohjaan. 
Tällöin vaihteisto vaihtaa automaatti-
sesti pienemmälle vaihteelle (käyden 
tarvittaessa läpi useita vaihteita).
Vaihteenvalitsinkonsolissa oleval-
la ajotilan valintakytkimellä (DRIVE 
MODE) kuljettaja voi valita NORMAL/
COMFORT-, SPORT- tai ECO-ajoti-
lan. (jos varusteena)

Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta Ajotilan valintajärjestelmä.

Käsivalintatila 

Voit ottaa käsivalintatilan (Sports) 
käyttöön auton liikkuessa tai ollessa 
pysähdyksissä työntämällä vaihteen-
valitsimen D-asennosta (ajoasento) 
käsivalinta-alueelle. Palauta auto-
maattitila käyttöön työntämällä vaih-
teenvalitsin takaisin pääalueelle.

Älä vaihda vaihdetta, ellei jalka-
si ole tukevasti jarrupolkimella. 
Vaiheen kytkeminen moottorin 
käydessä suurilla kierroksilla 
voi saada auton liikkeelle erittäin 
nopeasti. Voit menettää auton 
hallinnan ja osua ihmisiin tai 
esteisiin.

 VAROITUS  

OTM058008

+ (suuremmalle)

- (pienemmälle)
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Kun vaihteisto on käsivalintatilassa, 
voit valita ajo-olosuhteisiin sopivat 
vaihteet siirtämällä vaihteenvalitsinta 
eteen- ja taaksepäin.
+ (Ylöspäin):  Paina vaihdevipua 

eteen vaihtaakse-
si pykälän isommalle 
vaihteelle.

- (Alaspäin):  Vedä vaihdevipua taak-
se vaihtaaksesi pykälän 
pienemmälle vaihteelle.

 Lisätietoja 
• Tässä tilassa valittavana on kuusi 

ajovaihdetta. Peruutettaessa vaih-
teenvalitsin pitää siirtää R-asentoon 
ja pysäköitäessä P-asentoon.

• Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle ajonopeu-
den hidastuessa. Se kytkee auto-
maattisesti 1. vaihteen, kun auto 
pysähtyy.

• Kun moottorin käyntinopeus lähes-
tyy punaista aluetta, vaihteisto vaih-
taa suuremmalle vaihteelle auto-
maattisesti.

• Jos kuljettaja työntää vaihteenvalit-
sinta suuremman (+) tai pienemmän 
(-) vaihteen asentoon, vaihteisto ei 
välttämättä tee haluttua vaihtoa, jos 
seuraava vaihde on moottorin salli-
tun kierroslukualueen ulkopuolella. 
Kuljettajan tulee valita suurempi 
vaihde ajo-olosuhteiden mukaan ja 
varmistaa, ettei kierroslukumittarin 
osoitin nouse punaiselle alueelle.

• Työnnä vaihteenvalitsinta suurem-
man vaihteen suuntaan (+) ajaessasi 
liukkaalla tiellä. Vaihteisto vaihtaa 
tällöin 2. vaihteelle, joka tarjoaa 
paremman pidon liukkaalla tiellä. 
Vaihda takaisin 1. vaihteelle vetä-
mällä vaihteenvalitsinta pienemmän 
vaihteen suuntaan (-).

Vaihdesalpa 
Automaattivaihteistossa on turval-
lisuuden vuoksi vaihdesalpa, joka 
estää vaihteenvalitsimen siirtämisen 
P-asennosta R-asentoon, ellei jar-
rupoljinta pidetä samalla painettuna.
Vaihteenvalitsimen siirtäminen 
P-asennosta (pysäköinti) R-asen-
toon (peruutus):
1.  Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä 

se painettuna.
2.   Käynnistä moottori tai käännä vir-

ta-avain ON-asentoon.
3.  Siirrä vaihteenvalitsinta.

Vaihdesalvan vapauttaminen
Ellei vaihteenvalitsin siirry P-asen-
nosta R-asentoon, vaikka jarrupoljin 
on painettuna alas, pidä jarrupoljin 
painettuna ja toimi seuraavasti:

i
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1.   Aseta virtalukko LOCK/OFF-

asentoon. 
2.  Kytke seisontajarru.
3.   Poista vaihdesalvan ohitusmeka-

nismin peitelevy (1) varovasti.
4.   Työnnä työkalu (esim. litteä ruuvi-

meisseli) aukkoon ja paina sitä.

5.   Siirrä vaihdevipua painaen samal-
la ruuvitalttaa.

6.   Poista ruuvitaltta vaihdesalvan 
vapautusmekanismista ja asenna 
peitelevy paikalleen.

Suosittelemme, että tarkistutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä, jos vaihdesalvan vapautus-
mekanismia pitää käyttää.

Virta-avainsalpa 
(jos varusteena) 
Virta-avainta ei voi irrottaa virtalukos-
ta, ellei vaihteenvalitsin ole P-asen-
nossa.

OTM058007L
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Pysäköinti
Pysähdy aina kokonaan ja pidä jar-
rupoljin painettuna. Siirrä vaihteen-
valitsin P-asentoon, kytke seisonta-
jarru ja aseta virta-avain LOCK/OFF 
asentoon. Ota avain mukaasi kun 
poistut autosta.

Hyvä ajotapa 
• Älä koskaan paina kaasupoljin-

ta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen 
P-asennosta tai N-asennosta muu-
hun asentoon.

• Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsin-
ta P-asentoon auton liikkuessa. 

 Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 
R-asentoon ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. Tämä voi 
johtaa onnettomuuteen, sillä moot-
torijarrutus ei ole mahdollista, ja 
vaihteisto saattaa vahingoittua.

• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Jopa kevyt mutta jatku-
va polkimen painaminen saattaa 
aiheuttaa jarrujen ylikuumenemis-
ta, kulumista ja mahdollisesti jopa 
jarruvian.

• Kun ajat käsivalintatilassa (Sports-
tila), anna vauhdin hidastua ennen 
pienemmälle vaihteelle vaihta-
mista. Muussa tapauksessa pie-
nemmälle vaihteelle ei välttämättä 
voida vaihtaa, jos moottorin kier-
rosnopeus on sallitun alueen ulko-
puolella.

• Kytke aina seisontajarru, kun pois-
tut autosta. Vaihteiston P-asento 
ei välttämättä riitä pitämään autoa 
paikallaan.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varo-
vasti. Ole erityisen varovainen jar-
rutuksissa, kiihdytyksissä ja vaih-
teita vaihtaessasi. Liukkaalla pin-
nalla äkillinen nopeuden muutos 
voi saada vetävät pyörät menettä-
mään pitonsa, jolloin auton hallinta 
menetetään. Tämä voi aiheuttaa 
onnettomuuden.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti.

Älä paina kaasupoljinta pitkään 
auton ollessa paikallaan mootto-
ri käynnissä. Moottori tai pako-
putki saattaa ylikuumentua ja 
sytyttää tulipalon.
Pakokaasut ja pakoputki ovat 
hyvin kuumia. Älä mene liian 
lähelle pakoputken kuumia osia.
Älä pysäytä tai pysäköi sytty-
vän materiaalin, kuten kuivan 
heinän, paperin tai lehtien, pääl-
le. Ne voivat syttyä ja aiheuttaa 
tulipalon.

 VAROITUS  
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Ohjauspyörän vaihteenvalitsi-
met (jos varusteena)

Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet 
ovat käytettävissä, kun varsinainen 
vaihteenvalitsin on D-asennossa tai 
käsivalinta-alueella.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, 
jos joudut ajoradan ulkopuo-
lelle. Hidasta sen sijaan ajono-
peutta ennen takaisin tielle 
siirtymistä.

• HYUNDAI suosittelee noudat-
tamaan kaikkia nopeusrajoi-
tuksia.

VAKAVIEN ja HENGENVAARAL-
LISTEN VAMMOJEN VAARAN 
vähentämiseksi:
• Käytä AINA turvavyötä. Ilman 

turvavyötä matkustava henki-
lö on huomattavasti suurem-
massa vaarassa loukkaantua 
törmäystilanteessa vakavasti 
kuin henkilö, joka käyttää tur-
vavyötä.

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja 
tai äkillisiä jyrkkiä käännöksiä.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, 
jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla. 

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

 VAROITUS  

OTM058130L
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Vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa 
Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet toi-
mivat, kun ajonopeus on yli 10 km/h.
Vedä ohjauspyörän [+] tai [-] -valitsin-
ta kerran vaihtaaksesi suuremmalle 
tai pienemmälle vaihteelle, jolloin jär-
jestelmä siirtyy käsivalintatilaan.
Vaihteisto siirtyy käsivalintatilasta 
automaattitilaan ajonopeuden olles-
sa alle 10 km/h, kun painat kaasu-
poljinta yli 5 sekunnin ajan tai kun 
siirrät vaihteenvalitsimen D-asen-
nosta käsivalinta-alueelle ja takaisin 
D-asentoon.

Kun vaihteenvalitsin on käsivalinta-
alueella 
Vaihda suuremmalle tai pienemmäl-
le vaihteelle vetämällä ohjauspyörän 
[+] tai [-] -valitsinta.

 Lisätietoja 
Vaihteisto ei vaihda vaihdetta, jos 
vedät ohjauspyörän [+]- ja [-] -valitsi-
mia samanaikaisesti.

i
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Tehostetut jarrut 
Autosi on varustettu jarrutehostimel-
la, joka säätyy automaattisesti nor-
maalin käytön aikana.
Jos moottori ei ole käynnissä tai se 
on sammutettu ajon aikana, jarru-
tehostin ei toimi. Voit silti pysäyttää 
auton painamalla jarrupoljinta taval-
lista voimakkaammin. Pysähtymis-
matka on kuitenkin pidempi kuin jos 
jarrutehostin toimisi.
Kun moottori ei ole käynnissä, jar-
rutehostimen säiliö tyhjenee osittain 
joka kerran, kun jarrupoljinta paine-
taan. Älä pumppaa jarrupoljinta, kun 
jarrutehostin ei toimi.
Pumppaa jarrupoljinta vain tarpeen 
mukaan säilyttääksesi auton hallin-
nan liukkaalla tiellä.

JARRUT 

• Jarrujen kastuminen saattaa 
heikentää niiden suoritusky-
kyä ja aiheuttaa puoltamista 
jarrutettaessa. Paina jarrupol-
jinta kevyesti kokeillaksesi 
ovatko jarrut kastuneet. Tes-
taa jarrujen toiminta ajettuasi 
tiellä, jolle on kertynyt paljon 
vettä. Kuivaa jarrut lämmittä-
mällä niitä painelemalla jar-
rupoljinta kevyesti ja ajaen 
samalla turvallista vauhtia 
eteenpäin, kunnes jarrujen 
teho palautuu normaaliksi. 
Vältä ajamista suurilla nopeuk-
silla ennen kuin jarrut toimivat 
asianmukaisesti.

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella 

ajon aikana. Muussa tapauk-
sessa jarrut ylikuumenevat, 
jarrupalat kuluvat ennenaikai-
sesti ja auton pysähtymismat-
ka pitenee.

• Kun ajat alas pitkää tai jyrkkää 
alamäkeä, vaihda pienemmälle 
vaihteelle ja vältä jatkuvaa jar-
rupolkimen painamista. Muu-
toin jarrut ylikuumenevat ja 
niiden suorituskyky heikkenee 
huomattavasti.

 VAROITUS  
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Levyjarrujen 
kulumisenilmaisin 
Kuulet etu- ja takajarruista korkea-
taajuuksisen varoitusäänen, kun 
jarrupalat ovat kuluneet loppuun ja 
ne tulee uusia. Saatat kuulla äänen 
ajoittain tai aina, kun painat jarru-
poljinta.
Jarruista saattaa kuulua vinkuvaa 
ääntä myös tietyissä ajo- tai ilmas-
to-olosuhteissa, kun painat jarrupol-
jinta ensimmäisen kerran (tai painat 
sitä kevyesti). Tämä on normaalia, 
eikä oire viasta jarrujärjestelmässä.

HUOMAUTUS

Välttääksesi jarrujärjestelmän kal-
liit korjaustyöt vaihda jarrupalat 
heti, kun ne ovat liian kuluneet.

 Lisätietoja 
Vaihda aina kaikki etu- tai takajarru-
jen jarrupalat.

Seisontajarru

Käsikäyttöinen
Kytke aina seisontajarru ennen 
autosta poistumista:
Paina jarrupoljin alas.
Vedä seisontajarrun kahva mahdolli-
simman ylös

Jalkakäyttöinen
Kytkeäksesi seisontajarrun, paina 
ensin normaalia jarrupoljinta ja paina 
sitten seisontajarrupoljin kokonaan 
pohjaan.

i Älä käytä seisontajarrua kun 
auto liikkuu, paitsi hätätilantees-
sa. Näin vähennät VAKAVIEN tai 
KUOLEMAAN JOHTAVIEN VAM-
MOJEN riskiä. Seisontajarrun 
kytkeminen auton liikkuessa voi 
vahingoittaa jarruja ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

 VAROITUS  

OTM058128L

OTM058014
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Käsikäyttöinen
Mäkipidättimen vapauttaminen: 
Paina jarrupoljin alas.
Vedä seisontajarrun kahvaa hiukan 
ylös.
Paina samalla vapautuspainiketta (1) 
ja laske seisontajarrun kahva alas 
(2).

Jalkakäyttöinen
Mäkipidättimen vapauttaminen:
Paina jarrupoljin alas.
Paina jarrupoljin alas. Järjestelmä 
vapautuu automaattisesti.
Suosittelemme, että tarkastutat sei-
sontajarrujärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos seisonta-
jarru ei vapaudu kokonaan.

• Kun pysäytät auton tai pysä-
köit, pysähdy aina kokonaan 
ja pidä jarrupoljin painettu-
na. Siirrä vaihteenvalitsin 1. 
vaihteelle (käsivaihteisto) tai 
P-asentoon (automaattivaih-
teisto), kytke seisontajar-
ru päälle ja aseta virtalukko 
LOCK/OFF-asentoon.

 Jos seisontajarru ei ole täysin 
kytkettynä, auto saattaa lähteä 
liikkeelle aiheuttaen vammoja 
sinulle tai muille henkilöille.

• Jos auto pysäköidään rintee-
seen, pitää varmistaa, ettei se 
lähde itsestään liikkeelle (esi-
merkiksi pyöräkiiloilla).

• Älä MILLOINKAAN anna auton 
toimintaan perehtymättömän 
henkilön koskea seisontajar-
ruun. Seisontajarrun tahatto-
masta vapauttamisesta saattaa 
seurata vakava onnettomuus.

• Vapauta seisontajarru vain 
istuessasi autossa jalkasi olles-
sa tukevasti jarrupolkimella.

 VAROITUS  

OTM058131L OTM058015
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HUOMAUTUS

• Älä käytä kaasupoljinta seison-
tajarrun ollessa kytkettynä. Jos 
painat kaasupoljinta seisonta-
jarrun ollessa kytkettynä, kuuluu 
varoitusääni. Seisontajarru saat-
taa vaurioitua.

• Jos seisontajarru on kytketty-
nä ajon aikana, jarrujärjestelmä 
saattaa ylikuumentua ja jarru-
jen osat saattavat vaurioitua tai 
kulua ennenaikaisesti. Ennen 
ajoon lähtöä varmista, että sei-
sontajarru on vapautettu koko-
naan ja jarrun merkkivalo on 
sammunut.

Voit tarkistaa seison-
tajarrun varoitusvalon 
toiminnan kääntä-
mällä virta-avaimen 
ON-asentoon (älä 
käynnistä moottoria).

Varoitusvalo palaa, kun seisontajar-
ru on kytkettynä ja virta-avain on 
START- tai ON-asennossa.
Ennen liikkeellelähtöä varmista, että 
seisontajarru on vapautettu ja jarrun 
merkkivalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jää palamaan sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen 
moottorin käydessä, jarrujärjestel-
mässä voi olla toimintahäiriö. Tilan-
teeseen on reagoitava välittömästi.
Pysäytä auto heti, jos se on mah-
dollista. Jos se ei ole mahdollista, 
noudata äärimmäistä varovaisuutta 
ja jatka ajamista vain lähimpään tur-
valliseen pysäytyspaikkaan.

Sähköinen seisontajarru (EPB) 
(jos varusteena)
Seisontajarrun kytkeminen

Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
kytkeminen:
1.  Paina jarrupoljinta.
2.  Vedä sähköisen seisontajarrun 

kytkin ylös. 
Varmista, että seisontajarrun varoi-
tusvalo syttyy. 

OTM058016L
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Seisontajarrun vapauttaminen

Voit vapauttaa sähköisen seisonta-
jarrun (EPB) painamalla sen kyt-
kintä seuraavissa olosuhteissa:
• Käännä virta-avain ON-asentoon.
• Painat jarrupoljinta.
Varmista, että seisontajarrun varoi-
tusvalo sammuu.

Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
automaattinen vapautus:
• Vaihteenvalitsin siirretään P-asen-

toon
 Paina jarrupoljin alas ja siirrä 

vaihteenvalitsin P-asennosta R- 
tai D-asentoon moottorin ollessa 
käynnissä.

• Vaihteenvalitsin siirretään N-asen-
toon

 Paina jarrupoljin alas ja siirrä 
vaihteenvalitsin N-asennosta R- 
tai D-asentoon moottorin ollessa 
käynnissä.

• Automaattivaihteistolla varustettu 
auto

 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
 3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku.
 4.  Paina kaasupoljinta vaihdevivun 

ollessa R (peruutus), D (ajo) tai 
käsivalintatilassa.  

Varmista, että seisontajarrun varoi-
tusvalo sammuu.

Älä käytä seisontajarrua auton 
liikkuessa, paitsi hätätilantees-
sa. Näin vähennät VAKAVIEN tai 
HENGENVAARALLISTEN VAM-
MOJEN riskiä. Seisontajarrun 
kytkeminen auton liikkuessa voi 
vahingoittaa jarruja ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
• Voit kytkeä sähköisen seisontajar-

run (EPB), vaikka virtalukko on 
OFF-asennossa, mutta turvallisuus-
syistä et voi vapauttaa sitä. 

• Lähtiessäsi liikkeelle jyrkässä ala-
mäessä tai peruuttaessasi paina tur-
vallisuussyistä jarrupoljin alas ja 
vapauta seisontajarru manuaalisesti 
sähkötoimisen seisontajarrun kytki-
mellä.

HUOMAUTUS

• Suosittelemme, että tarkastutat 
jarrujärjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos seison-
tajarrun varoitusvalo ei sammu, 
kun sähköinen seisontajarru 
(EPB) on vapautettu.

• Älä aja autolla, kun sähköinen 
seisontajarru (EPB) on kytketty. 
Jarrupalat ja jarrulevyt saattaisi-
vat kulua ennenaikaisesti.

Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kytkeytyä automaattisesti 
seuraavissa tapauksissa: 
• Auton muut järjestelmät antavat 

kytkemiskomennon.
• Sähköinen seisontajarru kiristyy 

automaattisesti, kun kuljettaja 
sammuttaa moottorin Auto Hold 
-toiminnon ollessa toiminnassa.

Varoitusviestit

Sulje konepelti, takaluukku ja ovet 
ja kytke turvavyöt, jotta sähköinen 
seisontajarru voidaan vapauttaa.
• Jos autolla yritetään lähteä liikkeel-

le sähköisen seisontajarrun ollessa 
kytkettynä, kuuluu varoitusääni ja 
näyttöön tulee varoitusviesti. 

• Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
näkyy varoitusviesti, jos kuljettajan 
turvavyötä ei ole kiinnitetty tai jos 
konepelti tai takaluukku on auki. 

• Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
näkyy varoitusviesti, kun autossa 
on toimintahäiriö. 

Paina tässä tapauksessa jarrupol-
jinta ja vapauta sähkötoiminen sei-
sontajarru (EPB) painamalla sen 
kytkintä. 

i

OTM058132L
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HUOMAUTUS

• Älä käytä kaasupoljinta sei-
sontajarrun ollessa kytkettynä. 
Jos painat kaasupoljinta säh-
köisen seisontajarrun ollessa 
kytkettynä, kuuluu varoitusääni 
ja näyttöön tulee varoitusviesti. 
Seisontajarru saattaa vaurioitua.

• Jos seisontajarru on kytketty-
nä ajon aikana, jarrujärjestelmä 
saattaa ylikuumentua ja jarru-
jen osat saattavat vaurioitua tai 
kulua ennenaikaisesti. Ennen 
liikkeellelähtöä varmista, että 
sähköinen seisontajarru on 
vapautettu kokonaan ja jarrun 
merkkivalo on sammunut.

 Lisätietoja 
• Saatat kuulla naksahduksen, kun 

sähkötoiminen seisontajarru kyt-
keytyy tai vapautuu. Tämä on osa 
EPB-järjestelmän normaalitoimin-
taa, kun järjestelmä toimii oletetulla 
tavalla.

• Jos annat jonkun muun pysäköidä 
autosi, neuvo häntä sähköisen sei-
sontajarrun käytössä.

i

• Kun pysäytät auton tai pysä-
köit, pysähdy aina kokonaan ja 
pidä jarrupoljin painettuna.

 Siirrä vaihteenvalitsin P-asen-
toon, paina sähköisen seison-
tajarrun kytkintä ja aseta virta-
lukko OFF-asentoon. 

 Ota avain mukaasi, kun poistut 
autosta.

 Jos vaihteenvalitsinta ei ole 
kytketty P-asentoon eikä sei-
sontajarrua kytketä, auto voi 
lähteä odottamatta liikkeelle. 
Tästä voi aiheutua vakavia 
vammoja.

• Älä KOSKAAN anna auton 
toimintaan perehtymättömän 
henkilön koskea sähköiseen 
seisontajarruun. Sähköisen 
seisontajarrun tahattomasta 
vapauttamisesta saattaa seu-
rata vakava onnettomuus.

• Vapauta sähköinen seisonta-
jarru vain istuessasi autossa 
jarrupoljinta painaen. 

 VAROITUS  
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AUTO HOLD deactivating. 
(AUTO HOLD -toiminto kytkeytyy 
pois käytöstä) Press brake pedal 
(Paina jarrupoljinta)
Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
on varoitusviesti, kun järjestelmä ei 
pysty vaihtamaan Auto Hold -toi-
minnosta sähköisen seisontajarrun 
käyttöön. 

Parking brake automatically 
locked (seisontajarru lukittu 
automaattisesti)
Kuulet varoitusäänen ja näytössä on 
varoitusviesti, kun sähköinen seison-
tajarru kytketään Auto Hold -toimin-
non aikana. 

Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
vian merkkivalo 

Sähköisessä seisontajarrussa (EPB) 
saattaa olla toimintahäiriö, jos merk-
kivalo ei sammu kun moottori käyn-
nistetään, syttyy ajon aikana tai ei 
syty ollenkaan, kun virtalukko asete-
taan ON-asentoon.
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
vian merkkivalo saattaa syttyä, vaik-
ka järjestelmässä ei olisikaan toi-
mintahäiriötä, kun ESC-järjestelmän 
varoitusvalo syttyy ESC-järjestelmän 
toimintahäiriön takia.

OIK057079L OTM058187L
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 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B



5-39

Ajam
inen

5

HUOMAUTUS

• Suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos varoi-
tusvalo ei sammu. 

• Jos seisontajarrun varoitusvalo 
ei syty tai jos se vilkkuu, vaikka 
sähkötoimisen seisontajarrun 
kytkin on vedetty ylös, sähkötoi-
minen seisontajarru ei ehkä ole 
kytkeytynyt.

• Jos seisontajarrun varoitusva-
lo vilkkuu EPB-varoitusvalon 
palaessa, paina sähkötoimi-
sen seisontajarrun käyttökyt-
kin alas ja vedä se ylös. Toista 
tämä toimenpide vielä kerran. 
Suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos sähköi-
sen seisontajarrun merkkivalo ei 
sammu.

Hätäjarrutus
Voit tehdä hätäjarrutuksen vetämäl-
lä sähköisen seisontajarrun (EPB) 
käyttökytkimen ylös ja pitämällä sitä 
ylhäällä, jos jarrupolkimessa ilmenee 
toimintahäiriö ajon aikana. Jarrutus 
toimii vain niin kauan kuin pidät säh-
köisen seisontajarrun kytkintä tässä 
asennossa.

 Lisätietoja 
Seisontajarrun varoitusvalon syttymi-
nen hätäjarrutuksen aikana osoittaa, 
että järjestelmä toimii.

HUOMAUTUS

Suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos kuulet 
melua tai jos haistat palaneen 
käryä, kun käytät seisontajarrua 
hätäjarrutukseen.

Kun sähköinen seisontajarru (EPB) 
ei vapaudu:
On suositeltavaa, että auto siirre-
tään lavetilla tarkastettavaksi valtuu-
tettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos 
sähköinen seisontajarru ei vapaudu 
normaalisti.

i

Älä kytke seisontajarrua auton 
liikkuessa, ellei kyseessä ole 
hätätilanne. Seisontajarrun kyt-
keminen voi vahingoittaa jarruja 
ja aiheuttaa vakavan onnetto-
muuden.

 VAROITUS  
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AUTO HOLD
Auto Hold -toiminto pitää auton pai-
kallaan vaikka kuljettaja ei painai-
sikaan jarrupoljinta, kun auto on 
pysäytetty jarrupoljinta painamalla.

Kytkeminen: 

1.   Kiinnitä turvavyö, paina jarrupol-
jin pohjaan asti ja paina [AUTO 
HOLD] -painiketta, kun kuljettajan 
ovi ja konepelti on suljettu. AUTO 
HOLD -merkkivalo syttyy valkoise-
na sen merkiksi, että järjestelmä 
on toimintavalmiudessa. 

2.   Mäkipidättimen merkkivalo muut-
tuu valkoisesta vihreäksi, kun 
pysäytät auton jarrupoljinta paina-
malla.

3.   Ajoneuvo pysyy paikallaan, vaikka 
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4.   Mäkipidätin kytkeytyy pois pääl-
tä, kun sähköinen seisontajarru 
(EPB) kytketään.

OTM058018

OTM058019

ValkoinenValkoinen

VihreäVihreä
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Vapauttaminen: 
• Mäkipidätin kytkeytyy pois päältä 

ja auto lähtee liikkeelle, kun painat 
kaasupoljinta vaihteenvalitsimen 
ollessa D-asennossa tai käsivalin-
tatilassa. Merkkivalo muuttuu vih-
reästä valkoiseksi. 

• Jos autolla lähdetään uudelleen 
liikkeelle käyttämällä vakionopeus-
säätimen kytkintä (RES+ tai SET-: 
jos varusteena), kun Auto Hold 
-toiminto ja vakionopeudensäädin 
ovat käytössä, Auto Hold -toiminto 
lakkaa toimimasta kaasupolkimen 
käytöstä huolimatta. AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreästä val-
koiseksi.

Poiskytkeminen: 

1.  Paina jarrupoljinta.
2.  Paina [AUTO HOLD] -kytkintä.
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.

Kun mäkipidätin vapautuu auto-
maattisesti kaasupoljinta pai-
nettaessa, tarkasta aina auton 
ympärillä oleva alue. 
Auto lähtee liikkeelle tasaisesti, 
kun painat kaasupoljinta hitaasti.

 VAROITUS  

OTM058020

Merkkivalo ei palaMerkkivalo ei pala

Jotta auto ei lähde liikkeelle 
odottamatta ja äkillisesti, kytke 
mäkipidätin pois toiminnasta 
painamalla AINA jarrupoljinta 
ennen kuin:
- ajat alamäkeen
-   peruutat (vaihteenvalitsin 

R-asen nossa)
- pysäköit auton.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
• Auto Hold -mäkipidätin ei toimi 

seuraavissa tapauksissa:
 -  Kuljettajan ovi avataan.
 - Konepelti avataan.
 -  Vaihteenvalitsin on P (pysäköinti) 

tai R (peruutus) -asennossa.
 -  Sähköinen seisontajarru (EPB) on 

kytketty.
• Auto Hold -mäkipidätin kytkee 

sähkötoimisen seisontajarrun auto-
maattisesti seuraavissa tapauksissa:

 -  Kuljettajan ovi avataan vaih-
teenvalitsimen ollessa D- tai 
N-asennossa.

 -  Konepelti avataan vaihteenvalitsi-
men ollessa D-asennossa.

 -  Auto on pysähtyneenä yli 10 
minuutin ajan.

 -  Auto on paikallaan jyrkässä mäes-
sä.

 -  Autoa on siirretty useita kertoja.

 Näissä tilanteissa jarrujärjestelmän 
varoitusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreästä 
valkoiseksi, varoitusääni kuuluu ja 
näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa 
sähköisen seisontajarrun automaat-
tisesta kytkeytymisestä. Tarkista 
ennen liikkeellelähtöä, ettei auton 
ympärillä ole esteitä, paina jarru-
poljinta ja vapauta sähköinen sei-
sontajarru manuaalisesti sähköisen 
seisontajarrun (EPB) kytkimellä.

• Auto Hold -mäkipidättimen käy-
töstä saattaa aiheutua mekaanista 
ääntä. Se on kuitenkin normaalia 
toimintaääntä.

HUOMAUTUS

Auto Hold -mäkipidätin ei ehkä 
toimi oikein, jos konepellin, taka-
luukun tai kuljettajan oven avaus-
tunnistimissa on toimintahäiriö.
Suosittelemme, että otat yhteyt-
tä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.

i

• Paina kaasupoljinta hitaasti 
moottorin käynnistämisen jäl-
keen.

• Turvallisuussyistä poista Auto 
Hold -mäkipidätin käytöstä 
ajaessasi alamäkeen, peruut-
taessasi tai pysäköidessäsi 
autoa.

 VAROITUS  
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Varoitusviestit

Parking brake automatically locked 
(seisontajarru lukittu automaatti-
sesti)
Kuulet varoitusäänen ja näytössä on 
varoitusviesti, kun sähköinen seison-
tajarru kytketään Auto Hold -toimin-
non aikana.

AUTO HOLD deactivating. 
(AUTO HOLD -toiminto kytkeytyy 
pois käytöstä) Press brake pedal 
(Paina jarrupoljinta)
Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
on varoitusviesti, kun järjestelmä ei 
pysty vaihtamaan Auto Hold -toi-
minnosta sähköisen seisontajarrun 
käyttöön. 

HUOMAUTUS

Jos viesti tulee näyttöön, Auto 
Hold -mäkipidätin ja sähköinen 
seisontajarru eivät ehkä toimi. 
Paina tällöin jarrupoljinta.

Press brake pedal to deactivate 
AUTO HOLD (Kytke mäkipidätin 
pois käytöstä painamalla 
jarrupoljinta)
Jos et paina jarrupoljinta vapaut-
taessasi mäkipidättimen painamal-
la [AUTO HOLD] -kytkintä, kuuluu 
varoitusääni ja näyttöön tulee varoi-
tusviesti.

OTM058187L
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AUTO HOLD conditions 
not met. Close door and 
hood. (Mäkipidättimen 
toimintaedellytykset eivät täyty. 
Sulje ovet ja konepelti.)
Jos painat [AUTO HOLD] -kytkintä, 
kun kuljettajan ovi tai konepelti on 
auki, kuuluu varoitusääni ja mitta-
riston LCD-näyttöön tulee varoitus-
viesti.
Sulje kuljettajan ovi ja konepelti ja 
paina [AUTO HOLD] -kytkintä.

Lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä (ABS)

Sähköinen ABS-jarrujärjestelmä aut-
taa estämään jarrujen luistamista. 
ABS-järjestelmän avulla kuljettaja voi 
ohjata jarrutuksen aikana.

OTM058159L

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) tai ajonvakautusjärjestel-
mä (ESP) ei estä virheellisistä 
ohjausliikkeistä tai vaarallises-
ta ajotavasta aiheutuvia onnet-
tomuuksia. Jätä aina riittävä 
turvaväli edellä ajavaan, vaikka 
järjestelmät tekevät auton hal-
litsemisesta helpompaa hätä-
jarrutustilanteissa. Hidasta aina 
ajonopeutta huonoissa sääolo-
suhteissa. Joissain olosuhteissa 
jarrutusmatka voi olla pidempi 
autoissa, joissa on lukkiutuma-
ton jarrujärjestelmä tai ajonva-
kautusjärjestelmä.
Aja hitaasti seuraavissa olosuh-
teissa:
• Epätasaisilla tai lumen peittä-

millä teillä ja sorateillä.
• kuoppaisilla ja epätasaisilla 

teillä

 VAROITUS  

• kun autossa on lumiketjut. Aja 
hitaasti yllä mainituissa olo-
suhteissa.

Älä testaa lukkiutumattomal-
la jarrujärjestelmällä (ABS) 
tai ajonvakautusjärjestelmällä 
(ESP) varustetun auton turval-
lisuusominaisuuksia suurilla 
nopeuksilla eikä kaarreajossa. 
Saata aiheuttaa itsellesi tai muil-
le tiellä liikkujille vaaratilanteen.
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ABS-jarrujen käyttö  
Jotta ABS-järjestelmä toimisi mah-
dollisimman tehokkaasti, jarrupol-
jinta ei pidä painaa kevyesti eikä 
”pumpata”. Paina jarrupoljinta niin 
voimakkaasti kuin mahdollista.
Kun painat jarrupoljinta olosuhteissa, 
joissa pyörät voivat lukkiutua, saa-
tat kuulla ääniä jarruista tai tuntea 
vastaavan tärinän jarrupolkimessa. 
Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että 
autosi ABS-järjestelmä toimii.
ABS-järjestelmä ei lyhennä auton 
pysähtymiseen tarvittavaa aikaa tai 
välimatkaa.
Pidä aina riittävä turvaväli edessäsi 
olevaan ajoneuvoon.
ABS-järjestelmä ei estä luistamista, 
joka johtuu äkillisestä suunnan muu-
toksesta, kuten liian jyrkästä kaar-
reajosta tai äkillisistä kaistan vaih-
doksista. Aja aina tien kuntoon ja 
sääolosuhteisiin nähden turvallisella 
nopeudella.

ABS-järjestelmä ei voi ehkäistä auton 
hallinnan menettämistä. Ohjaa aina 
maltillisesti voimakkaiden jarrutusten 
aikana. Ohjauspyörän äkillinen tai 
jyrkkä kääntäminen saattaa aiheut-
taa auton ajautumisen vastaantule-
vien kaistalle tai ulos tieltä.
Soratiellä tai epätasaisella tiellä 
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
toiminta saattaa pidentää jarrutus-
matkaa tavallisella jarrujärjestelmällä 
varustettuun autoon verrattuna.
Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
(ABS) merkkivalo ( ) syttyy muuta-
man sekunnin ajaksi, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon. ABS-jär-
jestelmä suorittaa tänä aikana itse-
testauksen, ja merkkivalo sammuu, 
kun järjestelmä toimii oikein. Järjes-
telmässä saattaa olla toimintahäiriö, 
jos merkkivalo ei sammu. Suosit-
telemme ottamaan mahdollisimman 
pikaisesti yhteyttä HYUNDAI-jälleen-
myyjään.

HUOMAUTUS

Lukkiutumattoman jarrujärjestel-
män (ABS) merkkivalo ( ) saat-
taa syttyä, jos käytät jarruja jat-
kuvasti ajaessasi liukkaalla tiel-
lä, jolloin myös ABS-järjestelmä 
toimii jatkuvasti. Pysäytä auto 
turvalliseen paikaan ja sammuta 
moottori.
Käynnistä moottori uudelleen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä toimii normaalisti, jos ABS-
merkkivalo ei syty. 
ABS-järjestelmässä saattaa olla 
toimintahäiriö, jos merkkivalo 
syttyy. Suosittelemme ottamaan 
mahdollisimman pikaisesti yhteyt-
tä HYUNDAI-jälleenmyyjään.

Jos ABS-järjestelmän merkkiva-
lo ( ) ei sammu, lukkiutumat-
tomassa ABS-jarrujärjestelmäs-
sä saattaa olla toimintahäiriö. 
Jarrutehostin toimii normaalis-
ti. Vähentääksesi vakavien tai 
hengenvaarallisten vammojen 
riskiä ota mahdollisimman pian 
yhteyttä HYUNDAI-liikkeeseen.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
Jos joudut käynnistämään moottorin 
apuakulla, ABS-järjestelmän merk-
kivalo ( ) saattaa syttyä ja mootto-
ri saattaa käydä epätasaisesti. Tämä 
johtuu liian matalasta akkujännittees-
tä. ABS-järjestelmässä ei ole toimin-
tahäiriötä. Lataa akku täyteen ennen 
liikkeellelähtöä.

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
(jos varusteena)

Ajonvakautusjärjestelmä vakauttaa 
auton kulkua kaarteissa. 

Järjestelmä tarkkailee kuljettajan 
ohjausliikkeitä ja auton todellista ajo-
linjaa. Tarvittaessa ajonvakausjärjes-
telmä jarruttaa yksittäistä pyörää ja 
ohjaa moottorin hallintajärjestelmää 
auttaakseen kuljettajaa pitämään 
auton halutulla ajolinjalla. Ajonvakau-
tusjärjestelmä ei korvaa turvallista 
ajotapaa. Sovita aina ajonopeutesi 
ja ajotyylisi tien kunnon mukaiseksi.

i

Aja aina tieolosuhteiden mukai-
sella ajonopeudella ja pienennä 
nopeutta ajaessasi kaarteeseen. 
Ajonvakautusjärjestelmä ei estä 
onnettomuuksia. 
Äkilliset ohjausliikkeet, liian 
suuri kaarrenopeus ja vesiliir-
to saattavat johtaa vakavaan 
onnettomuuteen järjestelmästä 
huolimatta.

 VAROITUS  
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Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
toiminta  
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) toi-
mintavalmiudessa
Ajonvakautusjärjestelmän merk-
kivalo ja ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-merkkivalo syttyvät 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuvat, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, minkä jäl-
keen järjestelmä on toimintavalmis.

Toiminnan aikana
Kun ajonvakautusjärjestel-
mä on käytössä, ajonvakau-
tusjärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu:

•  Kun käytät jarruja olosuhteissa, 
joissa pyörät voivat lukkiutua, saa-
tat kuulla ”tikittävän” äänen jarruis-
ta tai tuntea vastaavan sykkivän 
liikkeen jarrupolkimessa. Tämä on 
normaalia ja tarkoittaa, että ajonva-
kautusjärjestelmä toimii.

•  Kun ESC-järjestelmä aktivoituu, 
moottori ehkä reagoi kaasupolki-
meen kuten tavallisesti.

•  Vakionopeussäädin kytkeytyy pois 
käytöstä ajonvakautusjärjestelmän 
aktivoituessa. Vakionopeussää-
din voidaan kytkeä uudelleen, kun 
ajo-olosuhteet sen sallivat. Lisä-
tietoja on tämän luvun kohdassa 
”Vakionopeussäädin”. (jos varus-
teena)

•  Moottorin käyntinopeus ei ehkä 
nouse kaasupoljinta painettaessa, 
kun lähdet liikkeelle mudasta tai 
ajat liukkaalla tiellä. Tämä on nor-
maalia ja johtuu siitä, että järjestel-
mä pyrkii varmistamaan parhaan 
mahdollisen pidon ja hallittavuuden.

Ajonvakautusjärjestelmän 
(ESC) kytkeminen pois 
päältä

Ajonvakautusjärjestelmä kytketään 
pois päältä seuraavasti:
• Vaihe 1
Paina ESC OFF -painiketta.  ESC 
OFF -merkkivalo syttyy ja ”Trac-
tion Control disabled” (vetoluis-
tonesto poistettu käytöstä) tulee 
näyttöön. Tässä käyttötilassa luis-
tonestotoiminto (moottorin hallinta 

ajonvakautusjärjestelmässä) on kyt-
ketty pois käytöstä, mutta jarrujen 
ohjaustoiminnot (jarrujen hallinta 
ajonvakautusjärjestelmässä) ovat 
edelleen käytössä.

• Vaihe 2
Paina ESC OFF -painiketta pitkään 
yli 3 sekunnin ajan. ESC OFF -merk-
kivalo syttyy ja ”Traction & Stability 
Control disabled” (luistonesto ja ajon-
vakautusjärjestelmä poistettu käy-
töstä) tulee näyttöön. Tässä käyttö-
tilassa luistonestotoiminto (moottorin 
hallinta ajonvakautusjärjestelmässä) 
ja jarrujen ohjaustoiminnot (jarrujen 
hallinta ajonvakautusjärjestelmässä) 
on kytketty pois käytöstä.
Jos virta-avain käännetään LOCK/
OFF-asentoon, kun ajonvakautusjär-
jestelmä on kytkettynä pois päältä, 
ajonvakautusjärjestelmä pysyy kyt-
kettynä pois päältä. Ajonvakautus-
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
uudelleen päälle, kun moottori käyn-
nistetään.
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Merkkivalot 

ESC-merkkivalo syttyy, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon, 
ja sammuu sitten, jos järjestelmä 
toimii normaalisti.
Ajonvakautusjärjestelmän merkkiva-
lo vilkkuu, kun järjestelmä toimii.
Jos ESC-merkkivalo ei sammu, 
ajonvakautusjärjestelmässä saattaa 
olla toimintahäiriö. Jos varoitusvalo 
palaa, suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä mahdollisimman pian.

ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ajonvakautusjärjestelmä kytke-
tään pois päältä painamalla ESC 
OFF-painiketta.

HUOMAUTUS

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei 
ehkä toimi oikein, jos autoon on 
asennettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Varmista ennen renkaan-
vaihtoa, että asennettavat renkaat 
ja vanteet ovat samankokoisia. Älä 
koskaan aja autoa, jonka rengas-
sarjassa on erikokoisia renkaita 
alleasennettuna.

ESC OFF -tilan käyttö  
Ajon aikana    
ESC-OFF-tilaa kannattaa käyttää 
vain lyhyitä aikoja esimerkiksi kun 
autoa yritetään irrottaa lumesta tai 
mudasta.
Ajaessasi hyväkuntoisella ja tasai-
sella tiellä voit kytkeä ajonvakautus-
järjestelmän pois käytöstä painamal-
la ESC OFF -painiketta.

Kun ajonvakautusjärjestelmän 
merkkivalo vilkkuu, se ilmaisee, 
että järjestelmä on toiminnassa:
Aja hitaasti äläkä KOSKAAN 
yritä kiihdyttää. ÄLÄ KOSKAAN 
paina ESC OFF -painiketta, kun 
ajonvakautusjärjestelmän merk-
kivalo vilkkuu. Saatat menettää 
ajoneuvon hallinnan ja joutua 
liikenneonnettomuuteen.

 VAROITUS  

■ ESC-merkkivalo (vilkkuu)

■ ESC OFF -merkkivalo (syttyy)
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HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti, jotta vaihteisto 
ei vaurioidu:
• Älä anna samalla akselilla olevin 

pyörien luistaa liikaa, kun ESC-, 
ABS- ja seisontajarrun varoi-
tusvalot palavat. Auton takuu 
ei kata mahdollisia korjauksia. 
Vähennä moottorin tehoa äläkä 
anna pyörien luistaa liikaa, kun 
nämä valot palavat.

•  Kun autoa käytetään alustadyna-
mometrissa, varmista, että ajon-
vakautusjärjestelmä on kytketty 
pois päältä (ESC OFF -merkkiva-
lo palaa).

 Lisätietoja 
Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) kyt-
keminen pois päältä ei vaikuta lukkiu-
tumattoman jarrujärjestelmän (ABS) 
tai perusjarrujärjestelmän toimin-
taan.

Ajovakauden hallintajärjestel-
mä (VSM) (jos varusteena)  
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) on ESC-ajonvakautusjärjes-
telmän toiminto. Se auttaa pitämään 
auton vakaana äkillisissä kiihdytyk-
sissä tai jarrutuksissa märillä, liuk-
kailla tai huonokuntoisilla teillä, pidon 
jakautuessa epätasaisesti neljälle 
renkaalle.

Ajovakauden hallintajärjestel-
män (VSM) toiminta
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimintavalmiudessa
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii, kun: 
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä.
• Ajonopeus on yli 22 km/h kaarre-

ajossa mutkaisella tiellä. 
• Ajonopeus on yli 10 km/h jarrutet-

taessa kaksipintaisella tiellä.
  ❈  Kaksipintainen tie on tie, jonka 

pintamateriaaleilla on toisistaan 
poikkeavat kitkavoimat. 

Toiminnan aikana 
Kun käytät jarruja olosuhteissa, jois-
sa ajonvakautusjärjestelmä aktivoi-
tuu, saatat kuulla nakuttavan äänen 
jarruista tai tuntea vastaavan tärinän 
jarrupolkimessa. Tämä on normaalia 
ja tarkoittaa, että ajonhallintajärjes-
telmä toimii.

i

Noudata seuraavia varotoimia, 
kun käytät ajovakauden hallin-
tajärjestelmää:
• Tarkista AINA ajonopeutesi ja 

autosi turvaväli edellä ajavaan 
ajoneuvoon. Ajovakauden hal-
lintajärjestelmä ei korvaa tur-
vallista ajotapaa.

• Älä koskaan aja liian lujaa tien 
kuntoon nähden. Ajovakauden 
hallintajärjestelmä ei ehkäise 
onnettomuuksia. Liiallinen 
ajonopeus huonoissa sää-
olosuhteissa taikka liukkaalla 
tai huonokuntoisella tiellä voi 
olla osasyynä vakavaan liiken-
neonnettomuuteen.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
Järjestelmä ei ole käytössä seuraavis-
sa olosuhteissa: 
• Ajettaessa kaltevalla alustalla, esi-

merkiksi mäessä.
• Peruuttettaessa.
• ESC OFF -merkkivalon palaessa. 
• EPS-merkkivalon ( ) (sähköinen 

ohjaustehostin) palaessa tai vilkku-
essa. 

HUOMAUTUS

Ajonhallintajärjestelmä (VSM) ei 
ehkä toimi oikein, jos autoon on 
asennettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Varmista ennen renkaan-
vaihtoa, että asennettavat renkaat 
ja vanteet ovat samankokoisia. Älä 
koskaan aja autoa, jonka rengas-
sarjassa on erikokoisia renkaita 
alleasennettuna.

Perävaunun hallintajärjestelmä 
(TSA) (jos varusteena)
Perävaunun hallintajärjestelmä 
(TSA) toimii ajonvakautusjärjestel-
mänä. Perävaunun hallintajärjes-
telmän tarkoituksena on vakauttaa 
autoa ja perävaunua, jos perävaunu 
alkaa heilahdella tai huojua. Perä-
vaunun heilahteluun voi olla usei-
ta eri syitä. Useimmiten syynä on 
liian suuri ajonopeus, mutta myös 
sivutuuli, tärinä tai ylikuormaus voi 
aiheuttaa perävaunun heilahtelua.

Heilahtelua mahdollisesti aiheuttavat 
tekijät:
- Suuri ajonopeus 
- Voimakkaat sivutuulet
- Ylikuormaus
-  Äkilliset ohjausliikkeet
- Epätasainen tienpinta

i

Jos ajonvakautusjärjestelmän 
merkkivalo ( ) tai ohjauste-
hostimen merkkivalo ( ) ei 
sammu, ajovakauden hallintajär-
jestelmässä (VSM) saattaa olla 
toimintahäiriö. Jos varoitusvalo 
palaa, suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä mah-
dollisimman pian.

 VAROITUS  
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Perävaunun hallintajärjestelmä tark-
kailee auton ja perävaunun mah-
dollista epävakautta jatkuvasti. Kun 
järjestelmä havaitsee perävaunun 
heilahtelua, se jarruttaa automaatti-
sesti etupyöriä ajovakauden palaut-
tamiseksi. Jos se ei riitä ajovakauden 
palauttamiseen, järjestelmä jarruttaa 
kaikkia pyöriä automaattisesti ja alen-
taa moottorin tehoa tarpeen mukaan. 
Kun auto ja perävaunu vakautuvat, 
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä.

Mäkilähtöavustin (HAC) 
(jos varusteena)  
Mäkilähtöavustin (HAC) estää autoa 
valumasta eteen- tai taaksepäin 
mäkilähdöissä. Järjestelmä jarruttaa 
automaattisesti noin 2 sekunnin ajan 
ja vapauttaa jarrut, kun kaasupoljin-
ta on painettu tai kun on kulunut 2 
sekuntia.

 Lisätietoja 
• Mäkilähtöavustin ei toimi, kun vaih-

teenvalitsin on P- tai N-asennossa.  
• Mäkilähtöavustin kytkeytyy, vaikka 

ESC-ajonvakautusjärjestelmä on 
poissa käytöstä. Se ei kuitenkaan 
kytkeydy, jos ESC-järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

Jarruvalojen 
hätäjarrutustoiminto (ESS) 
(jos varusteena)
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
varoittaa takana ajavia vilkuttamalla 
jarruvaloja, jos auton vauhti hidastuu 
voimakkaasti äkkijarrutuksen yhtey-
dessä.  
Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
• Auto pysähtyy äkillises-

ti. (Hidastuvuus ylittää 7 m/s2 ja 
ajonopeus 55 km/h.) 

• ABS-jarrujärjestelmä aktivoituu ja 
ajonopeus on yli 55 km/h.

Hätävilkut kytkeytyvät päälle auto-
maattisesti, kun jarruvaloja väläyte-
tään:
• Kun ajonopeus on alle 40 km/h, 
• Kun ABS ei ole käytössä ja 
• Kun äkkinäinen jarrutustilanne on 

ohi.

i

Ole aina valmiina painamaan 
kaasupoljinta kun lähdet liik-
keelle ylä- tai alamäestä. Mäki-
lähtöavustin on aktiivinen vain 
noin 2 sekuntia.

 VAROITUS  
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Hätävilkut sammuvat:
• Kun autolla on ajettu jonkun aikaa 

hitaalla ajonopeudella. 
Kuljettaja voi sammuttaa hätävilkut 
painamalla painiketta.

 Lisätietoja 
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
(ESS) ei kytkeydy, kun hätävilkut jo 
vilkkuvat.

Alamäkihidastin (DBC) 
(jos varusteena)

Alamäkihidastin (DBC) avustaa kul-
jettajaa jyrkkää alamäkeä laskeudut-
taessa, jolloin kuljettajan ei tarvitse 
painaa jarrupoljinta.
Alamäkihidastin jarruttaa automaatti-
sesti ajonopeuden pitämiseksi tietyl-
lä tasolla ja mahdollistaa kuljettajalle 
keskittymisen ohjaamiseen alamä-
essä.
Alamäkihidastin on poissa käytöstä 
(pois-tilassa), kun virta-avain asete-
taan ON-asentoon. Aktivoi järjestel-
mä painamalla painiketta ja poista 
se käytöstä painamalla painiketta 
uudelleen.

i

OTM058024

 ■ Tyyppi A

OTM058023

 ■ Tyyppi B
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Alamäkihidastimen toiminta

Valmiustila
Paina DBC-painiketta, kun ajoneuvon nopeus on alle 64 km/h. Alamäkihidastin kytkeytyy päälle 
ja siirtyy valmiustilaan.

Järjestelmä ei kytkeydy päälle, jos ajoneuvon nopeus on yli 64 km/h. 

Valmiustilassa alamäkihidastin aktivoituu seuraavissa olosuhteissa:
- Alamäki on riittävän jyrkkä.
- Jarru- tai kaasupoljinta ei paineta.
-  Ajonopeus on 4–30 km/h (4–8 km/h peruutettaessa).
Aktivoitumisen nopeusalueen 4–30 km/h puitteissa käyttäjä voi säädellä ajonopeutta jarru-/kaasu-
polkimella. 

Alamäkihidastin kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa:
- Alamäkihidastimen painiketta painetaan uudelleen.
- Ajonopeus on yli 64 km/h. 

Alamäkihidastin kytkeytyy pois päältä, mutta pysyy valmiustilassa seuraavissa olosuhteissa:
- Alamäki ei ole riittävän jyrkkä.
-  Ajonopeus on 30–64 km/h.

Keltainen varoitusvalo syttyy, kun järjestelmässä on mahdollinen toimintahäiriö tai järjestelmä ei 
ehkä toimi oikein aktivoitumisen yhteydessä. Tässä tapauksessa alamäkihidastin kytkeytyy pois 
käytöstä. Tarkistuta järjestelmä viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-huollossa.

Aktivointi

Poiskytkentä

Järjestelmän 
toimintahäiriö

 Tila         Merkkivalo                                                               Kuvaus  

Vihreä valo vilkkuu

Vihreä valo sammuu

Vihreä valo syttyy (val-
miustila pysyy käytössä)

Keltainen valo syttyy

Vihreä valo syttyy
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Downhill Brake Control disabled.
Control vehicle speed 
(Alamäkihidastin poissa käytöstä, 
aja maltillisella nopeudella)
Kun alamäkihidastin ei toimi oikein, 
tämä varoitusviesti tulee näkyviin 
LCD-näyttöön ja kuulet varoitusää-
nen. Jos näin käy, hidasta auton 
nopeutta painamalla jarrupoljinta.

 Lisätietoja 
•  Jarruista saattaa kuulua ääntä tai 

välittyä tärinää, kun alamäkihidas-
tin on aktivoitunut.

• Jarruvalot syttyvät, kun alamäkihi-
dastin on aktivoitunut.

HUOMAUTUS

• Erittäin jyrkässä rinteessä ala-
mäkihidastin ei välttämättä kyt-
keydy pois päältä, vaikka jarru- 
tai kaasupoljinta painetaan. 

• Alamäkihidastin ei ehkä aina 
pysty pitämään ajonopeutta tie-
tyllä tasolla.

• Alamäkihidastin ei toimi seuraa-
vissa tapauksissa: 

 -  Vaihteenvalitsin on P-asen-
nossa. 

 -  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
aktivoituu. 

Jarruihin liittyviä ohjeita 

i

Kytke alamäkihidastin aina pois 
käytöstä tavallisella tiellä ajet-
taessa. Valmiustilassa oleva ala-
mäkihidastin voi aktivoitua odot-
tamatta, kun auto ylittää kadulla 
olevan hidasteen tai kääntyy 
jyrkästi. 

 VAROITUS  

OTMA048167
Kun pysäytät tai pysäköit auton, 
anna sen aina pysähtyä koko-
naan ja pidä jarrupoljin pai-
nettuna. Siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon, kytke seisontajarru 
ja käännä virta-avain LOCK/OFF 
asentoon. 
Jos seisontajarrua ei kytketä tai 
jos se kytketään puutteellisesti, 
auto voi lähteä odottamatta liik-
keelle, jolloin kuljettaja tai sivul-
liset henkilöt voivat saada vam-
moja. Kytke AINA seisontajarru, 
kun poistut autosta.

 VAROITUS  
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Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteen! Jarrut saattavat kas-
tua, jos autolla ajetaan vedessä tai 
jos se pestään. Pysähtymismatka 
kasvaa, kun jarrut ovat kastuneet. 
Ohjaus saattaa myös puoltaa jarru-
tettaessa.
Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljin-
ta kevyesti, kunnes jarrut toimivat 
taas normaalisti, ja kiinnitä erityistä 
huomiota auton hallintaan. Jos jarru-
jen toiminta ei palaudu normaaliksi, 
pysäytä auto turvalliseen paikkaan 
mahdollisimman pian. Lisätietoja 
saat ottamalla yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.
ÄLÄ pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Myös jatkuva kevyt polkimen 
painaminen saattaa aiheuttaa jarru-
jen ylikuumenemista, kulumista ja 
mahdollisesti jopa jarruvian.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja pidä 
auto suorassa hidastaessasi ajono-
peutta. Pysähdy turvalliseen pai-
kaan, kun ajonopeus on laskenut 
riittävästi.
Pidä jalka tukevasti jarrupolkimella 
kun auto on paikallaan, jotta auto ei 
vierisi eteenpäin.

Nelivetojärjestelmä (4WD) jakaa 
moottorin voiman etu- ja takapyörille 
parhaan mahdollisen pidon saavut-
tamiseksi. 

NELIVETOJ RJESTELM  
(JOS VARUSTEENA)

OTM058011

 ■ Tyyppi A

OTM058010

 ■ Tyyppi B



5-56

Ajaminen

Neliveto on käytännöllinen, kun tar-
vitaan enemmän pitoa liukkaalla, lie-
juisella, märällä tai lumisella tiellä 
ajettaessa.
Se soveltuu myös satunnaiseen aja-
miseen päällystämättömillä teillä tai 
metsäpoluilla. Päällystettyjen teiden 
ulkopuolella ajettaessa on tärkeää 
vähentää ajonopeus turvalliseksi 
olosuhteisiin nähden. 

HUOMAUTUS

• Älä aja veteen, jonka pinta on 
auton pohjaa korkeammalla.

• Tarkista jarrujen toiminta, kun 
olet ajanut vedessä tai liejussa. 
Paina jarrupoljinta useita kertoja 
ajaen hitaalla nopeudella, kun-
nes tunnet jarrujen normaalin 
tehon palautuvan

• Lyhennä määräaikaishuollon 
huoltovälejä, jos joudut ajamaan 
maasto-olosuhteissa, kuten 
hiekassa, liejussa tai vedessä 
(katso luvun 7 kohtaa Huolto-
ohjelma vaativissa käyttöolo-
suhteissa). 

• Pese autosi aina huolellisesti 
maastokäytön jälkeen. Puhdista 
erityisen huolellisesti auton 
pohja.

• Autossa pitää aina olla neljä 
samantyyppistä ja -kokoista ren-
gasta.

• Nelivetoautoa saa siirtää ainoas-
taan lavetilla.

VAKAVIEN ja HENGENVAARAL-
LISTEN VAMMOJEN VAARAN 
vähentämiseksi:
• Älä aja nelivedolla olosuhteis-

sa, joihin auton rakennetta ei 
ole suunniteltu, esimerkiksi 
haastavassa maastossa. 

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja 
tai äkillisiä jyrkkiä käännöksiä.

• Auton kaatumisriski kasvaa 
huomattavasti, jos menetät 
auton hallinnan moottoritieno-
peuksilla. 

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

• Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, 
jos joudut ajoradan ulkopuo-
lelle. Hidasta sen sijaan ajono-
peutta ennen takaisin tielle 
siirtymistä.

 VAROITUS  
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Nelivetojärjestelmän toiminta

Lukittu neliveto kytkeytyy pois toiminnasta, kun ajonopeus 
ylittää 60 km/h, ja vaihtuu automaattiseen nelivetoon. Kun 
ajonopeus laskee alle 60 kilometriin tunnissa, lukittu neliveto 
kytkeytyy automaattisesti uudelleen.
Kun lukittu neliveto on käytössä, voimanjako ei näy mittaris-
tossa.
Tätä vetotapaa käytetään parhaan mahdollisen pidon saavutta-
miseksi, kun autolla noustaan tai laskeudutaan jyrkkiä rinteitä 
tai ajetaan maastossa, pehmeällä hiekkatiellä tai liejuisella 
tiellä.

(ei pala)

 Vetotapa Valintapainike Merkkivalo Kuvaus

Automaattista nelivetoa käytettäessä auto toimii normaaleissa 
olosuhteissa samalla tavalla kuin etuvetoiset autot. Jos neli-
vetojärjestelmä kuitenkin havaitsee, että nelivetoa tarvitaan, 
moottorin voima jakautuu kaikille neljälle pyörälle automaatti-
sesti ilman kuljettajan toimenpiteitä. 

Käytä tätä vetotapaa normaalilla tiellä. 

Jos valitset mittaristossa vaihtoehdon ”Driving force distributi-
on”, nelivetojärjestelmän voimanjaon tila tulee näkyviin.

4WD LOCK, lukittu 
neliveto

(palaa)

Nelivetotavan valitseminen

Jos nelivetojärjestelmän varoitusvalo ( ) ei sammu, nelivetojärjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö. 
Jos varoitusvalo ( ) palaa, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollisimman pian.

 VAROITUS  

4WD AUTO 
(nelivedon lukitus on 

poissa käytöstä)



5-58

Ajaminen

 HUOMAUTUS

Kun lukittu neliveto kytketään pois 
päältä, saattaa tuntua nykäys, kun 
moottorin voima siirtyy kokonaan 
etupyörille.

Turvallinen ajaminen nelivedolla
Ennen liikkeellelähtöä
• Varmista, että kaikki matkustajat 

ovat kiinnittäneet turvavyönsä.
• Nosta istuimen selkänoja täysin 

pystyyn ja istu tavallista lähempänä 
ohjauspyörää. Säädä ohjauspyörä 
siten, että ajoasento on mukava. 

Ajaminen lumisella tai jäisellä tiellä 
• Lähde hitaasti liikkeelle painamalla 

kaasupoljinta kevyesti. 
• Autossa on oltava talvirenkaat tai 

lumiketjut.
• Säilytä riittävä turvaväli edellä aja-

vaan autoon.
• Hidasta ajonopeutta hyödyntämäl-

lä moottorijarrutusta.
• Vältä suuria ajonopeuksia, äkilli-

siä kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä 
jyrkkiä ohjausliikkeitä, jotta pyörät 
eivät lähde luistoon.

Ajaminen hiekkatiellä ja liejussa
• Aja hitaalla ja tasaisella ajonopeu-

della.
• Käytä tarvittaessa rengasketjuja 

liejuisella tiellä ajettaessa. 
• Säilytä riittävä turvaväli edellä aja-

vaan autoon.
• Hidasta ajonopeutta ja tarkkaile 

tien kuntoa. 
• Vältä suuria ajonopeuksia, äkilli-

siä kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä 
jyrkkiä ohjausliikkeitä, jotta auto ei 
jää kiinni.

Kun ajat tavallisella tiellä, kytke 
lukittu neliveto pois päältä pai-
namalla 4WD LOCK -painiketta 
(merkkivalo sammuu). Jos ajat 
tavallisella tiellä lukitun nelive-
don ollessa kytkettynä, seurauk-
sena voi olla mekaanista melua 
ja tärinää erityisesti kaarreajos-
sa. Melu ja värinä katoaa, kun 
4WD LOCK -tila kytketään pois 
päältä. Jos ajamista jatketaan 
pitkään melusta ja tärinästä huo-
limatta, jotkin voimansiirtojär-
jestelmän osat voivat vaurioitua.

 HUOMIO

Jos auto juuttuu lumeen, hiek-
kaan tai liejuun, aseta vetävien 
pyörien alle esimerkiksi kumi-
matot pitoa lisäämään tai siirrä 
autoa heijaamalla hitaasti eteen- 
ja taaksepäin, jolloin jumiutu-
neet pyörät voivat irrota. Älä 
käytä moottoria pitkään suurilla 
kierroksilla, koska nelivetojär-
jestelmä voi vaurioitua. 

 HUOMIO
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Mäkiajo
• Ylämäkeen 
 -  Kävele ennen liikkeellelähtöä reit-

ti läpi ja tarkista, onko ylämäkeen 
ajo mahdollista. 

 -  Pidä mahdollisimman suora ajo-
linja. 

• Alamäkeen 
 -  Älä vaihda vaihteita ajaessasi 

alamäkeen. Kytke sopiva vaihde 
ennen liikkeellelähtöä.  

 -  Aja mahdollisimman hitaasti ja 
hyödynnä pienimpien vaihteiden 
moottorijarrutusta. 

 -  Pidä mahdollisimman suora ajo-
linja. 

Ajaminen vedessä
• Älä aja syvään veteen. Moottori voi 

sammua ja pakoputket tukkeutua. 
• Jos joudut ajamaan syvässä 

vedessä, kytke lukittu neliveto ja 
aja alle 8 km/h nopeudella. 

- Älä vaihda vaihteita ajaessasi 
vedessä. 

OLMB053017

Aja ylä- ja alamäkeen erittäin 
varovasti. Auto voi kaatua tien 
jyrkkyyden, kivi-aineksen, veden 
määrän tai liejun vuoksi.

 VAROITUS  

OLMB053018

Älä aja jyrkässä rinteessä poik-
kisuuntaan. Auto voi kaatua 
vähäisestäkin pyörän kääntö-
kulman muutoksesta. Auto voi 
kaatua myös tilanteessa, jossa 
se pysähtyy äkillisesti eteenpäin 
ajon aikana. Auton kaatuminen 
voi aiheuttaa vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja. 

 VAROITUS  

Aja vedessä aina hitaasti. Jos 
ajat vedessä liian suurella nope-
udella, vesi voi päästä moottori-
tilaan ja kastella sytytysjärjestel-
män, jolloin moottori sammuu ja 
auto pysähtyy. 

 HUOMIO
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Huomioi ajo-olosuhteet
• Tutustu ajomaastoon kävellen 

ennen liikkeellelähtöä. 
• Aja maastossa aina erittäin varo-

vasti ja tarkasti, ja vältä vaarallisia 
paikkoja. 

• Hidasta ajonopeutta tuulisilla pai-
koilla. 

• Hidasta ajonopeutta kaarreajossa. 
Nelivetoisten autojen painopiste on 
korkeammalla kuin tavallisissa etu-
vetoisissa autoissa, joten ne kaa-
tuvat helpommin kaarteessa liian 
suurella nopeudella ajettaessa. 

• Pidä tukeva ote ohjauspyörästä 
maastossa ajaessasi.

Varotoimenpiteet
Renkaat
Älä asenna autoon renkaita ja van-
teita, joiden koko ja tyyppi poikkeaa 
alkuperäisestä koosta. Ne saattavat 
huonontaa auton suorituskykyä ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden, jolloin 
saatat menettää auton hallinnan tai 
auto voi kaatua. Tällöin seurauksena 
voi olla vakava loukkaantuminen. 
Käytä kaikissa pyörissä kooltaan, 
tyypiltään, rengaskuvioltaan, merkil-
tään ja kantavuudeltaan samanlaisia 
renkaita. Jos haluat käyttää maasto-
ajossa renkaita ja/tai vanteita, jotka 
eivät ole HYUNDAIn suosituksen 
mukaisia, älä käytä niitä maantie-
ajossa.

Hinaaminen 
Nelivetoauton hinaamiseen tulee 
käyttää kuljetusalustaa tai hinaus-
laitetta siten, että kaikki pyörät ovat 
irti maasta. Lisätietoja on luvun 6 
kohdasta Hinaaminen. 

Testaaminen alustadynamomet-
rilla
Nelivetoautot on testattava erityises-
sä nelivetoautoille tarkoitetussa alus-
tadynamometrissa.

Älä pidä käsiäsi ohjauspyörän 
sisäkehällä, kun ajat maastos-
sa. Voit satuttaa kätesi ohjaus-
pyörän liikahtaessa äkillisesti 
ja rajusti, kun pyörät osuvat 
maaston epätasaisuuksiin. Voit 
menettää otteen ohjauspyöräs-
tä, jolloin tilanteesta voi aiheu-
tua vakavia ja hengenvaarallisia 
vammoja. 

 VAROITUS  

Älä koskaan käynnistä tai käytä 
moottoria, kun nelivetoauto on 
nostettu tunkin varaan. Auto voi 
luiskahtaa tai vieriä pois tunkin 
päältä ja aiheuttaa vakavia ja 
hengenvaarallisia vammoja.

 VAROITUS  
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Nelivetoautoa ei saa testata taka- tai 
etuvetoisille autoille tarkoitetussa rul-
ladynamometrissa. Jos tällaista rul-
ladynamometria on kuitenkin pakko 
käyttää, toimi seuraavasti:
1.   Tarkasta, että autosi rengaspai-

neet ovat suosituksien mukaiset.
2.   Aseta etupyörät rulladynamomet-

rin päälle nopeusmittarin testaus-
ta varten kuvan mukaisesti.

3.  Vapauta seisontajarru.
4.   Aseta takapyörät tilapäisten 

vapaasti pyörivien rullien päälle 
kuvan mukaisesti.

Auton kaatumisvaaran 
vähentäminen
Tämä monikäyttöinen henkilöauto 
on SUV-malli (Sports Utility Vehicle) 
eli ns. katumaasturi. SUV-malleissa 
on korkeampi maavara ja suhteelli-
sen kapea raideväli, jotka mahdol-
listavat monipuolisen käytön myös 
päällystettyjen teiden ulkopuolella. 

Erityisten rakenteellisten seikkojen 
takia niiden painopiste on korkeam-
malla kuin tavallisilla henkilöautoilla. 
Suuremmasta maavarasta on etuna 
parempi näkyvyys, jolloin mahdolli-
set vaaratilanteet voidaan ennakoida 
paremmin. SUV-malleja ei ole suun-
niteltu kaarreajoon samoilla nopeuk-
silla kuin tavanomaisia henkilöautoja 
- aivan kuten urheiluautoja ei ole 
suunniteltu maastoajoon. Kuljettajan 
ja matkustajien on ehdottomasti käy-
tettävä turvavyötä.  Matkustaja, joka 
ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on 
auton kaatuessa paljon suuremmas-
sa hengenvaarassa kuin matkustaja, 
joka käyttää turvavyötä.  Kuljettaja 
voi vähentää auton kaatumisvaaraa 
eri tavoin.  Jyrkkiä käännöksiä ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä tulee välttää 
mahdollisuuksien mukaan, katolle ei 
saa kuormata painavia tavaroita eikä 
autoa saa muunnella millään tavalla.

OTM058013
Rulladynamometri (nopeusmittarin testaaminen)

Tilapäiset vapaasti pyörivät rullat

• Älä koskaan kytke seisontajar-
rua näiden testausten aikana. 

• Kun auto on nostettuna ylös, 
älä pyöritä etu- ja takapyöriä 
erikseen. Kaikkia neljää pyö-
rää tulee pyörittää samanai-
kaisesti.

 HUOMIO

Älä mene auton eteen, kun se on 
dynamometritestauksessa. Auto 
voi nytkähtää eteenpäin, mistä 
voi aiheutua vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja.

 VAROITUS  
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Ympäripyörähdys 
Kuten muissakin katumaastu-
reissa (SUV), väärinkäytön seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menetys, onnettomuus tai 
nurinajo.
• SUV-mallien kaatumisriski on 

huomattavasti suurempi kuin 
tavallisilla henkilöautoilla.

• Erityispiirteiden (korkeampi 
maavara, kapeampi raideleve-
ys jne.) johdosta auton paino-
piste on tavallisia autoja kor-
keammalla.

• SUV-malleja ei ole suunniteltu 
kaarreajoon samoilla nopeuk-
silla kuin tavanomaisia henki-
löautoja.

• Vältä jyrkkiä käännöksiä ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä.

• Auton kaatuessa henkilö, joka 
ei käytä turvavyötä, on huo-
mattavasti suuremmassa hen-
genvaarassa kuin turvavyötä 
käyttävä henkilö.  Varmista, 
että auton jokainen matkus-
taja on kiinnittänyt turvavyön 
oikein.

 VAROITUS  

Autosi on varustettu renkailla, 
jotka varmistavat turvallisen 
ajon ja hyvän hallittavuuden. 
Älä asenna autoon erikokoisia 
tai erityyppisiä renkaita tai van-
teita. Ne saattavat huonontaa 
auton suorituskykyä ja vaaran-
taa ajoturvallisuuden, jolloin 
saatat menettää auton hallin-
nan tai auto voi kaatua. Tällöin 
seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen. Käytä kaikis-
sa pyörissä kooltaan, tyypiltään, 
rengaskuvioltaan, merkiltään ja 
kantavuudeltaan samanlaisia 
renkaita. Jos haluat välttämättä 
käyttää maastoajossa renkaita 
ja/tai vanteita, jotka eivät ole 
HYUNDAIn suosituksen mukai-
sia, älä käytä niitä maantieajos-
sa.

 VAROITUS  

Tunkin varaan nostettu auto

Kun nelivetoauto on nostettu 
tunkin varaan, älä käynnistä 
moottoria äläkä tee mitään, mikä 
voisi aiheuttaa pyörien pyörimi-
sen.
Vaarana on, että maassa oleva 
pyörä alkaa pyöriä, jolloin auto 
voi lähteä liikkeelle ja pudota 
pois nosturin päältä.

 VAROITUS  
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Moottorin automaattinen sammu-
tus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG) 
säästää polttoainetta sammuttamal-
la moottorin, kun auto on pysäh-
dyksissä (esim. punaisissa valoissa, 
Stop-merkin eteen pysähdyttäessä 
ja liikenneruuhkassa). 
Moottori käynnistyy automaattisesti, 
kun käynnistysehdot täyttyvät. 
Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) on 
toiminnassa aina, kun moottori on 
käynnissä.

 Lisätietoja 
Jotkin auton varoitusvaloista (ABS, 
ESC, ESC OFF, EPS tai seisonta-
jarrun varoitusvalo) saattavat palaa 
muutaman sekunnin ajan, kun 
moottori käynnistyy automaattisesti 
ISG-järjestelmän ohjaamana. Tämä 
johtuu alhaisesta akkuvarauksesta. 
Kyseessä ei ole ISG-järjestelmän vika.

Moottorin automaattisen 
sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän (ISG) 
päällekytkentä
Järjestelmän toimintaehdot 
Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG) toimii, 
kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty. 
- Konepelti ja kuljettajan ovi on kiinni. 
- Jarrutehostimen alipaine on riittä-

vä. 
- Akun varaustila on riittävä. 
- Ulkolämpötila on -10–35 °C.
- Moottorin jäähdytysnesteen läm-

pötila ei ole liian alhainen.
- Järjestelmä ei ole diagnoositilassa.
- Ohjauspyörä ei ole käännettynä. 

(automaattivaihteistolla varustettu 
auto)

- Autolla ajetaan jyrkkään rintee-
seen. (automaattivaihteistolla 
varustettu auto)

 Lisätietoja 

• Jos ISG-järjestelmän toimin-
nan edellytykset eivät täyty, ISG-
järjestelmä poistuu käytöstä. Tässä 
tapauksessa ISG OFF -painikkeen 
merkkivalo syttyy ja Stop and Go 
-järjestelmän merkkivalo ( ) 
palaa keltaisena mittaristossa. 

• Jos tämä vikamerkkivalo vilkkuu 
jatkuvasti, suosittelemme, että tar-
kastutat ISG-järjestelmän valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

i

i

AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA K YNNISTYSJ RJESTELM  (ISG) 
(JOS VARUSTEENA)

WTF-444
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Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä
Käsivaihteistolla varustettu auto
1.   Laske ajonopeus alle 5 km/h 

nopeuteen. 
2.  Siirrä vaihteen valitsin N-asentoon 

(vapaalle). 
3.  Vapauta kytkinpoljin. 
AUTO STOP -merkkivalo ( ) palaa 
vihreänä mittaristossa, kun moottori 
on pysähdyksissä.

 Lisätietoja 
ISG-järjestelmän sammutettua ja 
käynnistettyä moottorin autolla pitää 
ajaa yli 5 km/h nopeudella, jotta 
moottori voi sammua toistamiseen 
käydessään joutokäyntiä. 

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto
1.   Laske ajonopeus nollaan.
2.   Paina jarrupoljinta vaihteenvalitsi-

men ollessa D- tai N-asennossa.
AUTO STOP -merkkivalo ( ) palaa 
vihreänä mittaristossa, kun moottori 
on pysähdyksissä.

 Lisätietoja 
ISG-järjestelmän sammutettua ja 
käynnistettyä moottorin autolla pitää 
ajaa yli 5 km/h nopeudella, jotta 
moottori voi sammua toistamiseen 
käydessään joutokäyntiä.

ISG-järjestelmä poistuu käytöstä, jos 
kuljettaja avaa konepellin moottorin 
sammuttua automaattisesti.
Kun järjestelmä on kytkeytynyt pois 
käytöstä:

ISG OFF -merkkivalo palaa.

i

i

OTMA048415

 ■ Tyyppi A

OTM048416

 ■ Tyyppi B
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LCD-näyttöön tulee viesti ”Auto 
Stop is Off. Start vehicle manual-
ly” (ISG-järjestelmä poissa käytöstä. 
Käynnistä moottori manuaalisesti) ja 
kuuluu äänimerkki.

Moottorin voi käynnistää tällöin seu-
raavasti:
Käsivaihteistolla varustettu auto
Paina kytkin- ja jarrupoljinta saman-
aikaisesti, kun vaihteenvalitsin on 
vapaa-asennossa.

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto
Paina jarrupoljinta vaihteenvalitsi-
men ollessa P- tai N-asennossa. 
Turvallisuussyistä käynnistä auto 
vaihteenvalitsimen P-asennossa. 

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen ISG-
tilassa
Käsivaihteistolla varustettu auto
•  Paina kytkinpoljin alas vaihteen-

valitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaalla). 

Auto Stop -merkkivalo ( ) sammuu 
mittaristossa, kun moottori käynnis-
tyy uudelleen. 

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto
• Vapauta jarrupoljin.
• Kun AUTO HOLD -toiminto on käy-

tössä, moottori pitää auton paikal-
laan, vaikka vapautat jarrupolkimen. 
Moottori käynnistyy kuitenkin uudel-
leen, kun painat kaasupoljinta. 

Auto Stop -merkkivalo ( ) sammuu 
mittaristossa, kun moottori käynnis-
tyy uudelleen. 

Moottori käynnistyy automaattises-
ti uudelleen seuraavissa tilanteissa:
- Käsisäätöisen ilmastointilaitteen 

puhallinnopeus asetetaan 3. asen-
toa suuremmaksi ilmastointilait-
teen ollessa päällä. 

- Automaattisen ilmastointilaitteen 
puhallinnopeus asetetaan 6. asen-
toa suuremmaksi ilmastointilait-
teen ollessa päällä. 

- Ilmastointilaite on ollut pitkään 
päällä. 

- Takalasinlämmitin kytketään pääl-
le. 

- Jarrutehostimen alipaine on riittä-
mätön. 

- Akkuvaraus on alhainen. 
- Ajonopeus ylittää 5 km/h. (käsi-

vaihteistolla varustettu auto)
- Ajonopeus ylittää 2 km/h (auto-

maattivaihteistolla varustettu auto)
- Vaihteisto on kytkettynä P- (Park) 

tai R- (peruutus) -asentoon, kun 
jarrupoljinta painetaan. 

OTM058161L
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- Ovi avataan tai turvavyön lukitus 
avataan, kun jarrupoljinta paine-
taan.

Vihreä Auto Stop -merkkivalo ( ) 
ilkkuu 5 sekunnin ajan ja LCD-näy-
töllä näkyy viesti ”Auto Start”. 

Automaattinen käynnistystoiminto 
kytkeytyy tilapäisesti pois käytöstä 
seuraavissa tilanteissa: 

Käsivaihteistolla varustettu auto
Vaihde on kytkettynä eikä kytkin-
poljinta paineta. LCD-näytöllä näkyy 
viesti ”Press Clutch Pedal for Auto 
Start” (paina kytkinpoljinta moottorin 
käynnistämiseksi automaattisesti). 
Automaattinen käynnistystoiminto 
kytkeytyy takaisin käyttöön, kun vaih-
teenvalitsin kytketään N-asentoon ja 
painetaan kytkinpoljinta. 

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto
Kun vaihteenvalitsin kytketään 
N-asennosta (Neutral) R- (peruutus), 
D- (ajo) tai manuaalikäytön asentoon 
painamatta jarrupoljinta. LCD-näy-
töllä näkyy viesti ”Press brake pedal 
for Auto Start” (paina kytkinpoljinta 
moottorin käynnistämiseksi auto-
maattisesti). Auto Start -toiminto akti-
voituu, kun painat jarrupoljinta. 

OTLE055037

OAD055087L
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Moottorin automaattisen 
sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän 
poiskytkentä 
• Jos haluat poistaa ISG-

järjestelmän käytöstä, paina ISG 
OFF-painiketta. ISG OFF -painik-
keen merkkivalo syttyy ja LCD-
näyttöön tulee viesti ”Auto Stop 
System Off” (automaattinen moot-
torin sammutus pois käytöstä). 

• Jos haluat ottaa järjestelmän takai-
sin käyttöön, paina uudelleen ISG 
OFF-painiketta. ISG OFF -painik-
keen merkkivalo sammuu. 

ISG-järjestelmän toimintahäiriö
ISG-järjestelmä ei ehkä toimi 
seuraavassa tapauksessa: 
ISG-järjestelmän antureissa tai itse 
järjestelmässä on toimintahäiriö. 

Kun ISG-järjestelmässä on toimin-
tahäiriö, tapahtuu seuraavaa: 
• Mittariston Auto Stop -merkkivalo 

( ) vilkkuu keltaisena. 
• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 

syttyy. 

 Lisätietoja 
• Jos ISG OFF -painikkeen valo 

ei sammu painettaessa ISG OFF 
-painiketta uudelleen tai jos ISG-
järjestelmä toimii jatkuvasti vir-
heellisesti, suosittelemme ottamaan 
yhteyden valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen mahdollisimman pian. 

• ISG OFF -painikkeen valo sammuu, 
kun ajat autolla enintään kaksi 
tuntia noin 80 km/h ajonopeudel-
la, puhaltimen nopeus säädettynä 
pienemmäksi kuin 2. Jos ISG OFF 
painikkeen merkkivalo palaa jat-
kuvasti, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen. 

i

Kun ISG-järjestelmä on sammut-
tanut moottorin automaattisesti, 
se voi käynnistyä odottamatta. 
Sammuta moottori kääntämällä 
virta-avain LOCK/OFF-asentoon 
tai ota avain virtalukosta, kun 
poistut autosta tai aiot työsken-
nellä moottoritilassa.

 VAROITUS  
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Akkuanturin poiskytkentä
[A] : Akkuanturi

Akkuanturi kytkeytyy pois käytöstä, 
kun akun miinuskaapeli irrotetaan 
huollon yhteydessä. 
Tällöin ISG-järjestelmä toimii rajal-
lisesti akkuanturin poiskytkennän 
vuoksi. Kun akkukaapeli on irrotettu, 
kuljettajan pitää tehdä seuraavat toi-
menpiteet, jotta akkuanturi kytkeytyy 
toimintaan. 

Akkuanturin kytkennän ehdot
Moottorin pitää olla sammutettuna 
4 tunnin ajan. Yritä tämän jälkeen 
käynnistää moottori 3–4 kertaa, jotta 
akkuanturi kytkeytyy toimintaan. 
Älä kytke mitään lisävarusteita (kuten 
navigointilaitetta tai autokameraa) 
autoon, kun moottori on sammutettu-
na. Lisälaitteen kytkeminen voi estää 
akkuanturin käyttöönoton lopullisesti.

 Lisätietoja 
Moottorin automaattinen sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä ei toimi seu-
raavissa tilanteissa: 
-  ISG-järjestelmässä on toimintahäi-

riö. 
- Akkuvaraus on alhainen. 
-  Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön. 
Näissä tapauksissa suosittelemme, 
että tarkastutat hiukkassuodatinjär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. 

 HUOMAUTUS

• Vaihda akku ainoastaan alkupe-
räiseen HYUNDAI ISG -akkuun. 
Muussa tapauksessa ISG-
järjestelmä ei ehkä toimi oikein. 

• Älä lataa ISG-akkua tavallisella 
akkulaturilla. Se voi aiheuttaa 
akun vaurioitumisen ja akku voi 
räjähtää. 

• Älä irrota akun korkkia. 
Terveydelle haitallista elektro-
lyyttiä voi vuotaa auton ulko-
puolelle. 

i

OTM058025L
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Flex-ohjauspyörä mahdollistaa 
ohjausjäykkyyden säädön kuljetta-
jan mieltymysten tai tieolosuhteiden 
mukaan. 
Voit valita haluamasi ohjauksen tilan 
valintapainiketta painamalla. 

Kun painat ohjauksen tilan valinta-
painiketta, valittu ohjauksen tila tulee 
näkyviin LCD-näytölle.
Jos ohjaustilan valintapainiketta pai-
netaan uudelleen 4 sekunnin kulues-
sa, ohjaustila vaihtuu yllä olevissa 
kuvissa esitetyllä tavalla.
Jos ohjauksen tilan valintapainiket-
ta ei paineta 4 sekunnin kuluessa, 
näkyviin tulee aikaisempi näyttö.

Normaalitila

Normaalitilassa ohjauksen jäykkyys 
on keskinkertainen.

OHJAUSTEHOSTUKSEN ASETUS (MIK LI VARUSTEENA)

OTM058137L OTM058135L

OTM058136L
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Sport-tila

Ohjauspyörän kääntäminen muuttuu 
raskaammaksi. Sport-tilaa käytetään 
yleensä maantie- tai moottoritieajos-
sa.

OTM058138L

• Jos painat ohjaustilan valin-
tapainiketta kääntäessäsi 
ohjauspyörää, LCD-näyttö 
muuttuu, mutta turvallisuu-
den vuoksi ohjausjäykkyys ei 
muutu välittömästi. Kun pää-
tät ohjausliikkeen, ohjauksen 
jäykkyys muuttuu automaatti-
sesti valitun tilan mukaiseksi.

• Ole varovainen, kun vaihdat 
ohjaustilaa ajon aikana.

• Jos sähköinen ohjaustehostin 
ei toimi normaalisti, myöskään 
flex-ohjauspyörä ei toimi.

 HUOMIO
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AJOTILAN VALINTAJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

Ajotila voidaan valita kuljettajan 
ajotottumusten tai tieolosuhteiden 
mukaisesti.
Ajotila vaihtuu jokaisella DRIVE 
MODE -painikkeen painalluksella. 

• SMART-tila: SMART-tila säätää 
automaattisesti ajotilan (ECO ↔ 
COMFORT ↔ SPORT) kuljettajan 
ajotavan mukaisesti. 

• COMFORT-tila: COMFORT-tilassa 
ajaminen on kevyttä ja mukavaa.

• SPORT-tila: SPORT-tilassa auton 
ajokäytös on urheilullinen ja vakaa. 

• ECO-tila: Ympäristön kannalta 
edullisimmassa ECO-tilassa järjes-
telmä toimii polttoainetta säästäen.

Ajotilaksi tulee COMFORT- tai 
ECO-tila, kun moottori käynniste-
tään uudelleen, jos se on SMART/
COMFORT/SPORT-tilassa. COM-
FORT-tila asetetaan, kun moottori 
käynnistetään uudelleen.
Jos se on Eco-tilassa, Eco-tila ase-
tetaan, kun moottori käynnistetään 
uudelleen.

SMART-tila 

OTM058026

 ■ Tyyppi A

OTM058027

 ■ Tyyppi B

OTM058140L

OTM058139L
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SMART-tilassa valitaan 
kuljettajan ajotapaan 
(rauhallinen tai dynaami-
nen) sopiva ajotila tiloista 

ECO, COMFORT ja SPORT kuljet-
tajan jarrupolkimen ja ohjauspyörän 
käytön perusteella. 

• Paina DRIVE MODE -painiketta 
aktivoidaksesi SMART-tilan. Kun 
SMART-tila aktivoidaan, merkkiva-
lo syttyy mittaristossa. 

• Auto käynnistyy SMART-tilassa, 
jos moottori sammutettiin SMART-
tilassa. 

• SMART-tila säätää automaattises-
ti vaihteen vaihtamista ja moot-
torin vääntöä kuljettajan ajotavan 
mukaisesti.

 Lisätietoja 
• Jos ajat autoa rauhallisesti SMART-

tilassa, ajotila muuttuu ECO-tilaksi 
polttoainetaloudellisuuden paranta-
miseksi. Todellinen polttoainetalou-
dellisuus saattaa kuitenkin muuttua 
ajotilanteen mukaan (ylä-/alamäki, 
ajonopeuden hidastus/kiihdytys). 

• Kun ajat autoa dynaamisesti 
SMART-tilassa, jarruttaen äkilli-
sesti tai tehden jyrkkiä käännök-
siä, ajotila muuttuu SPORT-tilaksi. 
Tämä saattaa huonontaa polttoaine-
taloudellisuutta.

i

OTM058141L
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Erilaisia ajotilanteita, jotka saatat 
kohdata SMART-tilassa
• Ajotila muuttuu automaattisesti 

ECO-tilaksi, kun painat kaasupol-
jinta varovaisesti (ajotapasi on luo-
kiteltu rauhalliseksi). 

• Ajotila muuttuu automaattises-
ti SMART ECO -tilasta SMART 
COMFORT -tilaksi jonkin ajan jäl-
keen, kun painat kaasupoljinta äkil-
lisesti tai toistuvasti.

• Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART COMFORT -tilaksi samoil-
la ajotavoilla, kun autolla ajetaan 
ylämäkeen jolla on tietty kaltevuus. 
Ajotila palautuu automaattises-
ti SMART ECO -tilaan, kun auto 
tulee tasaiselle tielle.

• Ajotila vaihtuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaksi, kun kiih-
dytät äkillisesti tai käännät ohjaus-
pyörää toistuvasti (ajotapasi luo-
kitellaan urheilulliseksi). Tässä 
tilassa auto käyttää pienempää 
vaihdetta nopeita kiihdytyksiä/
hidastuksia ja tehostaa moottori-
jarrutusta. 

• Voit edelleen tuntea moottorijar-
rutuksen tehon, vaikka vapautat 
kaasupolkimen SMART SPORT 
-tilassa. Tämä johtuu siitä, että auto 
on edelleen pienemmällä vaihteel-
la tietyn ajan seuraavaa kiihdytystä 
varten. Kyseessä on siis normaali 
ajotilanne, eikä merkki toimintahäi-
riöstä. 

• Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaksi vain vaa-
tivissa ajo-olosuhteissa. Useim-
missa tavallisissa ajo-olosuhteissa 
ajotilaksi asetetaan joko SMART 
ECO -tila tai SMART COMFORT 
-tila. 

SMART-tilan rajoitukset 
SMART-tilassa saattaa olla rajoi-
tuksia seuraavissa olosuhteissa. 
(OFF-merkkivalo syttyy näissä tilan-
teissa.) 
• Kuljettaja siirtää vaihteenvalitsin-

ta manuaalisesti: Tämä poistaa 
SMART-tilan käytöstä. Autolla aje-
taan, kun kuljettaja siirtää vaih-
teenvalitsinta manuaalisesti. 

• Vakionopeussäädin aktivoidaan: 
Vakionopeussäädin saattaa pois-
taa SMART-tilan käytöstä. Kun 
vakionopeussäädin asettaa kor-
keamman järjestelmän käyttöön, 
se alkaa ohjata ajonopeutta ja 
poistaa SMART-tilan käytöstä. 
(SMART-tila ei poistu käytöstä pel-
kästään, kun vakionopeussäädin 
aktivoidaan.) 

• Vaihteistoöljyn lämpötila on joko 
erittäin alhainen tai erittäin kor-
kea: SMART-tila voi olla käytössä 
useimmissa normaaleissa ajotilan-
teissa. Erittäin korkea tai alhainen 
vaihteistoöljyn lämpötila voi kuiten-
kin poistaa SMART-tilan hetkelli-
sesti käytöstä, sillä vaihteisto ei ole 
normaalissa toimintatilassa. 



5-74

Ajaminen

SPORT-tila
SPORT-tilassa otetaan 
käyttöön dynaamiset 
ajo-ominaisuudet. Järjes-
telmä tukee ajosuoritusta 

säätämällä automaattisesti ohjaus-
voimaa, moottoria ja vaihteiston 
ohjausta.
• Kun SPORT-tila valitaan DRIVE 

MODE -painiketta painamalla, 
oranssi SPORT-merkkivalo syttyy.

• Kun moottori käynnistetään 
uudelleen, ajotila on palautu-
nut COMFORT-tilaan. Jos haluat 
ottaa SPORT-tilan takaisin käyt-
töön, valitse SPORT-tila uudelleen 
DRIVE MODE -painikkeella.

• Kun SPORT-tila kytketään käyt-
töön:

 -  Järjestelmä käyttää moottoria 
korkeammalla käyntinopeudel-
la tietyn ajan kaasupolkimen 
vapauttamisen jälkeen.

 -  Vaihteensiirto suuremmalle vaih-
teelle tapahtuu kiihdytyksissä 
normaalitilaa suuremmalla vii-
veellä.

 Lisätietoja 
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa 
SPORT-ajotilaa käytettäessä.

ECO-tila
ECO-ajotilan valitsemi-
nen muuttaa moottorin ja 
vaihteiston ohjauslogiik-
kaa siten, että polttoai-

netaloudellisuus on mahdollisimman 
hyvä.
• Kun ECO-tila valitaan DRIVE 

MODE -painiketta painamalla, vih-
reä ECO-merkkivalo syttyy.

• Jos järjestelmä on ECO-tilassa 
moottorin sammuessa, se pysyy 
ECO-tilassa myös käynnistettäes-
sä seuraavan kerran. 

 Lisätietoja 
Kuitenkin myös kuljettajan ajotapa ja 
tieolosuhteet vaikuttavat polttoaineta-
loudellisuuteen.

i

i

SPORT ECO
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Kun ECO-tila kytketään käyttöön:
• Kiihtyvyys voi hieman heiken-

tyä, jos kaasupoljinta painetaan 
kevyesti.

• Järjestelmä saattaa rajoittaa ilmas-
toinnin toimintatehoa.

• Automaattivaihteiston vaihtotapa 
voi muuttua.

• Moottorin ääni saattaa voimistua.
Edellä kuvatut ominaisuudet ovat 
osa ECO-ajotilan toimintaa, jonka 
tavoitteena on hyvä energiatehok-
kuus.

ECO-ajotilan toimintaa koskevat 
rajoitukset:
Jos seuraavat olosuhteet ovat voi-
massa ECO -ajotilan ollessa käytös-
sä, järjestelmä toimii rajallisesti, vaik-
ka ECO-merkkivalo palaa edelleen 
normaalisti.
• Moottorin jäähdytysnesteen läm-

pötila on alhainen:
 järjestelmä toimii rajallisesti, kun-

nes moottorin suorituskyky palaa 
normaaliksi.

• Ajettaessa ylämäessä:
 Käytössä oleva vääntömomentti on 

rajallinen, joten järjestelmä paran-
taa moottorin tehoa rajoittamalla 
ECO-ajotilan toimintaa.

• Jos automaattivaihteiston vaih-
teenvalitsin on manuaalitilassa:

 järjestelmä toimii rajallisesti vaih-
devivun asennosta riippuen.
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Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjestel-
mä (FCA) on suunniteltu tunnista-
maan ja tarkkailemaan edellä ajavaa 
ajoneuvoa kameran avulla. Järjestel-
mä varoittaa kuljettajaa uhkaavasta 
törmäyksestä ja suorittaa tarvittaes-
sa hätäjarrutuksen.
Kameratyyppinen FCA-järjestelmä 
havaitsee edellä ajavan ajoneuvon 
kameran avulla.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa FCA-

järjestelmän käyttöön sytytysvir-
ran kytkennän jälkeen valitsemalla 
seuraavan asetuksen:

 User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Forward safety (etuturvallisuus)

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Active 
assist”, FCA-järjestelmä kyt-
keytyy päälle. FCA-järjestelmä 
näyttää varoitusviestejä ja antaa 
hälytyksiä törmäysriskin tason 
mukaan. Se myös ohjaa jarruja 
törmäysvaaran mukaan.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja 
tässä tapauksessa. 

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, 
FCA-järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä.

T RM YSVAROITTIMELLA VARUSTETTU H T JARRUTUSJ RJESTELM  (FCA) – 
KAMERATYYPPINEN (JOS VARUSTEENA)

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroittimella 
varustettua automaattista hätä-
jarrutusjärjestelmää (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjestel-

mä ei korvaa kuljettajan huolel-
lista ajotapaa ja varovaisuutta. 
Anturien toiminta-alue ja kyky 
tunnistaa esteitä on rajallinen. 
Tarkkaile liikennetilannetta jat-
kuvasti.

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus. FCA-jär-
jestelmä ei pysäytä autoa täy-
dellisesti, eikä se ole törmäyk-
senestojärjestelmä.

 VAROITUS  
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Jos poistat FCA-järjestel-
män käytöstä, LCD-näyt-
töön tulee varoitusva-
lo. Kuljettaja voi valvoa 

FCA-järjestelmän tilaa LCD-näytön 
FCA ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo palaa jat-
kuvasti FCA-järjestelmän ollessa 
käytössä, tarkastuta järjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Kuljettaja voi valita törmäysvaroitti-
men hälytysajan LCD-näytössä. 

 Siirry kohtaan User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/myöhästetty).

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat: 
- Normal (normaali):
 Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu alkupe-
räisen herkkyyden mukaan. Jos 
sinusta tuntuu, että varoitus akti-
voituu liian aikaisin, vaihda tör-
mäysvaroittimen asetuksesi Later 
(myöhästetty).

 Vaikka Normal-asetus on valittuna, 
aktivointiaika voi todellisessa tilan-
teessa tuntua lyhyeltä, jos edellä 
ajava auto tekee äkkijarrutuksen ja 
pysähtyy.

- Later (myöhästetty):
  Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu normaa-
lia myöhemmin. Asetuksella kyt-
ketään järjestelmän hälytys siten, 
että autosi ja ajoradalla olevan 
ajoneuvon välille jää normaalia 
lyhyempi välimatka.

 Valitse ”Later”, kun liikenne on 
vähäistä ja ajonopeus on alhainen.  

❈   Jos kuitenkin haluat vaihtaa varoi-
tuksen ajoitusta, auton muiden 
järjestelmien varoitusten aktivoin-
tiaika saattaa muuttua. 

   Huomioi aina tämä seikka ennen 
kuin muutat varoituksen ajoitusta.

Järjestelmän toimintaehdot
FCA-järjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä 
FCA-vaihtoehto, kun seuraavat toi-
mintaehdot täyttyvät: 
-  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä. 
-  Ajonopeus on yli 8 km/h. (FCA-

järjestelmä kytkeytyy käyttöön vain 
tietyllä nopeusalueella.)

 FCA-järjestelmän hätäjarrutus akti-
voituu kuitenkin ainoastaan, kun 
ajonopeus on alle 65 km/h. 

- Järjestelmä havaitsee edellä liik-
kuvan ajoneuvon, joka voi törmätä 
autoosi. (FCA-järjestelmä ei mah-
dollisesti aktivoidu tai voi antaa 
hälytysäänen, jos ajotilanne tai 
auton tila edellyttää sitä.) Jos valit-
set vaihtoehdon ”Warning only”, 
FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa 
ainoastaan varoituksia törmäysris-
kin tason mukaisesti.)
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FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti ja järjestelmän hallinta
FCA-järjestelmä antaa varoitusvies-
tejä ja merkkiääniä sen mukaan, 
millainen törmäysvaara on erilaisis-
sa tilanteissa, kuten edessä olevan 
ajoneuvon äkkipysähtymisen tai liian 
lyhyen turvavälin tapauksessa. Se 
myös ohjaa jarruja törmäysvaaran 
mukaan.
Kuljettaja voi valita törmäysvaroit-
timen hälytysajan LCD-näytössä 
käyttäjäasetuksissa. Ensimmäisen 
törmäysvaroituksen varoitusajan 
vaihtoehdot ovat Normal tai Late 
(myöhästetty).
Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tör-
mäysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillä FCA-järjes-
telmä ei ohjaa jarruja tässä tapauk-
sessa. 

Törmäysvaroitus
(1. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu. 
 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 

only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja 
tässä tapauksessa. 

• Pysäköi auto turvalliseen pai-
kaan ennen FCA-järjestelmän 
kytkemistä käyttöön / pois 
käytöstä ohjauspyörän kytki-
millä.

• FCA-järjestelmä kytkeytyy, kun 
sytytysvirta kytketään moot-
torin käynnistyspainikkeella. 
Kuljettaja voi poistaa FCA-jär-
jestelmän käytöstä muuttamal-
la asetuksia LCD-näytössä. 

• FCA-järjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestel-
mä kytketään pois käytöstä. 
FCA-järjestelmää ei voida kyt-
keä LCD-näytön kautta, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
on poiskytkettynä. FCA-järjes-
telmän varoitusvalo syttyy. Se 
on normaalia.

 VAROITUS  

OTM058047L
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Hätäjarrutus 
(2. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
Lisäksi ajonopeus hidastuu mootto-
rin ohjausyksikön säätäessä auton 
järjestelmiä.
 -  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja, 

jotta mahdollinen törmäys voi-
daan estää ennakolta. Jarrujen 
säätöteho on suurimmillaan juuri 
ennen törmäystä.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja 
tässä tapauksessa. 

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• FCA-järjestelmä tehostaa jarrutus-
ta kuljettajan painaessa jarrupoljin-
ta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jar-
rujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painaessa kaasu-
poljinta voimakkaasti tai kääntäes-
sä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
FCA-järjestelmän jarrujen ohjauk-
sen pois käytöstä. 

OTM058048L
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FCA-järjestelmän anturi

Jotta FCA-järjestelmä toimisi asian-
mukaisesti, varmista aina, että anturi 
on puhdas eikä se ole lian, lumen tai 
roskien peitossa. 
Jos linssin päällä on likaa, lunta tai 
roskia, anturin tunnistusteho saattaa 
heikentyä.

• Kuljettajan pitää aina noudat-
taa ehdotonta varovaisuutta 
riippumatta siitä, hälyttääkö 
FCA-järjestelmä äänimerkillä 
tai varoitusviestillä.

• FCA-järjestelmän varoitusääni 
ei ehkä kuulu, kun muiden jär-
jestelmien varoitusäänet ovat 
päällä. 

 HUOMIO

Jarrujärjestelmän ohjaus ei 
pysäytä autoa täydellisesti eikä 
estä kaikkia törmäyksiä. Kul-
jettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton hallin-
nasta.

 VAROITUS  Älä yritä aktivoida järjestelmää 
ajamalla varomattomasti.

 VAROITUS  

FCA-järjestelmä toimii tallen-
nettujen parametrien mukaises-
ti. Näitä ovat esimerkiksi etäi-
syys edellä kulkevaan autoon ja 
molempien autojen ajonopeu-
det. FCA-järjestelmän toimintaa 
voivat haitata esimerkiksi huono 
sää ja tien kunto.

 VAROITUS  

OTM058029
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HUOMAUTUS

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää lisä-
varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää. 

• Kojelaudan päälle ei saa aset-
taa mitään valoa heijastavaa 
(kuten valkoista paperia tai pei-
liä). Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriöitä. 

• Vältä ajotilanteita, jossa anturi 
uppoaa kokonaan veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Järjestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojärjestel-
män soittoäänen alle, jos äänen-
voimakkuus on liian suuri. 

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Älä paina anturia liian voimak-

kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asennos-
taan, järjestelmä ei ehkä toimi 
asianmukaisesti. Tällöin ei vält-
tämättä näytetä varoitusviestiä. 
Suosittelemme, että tarkistutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

 Lisätietoja
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

FCA-järjestelmä poissa käytöstä. 
Kamera peittynyt.
FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä 
tilapäisesti, jos kameran linssissä on 
likaa, lunta tai roskia.
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti.
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista etukamera ennen 
FCA-järjestelmän käyttöönottoa.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu.

i
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FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti paikassa (esim. 
avoimessa maastossa), jossa kame-
ra ei havaitse mitään kohteita, kun 
moottori kytketään päälle, tai jos 
kameran linssissä on likaa, lunta tai 
roskia. Vaikka LCD-näytölle ei tule 
varoitusviestiä, FCA-järjestelmä ei 
ehkä toimi oikein.

Järjestelmän toimintahäiriö

Tarkasta FCA-järjestelmä
• Jos FCA-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö, järjestelmän varoitusvalo 
( ) syttyy ja varoitusviesti näkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun 
viesti on poistunut näytöstä, yleis-
varoitusvalo ( ) syttyy. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

• FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

OIK057091L

• FCA-järjestelmä on ainoastaan 
kuljettajaa avustava järjestel-
mä. Kuljettaja on jatkuvasti 
vastuussa auton toiminnasta 
ja ajokäytöksestä. Älä luota 
pelkästään FCA-järjestelmän 
toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• Joissain tilanteissa ja joissain 
ajo-olosuhteissa FCA-järjes-
telmä saattaa antaa varoituk-
sen ja ohjata jarruja tarpeet-
tomasti. Voi myös olla, että 
FCA-järjestelmä ei anna varoi-
tusta eikä ohjaa jarruja antu-
rin rajallisen tunnistuskyvyn 
vuoksi.

 Tietyissä tapauksissa myös 
etukameran tunnistusjärjes-
telmä ei ehkä havaitse edessä 
ajavaa ajoneuvoa. FCA-jär-
jestelmä ei ehkä aktivoidu ja 
varoitusviestejä ei näytetä.

 VAROITUS  
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• FCA-järjestelmä ei ehkä akti-
voidu tien kunnosta, huonos-
ta säästä, ajo-olosuhteista tai 
liikenteestä johtuen. 

• Matkustajat voivat loukkaan-
tua, jos auto pysähtyy äkkinäi-
sesti FCA-järjestelmän aktivoi-
tuessa äkillisesti. Ole erittäin 
varovainen.

• FCA-järjestelmä tunnistaa 
ainoastaan auton edessä ole-
vat ajoneuvot.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
vastaantulevien kaistalla aja-
via autoja.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
tiellä poikittain liikkuvia lähes-
tyviä ajoneuvoja. 

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
edessä poikittain kääntyvää 
ajoneuvoa (esim. päättyvän 
kadun päässä).

Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli 
edellä ajavaan autoon ja tar-
vittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

• FCA-järjestelmä ei toimi peruu-
tusvaihteella. 

• FCA-järjestelmää ei ole suun-
niteltu havaitsemaan muita 
tiellä olevia kohteita, esimer-
kiksi eläimiä. 

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
auton edessä olevia jalankul-
kijoita.

 VAROITUS  

• Vaikka FCA-järjestelmän jar-
rujen ohjaustoiminnossa olisi 
ongelma, auton tavalliset jarrut 
toimivat normaalilla teholla. 
Törmäystä estävä jarrutustoi-
minto ei kuitenkaan kytkeydy 
päälle.

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• FCA-järjestelmä voi aktivoi-
tua jarrutuksen aikana ja auto 
pysähtyä äkillisesti, jolloin 
irralliset esineet voivat sinkou-
tua matkustajien päälle. Kiin-
nitä aina kaikki autossa olevat 
esineet. 

• FCA-järjestelmä ei mahdolli-
sesti aktivoidu, jos kuljettaja 
jarruttaa väistääkseen estettä.

• Jarrujen ohjaus saattaa olla 
riittämätön, mikä voi aiheuttaa 
törmäyksen, jos edellä ajava 
ajoneuvo pysähtyy äkillisesti. 
Ole aina erittäin varovainen.
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Järjestelmän rajoitukset
FCA-järjestelmä on suunniteltu tark-
kailemaan edellä ajavaa ajoneuvoa 
kameran avulla. Järjestelmä varoit-
taa kuljettajaa uhkaavasta törmäyk-
sestä ja suorittaa tarvittaessa hätä-
jarrutuksen.
Joissain tilanteissa kamera ei havait-
se edellä liikkuvaa ajoneuvoa. Näissä 
tilanteissa FCA-järjestelmän toiminta 
voi häiriintyä. Kuljettajan on nouda-
tettava erityistä huolellisuutta seu-
raavissa tilanteissa, joissa FCA-jär-
jestelmä saattaa toimia rajallisesti.

Ajoneuvojen havaitseminen
Anturin toiminta saattaa heikentyä, 
jos:
• Kamera on peittynyt likaan tai 

lumeen.
• Kameran linssissä on häiriö sävy-

tetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, tuulilasin vaurion tai 
lasiin tarttuneen vierasesineen 
(tarra, ötökkä tms.) vuoksi. 

• Kameran näkökenttä on peittynyt 
rankkasateen tai lumen vuoksi.

• Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-
tavat toimintaongelmia.

• Kameran tunnistuskyky on rajoittu-
nut.

• Edellä kulkeva kohde on liian pieni 
tunnistettavaksi (esim. jalankulkija, 
moottoripyörä tai polkupyörä).

• Edellä ajava ajoneuvo on erittäin 
suuri tai se vetää perävaunua joka 
on liian suuri kamerajärjestelmän 
tunnistettavaksi (esimerkiksi trak-
torin perävaunu tms)

• Kameran näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

• Edellä ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perävaloja, sen perävalot eivät ole 
päällä tai ne ovat epätavallisessa 
paikassa.

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpinnas-
ta tai lätäköstä.

• Auringonvalo tai vastaan tulevan 
auton ajovalo estävät näkymän 
eteenpäin häikäisyllään.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti

• Auto on päällystämättömällä tiellä 
tai epätasaisella alustalla tai tiellä, 
jolla on jyrkkiä mäkiä

• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, 
rautatie tai vastaava).

• Autolla ajetaan rakennuksen sisäl-
lä (esim. parkkihallissa)

• Kamera ei tunnista edessä ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan.

• Kamera on vaurioitunut.
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• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 
eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo.

• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 

tielle on heikko.
• Edessä olevan auton takaosa ei 

näy normaalisti. (Auto on käänty-
mässä sivulle tai on kierinyt katol-
leen.)

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tärinää ajettaessa

• Anturin tunnistus muuttuu äkillises-
ti kun ajetaan hidasteen yli

• Edessä ajava ajoneuvo liikkuu 
poikkisuunnassa ajosuuntaan näh-
den  

• Edessä oleva auto on pysäytetty 
kohtisuoraan 

• Edessä oleva ajoneuvo ajaa sinua 
päin tai peruuttaa

• Olet liikenneympyrässä ja edellä 
oleva ajoneuvo kiertää

- Kaarreajo
FCA-järjestelmä voi toimia rajallisesti 
mutkaisella tiellä. 
Kaartuvalla tiellä samalla kaistalla 
olevaa toista ajoneuvoa ei tunniste-
ta ja FCA-järjestelmän suorituskyky 
saattaa heiketä. Tämä saattaa johtaa 
tarpeettomiin hälytyksiin tai jarrutuk-
siin. Toisaalta tarpeellinen hälytys tai 
jarrutus saattaa jäädä tekemättä.
Joissain tapauksissa etukameran 
tunnistusjärjestelmä ei tunnista mut-
kaisella tiellä ajavaa ajoneuvoa.
Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy 
pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

Mutkaisella tiellä FCA-järjestelmä 
saattaa tunnistaa kaarteessa vierei-
sellä kaistalla ajavan auton.
Tässä tapauksessa järjestelmä saat-
taa antaa virheellisen hälytyksen ja 
käyttää jarruja.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin. Hidasta tarvittaes-
sa jarruttamalla, jotta voit pitää riittä-
vät turvavälit.
Jos järjestelmä hidastaa ajonopeutta 
tarpeettomasti, paina kaasupoljinta.
Tarkista, että FCA-järjestelmän käyt-
tö on turvallista vallitsevissa tieolo-
suhteissa.

OTM058117 OTM058073
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- Mäkiajo
FCA-järjestelmän toimintateho heik-
kenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, 
eikä järjestelmä tunnista samalla 
kaistalla edellä liikkuvaa ajoneuvoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos FCA-järjestelmä havaitsee yllät-
täen edessä olevan ajoneuvon, kun 
auto tulee mäen laelle, vauhti voi 
hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta, jotta säilytät riittävän 
turvavälin.

- Kaistanvaihto
FCA-järjestelmä ei välttämättä 
havaitse edellä ajavan ajoneuvon 
kaistanvaihtoa, erityisesti jos se 
tapahtuu äkillisesti. Näissä tilanteis-
sa kuljettajan täytyy pitää riittävä tur-
vaväli edellä ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonope-
utta jarruttamalla riittävän turvavälin 
säilyttämiseksi.

Ruuhkassa, jossa autojono pysäh-
telee toistuvasti ja ajoneuvo poistuu 
jonosta edelläsi, FCA-järjestelmä ei 
mahdollisesti havaitse sen jälkeen 
eteen tullutta ajoneuvoa. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riit-
tävä turvaväli edellä ajavaan autoon 
ja tarvittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riittävän 
turvavälin säilyttämiseksi.

OTM058002 OTM058074 OTM058119
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-  Edellä ajavan ajoneuvon tunnista-

minen
Jos edellä ajavassa ajoneuvossa on 
pitkä kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen.   FCA-jär-
jestelmä ei mahdollisesti tunnista 
pitkälle auton taakse ulottuvaa kuor-
maa. Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavan auton kuormaan ja tarvittaes-
sa hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittävän turvavälin säi-
lyttämiseksi.

 Lisätietoja 
Sähkömagneettiset häiriöt voivat 
estää FCA-järjestelmän toiminnan.

i

OTM058001

• Jos tuulilasi tai kamera on 
vaihdettu tai korjattu, suositte-
lemme tarkastuttamaan auton 
valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä.

• Kytke FCA-järjestelmä pois 
käytöstä hinauksen yhteydes-
sä. Hinauksen aikana FCA-jär-
jestelmän toiminta voi haitata 
hinattavan ja hinaavan auton 
turvallista käsittelyä.

• Jos edellä ajavassa ajoneu-
vossa on pitkä kuorma tai 
suuri maavara, ole erityisen 
varovainen.

• FCA-järjestelmän tehtävänä 
on havaita ja tarkkailla edellä 
ajavaa ajoneuvoa kameratun-
nistuksen avulla. Se ei tunnis-
ta esimerkiksi jalankulkijoita, 
polkupyöriä tai moottoripyö-
riä eikä matalampia kohteita 
kuten vetolaukkuja, ostoskär-
ryjä tai lastenrattaita.  

• Älä koskaan yritä testata 
FCA-järjestelmän toimintaa. 
Tämä saattaa johtaa onnetto-
muuteen, josta aiheutuu vaka-
via tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

 VAROITUS  
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Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjestel-
mä (FCA) on suunniteltu tunnista-
maan ja tarkkailemaan edellä ajavaa 
ajoneuvoa tai tunnistamaan ajora-
dalla oleva jalankulkija tai pyöräilijä 
(varustelun mukaan) tutkan ja kame-
ran avulla. Järjestelmä varoittaa kul-
jettajaa uhkaavasta törmäyksestä ja 
suorittaa tarvittaessa hätäjarrutuk-
sen.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa FCA-

järjestelmän käyttöön sytytysvir-
ran kytkennän jälkeen valitsemalla 
seuraavan asetuksen:

 ”User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Forward safety (etuturvallisuus)”

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Active 
assist”, FCA-järjestelmä kyt-
keytyy päälle. FCA-järjestelmä 
näyttää varoitusviestejä ja antaa 
hälytyksiä törmäysriskin tason 
mukaan. Se myös ohjaa jarruja 
törmäysvaaran mukaan.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja 
tässä tapauksessa. 

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, 
FCA-järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä.

T RM YSVAROITTIMELLA VARUSTETTU AUTOMAATTINEN H T JARRUTUSJ RJESTELM  
(FCA) – ANTURIYHDISTELM TYYPPI (ETUTUTKA JA ETUKAMERA) (JOS VARUSTEENA, 
KOSKEE EUROOPPAA)

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroittimella 
varustettua automaattista hätä-
jarrutusjärjestelmää (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjestel-

mä ei korvaa kuljettajan huolel-
lista ajotapaa ja varovaisuutta. 
Anturien toiminta-alue ja kyky 
tunnistaa esteitä on rajallinen. 
Tarkkaile liikennetilannetta jat-
kuvasti.

 VAROITUS  

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus. FCA-jär-
jestelmä ei pysäytä autoa täy-
dellisesti, eikä se ole törmäyk-
senestojärjestelmä.
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Jos poistat FCA-järjestel-
män käytöstä, LCD-näyt-
töön tulee varoitusva-
lo. Kuljettaja voi valvoa 

FCA-järjestelmän tilaa LCD-näytön 
FCA ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo palaa jat-
kuvasti FCA-järjestelmän ollessa 
käytössä, tarkastuta järjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Kuljettaja voi valita törmäysvaroitti-
men hälytysajan LCD-näytössä. 

 Siirry kohtaan User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/myöhästetty).

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat: 
- Normal (normaali):
  Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu alkupe-
räisen herkkyyden mukaan. Jos 
sinusta tuntuu, että varoitus akti-
voituu liian aikaisin, vaihda tör-
mäysvaroittimen asetuksesi Later 
(myöhästetty).

 Vaikka Normal-asetus on valittuna, 
aktivointiaika voi todellisessa tilan-
teessa tuntua lyhyeltä, jos edellä 
ajava auto tekee äkkijarrutuksen ja 
pysähtyy.

- Later (myöhästetty):
  Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu normaa-
lia myöhemmin. Asetuksella kyt-
ketään järjestelmän hälytys siten, 
että autosi ja muun ajoneuvon, 
jalankulkijan tai pyöräilijän (varus-
telun mukaan) välille jää normaalia 
lyhyempi välimatka.

 Valitse ”Later”, kun liikenne on 
vähäistä ja ajonopeus on alhainen.  

❈   Jos kuitenkin haluat vaihtaa varoi-
tuksen ajoitusta, auton muiden 
järjestelmien varoitusten aktivoin-
tiaika saattaa muuttua.

   Huomioi aina tämä seikka ennen 
kuin muutat varoituksen ajoitusta.

Järjestelmän toimintaehdot
FCA-järjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä 
FCA-vaihtoehto, kun seuraavat toi-
mintaehdot täyttyvät: 
-  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä. 
-  Ajonopeus on yli 8 km/h. (FCA-

järjestelmä kytkeytyy käyttöön vain 
tietyllä nopeusalueella.)

- Järjestelmä havaitsee edellä liik-
kuvan jalankulkijan, pyöräilijän 
(varustelun mukaan) tai ajoneuvon, 
joka voi törmätä autoosi. (FCA-
järjestelmä ei mahdollisesti akti-
voidu tai voi antaa hälytysäänen, 
jos ajotilanne tai auton tila edellyt-
tää sitä.) Jos valitset vaihtoehdon 
”Warning only”, FCA-järjestelmä 
aktivoituu ja antaa ainoastaan 
varoituksia törmäysriskin tason 
mukaisesti.)

❈  FCA-järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein auton edessä olevan tilan-
teen tai jalankulkijan tai pyöräilijän 
(varustelun mukaan) suunnan tai 
nopeuden vuoksi.
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FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti ja järjestelmän hallinta
FCA-järjestelmä antaa varoitusvies-
tejä ja merkkiääniä sen mukaan, 
millainen törmäysvaara on erilaisis-
sa tilanteissa, kuten edessä olevan 
ajoneuvon äkkipysähtymisen, liian 
lyhyen turvavälin tai jalankulkijan 
havaitsemisen tapauksessa. Se 
myös ohjaa jarruja törmäysvaaran 
mukaan.
Kuljettaja voi valita törmäysvaroit-
timen hälytysajan LCD-näytössä 
käyttäjäasetuksissa. Ensimmäisen 
törmäysvaroituksen varoitusajan 
vaihtoehdot ovat Normal tai Late 
(myöhästetty).
Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tör-
mäysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillä FCA-järjes-
telmä ei ohjaa jarruja. 

Törmäysvaroitus
(1. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu. 
Lisäksi ajonopeus hidastuu mootto-
rin ohjausyksikön säätäessä auton 
järjestelmiä.
-  Auton ajonopeus saattaa hidastua 

maltillisesti.
-  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja, 

jotta mahdollinen törmäys voidaan 
estää ennakolta.

• Pysäköi auto turvalliseen pai-
kaan ennen FCA-järjestelmän 
kytkemistä käyttöön / pois 
käytöstä ohjauspyörän kytki-
millä.

• FCA-järjestelmä kytkeytyy, kun 
sytytysvirta kytketään moot-
torin käynnistyspainikkeella. 
Kuljettaja voi poistaa FCA-jär-
jestelmän käytöstä muuttamal-
la asetuksia LCD-näytössä. 

• FCA-järjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestel-
mä kytketään pois käytöstä. 
FCA-järjestelmää ei voida kyt-
keä LCD-näytön kautta, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
on poiskytkettynä. FCA-järjes-
telmän varoitusvalo syttyy. Se 
on normaalia.

 VAROITUS  

OTM058047L
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-  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaises-
ti. Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja. 

Hätäjarrutus 
(2. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
Lisäksi ajonopeus hidastuu mootto-
rin ohjausyksikön säätäessä auton 
järjestelmiä.
-  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja, 

jotta mahdollinen törmäys voidaan 
estää ennakolta. Jarrujen säätöte-
ho on suurimmillaan juuri ennen 
törmäystä.

-  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaises-
ti. Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja. 

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• FCA-järjestelmä tehostaa jarrutus-
ta kuljettajan painaessa jarrupoljin-
ta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jar-
rujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painaessa kaasu-
poljinta voimakkaasti tai kääntäes-
sä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
FCA-järjestelmän jarrujen ohjauk-
sen pois käytöstä. 

OTM058048L
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FCA-järjestelmän anturi

Varmista, että anturin kotelo on puh-
das eikä siinä ole likaa, lunta eikä 
roskia, jotta FCA-järjestelmä toimii 
oikein. 

Kuljettajan pitää aina noudattaa 
ehdotonta varovaisuutta riippu-
matta siitä, hälyttääkö FCA-jär-
jestelmä äänimerkillä tai varoi-
tusviestillä.

 HUOMIO

Jarrujärjestelmän ohjaus ei 
pysäytä autoa täydellisesti eikä 
estä kaikkia törmäyksiä. Kul-
jettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton hallin-
nasta.

 VAROITUS  

Älä yritä aktivoida järjestelmää 
ajamalla varomattomasti.

 VAROITUS  

FCA-järjestelmä toimii tallen-
nettujen parametrien mukaises-
ti, joita ovat esimerkiksi auton 
ja jalankulkijan tai pyöräilijän 
(varustelun mukaan) välinen 
etäisyys ja molempien liikeno-
peus. FCA-järjestelmän toimin-
taa voivat haitata esimerkiksi 
huono sää ja tien kunto.

 VAROITUS  

OTM058028

OTM058029

 ■ Etututka

 ■ Etukamera



5-93

Ajam
inen

5

Jos linssin päällä on likaa, lunta tai 
roskia, anturin tunnistusteho saattaa 
heikentyä.

HUOMAUTUS

• Älä kiinnitä tutka-anturin lähelle 
puskuriin esimerkiksi rekiste-
rikilven taustalevyä, tarroja tai 
puskurinsuojuksia. Ne voivat 
haitata tutka-anturin tunnistus-
valmiutta.

• Pidä tutka-anturi ja suojus aina 
puhtaana, poista lika ja roskat.

• Käytä auton pesuun ainoastaan 
pehmeää säämiskää. Älä koh-
dista painepesurin suihkua suo-
raan tutka-anturiin tai sen suo-
juksiin.

• Älä paina tutka-anturin ja antu-
rin suojuksen ympärillä ole-
vaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos anturi siirretään väkisin 
pois oikeasta asennostaan, 
FCA-järjestelmä ei ehkä toimi 
asianmukaisesti. Tällöin ei vält-
tämättä näytetä varoitusviestiä. 
Tarkastuta autosi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos etupuskuri vaurioituu 
tutka-anturin alueelta, FCA-
järjestelmän toiminta voi häi-
riintyä. Suosittelemme, että 
tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
osia tutka-anturin tai sen suo-
juksen korjaamiseen ja vaihta-
miseen. Älä peitä anturin suo-
justa maalilla.

HUOMAUTUS

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää lisä-
varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää. 

• Kojelaudan päälle ei saa aset-
taa mitään valoa heijastavaa 
(kuten valkoista paperia tai pei-
liä). Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriöitä. 

• Vältä ajotilanteita, jossa anturi 
uppoaa kokonaan veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Järjestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojärjestel-
män soittoäänen alle, jos äänen-
voimakkuus on liian suuri. 

 Lisätietoja
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.
• Tutka-anturi tai sen kansi vaurioi-

tuu tai vaihdetaan.

i
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Varoitusviesti ja -merkkivalo

FCA-järjestelmä poissa käytöstä. 
Tutkan toiminta estynyt.
FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä 
tilapäisesti, jos tutka-anturin suojuk-
sen päällä on likaa, lunta tai roskia. 
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti. 
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista tutka-anturin suojus 
ennen FCA-järjestelmän käyttöön-
ottoa.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu. 

FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kohteita, kun moottori 
kytketään päälle (esim. avoimessa 
maastossa).

FCA-järjestelmä poissa käytöstä. 
Kamera peittynyt.
FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä 
tilapäisesti, jos tutka-anturin suojuk-
sen päällä on likaa, lunta tai roskia. 
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti. 
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista etukamera ennen 
FCA-järjestelmän käyttöönottoa.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu. 

OTM058143L

OTM058142L

FCA-järjestelmä ei ehkä akti-
voidu tien kunnosta, huonosta 
säästä, ajo-olosuhteista tai lii-
kenteestä johtuen. 

 VAROITUS  
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FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kohteita, kun moottori 
kytketään päälle (esim. avoimessa 
maastossa).

Järjestelmän toimintahäiriö

Tarkasta FCA-järjestelmä
• Jos FCA-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö, järjestelmän varoitusvalo
( ) syttyy ja varoitusviesti näkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun 
viesti on poistunut näytöstä, yleis-
varoitusvalo ( ) syttyy. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

• FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

OIK057091L

• FCA-järjestelmä on ainoastaan 
kuljettajaa avustava järjestel-
mä. Kuljettaja on jatkuvasti 
vastuussa auton toiminnasta 
ja ajokäytöksestä. Älä luota 
pelkästään FCA-järjestelmän 
toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• FCA-järjestelmä voi aktivoitua 
vahingossa joissain tilanteissa 
ja ajo-olosuhteissa. LCD-näyt-
töön tulee ensimmäinen varoi-
tusviesti ja varoitusmerkkiääni 
kuuluu.

 Tietyissä tapauksissa myös 
etututka-anturin tai kameran 
tunnistusjärjestelmä ei ehkä 
havaitse edessä ajavaa ajo-
neuvoa, jalankulkijaa tai pyö-
räilijää. FCA-järjestelmä ei 
ehkä aktivoidu ja varoitusvies-
tejä ei näytetä.

 VAROITUS  
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• Vaikka FCA-järjestelmän jar-
rujen ohjaustoiminnossa olisi 
ongelma, auton tavalliset jarrut 
toimivat normaalilla teholla. 
Törmäystä estävä jarrutustoi-
minto ei kuitenkaan kytkeydy 
päälle.

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• FCA-järjestelmä voi aktivoi-
tua jarrutuksen aikana ja auto 
pysähtyä äkillisesti, jolloin 
irralliset esineet voivat sinkou-
tua matkustajien päälle. Kiin-
nitä aina kaikki autossa olevat 
esineet. 

• FCA-järjestelmä ei mahdolli-
sesti aktivoidu, jos kuljettaja 
jarruttaa väistääkseen estettä.

• Jarrujen ohjaus saattaa olla 
riittämätön, mikä voi aiheuttaa 
törmäyksen, jos edellä ajava 
ajoneuvo pysähtyy äkillisesti. 
Ole aina erittäin varovainen.

• Matkustajat voivat loukkaan-
tua, jos auto pysähtyy äkkinäi-
sesti FCA-järjestelmän aktivoi-
tuessa äkillisesti. Ole erittäin 
varovainen.

• FCA-järjestelmä tunnistaa 
ainoastaan auton edessä ole-
van ajoneuvon, jalankulkijan 
tai pyöräilijän.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
edessä poikittain kääntyvää 
ajoneuvoa (esim. päättyvän 
kadun päässä).

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
tiellä poikittain liikkuvia lähes-
tyviä ajoneuvoja.

Näissä tilanteissa kuljettajan täy-
tyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittävän turvavälin 
säilyttämiseksi.

• FCA-järjestelmä ei toimi peruu-
tusvaihteella. 

• FCA-järjestelmää ei ole suun-
niteltu havaitsemaan muita 
tiellä olevia kohteita, esimer-
kiksi eläimiä. 

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
vastaantulevien kaistalla aja-
via autoja.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
tiellä poikittain liikkuvia lähes-
tyviä ajoneuvoja. 

 VAROITUS  



5-97

Ajam
inen

5

Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroittimella varustettu auto-
maattinen hätäjarrutusjärjestelmä 
(FCA) on suunniteltu tarkkailemaan 
edellä ajavaa autoa ja ajoradalla 
liikkuvia jalankulkijoita tai pyöräilijöitä 
(varustelun mukaan) tutkasignaalien 
ja kameratunnistuksen avulla. Jär-
jestelmän tarkoituksena on varoittaa 
välittömästä törmäysvaarasta ja tar-
vittaessa suorittaa hätäjarrutus.
Joissain tilanteissa tutka-anturi ei 
havaitse edellä liikkuvaa ajoneuvoa, 
jalankulkijaa tai pyöräilijää (varus-
telun mukaan). Näissä tilanteissa 
FCA-järjestelmän toiminta voi häi-
riintyä. Kuljettajan on noudatettava 
erityistä huolellisuutta seuraavissa 
tilanteissa, joissa FCA-järjestelmä 
saattaa toimia rajallisesti.

Ajoneuvojen havaitseminen
Anturin toiminta saattaa heikentyä, 
jos:
• Tutka-anturi tai kamera on jonkin 

esineen tai roskien peitossa.
• Kameran linssissä on häiriö sävy-

tetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, tuulilasin vaurion tai 
lasiin tarttuneen vierasesineen 
(tarra, ötökkä tms.) vuoksi. 

• Tutka-anturin tai kameran näkö-
kenttä on peittynyt rankkasateen 
tai lumen vuoksi.

• Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-
tavat toimintaongelmia.

• Tutka-anturilla on ongelmia heijas-
tuman vastaanottamisessa

• Tutkan/kameran tunnistuskyky on 
rajallinen

• Edessä oleva ajoneuvo on liian 
pieni havaittavaksi (esim. moottori-
pyörä)

• Edellä ajava ajoneuvo on erittäin 
suuri tai se vetää perävaunua joka 
on liian suuri kamerajärjestelmän 
tunnistettavaksi (esimerkiksi trak-
torin perävaunu tms)

• Kameran näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

• Edellä ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perävaloja, sen perävalot eivät ole 
päällä tai ne ovat epätavallisessa 
paikassa.

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpinnas-
ta tai lätäköstä.

• Auringonvalo tai vastaan tulevan 
auton ajovalo estävät näkymän 
eteenpäin häikäisyllään.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti

• Auto on päällystämättömällä tiellä 
tai epätasaisella alustalla tai tiellä, 
jolla on jyrkkiä mäkiä
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• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, 
rautatie tai vastaava).

• Autolla ajetaan rakennuksen sisäl-
lä (esim. parkkihallissa)

• Kamera ei tunnista edessä ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan.

• Kamera on vaurioitunut.
• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 

eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo.

• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 

tielle on heikko.
• Edessä olevan auton takaosa ei 

näy normaalisti. (Auto on käänty-
mässä sivulle tai on kierinyt katol-
leen.)

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tärinää ajettaessa

• Anturin tunnistus muuttuu äkillises-
ti kun ajetaan hidasteen yli

• Edessä ajava ajoneuvo liikkuu 
poikkisuunnassa ajosuuntaan näh-
den  

• Edessä oleva auto on pysäytetty 
kohtisuoraan 

• Edessä oleva ajoneuvo ajaa sinua 
päin tai peruuttaa

• Olet liikenneympyrässä ja edellä 
oleva ajoneuvo kiertää

- Kaarreajo
FCA-järjestelmä voi toimia rajallisesti 
mutkaisella tiellä. 
Kaartuvalla tiellä samalla kaistalla 
olevaa toista ajoneuvoa ei tunniste-
ta ja FCA-järjestelmän suorituskyky 
saattaa heiketä. Tämä saattaa johtaa 
tarpeettomiin hälytyksiin tai jarrutuk-
siin. Toisaalta tarpeellinen hälytys tai 
jarrutus saattaa jäädä tekemättä.
Joissain tapauksissa etututka-anturi 
tai kamera ei tunnista mutkaisella 
tiellä ajavaa ajoneuvoa.

OTM058117
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Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy 
pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

Mutkaisella tiellä FCA-järjestelmä 
saattaa tunnistaa kaarteessa vierei-
sellä kaistalla ajavan auton.
Tässä tapauksessa järjestelmä saat-
taa antaa virheellisen hälytyksen ja 
käyttää jarruja.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin. Hidasta tarvittaes-
sa jarruttamalla, jotta voit pitää riittä-
vät turvavälit.
Jos järjestelmä hidastaa ajonopeutta 
tarpeettomasti, paina kaasupoljinta.
Tarkista, että FCA-järjestelmän käyt-
tö on turvallista vallitsevissa tieolo-
suhteissa.

- Mäkiajo
FCA-järjestelmän toimintateho heik-
kenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, 
eikä järjestelmä tunnista samalla 
kaistalla edellä liikkuvaa ajoneuvoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos FCA-järjestelmä havaitsee yllät-
täen edessä olevan ajoneuvon, kun 
auto tulee mäen laelle, vauhti voi 
hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta, jotta säilytät riittävän 
turvavälin.

OTM058073 OTM058002
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- Kaistanvaihto
FCA-järjestelmä ei välttämättä 
havaitse edellä ajavan ajoneuvon 
kaistanvaihtoa, erityisesti jos se 
tapahtuu äkillisesti. Näissä tilanteis-
sa kuljettajan täytyy pitää riittävä tur-
vaväli edellä ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonope-
utta jarruttamalla riittävän turvavälin 
säilyttämiseksi.

Ruuhkassa, jossa autojono pysäh-
telee toistuvasti ja ajoneuvo poistuu 
jonosta edelläsi, FCA-järjestelmä ei 
mahdollisesti havaitse sen jälkeen 
eteen tullutta ajoneuvoa. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riit-
tävä turvaväli edellä ajavaan autoon 
ja tarvittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riittävän 
turvavälin säilyttämiseksi.

-  Edellä ajavan ajoneuvon tunnista-
minen

Jos edellä ajavassa ajoneuvossa on 
pitkä kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen.   FCA-jär-
jestelmä ei mahdollisesti tunnista 
pitkälle auton taakse ulottuvaa kuor-
maa. Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavan auton kuormaan ja tarvittaes-
sa hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittävän turvavälin säi-
lyttämiseksi.

OTM058119 OTM058001OTM058074
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Jalankulkijoiden tai 
pyöräilijöiden tunnistus 
(varustelun mukaan)
Anturin toiminta saattaa heikentyä, 
jos:
• Kamera ei tunnista kumartunutta 

tai kumarassa kulkevaa jalankulki-
jaa tai pyöräilijää.

• Jalankulkija tai pyöräilijä liikkuu 
nopeasti tai ilmestyy odottamatta 
auton eteen

• Jalankulkija tai pyöräilijä käyttää 
vaatteita, joiden värit maastoutuvat 
taustaan, minkä vuoksi kameran 
tunnistus häiriytyy.

• Ajetaan voimakkaasti valaistulla 
reitillä (esim. kirkkaalla auringon-
paisteella) tai liian pimeässä (esim. 
yöllä, valaisemattomalla maantiel-
lä)

• Jalankulkijaa tai pyöräilijää on vai-
keaa erottaa ympäristöstä, esimer-
kiksi jos jalankulkijat liikkuvat ryh-
mässä tai suuressa joukossa

• Kamera havaitsee henkilöä muis-
tuttavan kohteen.

• Jalankulkija tai pyöräilijä on pieni-
kokoinen.

• Jalankulkija on liikuntarajoitteinen.
• Anturin tunnistusta haittaa jokin 

este.
• Tutka-anturi tai kamera on jonkin 

esineen tai roskien peitossa.
• Tutka-anturin tai kameran näkö-

kenttä on peittynyt rankkasateen 
tai lumen vuoksi.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpinnas-
ta tai lätäköstä.

• Auringonvalo häikäisee näkymän 
eteenpäin.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tärinää ajettaessa

• Jalankulkija tai pyöräilijä tulee äkil-
lisesti auton eteen

• Edessä ajavan pyöräilijän ajolinja 
risteää ajosuunnan kanssa

• Alueella on sähkömagneettisia häi-
riöitä

• Pyöräilijän lähellä on rakennus-
työmaa, kaide tai muu metallinen 
esine

• Polkupyörän materiaali ei heijastu 
kunnolla tutkassa
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 Lisätietoja 
Sähkömagneettiset häiriöt voivat 
estää FCA-järjestelmän toiminnan.

i

• Älä koskaan yritä testata 
FCA-järjestelmän toimintaa. 
Tämä saattaa johtaa onnetto-
muuteen, josta aiheutuu vaka-
via tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Jos etupuskuri, tuulilasi, tutka 
tai kamera on vaihdettu tai kor-
jattu, suosittelemme tarkastut-
tamaan auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Kytke FCA-järjestelmä pois 
käytöstä hinauksen yhteydes-
sä. Hinauksen aikana FCA-jär-
jestelmän toiminta voi haitata 
hinattavan ja hinaavan auton 
turvallista käsittelyä.

• Jos edellä ajavassa ajoneu-
vossa on pitkä kuorma tai 
suuri maavara, ole erityisen 
varovainen.

• FCA-järjestelmä on suunnitel-
tu tunnistamaan ja tarkkaile-
maan edellä ajavaa ajoneuvoa 
tai tunnistamaan ajoradalla 
oleva jalankulkija tai pyöräilijä 
(varustelun mukaan) tutkan ja 
kameran avulla Se ei tunnista 
esimerkiksi polkupyörää tai 
moottoripyörää eikä matalam-
pia kohteita kuten vetolaukkua, 
ostoskärryjä tai lastenrattaita.  

 VAROITUS  
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Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjestel-
mä (FCA) on suunniteltu tunnista-
maan ja tarkkailemaan edellä ajavaa 
ajoneuvoa tutkasignaalien ja kame-
ran avulla. Järjestelmä varoittaa kul-
jettajaa uhkaavasta törmäyksestä ja 
suorittaa tarvittaessa hätäjarrutuk-
sen.
FCA-järjestelmä havaitsee edellä 
ajavan ajoneuvon.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa FCA-

järjestelmän käyttöön sytytysvir-
ran kytkennän jälkeen valitsemalla 
seuraavan asetuksen:

 ”User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Forward safety (etuturvallisuus)”

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Active 
assist”, FCA-järjestelmä kyt-
keytyy päälle. FCA-järjestelmä 
näyttää varoitusviestejä ja antaa 
hälytyksiä törmäysriskin tason 
mukaan. Se myös ohjaa jarruja 
törmäysvaaran mukaan.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja. 

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, 
FCA-järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä.

T RM YSVAROITTIMELLA VARUSTETTU AUTOMAATTINEN H T JARRUTUSJ RJESTELM  
(FCA) – ANTURIYHDISTELM TYYPPI (ETUTUTKA JA ETUKAMERA) (JOS VARUSTEENA, 
KOSKEE L HI-IT )

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroittimella 
varustettua automaattista hätä-
jarrutusjärjestelmää (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjestel-

mä ei korvaa kuljettajan huolel-
lista ajotapaa ja varovaisuutta. 
Anturien toiminta-alue ja kyky 
tunnistaa esteitä on rajallinen. 
Tarkkaile liikennetilannetta jat-
kuvasti.

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus. FCA-jär-
jestelmä ei pysäytä autoa täy-
dellisesti, eikä se ole törmäyk-
senestojärjestelmä.

 VAROITUS  
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Jos poistat FCA-järjestel-
män käytöstä, LCD-näyt-
töön tulee varoitusva-
lo. Kuljettaja voi valvoa 

FCA-järjestelmän tilaa LCD-näytön 
FCA ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo palaa jat-
kuvasti FCA-järjestelmän ollessa 
käytössä, tarkastuta järjestelmä val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

• Kuljettaja voi valita törmäysvaroitti-
men hälytysajan LCD-näytössä. 

 Siirry kohtaan User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/myöhästetty).

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat: 
- Normal (normaali):
  Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu alkupe-
räisen herkkyyden mukaan. Jos 
sinusta tuntuu, että varoitus akti-
voituu liian aikaisin, vaihda tör-
mäysvaroittimen asetuksesi Later 
(myöhästetty).

 Vaikka Normal-asetus on valittuna, 
aktivointiaika voi todellisessa tilan-
teessa tuntua lyhyeltä, jos edellä 
ajava auto tekee äkkijarrutuksen ja 
pysähtyy.

- Later (myöhästetty):
  Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

törmäysvaroitin aktivoituu normaa-
lia myöhemmin. Asetuksella kyt-
ketään järjestelmän hälytys siten, 
että autosi ja ajoradalla olevan 
ajoneuvon välille jää normaalia 
lyhyempi välimatka.

 Valitse ”Later”, kun liikenne on 
vähäistä ja ajonopeus on alhainen.  

❈   Jos kuitenkin haluat vaihtaa varoi-
tuksen ajoitusta, auton muiden 
järjestelmien varoitusten aktivoin-
tiaika saattaa muuttua.

   Huomioi aina tämä seikka ennen 
kuin muutat varoituksen ajoitusta.

Järjestelmän toimintaehdot
FCA-järjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä 
FCA-vaihtoehto, kun seuraavat toi-
mintaehdot täyttyvät: 
-  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

käytössä. 
-  Ajonopeus on yli 8 km/h. (FCA-

järjestelmä kytkeytyy käyttöön vain 
tietyllä nopeusalueella.)

- Järjestelmä havaitsee edellä liik-
kuvan ajoneuvon, joka voi törmätä 
autoosi. (FCA-järjestelmä ei mah-
dollisesti aktivoidu tai voi antaa 
hälytysäänen, jos ajotilanne tai 
auton tila edellyttää sitä.) Jos valit-
set vaihtoehdon ”Warning only”, 
FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa 
ainoastaan varoituksia törmäysris-
kin tason mukaisesti.)



5-105

Ajam
inen

5

FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti ja järjestelmän hallinta
FCA-järjestelmä antaa varoitusvies-
tejä ja -ääniä sen mukaan, millainen 
törmäysvaara on erilaisissa tilanteis-
sa, kuten edellä olevan ajoneuvon 
äkkipysähtymisen tai liian lyhyen tur-
vavälin tapauksessa. Se myös ohjaa 
jarruja törmäysvaaran mukaan.
Kuljettaja voi valita törmäysvaroit-
timen hälytysajan LCD-näytössä 
käyttäjäasetuksissa. Ensimmäisen 
törmäysvaroituksen varoitusajan 
vaihtoehdot ovat Normal tai Late 
(myöhästetty).
Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tör-
mäysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillä FCA-järjes-
telmä ei ohjaa jarruja tässä tapauk-
sessa. 

Törmäysvaroitus
(1. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu. 
Lisäksi ajonopeus hidastuu mootto-
rin ohjausyksikön säätäessä auton 
järjestelmiä.
 -  Auton ajonopeus saattaa hidas-

tua maltillisesti.
 -  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja, 

jotta mahdollinen törmäys voi-
daan estää ennakolta.

• Pysäköi auto turvalliseen pai-
kaan ennen FCA-järjestelmän 
kytkemistä käyttöön / pois 
käytöstä ohjauspyörän kytki-
millä.

• FCA-järjestelmä kytkeytyy, kun 
sytytysvirta kytketään moot-
torin käynnistyspainikkeella. 
Kuljettaja voi poistaa FCA-jär-
jestelmän käytöstä muuttamal-
la asetuksia LCD-näytössä. 

• FCA-järjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestel-
mä kytketään pois käytöstä. 
FCA-järjestelmää ei voida kyt-
keä LCD-näytön kautta, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
on poiskytkettynä. FCA-järjes-
telmän varoitusvalo syttyy. Se 
on normaalia.

 VAROITUS  

OTM058047L
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 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja. 

Hätäjarrutus 
(2. varoitus)

LCD-näyttöön tulee tämä varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
Lisäksi ajonopeus hidastuu mootto-
rin ohjausyksikön säätäessä auton 
järjestelmiä.
 -  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja, 

jotta mahdollinen törmäys voi-
daan estää ennakolta. Jarrujen 
säätöteho on suurimmillaan juuri 
ennen törmäystä.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-järjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
törmäysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillä 
FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja. 

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• FCA-järjestelmä tehostaa jarrutus-
ta kuljettajan painaessa jarrupoljin-
ta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jar-
rujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painaessa kaasu-
poljinta voimakkaasti tai kääntäes-
sä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
FCA-järjestelmän jarrujen ohjauk-
sen pois käytöstä. 

OTM058048L
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FCA-järjestelmän anturi

Varmista, että anturin kotelo on puh-
das eikä siinä ole likaa, lunta eikä 
roskia, jotta FCA-järjestelmä toimii 
oikein. 

Kuljettajan pitää aina noudattaa 
ehdotonta varovaisuutta riippu-
matta siitä, hälyttääkö FCA-jär-
jestelmä äänimerkillä tai varoi-
tusviestillä.

 HUOMIO

Jarrujärjestelmän ohjaus ei 
pysäytä autoa täydellisesti eikä 
estä kaikkia törmäyksiä. Kul-
jettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton hallin-
nasta.

 VAROITUS  

Älä yritä aktivoida järjestelmää 
ajamalla varomattomasti.

 VAROITUS  

FCA-järjestelmä toimii tallen-
nettujen parametrien mukaises-
ti. Näitä ovat esimerkiksi etäi-
syys edellä kulkevaan autoon ja 
molempien autojen ajonopeu-
det. FCA-järjestelmän toimintaa 
voivat haitata esimerkiksi huono 
sää ja tien kunto.

 VAROITUS  

OTM058028

OTM058029

 ■ Etututka

 ■ Etukamera
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Jos linssin päällä on likaa, lunta tai 
roskia, anturin tunnistusteho saattaa 
heikentyä.

 
• Älä kiinnitä tutka-anturin lähelle 

puskuriin esimerkiksi rekiste-
rikilven taustalevyä, tarroja tai 
puskurinsuojuksia. Ne voivat 
haitata tutka-anturin tunnistus-
valmiutta.

• Pidä tutka-anturi ja suojus aina 
puhtaana, poista lika ja roskat.

• Käytä auton pesuun ainoastaan 
pehmeää säämiskää. Älä koh-
dista painepesurin suihkua suo-
raan tutka-anturiin tai sen suo-
juksiin.

• Älä paina tutka-anturin ja antu-
rin suojuksen ympärillä ole-
vaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos anturi siirretään väkisin 
pois oikeasta asennostaan, 
FCA-järjestelmä ei ehkä toimi 
asianmukaisesti. Tällöin ei vält-
tämättä näytetä varoitusviestiä. 
Tarkastuta autosi valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Jos etupuskuri vaurioituu 
tutka-anturin alueelta, FCA-
järjestelmän toiminta voi häi-
riintyä. Suosittelemme, että 
tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
osia tutka-anturin tai sen suo-
juksen korjaamiseen ja vaihta-
miseen. Älä peitä anturin suo-
justa maalilla.

 HUOMAUTUS

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää lisä-
varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää. 

• Kojelaudan päälle ei saa aset-
taa mitään valoa heijastavaa 
(kuten valkoista paperia tai pei-
liä). Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa järjestelmän toiminta-
häiriöitä. 

• Vältä ajotilanteita, jossa anturi 
uppoaa kokonaan veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Järjestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojärjestel-
män soittoäänen alle, jos äänen-
voimakkuus on liian suuri. 

 Lisätietoja
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.
• Tutka-anturi tai sen kansi vaurioi-

tuu tai vaihdetaan.

i

HUOMAUTUS
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Varoitusviesti ja -merkkivalo

FCA-järjestelmä poissa käytöstä. 
Tutkan toiminta estynyt.
FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä 
tilapäisesti, jos tutka-anturin suojuk-
sen päällä on likaa, lunta tai roskia. 
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti. 
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista tutka-anturin suojus 
ennen FCA-järjestelmän käyttöön-
ottoa.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu. 

FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kohteita, kun moottori 
kytketään päälle (esim. avoimessa 
maastossa).

FCA-järjestelmä poissa käytöstä. 
Kamera peittynyt.
FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä 
tilapäisesti, jos tutka-anturin suojuk-
sen päällä on likaa, lunta tai roskia. 
Tässä tapauksessa LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti. 
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista etukamera ennen 
FCA-järjestelmän käyttöönottoa.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun 
tällainen lika, lumi tai roskat on pois-
tettu. 

OTM058143L

OTM058142L

FCA-järjestelmä ei ehkä akti-
voidu tien kunnosta, huonosta 
säästä, ajo-olosuhteista tai lii-
kenteestä johtuen. 

 VAROITUS  
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FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kohteita, kun moottori 
kytketään päälle (esim. avoimessa 
maastossa).

Järjestelmän toimintahäiriö

Tarkasta FCA-järjestelmä
• Jos FCA-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö, järjestelmän varoitusvalo 
( ) syttyy ja varoitusviesti näkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun 
viesti on poistunut näytöstä, yleis-
varoitusvalo ( ) syttyy. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä. 

• FCA-järjestelmän varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

OIK057091L

• FCA-järjestelmä on ainoastaan 
kuljettajaa avustava järjestel-
mä. Kuljettaja on jatkuvasti 
vastuussa auton toiminnasta 
ja ajokäytöksestä. Älä luota 
pelkästään FCA-järjestelmän 
toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• FCA-järjestelmä voi aktivoitua 
vahingossa joissain tilanteissa 
ja ajo-olosuhteissa. LCD-näyt-
töön tulee ensimmäinen varoi-
tusviesti ja varoitusmerkkiääni 
kuuluu.

 Joissain tapauksissa etutut-
ka-anturi tai kamera ei tunnis-
ta edellä liikkuvaa ajoneuvoa. 
FCA-järjestelmä ei ehkä akti-
voidu ja varoitusviestejä ei 
näytetä.

 VAROITUS  
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• Vaikka FCA-järjestelmän jar-
rujen ohjaustoiminnossa olisi 
ongelma, auton tavalliset jarrut 
toimivat normaalilla teholla. 
Törmäystä estävä jarrutustoi-
minto ei kuitenkaan kytkeydy 
päälle.

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• FCA-järjestelmä voi aktivoi-
tua jarrutuksen aikana ja auto 
pysähtyä äkillisesti, jolloin 
irralliset esineet voivat sinkou-
tua matkustajien päälle. Kiin-
nitä aina kaikki autossa olevat 
esineet. 

• FCA-järjestelmä ei mahdolli-
sesti aktivoidu, jos kuljettaja 
jarruttaa väistääkseen estettä.

• Jarrujen ohjaus saattaa olla 
riittämätön, mikä voi aiheuttaa 
törmäyksen, jos edellä ajava 
ajoneuvo pysähtyy äkillisesti. 
Ole aina erittäin varovainen.

• Matkustajat voivat loukkaan-
tua, jos auto pysähtyy äkkinäi-
sesti FCA-järjestelmän aktivoi-
tuessa äkillisesti. Ole erittäin 
varovainen.

• FCA-järjestelmä tunnistaa 
ainoastaan auton edessä ole-
vat ajoneuvot.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
edessä poikittain kääntyvää 
ajoneuvoa (esim. päättyvän 
kadun päässä).

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
tiellä poikittain liikkuvia lähes-
tyviä ajoneuvoja.

Näissä tilanteissa kuljettajan täy-
tyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittävän turvavälin 
säilyttämiseksi.• FCA-järjestelmä ei toimi peruu-

tusvaihteella. 
• FCA-järjestelmää ei ole suun-

niteltu havaitsemaan muita 
tiellä olevia kohteita, esimer-
kiksi eläimiä. 

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
vastaantulevien kaistalla aja-
via autoja.

• FCA-järjestelmä ei tunnista 
tiellä poikittain liikkuvia lähes-
tyviä ajoneuvoja. 

 VAROITUS  
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Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroittimella varustettu 
automaattinen hätäjarrutusjärjestel-
mä (FCA) on suunniteltu tarkkaile-
maan edellä ajavaa ajoneuvoa tut-
kasignaalien ja kameratunnistuksen 
avulla. Järjestelmän tarkoituksena on 
varoittaa välittömästä törmäysvaa-
rasta ja tarvittaessa suorittaa hätä-
jarrutus.
Joissain tilanteissa tutka-anturi ei 
havaitse edellä liikkuvaa ajoneuvoa. 
Näissä tilanteissa FCA-järjestelmän 
toiminta voi häiriintyä. Kuljettajan on 
noudatettava erityistä huolellisuut-
ta seuraavissa tilanteissa, joissa 
FCA-järjestelmä saattaa toimia rajal-
lisesti.

Ajoneuvojen havaitseminen
Anturin toiminta saattaa heikentyä, 
jos:
• Tutka-anturi tai kamera on jonkin 

esineen tai roskien peitossa.
• Kameran linssissä on häiriö sävy-

tetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, tuulilasin vaurion tai 
lasiin tarttuneen vierasesineen 
(tarra, ötökkä tms.) vuoksi. 

• Tutka-anturin tai kameran näkö-
kenttä on peittynyt rankkasateen 
tai lumen vuoksi.

• Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-
tavat toimintaongelmia.

• Tutka-anturilla on ongelmia heijas-
tuman vastaanottamisessa

• Tutkan/kameran tunnistuskyky on 
rajallinen

• Edellä kulkeva kohde on liian pieni 
tunnistettavaksi (esim. jalankulkija, 
moottoripyörä tai polkupyörä).

• Edellä ajava ajoneuvo on erittäin 
suuri tai se vetää perävaunua joka 
on liian suuri kamerajärjestelmän 
tunnistettavaksi (esimerkiksi trak-
torin perävaunu tms)

• Kameran näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

• Edellä ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perävaloja, sen perävalot eivät ole 
päällä tai ne ovat epätavallisessa 
paikassa.

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpinnas-
ta tai lätäköstä.

• Auringonvalo tai vastaan tulevan 
auton ajovalo estävät näkymän 
eteenpäin häikäisyllään.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti

• Auto on päällystämättömällä tiellä 
tai epätasaisella alustalla tai tiellä, 
jolla on jyrkkiä mäkiä
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• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, 
rautatie tai vastaava).

• Autolla ajetaan rakennuksen sisäl-
lä (esim. parkkihallissa)

• Kamera ei tunnista edessä ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan.

• Kamera on vaurioitunut.
• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 

eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo.

• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 

tielle on heikko.
• Edessä olevan auton takaosa ei 

näy normaalisti. (Auto on käänty-
mässä sivulle tai on kierinyt katol-
leen.)

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tärinää ajettaessa

• Anturin tunnistus muuttuu äkillises-
ti kun ajetaan hidasteen yli

• Edessä ajava ajoneuvo liikkuu 
poikkisuunnassa ajosuuntaan näh-
den  

• Edessä oleva auto on pysäytetty 
kohtisuoraan 

• Edessä oleva ajoneuvo ajaa sinua 
päin tai peruuttaa

• Olet liikenneympyrässä ja edellä 
oleva ajoneuvo kiertää

- Kaarreajo
FCA-järjestelmä voi toimia rajallisesti 
mutkaisella tiellä. 
Kaartuvalla tiellä samalla kaistalla 
olevaa toista ajoneuvoa ei tunniste-
ta ja FCA-järjestelmän suorituskyky 
saattaa heiketä. Tämä saattaa johtaa 
tarpeettomiin hälytyksiin tai jarrutuk-
siin. Toisaalta tarpeellinen hälytys tai 
jarrutus saattaa jäädä tekemättä.
Joissain tapauksissa etututka-anturi 
tai kamera ei tunnista mutkaisella 
tiellä ajavaa ajoneuvoa.

OTM058117
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Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy 
pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

Mutkaisella tiellä FCA-järjestelmä 
saattaa tunnistaa kaarteessa vierei-
sellä kaistalla ajavan auton.
Tässä tapauksessa järjestelmä saat-
taa antaa virheellisen hälytyksen ja 
käyttää jarruja.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin. Hidasta tarvittaes-
sa jarruttamalla, jotta voit pitää riittä-
vät turvavälit.
Jos järjestelmä hidastaa ajonopeutta 
tarpeettomasti, paina kaasupoljinta.
Tarkista, että FCA-järjestelmän käyt-
tö on turvallista vallitsevissa tieolo-
suhteissa.

- Mäkiajo
FCA-järjestelmän toimintateho heik-
kenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, 
eikä järjestelmä tunnista samalla 
kaistalla edellä liikkuvaa ajoneuvoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos FCA-järjestelmä havaitsee yllät-
täen edessä olevan ajoneuvon, kun 
auto tulee mäen laelle, vauhti voi 
hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta, jotta säilytät riittävän 
turvavälin.

OTM058073 OTM058002
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- Kaistanvaihto
FCA-järjestelmä ei välttämättä 
havaitse edellä ajavan ajoneuvon 
kaistanvaihtoa, erityisesti jos se 
tapahtuu äkillisesti. Näissä tilanteis-
sa kuljettajan täytyy pitää riittävä tur-
vaväli edellä ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonope-
utta jarruttamalla riittävän turvavälin 
säilyttämiseksi.

Ruuhkassa, jossa autojono pysäh-
telee toistuvasti ja ajoneuvo poistuu 
jonosta edelläsi, FCA-järjestelmä ei 
mahdollisesti havaitse sen jälkeen 
eteen tullutta ajoneuvoa. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riit-
tävä turvaväli edellä ajavaan autoon 
ja tarvittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riittävän 
turvavälin säilyttämiseksi.

-  Edellä ajavan ajoneuvon tunnista-
minen

Jos edellä ajavassa ajoneuvossa on 
pitkä kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen.   FCA-jär-
jestelmä ei mahdollisesti tunnista 
pitkälle auton taakse ulottuvaa kuor-
maa. Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli edellä 
ajavan auton kuormaan ja tarvittaes-
sa hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittävän turvavälin säi-
lyttämiseksi.

OTM058119 OTM058001OTM058074
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 Lisätietoja 
Sähkömagneettiset häiriöt voivat 
estää FCA-järjestelmän toiminnan.

i

• Älä koskaan yritä testata 
FCA-järjestelmän toimintaa. 
Tämä saattaa johtaa onnetto-
muuteen, josta aiheutuu vaka-
via tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

• Jos etupuskuri, tuulilasi, tutka 
tai kamera on vaihdettu tai kor-
jattu, suosittelemme tarkastut-
tamaan auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Kytke FCA-järjestelmä pois 
käytöstä hinauksen yhteydes-
sä. Hinauksen aikana FCA-jär-
jestelmän toiminta voi haitata 
hinattavan ja hinaavan auton 
turvallista käsittelyä.

• Jos edellä ajavassa ajoneu-
vossa on pitkä kuorma tai 
suuri maavara, ole erityisen 
varovainen.

• FCA-järjestelmä on suunnitel-
tu tunnistamaan ja tarkkaile-
maan edellä ajavaa ajoneuvoa 
tutkasignaalien ja kameran 
avulla. Se ei tunnista esimer-
kiksi polkupyörää tai moot-
toripyörää eikä matalampia 
kohteita kuten vetolaukkua, 
ostoskärryjä tai lastenrattaita.  

 VAROITUS  
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Järjestelmän kuvaus
Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä (BCW)
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
(BCW) käyttää takapuskuriin asen-
nettuja tutka-antureita ja varoittaa 
kuljettajaa ajoneuvoista, jotka lähes-
tyvät autoa kuolleessa kulmassa.
1) Kuolleessa kulmassa oleva alue

Kuolleen kulman tunnistusalue riip-
puu ajonopeudesta.
Ota huomioon, että jos ajat muuta 
liikennettä nopeammin, järjestelmä 
ei anna varoitusta.

2) Suurella nopeudella lähestyvä 
ajoneuvo

Kaistanvaihtovaroitin varoittaa kul-
jettajaa viereisellä kaistalla suurella 
nopeudella lähestyvästä ajoneuvos-
ta. Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun, 
kun järjestelmä havaitsee lähestyvän 
ajoneuvon, järjestelmä varoittaa kuu-
luvalla varoitusäänellä.

KUOLLEEN KULMAN VAROITUSJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

OTM058120L

OTM058121L

• Ota aina huomioon ajo-olo-
suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä on käytössä.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän tarkoituksena on 
vain avustaa kuljettajaa. Älä 
luota pelkästään järjestelmien 
toimintaan. Ota aina ajon aika-
na huomioon turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän tarkoituksena ei ole 
korvata kuljettajan tarkkaavai-
suutta ja turvallista ajotapaa. 
Ole aina riittävän varovainen 
vaihtaessasi kaistaa ja peruut-
taessasi. 

 Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ei välttämättä tunnis-
ta kaikkia auton sivulla olevia 
esineitä.

 VAROITUS  
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Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa järjestelmän 

käyttöön asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla ”User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
 Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Blind-
spot safety (kuolleen kulman tur-
vallisuus)”.

 -  Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä kytkeytyy päälle ja on val-
miina aktivoitumaan, kun valitaan 
vaihtoehto ”Warning only” (vain 
varoitus). Jos ajoneuvo lähes-
tyy kuolleesta kulmasta, kuuluu 
varoitusääni.

 -  Järjestelmä poistuu käytöstä ja 
kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmän merkkivalo sammuu, kun 
valitaan ”Off”.

• Jos painat kuolleen kulman varoi-
tusjärjestelmän painiketta, kun 
”Warning only” (vain varoitus) on 
valittuna, painikkeen merkkivalo 
sammuu ja järjestelmä kytkeytyy 
pois päältä.

• Jos painat kuolleen kulman varoi-
tusjärjestelmän painiketta, kun 
järjestelmä on pois käytöstä, pai-
nikkeen merkkivalo syttyy ja jär-
jestelmä kytkeytyy päälle. Tässä 
tapauksessa järjestelmä palaa 
tilaan, jossa se oli ennen kuin 
moottori sammutettiin. 

 Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
alun perin ja kun moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään uudelleen 
järjestelmän ollessa aktiivinen, 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 
3 sekunnin ajaksi.

• Järjestelmä palaa edelliseen 
tilaansa, jos moottori sammutetaan 
ja käynnistetään.

• Kuljettaja voi valita ensimmäi-
sen varoituksen aktivointiajan 
LCD-näytön mukautettavista ase-
tuksista valitsemalla User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Dri-
ver assistance (kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus).

OTM058032
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• Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
män alkuasetusvaihtoehdot ovat 
seuraavat:

 - Normal: 
    Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 

ensimmäinen kuolleen kulman 
varoitus aktivoituu normaalisti. 
Jos asetus tuntuu liian herkältä, 
vaihda valinnaksi ”later” (myöhäs-
tetty).

    Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myöhäiseltä, jos sivulla/
takana oleva auto kiihdyttää äkil-
lisesti. 

 - Later: 
    Valitse tämä aktivointiaika, kun lii-

kennettä on vähän ja ajat hitaasti. 
Jos kuitenkin haluat vaihtaa akti-
vointiaikaa, auton muiden järjes-
telmien varoitusten aktivointiaika 
saattaa myös muuttua. Tarkista 
varoituksen aktivointiaika ennen 
sen vaihtamista.

• Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmän varoituksen äänenvoi-
makkuus on mahdollista valita 
LCD-näytön mukautettavissa ase-
tuksissa valitsemalla User Settings 
(mukautettavat asetukset) Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät)  Warning volume 
(varoituksen äänenvoimakkuus) 
 High/Medium/Low (suuri/keski-
suuri/pieni). Tämä saattaa muuttaa 
myös auton muiden järjestelmien 
äänenvoimakkuutta. 

 Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”LCD-näyttö”.

Toimintaedellytykset
Järjestelmä siirtyy valmiustilaan, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
Ajonopeus ylittää 30 km/h.
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Varoitusviesti ja järjestelmän 
hallinta
Kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW)

1. vaiheen hälytys
Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, varoitusvalo syttyy 
sivutaustapeilissä ja HUD-näytössä.
Varoitus kytkeytyy pois päältä ajo-olo-
suhteiden mukaan, kun havaittu ajo-
neuvo ei enää ole tunnistusalueella.

OTM058034

 ■ Vasen puoli

OTM058035

 ■ Oikea puoli
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 ■ Vasen puoli

 ■ Oikea puoli

[A] : Merkkiääni

2. vaiheen hälytys
Varoitusmerkkiääni varoittaa kuljettajaa seuraavissa tilanteissa:
1.   Tutkajärjestelmä on havainnut ajoneuvon kuolleessa kulmassa olevalla 

alueella JA
2.   suuntavilkku kytketään (samalla puolella, jossa lähestyvä ajoneuvo on 

havaittu).
Kun varoitus aktivoituu, varoitusvalo alkaa vilkkua sivutaustapeilissä ja 
HUD-näytössä. Myös varoitusääni kuuluu.
Jos kytket suuntavilkun pois päältä, toisen vaiheen varoitus lakkaa.
Varoitus kytkeytyy pois päältä ajo-olosuhteiden mukaan, kun havaittu ajo-
neuvo ei enää ole tunnistusalueella.
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Tunnistusanturi 

Takatutka
Takatutka-anturit on sijoitettu taka-
puskuriin auton sivulla ja takana ole-
vien alueiden tarkkailua varten. Pidä 
takapuskuri aina puhtaana, jotta jär-
jestelmä toimii oletetulla tavalla.

• Sivutaustapeilin varoitusvalo 
syttyy aina, kun järjestelmä 
havaitsee ajoneuvon autosi 
takana.

 Törmäysvaaran vuoksi tark-
kaile myös auton ympäristöä 
varoitusvalon lisäksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä, 
se ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Älä luota pelkästään 
järjestelmään, vaan tarkasta 
auton ympäristön liikenneti-
lanne ennen kaistan vaihta-
mista.

• Tietyissä olosuhteissa järjes-
telmä ei ehkä varoita kuljetta-
jaa. Tarkkaile auton ympäris-
töä aina ajon aikana.

 VAROITUS  

• Kuljettajan tulee aina olla 
erittäin varovainen ajaessaan 
riippumatta siitä, syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojär-
jestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän varoitusääni ei ehkä 
kuulu, kun muiden järjestelmi-
en varoitusäänet ovat päällä.

 HUOMIO
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Kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW) pois 
käytöstä. Tutkan toiminta estynyt.
• Varoitusviesti voi tulla näyttöön 

seuraavissa tapauksissa:
 -  Toinen tai molemmat takapus-

kurin anturit ovat lian, lumen tai 
roskien peitossa eivätkä toimi.

 -  Ajetaan maaseudulla, eivätkä 
anturit tunnista toista ajoneuvoa 
pitkään aikaan.

 -  Huonossa säässä, esimerkiksi 
rankassa vesi- tai lumisateessa.

• Älä paina tutka-anturin ja 
anturin suojuksen ympärillä 
olevaa aluetta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta auto-
si valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Älä kiinnitä vierasesineitä, 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia, tutka-anturin 
läheisyyteen tai maalaa antu-
rin aluetta. Se saattaa heiken-
tää anturin tehoa.

• Järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein, jos puskuri on vauri-
oitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu.

• Tunnistusalue vaihtelee jonkin 
verran tien leveyden mukaan. 
Kapealla tiellä järjestelmä voi 
tunnistaa viereisellä kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon. 

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jolla esiin-
tyy voimakasta sähkömag-
neettista säteilyä.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

 HUOMIO

OIK057092L
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Näissä olosuhteissa kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä kytkeytyy 
pois käytöstä automaattisesti, ja kyt-
kimen varoitusvalo sammuu.

Poista kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä (BCW) ja risteävän liiken-
teen varoitusjärjestelmä (RCCW) (jos 
varusteena) käytöstä, kun autoon on 
kiinnitetty perävaunu tai traileri.
- Paina kuolleen kulman varoitus-

järjestelmän painiketta (painikkeen 
merkkivalo sammuu)

- Poista risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä poistamalla valinta 
kohdasta 

 User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Blind-spot safety (kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä)  Rear 
Cross-Traffic Collision Warning 
(risteävän liikenteen varoitus) (jos 
varusteena)

 Irrota perävaunu tai traileri autosta, 
jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä on käytössä.

Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä poistettu käytöstä -varoitus-
viesti tulee näyttöön, varmista, että 
takapuskurissa ei ole likaa eikä lunta 
anturien asennusalueella. Poista 
mahdollinen lika, lumi ja roskat, jotka 
voivat haitata tutka-anturien toimin-
taa.

Kun lika ja roskat on poistettu, kuol-
leen kulman varoitusjärjestelmän 
pitäisi toimia normaalisti n. 10 minuu-
tin ajon jälkeen.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos järjestelmä 
ei edelleenkään toimi.

OTM058151L
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Tarkista kuolleen kulman varoitus-
järjestelmä (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmässä on toimintahäiriö, näyttöön 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. Järjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti pois käytöstä. Suositte-
lemme, että tarkistutat auton valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperäiseltä pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut mer-
kittävästi esimerkiksi tavaratilan 
raskaan kuorman tai virheellisen 
rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja.

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa tai raken-
netta pitkään aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai 

seinä on kaksoisrakenteinen.

• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-
neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.
• Auton viereinen ajoneuvo läh-

tee liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävaunu.
• Jos tunnistusalueella on pieniä 

kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

aktivoitunut.
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• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 
on toimintahäiriö.

• Rengaspaine on alhainen tai ren-
gas on vaurioitunut.

• Jarruja on muutettu.
• Auto vaihtaa äkillisesti ajosuuntaa.
• Autolla tehdään äkillisiä kaistan-

vaihtoja.
• Auto pysähtyy äkillisesti.
• Auton ympäristön lämpötila on erit-

täin alhainen.
• Auto tärisee voimakkaasti ajet-

taessa epätasaisella tiellä.
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).

• Kaarreajo
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein mutkaisella tiel-
lä. Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista viereisellä kaistalla 
olevaa autoa. 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ei ehkä toimi oikein mutkaisella tiel-
lä. Joissakin tapauksissa järjestelmä 
saattaa tunnistaa samalla kaistalla 
olevan auton. 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

OTM058110OTM058109
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• Ajetaan paikassa, jossa tiet yhdis-
tyvät/jakautuvat

Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
mä ei ehkä toimi asianmukaisesti 
paikassa, jossa kaistat yhdistyvät/
jakautuvat.  Joissakin tapauksissa 
järjestelmä ei ehkä tunnista viereisel-
lä kaistalla olevaa autoa.  
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Mäkiajo
Järjestelmä ei ehkä toimi oikein ajet-
taessa mäessä. Joissakin tapauk-
sissa järjestelmä ei ehkä tunnista 
viereisellä kaistalla olevaa autoa. 
Joissain tapauksissa järjestelmä 
saattaa myös tunnistaa virheellisesti 
maan tai rakenteet.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Kaistat ovat eri korkeudella toi-
siinsa nähden

Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos 
kaistat ovat eri korkeudella toisiinsa 
nähden.  
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista autoa tiellä, jonka 
kaistat ovat eri korkeudella (alikulku, 
risteyksiä erottava korkeusero tms.). 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

OTM058113OTM058112OTM058111
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[A]: melueste, [B]: suojakaide

• Ajetaan alueella, jossa tien vierellä 
on rakenne

Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos 
tien vieressä on jokin rakenne. 
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
saattaa virheellisesti tunnistaa tien 
vieressä olevia rakenteita (melues-
teitä, suojakaiteen, kaksinkertaisen 
suojakaiteen, keskikorokkeen, pyl-
vään, katulampun, liikennemerkin, 
tunnelin seinän jne.). 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

OTM058114L
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Järjestelmän kuvaus
Risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä (RCCW) 

Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmä (RCCW) tarkkailee risteävää 
liikettä auton takana vasemmalla ja 
oikealla puolella peruutusvaihteen 
ollessa kytkettynä. 
Kuolleen kulman tunnistusalue riip-
puu lähestyvän ajoneuvon ajonopeu-
desta.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa järjestelmän 

käyttöön asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
 Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Blind-
spot safety (kuolleen kulman tur-
vallisuus)   Rear Cross-Traffic 
Safety (risteävän liikenteen varoi-
tus). Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä kytkeytyy päälle ja 
on valmiina aktivoitumaan, kun 
Rear Cross-Traffic Safety (risteä-
vän liikenteen varoitus) -asetus on 
valittu.

• Kun moottori sammutetaan ja 
käynnistetään uudelleen, järjes-
telmä palautuu aina aktivointival-
miuteen.

• Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
alun perin ja kun moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään uudelleen 
järjestelmän ollessa aktiivinen, 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 
3 sekunnin ajaksi.

RISTE V N LIIKENTEEN VAROITUSJ RJESTELM  (RCCW) (JOS VARUSTEENA)

OTM058092

• Ota aina huomioon ajo-olo-
suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä on käytössä.

• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmän tarkoituksena on 
vain avustaa kuljettajaa. Älä 
luota pelkästään järjestelmien 
toimintaan. Ota aina ajon aika-
na huomioon turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät.

• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmän tarkoituksena ei 
ole korvata kuljettajan tark-
kaavaisuutta ja turvallista ajo-
tapaa. Ole aina riittävän varo-
vainen peruuttaessasi. 

 VAROITUS  
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Kuljettaja voi valita ensimmäisen 
varoituksen aktivointiajan LCD-näy-
tön mukautettavista asetuksista valit-
semalla User Settings (mukautetta-
vat asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät)  
Warning timing (varoituksen ajoitus). 
Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmän toimintavaihtoehdot ovat seu-
raavat:
- Normal: 
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
risteävän liikenteen varoitus aktivoi-
tuu normaalisti. Jos tämä tuntuu liian 
herkältä, vaihda valinnaksi ”Later”.
Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myöhäiseltä, jos sivulla/taka-
na oleva auto kiihdyttää äkillisesti. 
- Later: 
Valitse tämä aktivointiaika, kun lii-
kennettä on vähän ja ajat hitaasti. 
Jos kuitenkin haluat vaihtaa aktivoin-
tiaikaa, auton muiden järjestelmien 
varoitusten aktivointiaika saattaa 
myös muuttua. Tarkista varoituksen 
aktivointiaika ennen sen vaihtamista.

Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmän varoituksen äänenvoimak-
kuus on mahdollista asettaa valitse-
malla User Settings (mukautettavat 
asetukset) Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Warning volume (varoituksen äänen-
voimakkuus)  High/Medium/Low 
(suuri/keskisuuri/pieni). Jos kuitenkin 
muutat varoituksen äänenvoimak-
kuutta, myös auton muiden järjes-
telmien varoitusäänten voimakkuus 
saattaa muuttua. 
Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”LCD-näyttö”.

Toimintaedellytykset
Käyttö:
Siirry LCD-näytön kohtaan User Set-
tings (mukautettavat asetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa avus-
tavat järjestelmät)  Blind-spot safe-
ty (kuolleen kulman turvallisuus)  
Rear Cross-Traffic Safety (risteävän 
liikenteen varoitus) Järjestelmä kyt-
keytyy valmiustilaan.
Järjestelmä aktivoituu, kun ajonope-
us on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin 
on R-asennossa (peruutus). 
*  Järjestelmä ei aktivoidu, jos ajono-

peus on yli 10 km/h. Järjestelmä 
aktivoituu tällöin uudelleen, kun 
ajonopeus ylittää 10 km/h.

Järjestelmän tunnistusalue on noin 
0,5–20 m. Järjestelmä havaitsee 
lähestyvän ajoneuvon, jonka ajono-
peus on 8–36 km/h.
Huomaa, että järjestelmän tunnis-
tusalue voi vaihdella olosuhteiden 
mukaan. Ole aina varovainen ja tark-
kaile auton ympäristöä peruutetta-
essa.
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Jos anturien havaitsema ajoneuvo 
lähestyy autoasi takavasemmal-
ta/-oikealta, kuuluu varoitusääni, 
sivutaustapeilin varoitusvalo vilkkuu 
ja LCD-näyttöön tulee varoitusviesti. 
Jos peruutuskamera on käytössä, 
myös audiojärjestelmän tai audio-vi-
deo-navigointijärjestelmän näyttöön 
tulee näkyviin viesti.

Varoitus lakkaa, kun:
-  Autosi takana vasemmalla/oikealla 

liikkuva ajoneuvo ei ole tunnistus-
alueella.

- Ajoneuvo on suoraan autosi 
takana.

- Ajoneuvo ei aja autoasi kohti.
- Ajoneuvon lähestymisnopeus on 

hidastunut.

Varoitusviesti ja järjestelmän hallinta
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW)

OTM058096

 ■ Vasen

OTM058098L

 ■ Vasen

OTM058097

 ■ Oikea
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 ■ Oikea
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• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmän varoitusääni ei 
ehkä kuulu, kun muiden jär-
jestelmien varoitusäänet ovat 
päällä.

• Kun risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmän toiminnan 
edellytykset täyttyvät, varoi-
tus annetaan aina, kun toinen 
ajoneuvo lähestyy paikallaan 
olevaa (ajonopeus 0 km/h) 
autoasi sivulta/takaa.

• Järjestelmän varoitus tai jar-
rutus ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos autosi takapusku-
rin vasen/oikea puoli on ajo-
neuvon tai esteen peitossa.

• Kuljettajan tulee aina olla 
erittäin varovainen ajaessaan 
riippumatta siitä, syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

• Järjestelmän varoitusmerk-
kiäänet voivat peittyä audio-
järjestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.

 HUOMIO • Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä on vain kuljet-
tajaa avustava toiminto, eikä 
korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan vastuulla on ajaa 
aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. Tarkkaile liiken-
netilannetta jatkuvasti.

• Vaikka autossasi on risteävän 
liikenteen varoitusjärjestelmä, 
se ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Älä luota pelkästään 
järjestelmään, vaan tarkis-
ta auton ympäristö aina itse 
ennen peruuttamista.

• Kuljettaja on vastuussa jarrut-
tamisesta tarvittaessa.

• Ole aina varovainen ajaessa-
si. Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä ei ehkä toimi 
asianmukaisesti tai se saattaa 
toimia turhaan ajotilanteista 
riippuen.

 VAROITUS  
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Tunnistusanturi

Takatutka-anturit on sijoitettu taka-
puskuriin auton sivulla ja takana ole-
vien alueiden tarkkailua varten. Pidä 
takapuskuri aina puhtaana, jotta jär-
jestelmä toimii oletetulla tavalla.

Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
mä (BCW) pois käytöstä. Tutkan 
toiminta estynyt.
• Varoitusviesti voi tulla näyttöön 

seuraavissa tapauksissa:
 -  Toinen tai molemmat takapus-

kurin anturit ovat lian, lumen tai 
roskien peitossa eivätkä toimi.

 -  Ajetaan maaseudulla, eivätkä 
anturit tunnista toista ajoneuvoa 
pitkään aikaan.

 -  Huonossa säässä, esimerkiksi 
rankassa vesi- tai lumisateessa.

OTM058036

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jolla esiin-
tyy voimakasta sähkömag-
neettista säteilyä.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

• Älä paina tutka-anturin ja 
anturin suojuksen ympärillä 
olevaa aluetta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta auto-
si valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Älä kiinnitä vierasesineitä, 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia, tutka-anturin 
läheisyyteen tai maalaa antu-
rin aluetta. Se saattaa heiken-
tää anturin tehoa.

• Järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein, jos puskuri on vauri-
oitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu.

 HUOMIO

OIK057092L
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Näissä olosuhteissa kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä kytkeytyy 
pois käytöstä automaattisesti, ja kyt-
kimen varoitusvalo sammuu.
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä poistettu käytöstä -varoitus-
viesti tulee näyttöön, varmista, että 
takapuskurissa ei ole likaa eikä lunta 
anturien asennusalueella. Poista 
mahdollinen lika, lumi ja roskat, jotka 
voivat haitata tutka-anturien toimin-
taa.
Kun lika ja roskat on poistettu, ris-
teävän liikenteen varoitusjärjestelmä 
toimii normaalisti noin 10 minuutin 
ajon jälkeen.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos järjestelmä 
ei edelleenkään toimi.

Tarkista kuolleen kulman varoitus-
järjestelmä (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmässä on toimintahäiriö, näyttöön 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. Järjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti pois käytöstä. Risteävän 
liikenteen varoitusjärjestelmä ei toimi 
myöskään siinä tapauksessa, että 
kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
kytkeytyy pois päältä toimintahäiri-
ön vuoksi. Suosittelemme, että tar-
kistutat auton valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperäiseltä pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut mer-
kittävästi esimerkiksi tavaratilan 
raskaan kuorman tai virheellisen 
rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

OTM058151L
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• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja.

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkään 
aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai 

seinä on kaksoisrakenteinen.
• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-

neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.
• Auton viereinen ajoneuvo läh-

tee liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävaunu.
• Jos tunnistusalueella on pieniä 

kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

aktivoitunut.
• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 

on toimintahäiriö.
• Rengaspaine on alhainen tai ren-

gas on vaurioitunut.
• Jarruja on muutettu.
• Auto pysähtyy äkillisesti.
• Auton ympäristön lämpötila on erit-

täin alhainen.
• Auto tärisee voimakkaasti ajet-

taessa epätasaisella tiellä.
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
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[A] : Rakenne

• Ajetaan toisen ajoneuvon tai raken-
teen läheisyydessä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos ajetaan ajoneuvon tai 
rakenteen läheisyydessä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä ei 
ehkä tunnista takaa lähestyvää ajo-
neuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

• Auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä 

 Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto on monimutkai-
sessa pysäköintiympäristössä.

 Joissain tapauksissa järjestelmä 
ei pysty määrittämään törmäysris-
kiä tarkasti, sillä autosi lähellä on 
pysäköitynä autoja tai pysäköity 
auto on lähdössä liikkeelle (esim. 
autosi vierestä lähtee liikkeelle 
auto, auto pysäköi tai lähtee liik-
keelle takaa tai autoasi lähestyvä 
ajoneuvo kääntyy jne.).

 Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.

[A] : Auto-

• Auto on pysäköity vinottain
Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
vinoittain.
Joissain tapauksissa vinottain pysä-
köity auto lähtee liikkeelle ja järjes-
telmä ei tunnista autosi vasemmalta/
oikealta puolelta lähestyvää ajoneu-
voa. Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

OTM058102L OTM058103 OTM058104L
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• Kun auto on mäessä / lähellä 
mäkeä

Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
mäkeen / lähelle mäkeä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista takavasemmalta/
takaoikealta lähestyvää ajoneuvoa ja 
varoitus tai jarru ei ehkä toimi asian-
mukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

[A] : Rakenne, [B] : Seinä

• Ajetaan pysäköintipaikkaan, jonka 
lähellä on rakenne 

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto ajetaan pysäköin-
tipaikkaan, jonka takana tai sivulla 
on rakenne.
Joissakin tapauksissa pysäköinti-
paikkaan peruutettaessa järjestelmä 
ei tunnista autosi edessä liikkuvaa 
ajoneuvoa. Tällöin varoitus tai jarru ei 
ehkä toimi asianmukaisesti.
Kiinitä aina huomiota pysäköintipaik-
kaan ajon aikana.

• Autoa pysäköidään peruuttaen 
Jos autoa peruutetaan pysäköin-
tipaikkaan ja anturi tunnistaa toi-
sen ajoneuvon pysäköintipaikan 
takaosassa, järjestelmä voi antaa 
varoituksen tai ohjata jarrutusta. Kii-
nitä aina huomiota pysäköintipaik-
kaan ajon aikana.

OTM058105 OTM058106L OTM058107
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Järjestelmän kuvaus
Kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW)
Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmässä (BCW) on takapuskuriin 
asennetut tutka-anturit. Järjestelmä 
varoittaa kuljettajaa ajoneuvoista, 
jotka lähestyvät autoa kuolleessa 
kulmassa.
1) Kuolleessa kulmassa oleva alue

Kuolleen kulman tunnistusalue riip-
puu ajonopeudesta.
Ota huomioon, että jos ajat muuta 
liikennettä nopeammin, järjestelmä 
ei anna varoitusta.

2)  Suurella nopeudella lähestyvä 
ajoneuvo

Kaistanvaihtovaroitin varoittaa kul-
jettajaa viereisellä kaistalla suurella 
nopeudella lähestyvästä ajoneuvos-
ta. Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun, 
kun järjestelmä havaitsee lähestyvän 
ajoneuvon, järjestelmä varoittaa kuu-
luvalla varoitusäänellä.

Kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä (BCA)

Kuolleen kulman törmäyksenestojär-
jestelmä (BCA) tarkkailee kaistaa 
auton edessä tuulilasin yläosassa 
olevan kameran avulla ja alueita 
auton sivuilla ja takana tutka-antu-
rien avulla.
Kuolleen kulman törmäyksenestojär-
jestelmä voi aktivoida ajonvakautus-
järjestelmän (ESC), jos se havaitsee 
kaistanvaihdon aikana törmäysvaa-
ran toiseen ajoneuvoon. Sen tarkoi-
tuksena on pienentää törmäyksen 
vaaraa ja lieventää mahdollisen tör-
mäyksen seurauksia.

KUOLLEEN KULMAN VAROITUSJ RJESTELM  / KUOLLEEN KULMAN 
T RM YKSENESTOJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

OTM058120L
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Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa järjestelmän 

käyttöön asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
 Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Blind-
spot safety (kuolleen kulman tur-
vallisuus)

 -  Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä ja kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmä kyt-
keytyvät päälle ja ovat valmiina 
aktivoitumaan, kun valitaan vaih-
toehto ”Active assist” (aktiivinen 
avustus). Jos autoa lähestyy 
tämän jälkeen ajoneuvo kuol-
leesta kulmasta, kuuluu varoitu-
sääni tai järjestelmä jarruttaa. 

 -  Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä kytkeytyy päälle ja on val-
miina aktivoitumaan, kun valitaan 
‘Warning only’ (vain varoitus). Jos 
ajoneuvo lähestyy kuolleesta kul-
masta, kuuluu varoitusääni.

 -  Järjestelmä poistuu käytöstä ja 
kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmän / kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmän merkkivalo 
sammuu, kun valitaan ”Off”.

 Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ja kuolleen kulman 
törmäyksenestojärjestelmä 
eivät ehkä tunnista kaikkia 
auton sivuilla olevia esteitä.

• Ota aina huomioon ajo-olo-
suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ja kuolleen kulman 
törmäyksenestojärjestelmä 
ovat käytössä.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ja kuolleen kulman 
törmäyksenestojärjestelmä 
ovat vain kuljettajaa avusta-
via lisäjärjestelmiä. Älä luota 
pelkästään järjestelmien toi-
mintaan. Ota aina ajon aikana 
huomioon turvallisuuteen vai-
kuttavat tekijät.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ja kuolleen kulman 
törmäyksenestojärjestelmä 
eivät korvaa kuljettajan tark-
kaavaisuutta ja turvallista ajo-
tapaa. Ole aina riittävän varo-
vainen vaihtaessasi kaistaa ja 
peruuttaessasi. 

 VAROITUS  
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• Jos painat kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmän / kuol-
leen kulman varoitusjärjestelmän 
painiketta, kun ”Warning only” (vain 
varoitus) on valittuna, painikkeen 
merkkivalo sammuu ja järjestelmä 
kytkeytyy pois päältä.

• Jos painat kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmän / kuol-
leen kulman varoitusjärjestelmän 
painiketta, kun järjestelmä on 
poissa käytöstä, painikkeen merk-
kivalo syttyy ja järjestelmä kytkey-
tyy päälle. Tässä tapauksessa jär-
jestelmä palaa tilaan, jossa se oli 
ennen kuin moottori sammutettiin. 

 Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
alun perin ja kun moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään uudelleen 
järjestelmän ollessa aktiivinen, 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 
3 sekunnin ajaksi.

• Järjestelmä palaa edelliseen 
tilaansa, jos moottori sammutetaan 
ja käynnistetään.

• Kuljettaja voi valita ensimmäi-
sen varoituksen aktivointiajan 
LCD-näytön mukautettavista ase-
tuksista valitsemalla User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Dri-
ver assistance (kuljettajaa avusta-
vat järjestelmät)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus).

• Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
män alkuasetusvaihtoehdot ovat 
seuraavat:

 - Normal: 
    Kun tämä vaihtoehto on valit-

tuna, ensimmäinen kuolleen kul-
man varoitus aktivoituu normaa-
listi. Jos asetus tuntuu herkältä, 
vaihda valinnaksi ”later” (myöhäs-
tetty).

    Varoituksen aktivointiaika saat-
taa tuntua myöhäiseltä, jos auton 
sivulla tai takana oleva ajoneuvo 
kiihdyttää äkillisesti. 

 - Later: 
    Valitse tämä aktivointiaika, kun lii-

kennettä on vähän ja ajat hitaasti.  

 Lisätietoja 
Jos muutat varoituksen ajoitusta, 
auton muiden järjestelmien varoitus-
aika saattaa muuttua. Huomioi aina 
tämä seikka ennen kuin muutat varoi-
tuksen ajoitusta.

i

OTM058032

 ■ Tyyppi A

OTM058031

 ■ Tyyppi B
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• Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmän varoituksen äänenvoi-
makkuus on mahdollista valita 
LCD-näytön mukautettavissa ase-
tuksissa valitsemalla User Set-
tings (mukautettavat asetukset) 
 Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Warning 
volume (varoituksen äänenvoimak-
kuus)  High/Medium/Low (suuri/
keskisuuri/pieni).  

 Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”LCD-näyttö”.

 Lisätietoja 
Jos muutat varoituksen äänenvoimak-
kuutta, auton muiden järjestelmien 
varoitusäänen voimakkuus saattaa 
muuttua. Huomioi aina tämä seik-
ka ennen kuin muutat varoituksen 
äänenvoimakkuutta.

Toimintaedellytykset
Järjestelmä siirtyy valmiustilaan, kun 
”Active assist” (aktiivinen avustus) 
tai ”Warning only” (vain varoitus) on 
valittuna ja seuraavat toimintaedelly-
tykset täyttyvät:
• Active Assist (aktiivinen avustus)
1)  Kuolleen kulman törmäyksenesto-

järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Ajonopeus on 60–180 km/h.
 -  Järjestelmä havaitsee molemmat 

kaistaviivat.
 -  Auton sivulla tai takana havaitaan 

lähestyvä ajoneuvo.
2)  Kuolleen kulman varoitusjärjes-

telmä aktivoituu seuraavissa 
tapauksissa:

 Ajonopeus ylittää 30 km/h.

• Warning Only (pelkkä varoitus)
1)  Kuolleen kulman varoitusjärjes-

telmä aktivoituu seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Ajonopeus on yli 30 km/h.
❈  Kuolleen kulman törmäyksenesto-

järjestelmä ei ole aktivoitunut. 

i
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Varoitukset ja järjestelmän 
hallinta
Kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä (BCW)

1. vaiheen hälytys
Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, varoitusvalo syttyy 
sivutaustapeilissä ja HUD-näytössä.
Varoitus kytkeytyy pois päältä ajo-olo-
suhteiden mukaan, kun havaittu ajo-
neuvo ei enää ole tunnistusalueella.

OTM058034

 ■ Vasen puoli

OTM058035

 ■ Oikea puoli

OTM058033

 ■ Vasen puoli

 ■ Oikea puoli

[A] : Merkkiääni

2. vaiheen hälytys
Varoitusmerkkiääni varoittaa kuljettajaa seuraavissa tilanteissa:
1.   Tutkajärjestelmä on havainnut ajoneuvon kuolleessa kulmassa olevalla 

alueella JA
2.   suuntavilkku kytketään (samalla puolella, jossa lähestyvä ajoneuvo on 

havaittu).
Kun varoitus aktivoituu, varoitusvalo alkaa vilkkua sivutaustapeilissä ja 
HUD-näytössä. Myös varoitusääni kuuluu.
Jos kytket suuntavilkun pois päältä, toisen vaiheen varoitus lakkaa.
Varoitus kytkeytyy pois päältä ajo-olosuhteiden mukaan, kun havaittu ajo-
neuvo ei enää ole tunnistusalueella.
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Kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä (BCA)

Kuolleen kulman törmäyksenesto-
järjestelmä (BCA) saattaa jarruttaa 
automaattisesti, kun tietyllä etäi-
syydellä auton vieressä tai takana 
havaitaan lähestyvä ajoneuvo. 
Se jarruttaa kevyesti mahdollisesti 
törmäysvaarassa olevan kyljen vas-
takkaisella puolella olevaan pyörää. 
Kuljettaja näkee ilmoituksen järjes-
telmän aktivoitumisesta mittariston 
näytöllä.

• Sivutaustapeilin varoitusvalo 
syttyy aina, kun järjestelmä 
havaitsee ajoneuvon autosi 
takana.

 Törmäysvaaran vuoksi tark-
kaile myös auton ympäristöä 
varoitusvalon lisäksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä, 
se ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Älä luota pelkästään 
järjestelmään, vaan tarkasta 
auton ympäristön liikenneti-
lanne ennen kaistan vaihta-
mista.

• Tietyissä olosuhteissa järjes-
telmä ei ehkä varoita kuljetta-
jaa. Tarkkaile auton ympäris-
töä aina ajon aikana.

 VAROITUS  

• Kuljettajan tulee aina olla 
erittäin varovainen ajaessaan 
riippumatta siitä, syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojär-
jestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän varoitusääni ei ehkä 
kuulu, kun muiden järjestelmi-
en varoitusäänet ovat päällä.

 HUOMIO

OTM058084L/OTM058083L



5-143

Ajam
inen

5

Kuolleen kulman törmäyksenestojär-
jestelmä (BCA) poistuu automaatti-
sesti käytöstä seuraavissa tapauk-
sissa:
- Autolla ajetaan eteenpäin tietty 

matka.
- Auton ajosuuntaa muutetaan mah-

dollisesta törmäyskohdasta vas-
takkaiseen suuntaan.

- Ohjauspyörää käännetään 
nopeasti.

- Jarrupoljinta painetaan.
- Tietyn ajan kuluttua.
Kuljettajan tulee pitää auto kaistan 
keskellä, jotta järjestelmä pysyy val-
miustilassa.
Jos auto ajautuu liian lähelle kais-
taviivaa jommallakummalla puolella, 
järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Lisäksi järjestelmä ei ehkä ohjaa 
autoa oikein tietyissä ajotilanteissa. 
Ajo-olosuhteisiin on siksi kiinnitettä-
vä aina huomiota.

Tunnistusanturi (kamera ja 
tutka)

• Kuljettaja on vastuussa auton 
turvallisesta ohjauksesta.

• Älä tee turhia ohjausliikkeitä 
kuolleen kulman törmäyksen-
estojärjestelmän ollessa käy-
tössä.

• Ole aina varovainen ajaessasi. 
Kuolleen kulman törmäykse-
nestojärjestelmä ei ehkä toimi 
tai se saattaa toimia turhaan 
ajotilanteista riippuen.

• Kuolleen kulman törmäyk-
senestojärjestelmä on vain 
kuljettajaa avustava toiminto, 
eikä se korvaa turvallista ajo-
tapaa. Kuljettajan vastuulla on 
ajaa aina varovasti ja huomi-
oida odottamattomien tilantei-
den mahdollisuus. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.

 VAROITUS  

OTM058029

 ■ Etukamera

OTM058036

 ■ Takatutka
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Etukamera
Etukamera toimii anturina, joka tun-
nistaa kaistan. Jos anturi on lumen, 
veden tai jonkin muun aineen pei-
tossa, järjestelmä saattaa poistua 
tilapäisesti käytöstä tai se ei ehkä 
toimi oikein, jolloin se poistuu käy-
töstä anturin heikon tunnistuskyvyn 
vuoksi. Pidä anturit aina puhtaina.
*  Katso etukamera-anturia koske-

vat huomiot kaista-avustinta (LKA) 
koskevasta kohdasta. 

Takatutka
Takatutka-anturit on sijoitettu taka-
puskuriin auton sivulla ja takana ole-
vien alueiden tarkkailua varten. Pidä 
takapuskuri aina puhtaana, jotta jär-
jestelmä toimii oletetulla tavalla.

• Älä paina tutka-anturin ja 
anturin suojuksen ympärillä 
olevaa aluetta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta auto-
si valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Älä kiinnitä vierasesineitä, 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia, tutka-anturin 
läheisyyteen tai maalaa antu-
rin aluetta. Se saattaa heiken-
tää anturin tehoa.

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää 
lisävarusteita eikä tarroja, 
eikä tuulilasia saa sävyttää.

• Vältä ajotilanteita, joissa 
kamera-anturi uppoaa koko-
naan veteen.

• Törmäyskilven päälle ei saa 
asettaa mitään valoa heijas-
tavaa (kuten valkoista paperia 
tai peiliä). Vähäinenkin heijas-
tus voi aiheuttaa järjestelmän 
toimintahäiriöitä.

• Järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein, jos puskuri on vauri-
oitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu.

• Tunnistusalue vaihtelee jonkin 
verran tien leveyden mukaan. 
Kapealla tiellä järjestelmä voi 
tunnistaa viereisellä kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon. 

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jolla esiin-
tyy voimakasta sähkömag-
neettista säteilyä.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

 HUOMIO
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Varoitusviesti

Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
mä (BCW) pois käytöstä. 
Tutkan toiminta estynyt.
Varoitusviesti voi tulla näyttöön seu-
raavissa tapauksissa:
-  Toinen tai molemmat takapuskurin 

anturit ovat lian, lumen tai roskien 
peitossa eivätkä toimi.

-  Ajetaan maaseudulla, eivätkä antu-
rit tunnista toista ajoneuvoa pit-
kään aikaan.

-  Huonossa säässä, esimerkiksi ran-
kassa vesi- tai lumisateessa.

Näissä olosuhteissa kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä ja kuolleen 
kulman törmäyksenestojärjestelmä 
kytkeytyvät pois käytöstä automaat-
tisesti, ja kytkimen varoitusvalo sam-
muu.
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä poistettu käytöstä -varoitus-
viesti tulee näyttöön, varmista, että 
takapuskurissa ei ole likaa eikä lunta 
anturien asennusalueella. Poista 
mahdollinen lika, lumi ja roskat, jotka 
voivat haitata tutka-anturien toimin-
taa.
Kun lika ja roskat on poistettu, varoi-
tusjärjestelmä toimii normaalisti noin 
10 minuutin ajon jälkeen.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos järjestelmä 
ei edelleenkään toimi.

 Lisätietoja 
Poista kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä (BCW), kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmä (BCW) ja ris-
teävän liikenteen varoitusjärjestelmä 
(RCCW) (jos varusteena) käytöstä, 
kun autoon on kiinnitetty perävaunu 
tai traileri.
- Paina kuolleen kulman varoitusjär-

jestelmän / kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmän painiketta 
(painikkeen merkkivalo sammuu)

- Poista risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä poistamalla valinta 
kohdasta 

 User Settings (mukautettavat ase-
tukset)  Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Blind-spot safety (kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä)  Rear Cross-
Traffic Collision Warning (risteävän 
liikenteen varoitus) (jos varusteena)

i
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Tarkista kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmässä on toimintahäiriö, näyttöön 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. Järjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti pois käytöstä. Kuolleen 
kulman törmäyksenestojärjestelmä 
ei toimi myöskään siinä tapaukses-
sa, että kuolleen kulman varoitus-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä toi-
mintahäiriön vuoksi. Suosittelemme, 
että tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Tarkasta kuolleen kulman 
törmäyksenestojärjestelmä (BCA)
Jos kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmässä on toimintahäiriö, 
näyttöön tulee näkyviin varoitus-
viesti. Järjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti pois käytöstä. Kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä ei toimi 
myöskään siinä tapauksessa, että 
kuolleen kulman törmäyksenestojär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä toi-
mintahäiriön vuoksi. Suosittelemme, 
että tarkistutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jotta voit jatkaa 
kuolleen kulman törmäyksenestojär-
jestelmän käyttöä.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperäiseltä pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut mer-
kittävästi esimerkiksi tavaratilan 
raskaan kuorman tai virheellisen 
rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

OTM058087LOTM058151L
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• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja.

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa tai raken-
netta pitkään aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai 

seinä on kaksoisrakenteinen.
• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-

neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.

• Auton viereinen ajoneuvo läh-
tee liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävaunu.
• Jos tunnistusalueella on pieniä 

kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

aktivoitunut.
• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 

on toimintahäiriö.
• Rengaspaine on alhainen tai ren-

gas on vaurioitunut.
• Jarruja on muutettu.

• Auto vaihtaa äkillisesti ajosuuntaa.
• Autolla tehdään äkillisiä kaistan-

vaihtoja.
• Auto pysähtyy äkillisesti.
• Auton ympäristön lämpötila on erit-

täin alhainen.
• Auto tärisee voimakkaasti ajet-

taessa epätasaisella tiellä.
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
• Kaista-avustin (LKA) tai kaistavahti 

(LDW) ei toimi normaalisti. (jos 
varusteena)

 Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”Kaista-avustin (LKA)”.
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• Kaarreajo
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein 
mutkaisella tiellä. Joissain tapauk-
sissa järjestelmä ei ehkä tunnista 
viereisellä kaistalla olevaa autoa. 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein 
mutkaisella tiellä. Joissain tapauk-
sissa järjestelmä saattaa tunnistaa 
samalla kaistalla olevan auton. 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Ajetaan paikassa, jossa tiet yhdis-
tyvät/jakautuvat

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein 
paikassa, jossa kaistat yhdistyvät/
jakautuvat.  Joissain tapauksissa jär-
jestelmä ei ehkä tunnista viereisellä 
kaistalla olevaa autoa.  
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

OTM058110 OTM058111OTM058109
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• Mäkiajo
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein 
rinteessä. Joissakin tapauksissa jär-
jestelmä ei ehkä tunnista viereisellä 
kaistalla olevaa autoa. 
Joissain tapauksissa järjestelmä 
saattaa myös tunnistaa virheellisesti 
maapinnan tai rakenteet.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Kaistat ovat eri korkeudella toi-
siinsa nähden

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein, 
jos kaistat ovat eri korkeudella toi-
siinsa nähden.  
Joissain tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista autoa tiellä, jonka 
kaistat ovat eri korkeudella (alikulku, 
risteyksiä erottava korkeusero tms.). 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

[A]: melueste, [B]: suojakaide

• Ajetaan alueella, jossa tien vierellä 
on rakenne

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä 
ja kuolleen kulman törmäyksenes-
tojärjestelmä eivät ehkä toimi oikein, 
jos tien vieressä on jokin rakenne. 
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
saattaa virheellisesti tunnistaa tien 
vieressä olevia rakenteita (kuten 
meluesteitä, suojakaiteen, kaksin-
kertaisen suojakaiteen, keskikorok-
keen, pylvään, katulampun, liikenne-
merkin, tunnelin seinän jne.). 
Kiinnitä aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

OTM058113 OTM058114LOTM058112
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Järjestelmän kuvaus
Risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä (RCCW) 

Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmä (RCCW) tarkkailee tutka-an-
turien avulla risteävää liikennettä 
auton takana vasemmalla ja oikeal-
la puolella peruutusvaihteen ollessa 
kytkettynä. 
Kuolleen kulman tunnistusalue riip-
puu lähestyvän ajoneuvon ajonopeu-
desta.
Risteävän liikenteen tör-
mäyksen estojärjestelmä (RCCA)
Risteävän liikenteen törmäyksenes-
tojärjestelmä tarkkailee risteävää 

liikennettä eli auton takaa vasem-
malta ja oikealta puolelta lähestyviä 
ajoneuvoja.
Risteävän liikenteen törmäyksenes-
tojärjestelmä voi aktivoida ajonva-
kautusjärjestelmän (ESC), jos se 
havaitsee törmäysvaaran toiseen 
ajoneuvoon. Sen tarkoituksena on 
pienentää törmäyksen vaaraa ja lie-
ventää mahdollisen törmäyksen seu-
rauksia.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi ottaa järjestelmän 

käyttöön asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
 Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Blind-
spot safety (kuolleen kulman tur-
vallisuus)   Rear Cross-Traffic 
Safety (risteävän liikenteen varoi-
tus). Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä ja risteävän liikenteen 
törmäyksenestojärjestelmä kytkey-
tyvät päälle ja ovat valmiina akti-
voitumaan, kun Rear Cross-Traffic 
Safety (risteävän liikenteen varoi-
tus) -asetus on valittu.

RISTE V N LIIKENTEEN VAROITUSJ RJESTELM  (RCCW ) / RISTE V N LIIKENTEEN 
T RM YKSENESTOJ RJESTELM  (RCCA) (JOS VARUSTEENA)

OTM058092

• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä ja risteävän liiken-
teen törmäyksenestojärjes-
telmä eivät korvaa kuljettajan 
tarkkaavaisuutta ja turvallista 
ajotapaa. Ole aina riittävän 
varovainen peruuttaessasi. 

• Ota aina huomioon ajo-olo-
suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä ja risteävän liiken-
teen törmäyksenestojärjestel-
mä ovat käytössä.

• Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä ja risteävän 
liikenteen törmäyksenestojär-
jestelmä ovat vain kuljettajaa 
avustavia järjestelmiä. Älä 
luota pelkästään järjestelmien 
toimintaan. Ota aina ajon aika-
na huomioon turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät.

 VAROITUS  
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• Kun moottori sammutetaan ja 
käynnistetään uudelleen, järjestel-
mät palautuvat aina aktivointival-
miuteen.

• Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
alun perin ja kun moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään uudelleen 
järjestelmän ollessa aktiivinen, 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 
3 sekunnin ajaksi.

Kuljettaja voi valita ensimmäisen 
varoituksen aktivointiajan LCD-näy-
tön mukautettavista asetuksista valit-
semalla User Settings (mukautetta-
vat asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät)  
Warning timing (varoituksen ajoitus). 
Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmän toimintavaihtoehdot ovat seu-
raavat:

- Normal: 
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
risteävän liikenteen varoitus aktivoi-
tuu normaalisti. Jos asetus tuntuu 
herkältä, vaihda valinnaksi ”later” 
(myöhästetty).
Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myöhäiseltä, jos auton sivulla 
tai takana oleva ajoneuvo kiihdyttää 
äkillisesti. 

- Later: 
Valitse tämä aktivointiaika, kun lii-
kennettä on vähän ja ajat hitaasti.

 Lisätietoja 
Jos muutat varoituksen ajoitusta, 
auton muiden järjestelmien varoitus-
aika saattaa muuttua. Huomioi aina 
tämä seikka ennen kuin muutat varoi-
tuksen ajoitusta.
Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmän varoituksen äänenvoimak-
kuus on mahdollista asettaa valitse-
malla User Settings (mukautettavat 
asetukset) Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät)  
Warning volume (varoituksen äänen-
voimakkuus)  High/Medium/Low 
(suuri/keskisuuri/pieni).  
Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”LCD-näyttö”.

 Lisätietoja 
Jos muutat varoituksen äänenvoimak-
kuutta, auton muiden järjestelmien 
varoitusäänen voimakkuus saattaa 
muuttua. Huomioi aina tämä seik-
ka ennen kuin muutat varoituksen 
äänenvoimakkuutta.

Toimintaedellytykset
Käyttö:
Siirry LCD-näytön kohtaan User Set-
tings (mukautettavat asetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa avus-
tavat järjestelmät)  Blind-spot safe-
ty (kuolleen kulman turvallisuus)  
Rear Cross-Traffic Collision Warning 
(risteävän liikenteen varoitus) Järjes-
telmä kytkeytyy valmiustilaan.
Järjestelmä aktivoituu, kun ajonope-
us on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin 
on R-asennossa (peruutus). 
*  Järjestelmä ei aktivoidu, jos ajono-

peus on yli 10 km/h. Järjestelmä 
aktivoituu tällöin uudelleen, kun 
ajonopeus ylittää 10 km/h.

Järjestelmän tunnistusalue on noin 
0,5–20 m. Järjestelmä havaitsee 
lähestyvän ajoneuvon, jonka ajono-
peus on 8–36 km/h.
Huomaa, että järjestelmän tunnis-
tusalue voi vaihdella olosuhteiden 
mukaan. Ole aina varovainen ja tark-
kaile auton ympäristöä peruutetta-
essa.

i

i
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Jos anturien havaitsema ajoneuvo 
lähestyy autoasi takavasemmal-
ta/-oikealta, kuuluu varoitusääni, 
sivutaustapeilin varoitusvalo vilkkuu 
ja LCD-näyttöön tulee varoitusviesti. 
Jos peruutuskamera on käytössä, 
myös audiojärjestelmän tai audio-vi-
deo-navigointijärjestelmän näyttöön 
tulee näkyviin viesti.

Varoitus lakkaa, kun:
- havaittu ajoneuvo poistuu tunnis-

tusalueelta, tai
- ajoneuvo on suoraan autosi 

takana, tai
- ajoneuvo ei lähesty autoasi, tai
- toinen ajoneuvo hidastaa nopeutta.
- Ajoneuvon lähestymisnopeus on 

hidastunut.

Varoitukset ja järjestelmän hallinta
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW)

OTM058096

 ■ Vasen

OTM058098L

 ■ Vasen

OTM058097

 ■ Oikea

OTM058099L

 ■ Oikea
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Jos risteävän liikenteen törmäykse-
nestojärjestelmä havaitsee törmäys-
vaaran, järjestelmä jarruttaa auto-
maattisesti. Kuljettaja näkee tiedon 
automaattisesta jarrutuksesta mitta-
riston näytöllä. Jos peruutuskamera 
on käytössä, myös audiojärjestel-
män tai audio-video-navigointijärjes-
telmän näyttöön tulee näkyviin viesti.
Järjestelmän suorittaman jarrutuk-
sen jälkeen kuljettajan tulee paina 
jarrupoljinta ja tarkistaa ympäristö. 
- Järjestelmän suorittama jarrutus 

kestää noin 2 sekuntia.
 Kuljettajan on noudatettava varo-

vaisuutta, sillä jarru vapautuu 2 
sekunnin jälkeen.

- Järjestelmän suorittama jarrutus 
poistuu käytöstä, kun kuljettaja pai-
naa jarrupoljinta riittävällä voimalla.

- Järjestelmän suorittama jarrutus 
aktivoituu vain kerran jokaista 
oikealta tai vasemmalta lähestyvää 
ajoneuvoa kohti, kun vaihteenvalit-
sin on siirretty R-asentoon.

Risteävän liikenteen törmäyksenestojärjestelmä (RCCA)

OTM058085L

 ■ Vasen

OTM058098L

 ■ Vasen

OTM058086L

 ■ Oikea

OTM058099L

 ■ Oikea
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Järjestelmä ei ehkä aktivoi jarrutus-
ta oikein ajonvakautusjärjestelmän 
(ESC) tilasta riippuen. Mittaristoon 
tulee näkyviin sama varoitusviesti 
myös tässä tapauksessa.
- Näin tapahtuu, kun ajonvakautus-

järjestelmän (ESC) varoitusvalo 
palaa.

- Näin tapahtuu, kun ajonvakau-
tusjärjestelmä (ESC) on suoritta-
massa eri toimintoa.

• Kuljettajan tulee aina olla 
erittäin varovainen ajaessaan 
riippumatta siitä, syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

• Järjestelmän varoitusmerk-
kiäänet voivat peittyä audio-
järjestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.

• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmän varoitusääni ei 
ehkä kuulu, kun muiden jär-
jestelmien varoitusäänet ovat 
päällä.

• Kuljettaja on vastuussa jarrut-
tamisesta tarvittaessa.

• Ole aina varovainen ajaessasi. 
Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä ja risteävän liiken-
teen törmäyksenestojärjestel-
mä eivät ehkä toimi oikein tai 
ne saattavat toimia turhaan 
ajotilanteista riippuen.

• Risteävän liikenteen törmäyk-
senestojärjestelmä on vain 
kuljettajaa avustava toiminto, 
eikä korvaa turvallista ajota-
paa. Kuljettajan vastuulla on 
ajaa aina varovasti ja huomi-
oida odottamattomien tilantei-
den mahdollisuus. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.

• Vaikka autossasi on risteä-
vän liikenteen varoitusjärjes-
telmä ja risteävän liikenteen 
törmäyksenestojärjestelmä, 
ne eivät korvaa turvallista ajo-
tapaa. Älä luota pelkästään 
järjestelmään, vaan tarkis-
ta auton ympäristö aina itse 
ennen peruuttamista.

 VAROITUS  

• Kun risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmän toiminnan 
edellytykset täyttyvät, varoi-
tus annetaan aina, kun toinen 
ajoneuvo lähestyy paikallaan 
olevaa (ajonopeus 0 km/h) 
autoasi sivulta/takaa.

• Järjestelmän varoitus tai jar-
rutus ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos autosi takapusku-
rin vasen/oikea puoli on ajo-
neuvon tai esteen peitossa.

 HUOMIO
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Tunnistusanturi

Takatutka-anturit on sijoitettu taka-
puskuriin auton sivulla ja takana ole-
vien alueiden tarkkailua varten. Pidä 
takapuskuri aina puhtaana, jotta jär-
jestelmä toimii oletetulla tavalla.

Varoitusviesti

Kuolleen kulman varoitusjärjestel-
mä (BCW) pois käytöstä. Tutkan 
toiminta estynyt.
Varoitusviesti voi tulla näyttöön seu-
raavissa tapauksissa:
-   Toinen tai molemmat takapuskurin 

anturit ovat lian, lumen tai roskien 
peitossa eivätkä toimi.

-   Ajetaan maaseudulla, eivätkä 
anturit tunnista toista ajoneuvoa 
pitkään aikaan.

-   Huonossa säässä, esimerkiksi ran-
kassa vesi- tai lumisateessa.

OTMA058036

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jolla esiin-
tyy voimakasta sähkömag-
neettista säteilyä.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

• Älä paina tutka-anturin ja 
anturin suojuksen ympärillä 
olevaa aluetta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta auto-
si valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Älä kiinnitä vierasesineitä, 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia, tutka-anturin 
läheisyyteen tai maalaa antu-
rin aluetta. Se saattaa heiken-
tää anturin tehoa.

• Järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein, jos puskuri on vauri-
oitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu.

 HUOMIO

OIK057092L
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Näissä olosuhteissa kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä ja kuolleen 
kulman törmäyksenestojärjestelmä 
kytkeytyvät pois käytöstä automaat-
tisesti, ja kytkimen varoitusvalo sam-
muu.
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä poistettu käytöstä -varoitus-
viesti tulee näyttöön, varmista, että 
takapuskurissa ei ole likaa eikä lunta 
anturien asennusalueella. Poista 
mahdollinen lika, lumi ja roskat, jotka 
voivat haitata tutka-anturien toimin-
taa.
Kun lika ja roskat on poistettu, varoi-
tusjärjestelmä toimii normaalisti noin 
10 minuutin ajon jälkeen.
Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos järjestelmä 
ei edelleenkään toimi.

 Lisätietoja 
Poista kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä (BCW) ja risteävän liiken-
teen varoitusjärjestelmä (RCCW) 
käytöstä, kun autoon on kiinnitetty 
perävaunu tai traileri.
- Paina kuolleen kulman varoitusjär-

jestelmän / kuolleen kulman tör-
mäyksenestojärjestelmän painiketta 
(painikkeen merkkivalo sammuu)

- Poista risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmä (RCCW) käytöstä valit-
semalla User Settings (mukautetta-
vat asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
 Blind-spot safety (kuolleen kul-
man varoitusjärjestelmä)  Rear 
Cross-Traffic Collision Warning 
(risteävän liikenteen varoitus) (jos 
varusteena)

Tarkista kuolleen kulman varoitus-
järjestelmä (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmässä on toimintahäiriö, näyttöön 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. Järjestelmä kytkeytyy auto-
maattisesti pois käytöstä. Risteävän 
liikenteen varoitusjärjestelmä ja ris-
teävän liikenteen törmäyksenestojär-
jestelmä eivät toimi myöskään siinä 
tapauksessa, että kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä kytkeytyy pois 
päältä toimintahäiriön vuoksi. Suosit-
telemme, että tarkistutat auton val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

i

OTM058151L



5-157

Ajam
inen

5

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperäiseltä pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut mer-
kittävästi esimerkiksi tavaratilan 
raskaan kuorman tai virheellisen 
rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja.

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkään 
aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai 

seinä on kaksoisrakenteinen.
• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-

neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.
• Auton viereinen ajoneuvo läh-

tee liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävaunu.
• Jos tunnistusalueella on pieniä 

kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on 

aktivoitunut.
• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 

on toimintahäiriö.
• Rengaspaine on alhainen tai ren-

gas on vaurioitunut.
• Jarruja on muutettu.
• Auto pysähtyy äkillisesti.
• Auton ympäristön lämpötila on erit-

täin alhainen.
• Auto tärisee voimakkaasti ajet-

taessa epätasaisella tiellä.
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
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[A] : Rakenne

• Ajetaan toisen ajoneuvon tai raken-
teen läheisyydessä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos ajetaan ajoneuvon tai 
rakenteen läheisyydessä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä ei 
ehkä tunnista takaa lähestyvää ajo-
neuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

• Auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä 

 Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto on monimutkai-
sessa pysäköintiympäristössä.

 Joissain tapauksissa järjestelmä 
ei pysty määrittämään törmäysris-
kiä tarkasti, sillä autosi lähellä on 
pysäköitynä autoja tai pysäköity 
auto on lähdössä liikkeelle (esim. 
autosi vierestä lähtee liikkeelle 
auto, auto pysäköi tai lähtee liik-
keelle takaa tai autoasi lähestyvä 
ajoneuvo kääntyy jne.).

 Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.

[A] : Auto-

• Auto on pysäköity vinottain
Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
vinoittain.
Joissain tapauksissa vinottain pysä-
köity auto lähtee liikkeelle ja järjes-
telmä ei tunnista autosi vasemmalta/
oikealta puolelta lähestyvää ajoneu-
voa. Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

OTM058102L OTM058103 OTM058104L
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• Kun auto on mäessä / lähellä 

mäkeä
Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
mäkeen / lähelle mäkeä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista takavasemmalta/
takaoikealta lähestyvää ajoneuvoa ja 
varoitus tai jarru ei ehkä toimi asian-
mukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

[A] : Rakenne, [B] : Seinä

• Ajetaan pysäköintipaikkaan, jonka 
lähellä on rakenne 

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto ajetaan pysäköin-
tipaikkaan, jonka takana tai sivulla 
on rakenne.
Joissakin tapauksissa pysäköinti-
paikkaan peruutettaessa järjestelmä 
ei tunnista autosi edessä liikkuvaa 
ajoneuvoa. Tällöin varoitus tai jarru ei 
ehkä toimi asianmukaisesti.
Kiinitä aina huomiota pysäköintipaik-
kaan ajon aikana.

• Autoa pysäköidään peruuttaen 
Jos autoa peruutetaan pysäköin-
tipaikkaan ja anturi tunnistaa toi-
sen ajoneuvon pysäköintipaikan 
takaosassa, järjestelmä voi antaa 
varoituksen tai ohjata jarrutusta. Kii-
nitä aina huomiota pysäköintipaik-
kaan ajon aikana.

OTM058105 OTM058106L OTM058107
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KAISTA-AVUSTIN (LKA) (EUROOPPA) (JOS VARUSTEENA)

Kaista-avustinjärjestelmä (LKA) 
käyttää tuulilasissa olevaa kameraa 
kaistaviivojen ja tien reunaviivojen 
tunnistamiseen ja auttaa kuljettajaa 
pitämään auton oikealla ajokaistalla. 
Kun järjestelmä havaitsee, että auto 
on ajautumassa pois kaistalta (tai 
tieltä), se ilmoittaa tilanteesta kul-
jettajalle varoitusviestillä ja -äänellä 
ja tekee vastaohjausliikkeen pitääk-
seen auton kaistalla.

OTM058029

Kaista-avustin (LKA) on kuljet-
tajaa avustava toiminto, eikä 
se korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan pitää tarkkailla 
ajonopeutta ja valvoa liikenneti-
lannetta sekä auton ympäristöä.

 VAROITUS  

Noudata seuraavia varotoimia, 
kun käytät kaista-avustinta:
• Älä käännä ohjauspyörää 

äkillisesti, kun järjestelmä on 
suorittamassa ohjausliikettä.

• Kaista-avustin auttaa estä-
mään kaistaviivan tai tien 
reunan tahattoman ylittämi-
sen suorittamalla pieniä vas-
taohjausliikkeitä. Kuljettajan 
tulee tästä huolimatta pitää 
auto oikealla ajokaistalla eikä 
luottaa järjestelmän virheettö-
mään toimintaan.  

 VAROITUS  

• Kaista-avustinjärjestelmän 
toiminta voi estyä tai se saat-
taa toimia epäasianmukaisesti 
tien kunnosta ja ympäristöstä 
riippuen. Ole ajaessasi aina 
varovainen.

• Älä pura kameraa väliaikaises-
ti ikkunan sävyttämistä varten 
tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat 
sen uudelleen, suosittelem-
me, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä mahdollista kalib-
rointia varten.

• Jos vaihdat tuulilasin, kais-
ta-avustimen kameran tai 
niihin liittyviä ohjauspyörän 
osia, suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollista kalibrointia var-
ten.
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Kaista-avustimen toiminta

Kaista-avustimen kytkeminen käyt-
töön / pois käytöstä:

• Järjestelmä havaitsee kais-
taviivat (tai tien reunaviivan) 
kamera-anturilla ja tekee 
ohjausliikkeet tämän tiedon 
perusteella, joten se ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos 
kaistaviivat (tai tien reunavii-
vat) eivät erotu selvästi. 

 Lisät ietoja on kohdassa 
Järjestelmän rajoitukset.

• Älä poista tai vaurioita kais-
ta-avustimeen liittyviä osia.

• Et ehkä kuule kaista-avusti-
men varoitusääntä, jos audio-
laitteisto on liian kovalla.

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-antu-
riin.

• Pidä aina molemmat kädet 
ohjauspyörällä kaista-avus-
timen ollessa käytössä. Jos 
et aseta käsiä ohjauspyöräl-
le, kun LCD-näyttöön on tul-
lut ”Keep hands on steering 
wheel” -varoitusviesti, järjes-
telmä keskeyttää ohjauspyö-
rän ohjaamisen.

• Järjestelmä ei hallitse ohjaus-
pyörää jatkuvasti, joten se 
ei mahdollisesti reagoi, kun 
kaistaviiva (tai tien reunaviiva) 
ylitetään hyvin suurella ajono-
peudella. Kuljettajan on aina 
noudatettava nopeusrajoituk-
sia käyttäessään järjestelmää.

• Jos kiinnität esineitä ohjaus-
pyörään, järjestelmä ei ehkä 
tehosta ohjausta tai hands off 
-hälytys ei ehkä toimi kunnol-
la.

• Muista poistaa kaista-avustin 
käytöstä, kun vedät perävau-
nua.  

OTM058042

 ■ Tyyppi A

OTM058043

 ■ Tyyppi B
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Kun virta-avain on ON-asennossa, 
paina kaista-avustinjärjestelmän pai-
niketta kojelaudassa ohjauspyörän 
vasemmalla puolella. (Ohjauspyö-
rän oikealla puolella, jos autossa on 
oikeanpuoleinen ohjaus.)
Merkkivalo syttyy mittaristossa val-
koisena. Tällöin kaista-avustinjärjes-
telmä on TOIMINTAVALMIUDESSA 
mutta EI AKTIVOITUNEENA.

Huomaa, että ajono-
peuden pitää olla vähin-
tään 60 km/h, jotta kais-
ta-avust in jär jeste lmä 

AKTIVOITUU. Merkkivalo syttyy mit-
taristossa vihreänä.
Merkkivalon väri muuttuu kais-
ta-avustinjärjestelmän tilan mukaan.

- Valkoinen:  Anturi ei havaitse kaista-
merkintöjä tai ajonopeus 
on alle 60 km/h.

- Vihreä:  Anturi havaitsee kaista-
merkinnät ja järjestelmä voi 
kääntää ohjauspyörää.

 Lisätietoja 
Kaista-avustin aktivoituu automaat-
tisesti, kun sytytysvirta kytketään 
moottorin käynnistyspainikkeella. 
Tällöin kytkimen merkkivalo syttyy 
ja merkkivalo mittaristossa syttyy 
aluksi valkoisena. Kuljettaja voi pois-
taa kaista-avustimen (LKA) käytöstä 
painamalla kaista-avustimen kytkintä 
ohjauspyörän vasemmalla puolella ja 
poistaa kaistavahdin (LDW) käytöstä 
LCD-näytön mukautettavien asetus-
ten tilassa. 

Kaista-avustimen aktivoitumi-
nen

• Jos haluat nähdä kaista-avustinjär-
jestelmän näytön LCD-näytössä, 
valitse ASSIST-tila ( ). Lisätietoja 
on luvun 3 kohdassa ”LCD-näytön 
tilat”.  

• Kun kaista-avustin on aktivoitu, 
kaistamerkinnät (tai tien reuna-
viiva) tunnistetaan, ajonopeus on 
yli 60 km/h ja kaikki aktivoitumisen 
ehdot täyttyvät, kaista-avustimen 
merkkivalo muuttuu vihreäksi ja 
kaista-avustin on valmis ohjaa-
maan ohjauspyörää.

i

OTM058064L
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• Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja 

järjestelmä havaitsee kaistamer-
kinnät, väri muuttuu harmaasta 
valkoiseksi.

• Vasemman kaistamerkinnän sym-
bolin väri muuttuu harmaasta val-
koiseksi, kun järjestelmä havaitsee 
sen.

• Oikean kaistamerkinnän symbo-
lin väri muuttuu harmaasta valkoi-
seksi, kun järjestelmä havaitsee 
sen.

• Jos ajonopeus ylittää 60 km/h ja 
kaista-avustinjärjestelmän painike 
on käytössä-asennossa, järjes-
telmä kytkeytyy päälle. Jos auto 
on siirtymässä pois kaistalta, kais-
ta-avustin toimii seuraavasti:

Mittariston LCD-näyttöön tulee varoi-
tussymboli. Mittariston LCD-näyttö-
ruudun symbolin vasen tai oikea 
kaistamerkintä vilkkuu sen mukaan, 
kumpaan suuntaan auto siirtyy.

Kaista-avustin on järjestelmä, 
joka auttaa kuljettajaa pitämään 
auton oikealla kaistalla (tai tiel-
lä). Kuitenkaan kuljettaja ei saa 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan hänen on tarkkailta-
va tieolosuhteita koko ajan ajon 
aikana.

 VAROITUS  
 ■  Järjestelmä ei tunnista 

kaistamerkintää
 ■  Järjestelmä tunnistaa 

kaistamerkinnän

OTM058064L/OTM058065L

 ■  Vasen 
kaistamerkintä

 ■  Oikea kaistamerkintä

OTM058066L/OTM058067L
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• Kaista-avustin kääntää ohjaus-
pyörää ja estää autoa siirtymästä 
kaistamerkinnän yli seuraavissa 
olosuhteissa.

 -  Ajonopeus on yli 60 km/h.
 -  Järjestelmä havaitsee kaistaviivat 

(tai tien reunaviivat)
 -  Auto on ajon aikana normaalisti 

kahden kaistaviivan välissä.
 -  Ohjauspyörää ei käännetä äkilli-

sesti.

Kun molemmat kaistaviivat (tai tien 
reunaviivat) havaitaan ja kaista-avus-
timen muut toimintaedellytykset täyt-
tyvät, kaista-avustimen merkkivalo 
muuttuu valkoisesta vihreäksi. Täl-
löin kaista-avustin on AKTIVOITU-
NEENA ja voi tarvittaessa ohjata 
ohjauspyörää.

Pidä kädet ohjauspyörällä
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos 
hän päästää usean sekunnin ajaksi 
irti ohjauspyörästä kaista-avustimen 
ollessa käytössä. 

 Lisätietoja 
Jos ohjauspyörästä pidetään kiin-
ni hyvin kevyesti, viesti saattaa silti 
ilmestyä, sillä kaista-avustinjärjestel-
mä ei välttämättä tunnista, että kul-
jettajan kädet ovat ohjauspyörällä.

i

OTM058065L

 ■ Kaista-avustin on käytössä

OIK057119L
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Kuljettajan otetta ei havaita.
Kaista-avustinjärjestelmä poistuu 
väliaikaisesti käytöstä.
Jos kuljettaja ei tartu ohjauspyö-
rään ”Keep hands on steering wheel” 
-viestin tultua näyttöön, järjestelmä 
ei ohjaa ohjauspyörää ja varoittaa 
kuljettajaa ainoastaan kaistamerkin-
nän (tai tien reunaviivan) ylityksestä.
Kun kuljettaja tarttuu uudelleen 
ohjauspyörään, kaista-avustin alkaa 
uudelleen ohjata ohjauspyörää. 

 Lisätietoja 
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 

järjestelmä on tekemässä ohjauslii-
kettä. 

• Ohjauspyörän kääntäminen saattaa 
tuntua raskaammalta, kun järjestel-
mä on aktivoitunut. 

i

OIK057120L

Varoitusviesti saattaa näkyä 
LCD-näytöllä viiveellä. Pidä 
kädet jatkuvasti ohjauspyörällä 
ajon aikana. 

 VAROITUS  

• Kuljettaja on vastuussa auton 
turvallisesta käsittelystä.  

• Kytke järjestelmä pois päältä 
seuraavissa olosuhteissa: 

 - huonoissa sääolosuhteissa
 - huonoissa tieolosuhteissa
 -  Jos sinun pitää tehdä toistu-

via ohjausliikkeitä.

 VAROITUS  
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Varoitusvalot ja viestit
Tarkista kaista-
avustinjärjestelmä

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, 
näytöllä näkyy varoitusviesti muuta-
mien sekuntien ajan. Jos toimintahäi-
riö jatkuu, kaista-avustinjärjestelmän 
vikamerkkivalo syttyy. 

Kaista-avustinjärjestelmän 
vikavalo

 Näytöllä näkyy(keltainen) 
kaista-avustinjärjestel-
män vikavalo, jos järjes-
telmässä on toimintahäi-
riö. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Toimi seuraavasti, kun järjestel-
mässä on toimintahäiriö:
• Sammuta moottori, käynnistä se 

uudelleen ja kytke järjestelmä 
päälle. 

• Tarkista, että virta-avain on 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö 
sääolosuhteista (esim. sumu, rank-
kasade).

• Tarkista, onko järjestelmän kame-
ran linssi likainen.

Suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä, jos ongelma ei korjaudu.

Kaista-avustinjärjestelmä ei ole 
AKTIVOITUNEENA ja eikä se 
puutu ohjauspyörän toimintaan 
seuraavissa olosuhteissa:
• Suuntavilkku on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi. Järjestelmä saat-
taa suorittaa vastaohjausliikkeen, 
jos vaihdat ajokaistaa käyttämättä 
suuntavilkkua.

• Autolla ei ajeta keskellä kaistaa, 
kun järjestelmä on päällä tai välit-
tömästi kaistan vaihtamisen jäl-
keen. 

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti. 

• Autolla ajetaan jyrkkään kaartee-
seen.

• Ajonopeus on alle 55 km/h tai yli 
180 km/h.

• Autolla tehdään äkillisiä kaistan-
vaihtoja.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, jos ylität kaistaviivan (tai tien 
reunan) äkillisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun painat jarrupoljinta äkil-
lisesti.

• Auto jarruttaa äkillisesti.

OIK057121L
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• Järjestelmä havaitsee kaistaviivan 
vain auton toisella puolella. 

• Järjestelmä ei voi avustaa ohjausta, 
kun kaista (tai tie) on erittäin leveä 
tai kapea.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi (esim. tietyöalueella).

• Autolla ajetaan jyrkkään rintee-
seen.

• Ohjauspyörää käännetään äkilli-
sesti. 

Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa olosuhteissa kais-
ta-avustinjärjestelmä saattaa toimia 
ennakoivasti, vaikka auto ei ole pois-
tumassa kaistalta, TAI kaista-avus-
tinjärjestelmä ei välttämättä avusta 
ohjausta tai varoita kaistalta poistu-
misesta:

Kun tie- ja ajo-olosuhteet ovat 
huonot
• Kaistaviiva tai tien reunaviiva ei 

erotu selvästi tiestä tai se on haa-
listunut tai epäselvästi merkitty.

• Kaistamerkinnän väri ei erotu kun-
nolla tienpinnasta. 

• Kamera havaitsee tien pinnassa 
muita merkintöjä kuin kaistamer-
kinnän.

• Kaistamerkintä (tai tien reunaviiva) 
on epäselvä tai kulunut.

• Kaistamerkinnät yhtyvät tai kaista-
merkintä jakautuu kahtia. (esimer-
kiksi tietullissa). 

• Ajokaistojen määrä vaihtelee tai 
kaistaviivat risteävät normaalista 
poikkeavalla tavalla.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi.

• Kaistamerkintä on erittäin kapea 
tai leveä.

• Ajokaista (tai tie) on erittäin kapea 
tai leveä.

• Kaistaviiva (tai tien reunaviiva) ei 
erotu esimerkiksi lumen, sateen, 
huonon tai likaisen tienpinnan tai 
muiden tekijöiden vuoksi.

• Keskikaiteen, puun tms. varjo peit-
tää kaistaviivan (tai tien reunavii-
van).

• Kaistaviivat eivät ole yhtäjak-
soisia tai autolla ajetaan tietyö-
maa-alueella.

• Tiessä on suojatiemerkintöjä tai 
muita symboleita. 

• Tunnelin kaistaviivan (tai tien reu-
naviivan) päällä on öljyä tms.

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esi-
merkiksi risteyksessä.

Ulkoisten olosuhteiden 
vaikutuksesta
• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-

sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 
eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on kaistanjakaja, esimerkiksi 
betonipalkki, kaide tai heijastinpyl-
väs, jonka kamera havaitsee.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpin-
nasta tai lätäköstä.

• Auringonvalo häikäisee näkymän 
eteenpäin.
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• Välimatka edellä olevaan autoon 
on liian lyhyt, jotta järjestelmä voisi 
havaita kaistamerkinnän (tai tien 
reunaviivan), tai edellä ajava auto 
ajaa kaistamerkinnän (tai tien reu-
naviivan) päällä.

• Tien pinta ei ole tasainen.
• Ajettaessa jyrkässä mäessä, nyp-

pylän yli tai mutkaisella tiellä.
• Auto tärisee voimakkaasti huono-

jen tieolosuhteiden vuoksi.
• Sisätaustapeilin ympäristö on liian 

lämmin suoran auringonvalon tms. 
takia.

Kun näkyvyys eteen on huono
• Tuulilasi tai kaista-avustinjärjestel-

män kameran linssi on lian tai 
roskien peitossa.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko.

• Kojelaudalle on asetettu esineitä 
tms.

• Anturi ei havaitse kaistamerkintää 
(tai tien reunaviivaa) sumun tai 
rankan vesi- tai lumisateen takia.

Kaista-avustimen toimintojen 
muokkaus
Kuljettaja voi kytkeä kaista-avusti-
men (LKA) sijasta käyttöön kaista-
vahtijärjestelmän (LDW) tai muut-
taa kaista-avustimen toimintatilaa 
LCD-näytöllä. Siirry kohtaan User 
Settings (Mukautettavat asetukset) 
 Driver Assistance (Kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Lane Safe-
ty (Kaistaturvallisuus)  Lane Kee-
ping Assist (LKA)/Lane Departure 
Warning (LDW)/Off (kaista-avustin / 
kaistavahti / poissa käytöstä).
Järjestelmä toimii oletuksena kais-
ta-avustintilassa (LKA).

Kaista-avustin (LKA)
Tämä tila avustaa kuljettajaa auton 
pitämisessä oikealla ajokaistalla. Jos 
auto pysyy kaistaviivojen välissä, jär-
jestelmä puuttuu harvoin ohjauspyö-
rän toimintaan tässä tilassa. Kais-
ta-avustin kuitenkin puuttuu ohjauk-
seen, jos auto alkaa siirtyä pois 
kaistalta tahattomasti.

Kaistavahti (LDW)
Kaistavahtijärjestelmä varoittaa kul-
jettajaa LCD-näytöllä ja varoitusää-
nellä, kun auto ylittää kaistaviivan 
tahattomasti. Järjestelmä ei suorita 
ohjausliikkeitä.

Pois päältä
Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, kais-
ta-avustinjärjestelmä kytkeytyy pois 
päältä.
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Kaista-avustinjärjestelmä (LKA) käyt-
tää tuulilasissa olevaa kameraa kais-
taviivojen tunnistamiseen ja auttaa 
kuljettajaa pitämään auton oikealla 
ajokaistalla. 
Kun järjestelmä havaitsee, että auto 
ylittää kaistaviivan tahattomasti, 
se ilmoittaa tilanteesta kuljettajal-
le LCD-näytöllä ja varoitusäänellä 
ja tekee vastaohjausliikkeen pitääk-
seen auton kaistalla.

KAISTA-AVUSTIN (LKA) (EUROOPAN ULKOPUOLELLA) (JOS VARUSTEENA)

OTM058029

Kaista-avustin (LKA) on kuljet-
tajaa avustava toiminto, eikä 
se korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan pitää tarkkailla 
ajonopeutta ja valvoa liikenneti-
lannetta sekä auton ympäristöä.

 VAROITUS  

Noudata seuraavia varotoimia, 
kun käytät kaista-avustinta:
• Älä käännä ohjauspyörää 

äkillisesti, kun järjestelmä on 
suorittamassa ohjausliikettä.

• Kaista-avustin estää kaista-
viivan tahattoman ylittämisen 
suorittamalla pieniä vasta-
ohjausliikkeitä. Kuljettajan 
tulee tästä huolimatta pitää 
auto oikealla ajokaistalla eikä 
luottaa järjestelmän virheettö-
mään toimintaan.  

 VAROITUS  

• Kaista-avustinjärjestelmän 
toiminta voi estyä tai se saat-
taa toimia epäasianmukaisesti 
tien kunnosta ja ympäristöstä 
riippuen. Ole ajaessasi aina 
varovainen.

• Älä pura kameraa väliaikaises-
ti ikkunan sävyttämistä varten 
tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat 
sen uudelleen, suosittelem-
me, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä mahdollista kalib-
rointia varten.

• Jos vaihdat tuulilasin, kais-
ta-avustimen kameran tai 
niihin liittyviä ohjauspyörän 
osia, suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä 
mahdollista kalibrointia var-
ten.
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Kaista-avustimen toiminta

Kaista-avustimen kytkeminen käyt-
töön / pois käytöstä:

• Järjestelmä havaitsee kais-
taviivat kamera-anturilla ja 
tekee ohjausliikkeet tämän 
tiedon perusteella, joten se ei 
mahdollisesti toimi oikein, jos 
kaistaviivat eivät erotu selväs-
ti. 

 Lisät ietoja on kohdassa 
Järjestelmän rajoitukset.

• Älä poista tai vaurioita kais-
ta-avustimeen liittyviä osia.

• Et ehkä kuule kaista-avusti-
men varoitusääntä, jos audio-
laitteisto on liian kovalla.

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-antu-
riin.

• Pidä aina molemmat kädet 
ohjauspyörällä kaista-avus-
timen ollessa käytössä. Jos 
et aseta käsiä ohjauspyöräl-
le, kun LCD-näyttöön on tul-
lut ”Keep hands on steering 
wheel” -varoitusviesti, järjes-
telmä keskeyttää ohjauspyö-
rän ohjaamisen.

• Järjestelmä ei ohjaa järjes-
telmää jatkuvasti, joten se ei 
mahdollisesti reagoi, kun kais-
taviiva ylitetään hyvin suurella 
ajonopeudella. Kuljettajan on 
aina noudatettava nopeusra-
joituksia käyttäessään järjes-
telmää.

• Jos kiinnität esineitä ohjaus-
pyörään, järjestelmä ei ehkä 
tehosta ohjausta tai hands off 
-hälytys ei ehkä toimi kunnol-
la.

• Muista poistaa kaista-avustin 
käytöstä, kun vedät perävau-
nua.  

OTM058042

 ■ Tyyppi A

OTM058043

 ■ Tyyppi B
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Kun virta-avain on ON-asennossa, 
paina kaista-avustinjärjestelmän pai-
niketta kojelaudassa ohjauspyörän 
vasemmalla puolella. (Ohjauspyö-
rän oikealla puolella, jos autossa on 
oikeanpuoleinen ohjaus.)
Merkkivalo syttyy mittaristossa val-
koisena. Tällöin kaista-avustinjärjes-
telmä on TOIMINTAVALMIUDESSA 
mutta EI AKTIVOITUNEENA.

Huomaa, että ajono-
peuden pitää olla vähin-
tään 60 km/h, jotta kais-
ta-avust in jär jeste lmä 

AKTI VOITUU. Merkkivalo syttyy mit-
taristossa vihreänä.
Merkkivalon väri muuttuu kais-
ta-avustinjärjestelmän tilan mukaan.

- Valkoinen:  Anturi ei havaitse kaista-
merkintöjä tai ajonopeus 
on alle 60 km/h.

- Vihreä:  Anturi havaitsee kaista-
merkinnät ja järjestelmä voi 
kääntää ohjauspyörää.

 Lisätietoja - 
(koskee Lähi-itää)

Jos merkkivalo (valkoinen) on akti-
voitunut edellisen käynnistyksen 
aikana, järjestelmä kytkeytyy päälle 
ilman muita ohjauksia. Jos painat 
kaista-avustimen painiketta uudel-
leen, mittariston merkkivalo sammuu. 

 Lisätietoja - 
 (ei koske Lähi-itää)

Kaista-avustin aktivoituu automaat-
tisesti, kun sytytysvirta kytketään 
moottorin käynnistyspainikkeella. 
Tällöin kytkimen merkkivalo syttyy 
ja merkkivalo mittaristossa syttyy 
aluksi valkoisena. Kuljettaja voi pois-
taa kaista-avustimen (LKA) käytöstä 
painamalla kaista-avustimen kytkin-
tä, joka sijaitsee mittaristossa kul-
jettajan oikealla puolella alhaalla, ja 
poistaa kaistavahdin (LDW) käytöstä 
LCD-näytön mukautettavien asetus-
ten tilassa. 

Kaista-avustimen 
aktivoituminen

• Jos haluat nähdä kaista-avustinjär-
jestelmän näytön LCD-näytössä, 
valitse ASSIST-tila ( ). Lisätietoja 
on luvun 3 kohdassa ”LCD-näytön 
tilat”.  

• Jos kaista-avustimen aktivoinnin 
jälkeen kaistamerkinnät tunniste-
taan, ajonopeus on yli 60 km/h ja 
kaikki aktivoitumisen ehdot täytty-
vät, kaista-avustimen merkkivalo 
muuttuu vihreäksi ja ohjauspyörää 
ohjataan.

i

i

OTM058064L
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• Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja 
järjestelmä havaitsee kaistamer-
kinnät, väri muuttuu harmaasta 
valkoiseksi.

• Vasemman kaistamerkinnän sym-
bolin väri muuttuu harmaasta val-
koiseksi, kun järjestelmä havaitsee 
sen.

• Oikean kaistamerkinnän symbo-
lin väri muuttuu harmaasta valkoi-
seksi, kun järjestelmä havaitsee 
sen.

• Jos ajonopeus ylittää 60 km/h ja 
kaista-avustinjärjestelmän painike 
on käytössä-asennossa, järjes-
telmä kytkeytyy päälle. Jos auto 
on siirtymässä pois kaistalta, kais-
ta-avustin toimii seuraavasti:

Mittariston LCD-näyttöön tulee varoi-
tussymboli. Mittariston LCD-näyttö-
ruudun symbolin vasen tai oikea 
kaistamerkintä vilkkuu sen mukaan, 
kumpaan suuntaan auto siirtyy.

Kaista-avustin (LKA) pyrkii pitä-
mään auton halutulla ajokaistal-
la. Kuitenkaan kuljettaja ei saa 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan hänen on tarkkailta-
va tieolosuhteita koko ajan ajon 
aikana.

 VAROITUS  
 ■  Järjestelmä ei tunnista 

kaistamerkintää
 ■  Järjestelmä tunnistaa 

kaistamerkinnän

OTM058064L/OTM058065L

 ■  Vasen 
kaistamerkintä

 ■ Oikea kaistamerkintä

OTM058066L/OTM058067L
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• Kaista-avustin kääntää ohjaus-

pyörää ja estää autoa siirtymästä 
kaistamerkinnän yli seuraavissa 
olosuhteissa.

 -  Ajonopeus on yli 60 km/h.
 -  Järjestelmä havaitsee molemmat 

kaistaviivat (koskee Lähi-itää)
 -  Auto on ajon aikana normaalisti 

kahden kaistaviivan välissä. (Kos-
kee Lähi-itää)

 -  Järjestelmä havaitsee kaistaviivat 
(ei koske Lähi-itää)

 -  Auto on ajon aikana normaalisti 
kaistaviivojen välissä. (Ei koske 
Lähi-itää)

 -  Ohjauspyörää ei käännetä äkilli-
sesti.

Kun molemmat kaistaviivat havaitaan 
ja kaista-avustimen muut toiminta-
edellytykset täyttyvät, kaista-avusti-
men merkkivalo muuttuu valkoisesta 
vihreäksi. Tällöin kaista-avustin on 
AKTIVOITUNEENA ja voi tarvittaes-
sa ohjata ohjauspyörää. (Koskee 
Lähi-itää)
Kun kaistaviivat havaitaan ja kais-
ta-avustimen muut toimintaedellytyk-
set täyttyvät, kaista-avustimen merk-
kivalo muuttuu valkoisesta vihreäksi. 
Tällöin kaista-avustin on AKTIVOI-
TUNEENA ja voi tarvittaessa ohjata 
ohjauspyörää. (Ei koske Lähi-itää)

Pidä kädet ohjauspyörällä
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos 
hän päästää usean sekunnin ajaksi 
irti ohjauspyörästä kaista-avustimen 
ollessa käytössä. 

 Lisätietoja 
Jos ohjauspyörästä pidetään kiin-
ni hyvin kevyesti, viesti saattaa silti 
ilmestyä, sillä kaista-avustinjärjestel-
mä ei välttämättä tunnista, että kul-
jettajan kädet ovat ohjauspyörällä.

i

OTM058065L

 ■ Kaista-avustin on käytössä

OIK057119L



5-174

Ajaminen

Kuljettajan otetta ei havaita.
Kaista-avustinjärjestelmä poistuu 
väliaikaisesti käytöstä.
Jos kuljettaja ei tartu ohjauspyö-
rään ”Keep hands on steering wheel” 
-viestin tultua näyttöön, järjestelmä 
ei ohjaa ohjauspyörää ja varoittaa 
kuljettajaa ainoastaan kaistamerkin-
töjen ylityksestä.
Kun kuljettaja tarttuu uudelleen 
ohjauspyörään, kaista-avustin alkaa 
uudelleen ohjata ohjauspyörää. 

 Lisätietoja 
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 

järjestelmä on tekemässä ohjauslii-
kettä. 

• Ohjauspyörän kääntäminen saattaa 
tuntua raskaammalta, kun järjestel-
mä on aktivoitunut. 

i

OIK057120L

Varoitusviesti saattaa näkyä 
LCD-näytöllä viiveellä. Pidä 
kädet jatkuvasti ohjauspyörällä 
ajon aikana. 

 VAROITUS  

• Kuljettaja on vastuussa auton 
turvallisesta käsittelystä.  

• Kytke järjestelmä pois päältä 
seuraavissa olosuhteissa: 

 - huonoissa sääolosuhteissa
 - huonoissa tieolosuhteissa
 -  Jos sinun pitää tehdä toistu-

via ohjausliikkeitä.

 VAROITUS  
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Varoitusvalot ja viestit
Tarkista kaista-avustinjärjestelmä

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, 
näytöllä näkyy varoitusviesti muuta-
mien sekuntien ajan. Jos toimintahäi-
riö jatkuu, kaista-avustinjärjestelmän 
vikamerkkivalo syttyy. 

Kaista-avustinjärjestelmän vika-
valo

 Näytöllä näkyy(keltainen) 
kaista-avustinjärjestel-
män vikavalo, jos järjes-
telmässä on toimintahäi-
riö. Suosittelemme, että 
tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Toimi seuraavasti, kun järjestel-
mässä on toimintahäiriö:
• Sammuta moottori, käynnistä se 

uudelleen ja kytke järjestelmä 
päälle. 

• Tarkista, että virta-avain on 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö 
sääolosuhteista (esim. sumu, rank-
kasade).

• Tarkista, onko järjestelmän kame-
ran linssi likainen.

Suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-liik-
keessä, jos ongelma ei korjaudu.

Kaista-avustinjärjestelmä ei ole 
AKTIVOITUNEENA ja eikä se 
puutu ohjauspyörän toimintaan 
seuraavissa olosuhteissa:
• Suuntavilkku on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi. Järjestelmä saat-
taa suorittaa vastaohjausliikkeen, 
jos vaihdat ajokaistaa käyttämättä 
suuntavilkkua.

• Autolla ei ajeta keskellä kaistaa, 
kun järjestelmä on päällä tai välit-
tömästi kaistan vaihtamisen jäl-
keen. 

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti. 

• Autolla ajetaan jyrkkään kaartee-
seen.

• Ajonopeus on alle 55 km/h tai yli 
180 km/h.

• Autolla tehdään äkillisiä kaistan-
vaihtoja.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun vaihdat kaistaa nopeasti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun painat jarrupoljinta äkil-
lisesti.

• Auto jarruttaa äkillisesti.

OIK057121L
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• Järjestelmä havaitsee kaistaviivan 
vain auton toisella puolella. 

• Järjestelmä ei voi avustaa ohjausta, 
kun kaista (tai tie) on erittäin leveä 
tai kapea.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi (esim. tietyöalueella).

• Autolla ajetaan jyrkkään rintee-
seen.

• Ohjauspyörää käännetään äkilli-
sesti. 

Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa olosuhteissa kais-
ta-avustinjärjestelmä saattaa toimia 
ennakoivasti, vaikka auto ei ole pois-
tumassa kaistalta, TAI kaista-avus-
tinjärjestelmä ei välttämättä avusta 
ohjausta tai varoita kaistalta poistu-
misesta:

Kun tie- ja ajo-olosuhteet ovat 
huonot
• Kaistaviiva ei erotu selvästi tai se 

on haalistunut tai muuten epä-
selvä.

• Kaistamerkinnän väri ei erotu kun-
nolla tienpinnasta. 

• Kamera havaitsee tien pinnassa 
muita merkintöjä kuin kaistamer-
kinnän.

• Kaistamerkintä on epäselvä tai 
kulunut.

• Kaistamerkinnät yhtyvät tai kaista-
merkintä jakautuu kahtia. (esimer-
kiksi tietullissa) 

• Ajokaistojen määrä vaihtelee tai 
kaistaviivat risteävät normaalista 
poikkeavalla tavalla.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi.

• Kaistamerkintä on erittäin kapea 
tai leveä.

• Ajokaista (tai tie) on erittäin kapea 
tai leveä.

• Kaistaviivat eivät erotu esimerkiksi 
lumen, sateen, huonon tai likaisen 
tienpinnan tai muiden tekijöiden 
vuoksi.

• Keskikaiteen tai puun varjo peittää 
kaistaviivan.

• Kaistaviivat eivät ole yhtäjak-
soisia tai autolla ajetaan tietyö-
maa-alueella.

• Tiessä on suojatiemerkintöjä tai 
muita symboleita. 

• Tunnelin kaistamerkinnän päällä 
on öljyä tms.

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esi-
merkiksi risteyksessä.

Ulkoisten olosuhteiden 
vaikutuksesta
• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-

sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 
eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on kaistanjakaja, esimerkiksi 
betonipalkki, kaide tai heijastinpyl-
väs, jonka kamera havaitsee.

• Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu märästä tienpin-
nasta tai lätäköstä.

• Auringonvalo häikäisee näkymän 
eteenpäin.



5-177

Ajam
inen

5

• Välimatka edellä olevaan autoon 
on liian lyhyt, jotta järjestelmä voi 
havaita kaistamerkinnän, tai edellä 
ajava auto ajaa kaistamerkinnän 
päällä.

• Tien pinta ei ole tasainen.
• Ajettaessa jyrkässä mäessä, nyp-

pylän yli tai mutkaisella tiellä.
• Auto tärisee voimakkaasti huono-

jen tieolosuhteiden vuoksi.
• Sisätaustapeilin ympäristö on liian 

lämmin suoran auringonvalon tms. 
takia.

Kun näkyvyys eteen on huono
• Tuulilasi tai kaista-avustinjärjestel-

män kameran linssi on lian tai 
roskien peitossa.

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko.

• Kojelaudalle on asetettu esineitä 
tms.

• Anturi ei havaitse kaistamerkin-
tää sumun tai rankan vesi- tai 
lumisateen takia.

Kaista-avustimen toimintojen 
muokkaus
Kuljettaja voi kytkeä kaista-avusti-
men (LKA) sijasta käyttöön kaista-
vahtijärjestelmän (LDW) tai muut-
taa kaista-avustimen toimintatilaa 
LCD-näytöllä. Siirry kohtaan User 
Settings (Mukautettavat asetukset) 
 Driver Assistance (Kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Lane Safe-
ty (Kaistaturvallisuus)  Lane Kee-
ping Assist (LKA)/Lane Departure 
Warning (LDW)/Off (kaista-avustin / 
kaistavahti / poissa käytöstä).
Järjestelmä toimii oletuksena kais-
ta-avustintilassa (LKA).

Kaista-avustin (LKA)
Tämä tila avustaa kuljettajaa auton 
pitämisessä oikealla ajokaistalla. Jos 
auto pysyy kaistaviivojen välissä, jär-
jestelmä puuttuu harvoin ohjauspyö-
rän toimintaan tässä tilassa. Kais-
ta-avustin kuitenkin puuttuu ohjauk-
seen, jos auto alkaa siirtyä pois 
kaistalta tahattomasti.

Kaistavahti (LDW)
Kaistavahtijärjestelmä varoittaa kul-
jettajaa LCD-näytöllä ja varoitusää-
nellä, kun auto ylittää kaistaviivan 
tahattomasti. Järjestelmä ei suorita 
ohjausliikkeitä.

Pois päältä
Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, kais-
ta-avustinjärjestelmä kytkeytyy pois 
päältä.
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Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä (DAW) varoittaa kuljettajaa 
väsymisen tasosta tai epätarkasta 
ajotavasta.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kun auto toimitetaan tehtaalta, kul-

jettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä on oletusarvoisesti käytössä. 

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä kytketään käyttöön 
käynnistämällä moottori ja valitse-
malla LCD-näytössä User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Dri-
ver Assistance (kuljettajaa avus-
tavat järjestelmät)  Driver Atten-
tion Warning (Kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä)  High Sen-
sitivity/Normal Sensitivity (korkea 
herkkyys / normaali herkkyys). 

• Kuljettaja voi valita vireystilan val-
vontajärjestelmän toimintatilan. 

 -  Off (pois päältä): Kuljettajan vire-
ystilan valvontajärjestelmä on 
kytketty pois käytöstä.  

 -  Normal Sensitivity (normaali 
herkkyys): kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä varoittaa kul-
jettajaa väsymisen tasosta tai 
epätarkasta ajotavasta.

 -  High Sensitivity (korkea herk-
kyys): Kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä varoittaa kuljet-
tajaa väsymisen tasosta tai epä-
tarkasta ajotavasta aiemmin kuin 
normaalitilassa. 

• Valitut kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmän asetukset eivät 
poistu muistista, kun moottori 
käynnistetään uudelleen. 

 

Kuljettajan vireystason osoitus 
KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJ RJESTLEM  (DAW) (JOS VARUSTEENA)

OIK057129L

 ■ Järjestelmä poiskytketty 

OIK057130L

 ■ Huolellinen ajotapa 
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• Kuljettaja voi tarkkailla omaa ajo-

kuntoaan LCD-näytön osoituksen 
avulla. 

 Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmän näyttö tulee näkyviin, kun 
LCD-näytöltä valitaan ASSIST-tilan 
välilehti ( ), jos järjestelmä on 
aktivoitunut. (Lisätietoja on luvun 
3 kohdassa ”LCD-näytön tilat”.)

• Kuljettajan vireystila esitetään 
näytössä asteikolla 1–5. Pienempi 
arvo tarkoittaa heikompaa vireysti-
laa. 

• Arvo pienenee, jos kuljettaja ei 
pidä taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Arvo suurenee, kun järjestelmä tul-
kitsee kuljettajan ajotapaa aktiivi-
sesti tietyn ajan kuluessa. 

• Kun kuljettaja kytkee järjestelmän 
päälle ajon aikana, se näyttää 
edellisen tauon ja tason.

Pidä tauko

• ”Consider taking a break” (sinun 
kannattaa pitää tauko) -viesti tulee 
LCD-näyttöön ja varoitusmerk-
kiääni ilmoittaa kuljettajalle, että 
hänen kannattaa pitää tauko, kun 
vireystaso on laskenut alle 1:n.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä ei ehdota taukoa, jos 
kokonaisajoaika on alle 10 minuut-
tia.

Järjestelmän nollaus 
• Kun kuljettaja nollaa kuljettajan 

vireystilan valvontajärjestelmän, 
edellisen tauon ajaksi asetetaan 
00:00 ja kuljettajan vireystasoksi 5 
(erittäin virkeä). 

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmän arvoksi asetetaan 00:00 
ja kuljettajan vireystasoksi 5 seu-
raavissa tilanteissa: 

 - Moottori on sammutettu. 
 -  Kuljettaja avaa turvavyön ja kul-

jettajan oven. 
 -  Kun auto on pysähtynyt yli 10 

minuutin ajaksi. 
• Kuljettajan vireystilan valvontajär-

jestelmä kytkeytyy takaisin käyt-
töön, kun kuljettaja lähtee ajamaan.

OPDE056063

OIK057131L

 ■ Epätarkka ajotapa
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Järjestelmän valmiustila

Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä siirtyy valmiustilaan ja Stand-
by-näyttö näkyy seuraavissa tilan-
teissa: 
-  Kamera ei tunnista kaistaa. 
-  Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 

180 km/h. 

Järjestelmän toimintahäiriö

Check Driver Attention Warning 
(DAW) system (Tarkista kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmä)
Kun näyttöön tulee ”Check Driver 
Attention Warning (DAW) system” 
-viesti (Tarkista kuljettajan vireys-
tilan valvontajärjestelmä), järjestel-
mä ei toimi asianmukaisesti. Tässä 
tapauksessa suosittelemme, että tar-
kastutat auton valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

OTM058162L OIK057134L

• Kuljettajan vireystilan valvon-
tajärjestelmä on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikä se 
korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan vastuulla on ajaa 
aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. Tarkkaile liiken-
netilannetta jatkuvasti.

• Järjestelmä voi ehdottaa 
tauon pitämistä kuljettajan 
ajotavan mukaan, vaikka hän 
ei tuntisi väsymystä.

• Väsyneen kuljettajan on pidet-
tävä taukoja, vaikka kuljetta-
jan vireystilan valvontajärjes-
telmä ei ehdota sitä. 

 VAROITUS  
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 HUOMAUTUS

Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä hyödyntää tuulilasis-
sa olevaa kamera-anturia. Jotta 
kamera-anturi pysyy hyvässä kun-
nossa, noudata seuraavia ohjeita: 
• Tuulilasiin EI SAA kiinnittää lisä-

varusteita eikä tarroja, eikä tuu-
lilasia saa sävyttää. 

• Kojelaudan päälle ei saa aset-
taa mitään valoa heijastavaa 
(kuten valkoista paperia tai pei-
liä). Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmän toiminta-
häiriöitä. 

• Vältä ajotilanteita, joissa kame-
ra-anturi uppoaa kokonaan 
veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Älä pura kameraa väliaikaises-
ti, sävytettyä ikkunaa varten tai 
kiinnittääksesi ikkunaan pinnoit-
teita tai lisävarusteita. Jos purat 
kameran ja kokoat sen uudel-
leen, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä mahdollista 
kalibrointia varten.

Kuljettajan vireystilan valvon-
tajärjestelmä ei toimi oletetulla 
tavalla seuraavissa tilanteissa, 
ja järjestelmän hälytyksiä ei 
aina saada: 
• Kaistaviivan tunnistusjär-

jestelmä toimii rajallisesti. 
(Lisätietoja on tämän luvun 
kohdassa ”Kaista-avustin 
(LKA)”.) 

• Ajoneuvolla ajetaan äkillisiä 
kiihdytyksiä tehden tai mut-
kitellen ja esteitä väistellen 
(esim. tietyömaalla, muita ajo-
neuvoja tai esteitä väistellen 
tai kuoppaisella tiellä). 

• Ajolinjan pitokyky on heiken-
tynyt merkittävästi (mahdol-
lisesti rengaspaineiden vaih-
telun, renkaiden epätasaisen 
kulumisen tai pyöränsuun-
tauksen aurauksen/harituk-
sen vuoksi). 

 HUOMIO • Autolla ajetaan mutkaisella 
tiellä.

• Autolla ajetaan tuulisella 
alueella.

• Autolla ajetaan kuoppaisella 
tiellä.

• Seuraavat kuljettajaa avus-
tavat järjestelmät säätelevät 
auton toimintaa:

 -  Kaista-avustin (LKA)
 -  Törmäysvaroittimella varus-

tettu automaattinen hätäjar-
rutusjärjestelmä (FCA)

 -  Älykäs vakionopeussäädin 
(SCC)

Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmän varoitusmerkkiää-
net voivat peittyä audiojärjestel-
män soittoäänen alle, jos äänen-
voimakkuus on liian suuri. 

 HUOMIO
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Nopeudenrajoittimen toiminta
Käytä nopeudenrajoitinta, kun et 
halua ajonopeuden ylittävän tiettyä 
nopeusrajaa.
Kun asetettu nopeusraja ylitetään, 
järjestelmä antaa varoituksen (kuulet 
varoitusäänen ja asetettu nopeus 
vilkkuu), joka jatkuu, kunnes ajono-
peus laskee alle asetetun nopeus-
rajan.

 Lisätietoja
Vakionopeudensäädintä ei voida käyt-
tää, kun nopeudenrajoitin on käytös-
sä.

Nopeudenrajoittimen 
asetuspainikkeet

:  Vakionopeussäätimen vaih-
to nopeudenrajoitin-tilaan.

RES+:  Palaa asetettuun nopeuden-
rajoittimen asetukseen tai 
kasvattaa sitä.

SET-:  Asettaa nopeusvaroittimen 
asetuksen tai vähentää sitä.

O (CANCEL):  Poistaa nopeudenra-
joittimen käytöstä.

i

NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)

Järjestelmä  Vakionopeussäädin / 
pois päältä  älykäs vakionopeus- 
  säädin

          Nopeudenrajoitin 

OTM058160L

 ■ Tyyppi A

OTM058144L

 ■ Tyyppi B
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Nopeusrajan asettaminen

1.   Kytke järjestelmä käyttöön paina-
malla painiketta . Nopeu-
denrajoittimen merkkivalo syttyy 
mittaristossa.

2.   Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-).

3.  •  Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja 
vapauta kytkin, kun nopeusraja 
on asetettu sopivaksi. 

  •  Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja 
pidä kytkintä tässä asennossa. 
Nopeusraja nousee tai laskee 5 
km/h.

Asetettu nopeusraja tulee näkyviin 
mittariston näytölle.
Ajonopeus ei ylitä asetettua nopeus-
rajaa, jos kaasupoljinta ei paineta yli 
50 % sen liikematkasta.
Jos kuitenkin kaasupoljinta paine-
taan yli 70 % sen liikematkasta, 
ajonopeus on mahdollista kiihdyt-
tää yli nopeusrajan. Tällöin asetettu 
nopeusraja vilkkuu näytöllä ja kuulet 
varoitusäänen, kunnes ajonopeus 
laskee alle nopeusrajan.

OTM058145L

OTM058146L

OTM058037L
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Kytke nopeudenrajoitin pois 
käytöstä seuraavasti:

• Paina  -painiketta.
• Asetettu nopeusraja poiste-

taan käytöstä painamalla kerran 
O (CANCEL) -painiketta, mutta 
nopeudenrajoitinjärjestelmä ei 
kytkeydy kokonaan pois päältä. 
Voit palauttaa nopeusrajan takai-
sin käyttöön painamalla RES+- 
tai SET-kytkintä, kunnes haluttu 
nopeus on asetettu.

OTM058037L
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Ylinopeusvaroitin (ISLW-järjestelmä) 
näyttää kuljettajalle nopeusrajoituk-
set ja ohituskieltomerkit mittaristossa 
ja navigointijärjestelmän näytössä. 
ISLW-järjestelmä tunnistaa liikenne-
merkit tuulilasin yläreunaan kiinnite-
tyn kamerajärjestelmän avulla. 
ISLW-järjestelmä käyttää myös 
navigointijärjestelmää ja auton tietoja 
apuna nopeusrajoitustietojen näyttä-
misessä.

 Lisätietoja
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä seuraavissa tapauksissa:
• Tuulilasi vaihdetaan.
• Kamera tai siihen liittyviä osia on 

korjattu tai irrotettu. 

i

YLINOPEUSVAROITIN (ISLW) (JOS VARUSTEENA)

OTM058029

• Älä pura kameraa väliaikaises-
ti ikkunan sävyttämistä varten 
tai kiinnittääksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisävarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat 
sen uudelleen, suosittelem-
me, että tarkastutat järjestel-
män valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä mahdollista kalib-
rointia varten.

• Älä aseta kojelaudan pääl-
le mitään valoa heijastavaa 
(kuten valkoista paperia tai 
peiliä). Vähäinenkin heijastus 
voi aiheuttaa järjestelmän toi-
mintahäiriöitä.

• Järjestelmä ei ole käytössä 
kaikissa maissa.

• Yl inopeusvaroit in ( ISLW-
järjestelmä) on ainoastaan 
kuljettajaa avustava järjes-
telmä. Se ei aina pysty näyt-
tämään nopeusrajoituksia ja 
ohituskieltomerkkejä oikein.

• Kuljettaja on aina vastuussa 
siitä, ettei nopeusrajoituksia 
ylitetä. 

• Liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä tunnistaa liikenne-
merkit kameran avulla nope-
usrajoitustietojen näyttämi-
seksi. 

 Tämän vuoksi liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä ei 
ehkä toimi asianmukaisesti, 
jos liikennemerkkien tunnis-
tus on vaikeaa. Lisätietoja on 
kohdassa Järjestelmän rajoi-
tukset.

• Vältä ajotilanteita, joissa 
kamera-anturi uppoaa koko-
naan veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa pur-
kaa, ja sitä pitää suojella 
iskuilta.

 VAROITUS  
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Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kuljettaja voi kytkeä ylinopeus-

varoittimen päälle valitsemalla 
User Settings (käyttäjäasetukset) 
 Driver Assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät)  Driving 
Assist (ajamisen apujärjestelmät) 
 Speed Limit Warning (ylinope-
usvaroitin).

• Kun ISLW-järjestelmä on käytössä, 
nopeusrajoituksen ja ohituskiellon 
symbolit tulevat näyttöön.

• Kun ISLW-järjestelmä aktivoidaan 
navigointiasetuksissa, yllä maini-
tut tiedot ja rajoitukset näytetään 
myös navigoinnissa.

Järjestelmän aktivoituminen
• Kun auto ohittaa liikennemerkin, 

jonka järjestelmä tunnistaa, näyt-
töön tulee näkyviin nopeusrajoitus 
tai ohituskieltoa koskeva varoitus. 

• Järjestelmä näyttää edellisen 
nopeusrajoituksen heti, kun virta-
lukko asetetaan ON-asentoon. 

• Samalle tielle saattaa olla voimassa 
eri nopeusrajoituksia. ISLW-jär-
jestelmän näyttämät tiedot riippu-
vat ajo-olosuhteista. Järjestelmä 
tunnistaa myös liikennemerkkien 
lisäkilvet (esim. ”sateella”, suun-
tanuolet jne.) ja vertaa niitä auton 
sisäisiin tietoihin (esim. pyyhkimien 
toiminta, suuntavilkku kytketty).

 Lisätietoja 
Mittariston ja navigointijärjestelmän 
nopeusrajoitustiedot poikkeavat jos-
kus toisistaan. Tarkista tässä tapauk-
sessa navigointijärjestelmän nopeus-
yksikön asetus. 

Näyttö
Näyttö mittariston alaosassa

Mittariston näytössä näkyvät nope-
usrajoitus- ja ohituskieltomerkit ja 
niiden lisäkilvet.i

OTM048177L
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Liikennemerkin lisäkilpi
Jos ISLW-järjestelmä havaitsee 
lisäkilven, liikennemerkkien symbo-
lit menevät päällekkäin mittariston 
nopeusrajoitusnäytön alaosaan tai 
vasemmalle puolelle. 
Samalla tiellä voi olla eri nopeusra-
joituksia. Nopeusrajoitus voi olla esi-
merkiksi normaalisti 120 km/h, mutta 
sateella tai lumisateella 90 km/h.
Lisäkilpi osoittaa, että likennemer-
kin osoittamaa nopeusrajoitusta tai 
ohituskieltoa on noudatettava tietyis-
sä olosuhteissa, kuten sateella tai 
lumisateella.

Lisäliikennemerkit
• Symboli näkyy mittaristossa ja 

navigointijärjestelmän näytössä, 
kun ISLW-järjestelmällä ei ole luo-
tettavaa nopeusrajoitustietoa. 

• Symboli näkyy mittaristossa ja 
navigointijärjestelmän näytössä, 
kun ISLW-järjestelmä tunnistaa 
ohituskieltomerkin. 

WTL-220

 ■ Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa

OTM048178L WTL-222/WTL-221

 ■ Ohituskielto
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• Nopeusrajoituksen päättymistä 
osoittava symboli näkyy mittaris-
tossa Saksassa sellaisilla teillä, 
jossa ei ole nopeusrajoitusta. Se 
näkyy seuraavaan nopeusrajoitus-
merkkiin saakka. 

• Kun auto on ohittanut nopeusrajoi-
tuksen päättymisestä ilmoittavan 
merkin, ISLW-järjestelmä ilmoittaa 
kuljettajalle seuraavasta sovel-
lettavasta nopeusrajoituksesta 
navigointijärjestelmästä saatujen 
tietojen pohjalta. 

Näyttö mittariston Assist-tilassa
Kuljettaja voi tarkastella ISLW-järjes-
telmän antamia tietoja LCD-näytöllä.
ISLW-järjestelmän näyttö tulee 
näkyviin, kun LCD-näytöltä valitaan 
Assist-tilan välilehti ( ), jos jär-
jestelmä on aktivoitu. Lisätietoja on 
luvun 3 kohdassa ”LCD-näytön tilat”.

WUM-205

 ■ Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)

WUM-207/WUM-208

 ■ Nopeusrajoitus päättyy
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1.   Tien nopeusrajoitus ja mahdolli-

nen ohituskielto
2.   Lisäkilvellä varustettu nopeusrajoi-

tus- tai ohituskieltomerkki
3.   Liikennemerkin lisäkilpi: perä-

vaunu, sade, lumisade tai tyhjä tila
❈   Tyhjä tila: muu liikennemerkin lisä-

kilpi (kellonaika tms.)

  Lisätietoja
Lisäkilvellä tarkennettu nopeusrajoi-
tus tai ohituskielto voi poiketa tien 
normaalista nopeusrajoituksesta ja 
ohituskiellosta.
Lisäkilvellä tarkennetut nopeusrajoi-
tus ja ohituskielto katoavat mittaris-
ton näytöltä tietyn matkan ajamisen 
jälkeen.
Jos ISLW-järjestelmä ei tunnista lii-
kennemerkkiä, näytöllä ei näy mitään.  

ISLW-järjestelmän poistaminen 
käytöstä

Jos järjestelmä poistetaan käytöstä 
mukautettavien asetusten tilan kaut-
ta, tämä viesti tulee näkyviin mittaris-
ton LCD-näyttöön, kun ISLW-näyttö 
on valittu Assist-tilasta ( ). 

i

OTM048180L

OTM048179L
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Varoitusviesti

Ylinopeusvaroitin poistettu käytös-
tä. Kamera peittynyt.
Näytön varoitusviesti ilmoittaa, että 
kameran linssin edessä on este. Yli-
nopeusvaroitin (ISLW-järjestelmä) ei 
toimi ennen kuin este poistetaan. 
Tarkista tuulilasi kameran kohdalta 
ja ympäriltä. Jos varoitusviesti näkyy, 
vaikka este on poistettu, suositte-
lemme, että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tarkasta ylinopeusvaroitin
Varoitusviesti näkyy näytössä muuta-
mien sekuntien ajan, jos ISLW-järjes-
telmässä on toimintahäiriö. Tämän 
jälkeen yleisvaroitusvalo ( ) syttyy. 
Suosittelemme, että tarkistutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI- 
liikkeessä. 

Järjestelmän rajoitukset 
ISWL-järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein tai saattaa antaa virheel-
lisiä tietoja seuraavissa tilanteissa. 

Kun liikennemerkki on huonossa 
kunnossa
• Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä 

kaarteessa. 
• Liikennemerkki on suunnattu huo-

nosti (esim. kääntynyt, esteen 
takana tai vaurioitunut). 

• Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessä. 

• Led-liikennemerkki on viallinen. 
• Matalalla paistava aurinko haittaa 

liikennemerkin tunnistamista. 
• On liian pimeää. 
• Liikennemerkin läheisyydessä on 

kirkas valonlähde. 
• Liikennemerkit eivät ole standar-

dien mukaisia tms.
• Liikennemerkin lisäkilvessä on 

tekstiä kuvan (kuten perävaunua, 
sadepisaroita tai lumihiutaleita 
esittävän kuvan) sijasta. 

OOSEV058081L

OOSEV058082L



5-191

Ajam
inen

5

Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta
• Ajat lähellä toisen auton perää. 
• Nopeusrajoitustarralla varustettu 

bussi tai rekka ohittaa sinut. 
• Auton navigointijärjestelmä ei kata 

maata tai aluetta, jossa ajat. 
• Navigointijärjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
• Navigointijärjestelmää ei ole päivi-

tetty.
• Navigointijärjestelmääsi päivite-

tään. 
• Kameran virheellisen tunnistuksen 

seurauksena.
• Navigointijärjestelmään tallennetut 

huippunopeusrajoitukset ovat vir-
heelliset.

• Kamera on kalibroitu heti auton 
luovutuksen jälkeen. 

• GPS-järjestelmässä on jokin vika.

• Jos ISLW-järjestelmä ei tunnista 
normaalisti jotain auton tilaa, kuten 
ulkolämpötilaa, järjestelmä ei voi 
näyttää liikennemerkin lisäkilpeä 
tien varsinaisen liikennemerkin 
sijasta.

Kun näkyvyys eteen on huono
• Huonolla säällä, kuten vesi- tai 

lumisateen aikana tai sumussa.
• Tuulilasissa kameran alueella on 

likaa, jäätä tai huurretta. 
• Kameran linssin edessä on esi-

merkiksi tarra, paperi tai puun lehti.
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Vakionopeussäätimen käyttö

1.  CRUISE ( ) -merkkivalo
2.  Asetettu nopeus

Vakionopeussäädin ylläpitää yli 30 
km/h ajonopeutta ilman kaasupolki-
men painallusta.

HUOMAUTUS

Vakionopeussäätimen ollessa 
käytössä käsivaihteiston vaihde-
vipua ei tule siirtää vapaa-asen-
toon painamatta ensin kytkinpol-
jinta. Muussa tapauksessa moot-
torin käyntinopeus nousee liian 
suureksi. Paina tässä tilanteessa 
kytkinpoljin pohjaan asti tai kytke 
vakionopeussäädin pois päältä.

VAKIONOPEUSS DIN (JOS VARUSTEENA) 
 -  sateisilla, jäisillä tai lumen 

peittämillä teillä
 -  mäkisillä tai mutkaisilla teillä
 - ajettaessa tuulisilla alueilla
• Älä käytä vakionopeussäädin-

tä, jos hinaat perävaunua.

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Ajonopeus pitää säätää käyt-

tömaan nopeusrajoitusten 
mukaiseksi.

• Vakionopeussäädin saattaa 
aktivoitua tahattomasti, jos 
se jätetään päälle (vakiono-
peussäätimen CRUISE ( ) 
-merkkivalo palaa mittaristos-
sa). Kytke vakionopeussäädin 
pois päältä (merkkivalo sam-
muu), kun et käytä sitä, jotta 
se ei aktivoidu tahattomasti.

• Käytä vakionopeussäädintä 
vain vähäliikenteisellä valta-
tiellä ja hyvissä sääolosuh-
teissa.

• Älä käytä vakionopeussäädin-
tä, jos auton nopeuden pitä-
minen samana saattaa olla 
vaarallista, esimerkiksi seu-
raavissa tilanteissa:

 -  ajettaessa vilkkaassa tai 
vaihtelevassa liikenteessä, 
jossa on vaikeaa pitää yllä 
tasaista ajonopeutta

 VAROITUS  

OIK057157
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 Lisätietoja
• Vakionopeussäädin aktivoituu noin 

3 sekunnin viiveellä, kun SET-
painiketta painetaan jarrupolkimen 
painamisen jälkeen. Tämä on nor-
maalia.

• Järjestelmä tarkistaa jarrun nor-
maalin toiminnan ennen vakiono-
peussäätimen kytkemistä käyttöön. 
Jarrupoljinta on painettava vähin-
tään kerran sen jälkeen, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon 
tai moottori käynnistetään. Vakionopeussäätimen kytkin

O (Cancel):  Poistaa vakionopeus-
säätimen käytöstä.

CRUISE ( , ): 
Ottaa vakionopeussäätimen käyt-
töön tai poistaa sen käytöstä.
RES+:  Palaa vakionopeuteen tai 

kasvattaa sitä.
SET-:  Asettaa vakionopeuden tai 

vähentää sitä.

 Lisätietoja

Kytke vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla  -painiketta, jos 
autossa on nopeudenrajoitin varustee-
na.  
Tila vaihtuu jokaisella  -pai-
nikkeen painalluksella. 

ii

OTM058037

Ei käytössä                  Vakionopeussäädin

          Nopeudenrajoitin 

OTM058037



5-194

Ajaminen

Vakionopeuden asettaminen 

1.   Ota vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla järjestelmän ohjaus-
pyörän  (CRUISE) -painiketta. 

 (CRUISE) -merkkivalo syttyy.
2.   Kiihdytä haluttuun nopeuteen, 

jonka on oltava vähintään 30 km/h.

  Lisätietoja -  Käsivaihteisto
Voit asettaa vakionopeussäätimen 
nopeuden käsivaihteistolla varuste-
tussa autossa, kun olet painanut jar-
rupoljinta vähintään kerran mootto-
rin käynnistämisen jälkeen.

3.   Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja vapauta se. Asetettu 
nopeus alkaa vilkkua LCD-näy-
tössä.

4.  Vapauta kaasupoljin.

 Lisätietoja 
Ajonopeus saattaa nousta jyrkässä 
alamäessä ja laskea jyrkässä ylämä-
essä.

Vakionopeuden nostaminen 

• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja pidä sitä tässä asen-
nossa tarkkaillen samalla asetet-
tua nopeutta mittariston näytössä.

 Kun haluttu ajonopeus näkyy näy-
tössä, vapauta vipukytkin, jolloin 
ajonopeus nousee asetettuun 
arvoon.

• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja vapauta se välittömästi. 
Ajonopeus nousee 1 km/h aske-
lissa joka kerta, kun käännät vipua 
ylöspäin.

i

i

OTM058037
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• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja pidä sitä painettuna. 
Asetettu ajonopeus kasvaa 10 
km/h. Vapauta vipukytkin, kun 
haluttu ajonopeus on saavutettu.

Vakionopeuden laskeminen 

• Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja vapauta se välittömästi. 
Ajonopeus laskee 1 km/h joka ker-
ran, kun käännät vipukytkintä alas-
päin.

• Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja pidä sitä alaspainettuna. 
Asetettu ajonopeus pienenee 10 
km/h:n välein. Vapauta vipukytkin, 
kun haluttu ajonopeus on saavu-
tettu.

• Paina jarrupoljinta kevyesti. Kun 
haluttu ajonopeus on saavutettu, 
paina vipukytkintä alaspäin (SET-).

Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeussäädin 
on käytössä: 
Paina kaasupoljinta. Asetettu nopeus 
palautuu, kun nostat jalkasi kaasu-
polkimelta.
Jos painat vipukytkintä alaspäin 
(SET-) suuremmalla nopeudella, 
vakinopeus ylläpitää kyseistä nope-
utta.

OTM058038
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Vakionopeussäädin kytkeytyy 
pois päältä seuraavissa tilan-
teissa: 

• Jarrupoljinta painetaan.
•  Kytkinpoljinta painetaan. (jos 

autossa on käsivaihteisto).
• Ohjauspyörän O (Cancel) -paini-

ketta painetaan.
•  (CRUISE) -painiketta paine-

taan.  (CRUISE) -merkkivalo 
sammuu ja asetettu nopeus pois-
tuu näkyvistä.

• -painiketta painetaan.  
(CRUISE) -merkkivalo sammuu ja 
asetettu nopeus poistuu näkyvistä. 
(jos varusteena on nopeudenrajoi-
tin)

• Vaihteenvalitsin siirretään N-asen-
toon (vapaa) (automaattivaihteis-
tolla varustettu auto)

• Ajonopeus laskee alle 30 km/h 
nopeuteen.

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
aktivoituu.

• Vaihde vaihdetaan pienemmälle 2. 
vaihteelle käsivalintatilassa (auto-
maattivaihteistolla varustettu auto)

 Lisätietoja 
Mikä tahansa näistä toimenpiteistä 
poistaa vakionopeussäätimen käytös-
tä (asetettu nopeus poistuu näkyvistä), 
mutta vain  (CRUISE) -painik-
keen painaminen kytkee järjestelmän 
kokonaan pois päältä. Voit ottaa 
vakionopeussäätimen takaisin käyt-
töön painamalla ohjauspyörän vipu-
kytkintä ylöspäin (RES+). Voit palaut-
taa aiemmin asetetun nopeuden, ellei 
järjestelmää ole kytketty pois käytös-
tä   (CRUISE) -painikkeella.

i

OTM058040
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Palaaminen asetettuun 
vakionopeuteen 

Työnnä vipukytkintä ylöspäin (RES+). 
Jos ajonopeus ylittää 30 km/h, ajono-
peus palautuu asetettuun arvoon.

Vakionopeussäätimen 
poistaminen käytöstä

• Paina  (CRUISE) -painiketta 
(  (CRUISE) -merkkivalo sam-
muu).

• Paina  -painiketta (merkki-
valo sammuu). (Jos nopeudenra-
joitin on varusteena.)

 -  Kun vakionopeussäädin on käy-
tössä, painikkeen kertapainallus 
kytkee vakionopeussäätimen 
pois käytöstä ja kytkee nopeu-
denrajoittimen käyttöön.

 -  Kun vakionopeussäädin on poissa 
käytöstä ja nopeudenrajoitin on 
käytössä, painikkeen kertapainal-
lus kytkee molemmat järjestelmät 
pois käytöstä.

 Lisätietoja
Tila vaihtuu jokaisella  -pai-
nikkeen painalluksella.

i

Ei käytössä                  Vakionopeussäädin

             Nopeudenrajoitin 
OTM058037OTM058039
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➀ Vakionopeussäätimen merkkivalo

➁ Asetettu nopeus

➂ Ajoneuvojen välinen etäisyys

Jos haluat nähdä älykkään vakiono-
peussäätimen (SCC) näytön 
LCD-näytössä, valitse Assist-tila
( ). Lisätietoja on luvun 3 kohdas-
sa ”LCD-näytön tilat”.  

Älykkään vakionopeussäätimen 
avulla voit säilyttää tasaisen ajono-
peuden ja turvavälin edellä ajavaan 
ajoneuvoon.

Älykäs vakionopeussäädin säätää 
ajonopeutta automaattisesti asetetun 
nopeuden ylläpitämiseksi ja turvavä-
lin säilyttämiseksi edellä ajavaan ajo-
neuvoon ilman, että sinun tarvitsee 
painaa kaasu- tai jarrupoljinta.

Älykkään 
vakionopeussäätimen kytkin

CRUISE/ / : Kytkee vakio-
no peus säätimen päälle tai pois 
päältä.
RES+:  Palaa vakionopeuteen tai 

kasvattaa sitä.
SET-:  Asettaa vakionopeuden tai 

vähentää sitä.
 :  Asettaa turvavälin edellä aja-

vaan ajoneuvoon.
CANCEL/O :  Poistaa vakionopeus-

säätimen käytöstä.

LYK S VAKIONOPEUSS DIN JA AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA 
K YNNISTYSJ RJESTELM  (JOS VARUSTEENA)

Turvallisuussyistä lue omista-
jan käsikirja ennen älykkään 
vakionopeussäätimen käyttä-
mistä. 

 VAROITUS  

Älykäs vakionopeussäädin on 
vain kuljettajaa avustava toi-
minto eikä korvaa turvallista 
ajotapaa. Kuljettajan tulee tark-
kailla ajonopeutta ja säilyttää 
asianmukainen turvaväli edes-
sä ajavaan autoon.

 VAROITUS  

OTM058054
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Älykäs vakionopeus
Älykkään vakionopeuden 
asettaminen

1.   Ota vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla CRUISE/ /

-painiketta ohjauspyörässä. 
Vakionopeussäätimen merkkivalo 
syttyy.

 Lisätietoja

Kytke älykäs vakionopeussäädin 
käyttöön painamalla  -paini-
ketta, jos autossa on nopeudenrajoitin 
varusteena.  
Tila vaihtuu jokaisella  -pai-
nikkeen painalluksella.  

2.   Kiihdytä haluamaasi ajonopeu-
teen.

   Älykkään vakionopeussäätimen 
vakionopeus voidaan asettaa seu-
raavasti (Euroopan ulkopuolella):

  •  30–160 km/h: kun edessä ei ole 
ajoneuvoa

  •  0–160 km/h: kun edessä on ajo-
neuvo

   Älykkään vakionopeussäätimen 
vakionopeus voidaan asettaa seu-
raavasti (Euroopassa):

  •  30–180 km/h: kun edessä ei ole 
ajoneuvoa

  •  0–180 km/h: kun edessä on ajo-
neuvo

i

OTM058037

OTM058037

Ei käytössä                  Älykäs vakio-
                                    nopeussäädin

             Nopeudenrajoitin 
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3.   Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-). Asetettu nopeus ja ajoneu-
vojen välisen etäisyyden ilmaisin 
tulevat näkyviin LCD-näytölle. 

4.   Vapauta kaasupoljin. Järjestelmä 
säilyttää halutun ajonopeuden 
automaattisesti. 

Jos edessäsi on ajoneuvo, ajonope-
us voi hidastua, jotta etäisyys edellä 
kulkevaan ajoneuvoon säilyy.
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.

 Lisätietoja
• Ajonopeus voi pienentyä ylämäessä 

ja suurentua alamäessä.
• Jos asetat vakionopeuden toisen 

ajoneuvon ollessa auton edessä ja 
ajonopeuden ollessa 0–30 km/h, 
nopeus asettuu 30 km/h:n nopeu-
teen. 

Asetetun nopeuden 
suurentaminen:

Toimi toisella seuraavista tavoista:
• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 

(RES+) ja vapauta se välittömästi. 
Ajonopeus nousee 1 km/h aske-
lissa joka kerta, kun käännät vipua 
ylöspäin.

• Työnnä vipukytkintä ylöspäin 
(RES+) ja pidä sitä painettuna. 
Asetettu ajonopeus kasvaa 10 
km/h. Vapauta vipukytkin, kun 
haluttu ajonopeus on saavutettu.

• Voit asettaa nopeudeksi korkein-
taan 160 km/h. (Euroopan ulko-
puolella)

i
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• Voit asettaa nopeudeksi korkein-
taan 180 km/h. (Euroopassa)

Asetetun nopeuden 
hidastaminen:

Toimi toisella seuraavista tavoista:
• Työnnä vipukytkintä alaspäin 

(SET-) ja vapauta se välittömästi. 
Ajonopeus laskee 1 km/h joka ker-
ran, kun käännät vipukytkintä alas-
päin.

• Työnnä vipukytkintä alaspäin 
(SET-) ja pidä sitä alaspainettuna. 
Asetettu ajonopeus pienenee 
10 km/h:n välein. Vapauta vipu-
kytkin, kun haluttu ajonopeus on 
saavutettu.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
30 km/h.

Hetkellinen kiihdytys, kun 
älykäs vakionopeussäädin on 
käytössä
Paina kaasupoljin alas, kun älykäs 
vakionopeussäädin on käytössä ja 
haluat lisätä ajonopeutta hetkellises-
ti. Nopeudenlisäys ei vaikuta älyk-
kään vakionopeussäätimen toimin-
taan eikä muuta asetettua nopeutta.
Asetettu nopeus palautuu, kun nos-
tat jalkasi kaasupolkimelta.
Jos työnnät vipukytkintä alaspäin 
(SET-) suuremmalla ajonopeudella, 
vakionopeussäädin ylläpitää kysei-
sen nopeuden.

 Lisätietoja
Ole varovainen, kun kiihdytät het-
kellisesti, sillä tällöin ajonopeutta ei 
hallita automaattisesti, vaikka edessä 
olisi ajoneuvo.

i

OTM058038

Tarkista aina tie- ja sääolosuh-
teet ennen vipukytkimen käyt-
töä. Ajonopeus nousee nopeas-
ti, kun käännät vipukytkintä 
ylöspäin ja pidät sitä ylhäällä.

 HUOMIO
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Älykäs vakionopeussäädin 
kytkeytyy hetkellisesti pois 
päältä seuraavissa tilanteissa:

Keskeytys käsin
• Jarrupoljinta painetaan.
• Ohjauspyörän CANCEL/O-paini-

ketta painetaan.
Älykäs vakionopeussäädin kytkeytyy 
hetkellisesti pois päältä, kun asetettu 
nopeus ja ajoneuvojen välisen etäi-
syyden ilmaisin katoavat näkyvistä 
LCD-näytöllä. 
Cruise-merkkivalo palaa yhtäjaksoi-
sesti. 

Keskeytys automaattisesti
• Kuljettajan ovi avataan.
•  Vaihteenvalitsin kytketään asen-

toon N (vapaa), R (peruutus) tai P 
(pysäköinti).

• Seisontajarru kytketään.
• Ajonopeus on yli 170 km/h. (Euroo-

pan ulkopuolella)
• Ajonopeus on yli 190 km/h. (Euroo-

passa)
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC), 

TCS -luistonesto tai lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä (ABS) toimii.

• ESC-järjestelmä kytketään pois 
käytöstä.

• Anturi tai suojus on likainen tai vie-
raan aineksen peitossa.

• Auto on pysäköity tietyksi ajaksi.
• Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa 

toistuvasti pitkän ajanjakson ajan.
•  Kaasupoljin on jatkuvasti painet-

tuna pidemmän ajan. 
• Moottorin suorituskyvyn ongelmia 

esiintyy.
• Moottorin kierrosnopeus on punai-

sella alueella.

• Kuljettaja lähtee liikkeelle työntä-
mällä vipukytkintä ylöspäin (RES+) 
tai alaspäin (SET-) kun älykäs 
vakionopeussäädin on pysäyttänyt 
auton eikä edessä ole muita ajo-
neuvoja.

• Kuljettaja lähtee liikkeelle työntä-
mällä vipukytkintä ylöspäin (RES+) 
tai alaspäin (SET-) sen jälkeen, 
kun auto on pysähtynyt kaukana 
edellä olevan ajoneuvon taakse.

• Törmäysvaroittimella varustettu 
hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) akti-
voidaan.

Jokainen yllä mainituista toimen-
piteistä tai olosuhteista keskeyttää 
älykkään vakionopeussäätimen toi-
minnan. Asetettu nopeus ja ajoneu-
vojen välisen etäisyyden ilmaisin 
katoavat näkyvistä LCD-näytöllä.  

OTM058040
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 Jos älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta keskeytyy automaattisesti, 
se ei jatka toimintaansa, vaikka vipu-
kytkimiä RES+ tai SET- käytetään.

 Lisätietoja
Jos älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta keskeytyy jostakin muusta 
kuin yllä luetelluista syistä, suositte-
lemme, että tarkastutat järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Älykkään vakionopeussäätimen toi-
minta keskeytynyt
Jos järjestelmän toiminta keskey-
tyy, kuuluu varoitusääni ja muuta-
man sekunnin kuluttua näkyviin tulee 
viesti.
Ajonopeutta on säädettävä paina-
malla kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja 
käyttöolosuhteiden mukaisesti. 
Tarkista aina tieolosuhteet. Älä luota 
pelkkään varoitusääneen.

Asetettuun nopeuteen 
palaaminen
Jos asetettu ajonopeus on keskey-
tetty muulla tavoin kuin työntämällä 
vakionopeussäätimen vipukytkimel-
lä, asetettu nopeus palautuu auto-
maattisesti, kun työnnät vipukytkintä 
ylöspäin (RES+) tai alaspäin (SET-).
Jos työnnät vipukytkintä ylöspäin 
(RES+), ajonopeudeksi palautuu vii-
meksi asetettu nopeus. Jos ajono-
peus on kuitenkin hidastunut alle 
lukeman 30 km/h, se palautuu, kun 
edessäsi on ajoneuvo.

 Lisätietoja
Kiinnitä aina huomiota tieolosuhtei-
siin, kun työnnät vipukytkintä ylös-
päin  (RES+) asetetun nopeuden 
palauttamiseksi.

i

i
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Vakionopeussäätimen 
poistaminen käytöstä

• Paina CRUISE/ / -paini-
ketta. Vakionopeussäätimen merk-
kivalo sammuu.

 Jos et halua käyttää vakionopeus-
säädintä, voit poistaa sen käytöstä 
milloin tahansa painamalla 
CRUISE/ / -painiketta. 

•  Paina -painiketta (jos 
varusteena on nopeudenrajoitin). 
Vakio nopeussäätimen merkkivalo 
sammuu.

 -  Kun älykäs vakionopeussäädin 
on käytössä, painikkeen kertapai-
nallus kytkee älykkään vakiono-
peussäätimen pois käytöstä ja 
kytkee nopeudenrajoittimen käyt-
töön.

 -  Kun älykäs vakionopeussäädin 
on poissa käytöstä ja nopeuden-
rajoitin on käytössä, painikkeen 
kertapainallus kytkee molemmat 
järjestelmät pois käytöstä.

 Lisätietoja
Tila vaihtuu jokaisella  -pai-
nikkeen painalluksella. 

i

OTM058037

Ei käytössä                  Älykäs vakio-
                                     nopeussäädin

             Nopeudenrajoitin 

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Ajonopeus pitää säätää käyt-

tömaan nopeusrajoitusten 
mukaiseksi.

• Älykäs vakionopeussäädin 
saattaa aktivoitua tahattomas-
ti, jos se jätetään päälle (älyk-
kään vakionopeussäätimen 
merkkivalo  palaa 
mittaristossa). Pidä älykäs 
vakionopeussäädin pois pääl-
tä ( -merkkivalo ei 
pala), kun et käytä sitä, jotta 
se ei aktivoidu tahattomasti.

• Käytä älykästä vakionope-
ussäädintä vain vähäliiken-
teisellä valtatiellä ja hyvissä 
sääolosuhteissa.

• Älä käytä älykästä vakionope-
ussäädintä, jos ajonopeuden 
pitäminen samana voisi olla 
vaarallista:

 -  ajettaessa vilkkaassa tai 
vaihtelevassa liikenteessä, 
jossa on vaikeaa pitää yllä 
tasaista ajonopeutta

 VAROITUS  
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Älykkään 
vakionopeussäätimen 
turvavälitoiminto
Halutun turvavälin asettaminen

Kun älykäs vakionopeudensäädin on 
päällä, voit asettaa ja ylläpitää etäi-
syyden edellä kulkevaan ajoneuvoon 
painamatta kaasu- tai jarrupoljinta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, 
etäisyys muuttuu seuraavasti:

Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 
km/h, etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon on seuraava:

Etäisyys 4 - noin 52,5 m
Etäisyys 3 - noin 40 m
Etäisyys 2 - noin 32,5 m
Etäisyys 1 - noin 25 m (1,0 s)

 Lisätietoja
Etäisyydeksi säätyy edellinen valittu 
etäisyys, kun järjestelmää käytetään 
ensimmäistä kertaa moottorin käyn-
nistyksen jälkeen.

i

 -  sateisilla, jäisillä tai lumen 
peittämillä teillä

 -  ajettaessa ala- tai ylämäessä
 - ajettaessa tuulisilla alueilla
 - ajettaessa pysäköintialueilla
 -  ajettaessa lähellä suojakai-

teita
 -  ajettaessa jyrkkään mutkaan
 -  näkymän ollessa rajoittu-

nut (huono sää, sumu, lumi, 
sade tai hiekkamyrsky)

 -  jos järjestelmän tunnistus-
kyky heikkenee autoon teh-
tyjen muutostöiden vuoksi, 
jotka ovat aiheuttaneet auton 
keulan ja perän korkeuden 
muutoksen.

• Odottamattomat tilanteet saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin. 
Kiinnitä koko ajan huomiota 
tieolosuhteisiin ja ajamiseen, 
vaikka älykäs vakionopeus-
säädin olisi käytössä.

OTM058041
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        Etäisyys 1 
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Kun samalla kaistalla edessä ei 
ole ajoneuvoja:

Ajonopeutena pysyy asetettu nope-
us.

Kun samalla kaistalla edessä on 
ajoneuvo:

• Ajonopeutesi hidastuu tai lisääntyy, 
jotta valittu etäisyys säilyy.

• Jos edellä oleva ajoneuvo kiih-
dyttää nopeuttaan, auto kiihdyt-
tää asetettuun nopeuteen ja jatkaa 
tasaisella nopeudella.

• Jos etäisyys edellä ajavaan ajo-
neuvoon on muuttunut koska edellä 
ajava ajoneuvo on kiihdyttänyt tai 
hidastanut nopeuttaan, LCD-näy-
töllä esitetty etäisyys saattaa muut-
tua.

Kun käytetään älykästä vakiono-
peudensäädintä:
• Varoitusviesti tulee näyttöön 

ja varoitusääni kuuluu, jos 
auto ei pysty ylläpitämään 
valittua etäisyyttä edellä aja-
vaan ajoneuvoon.

• Jos varoitusviesti tulee näyt-
töön ja varoitusääni kuuluu, 
paina jarrupoljinta muuttaak-
sesi aktiivisesti ajonopeutta 
ja etäisyyttä edellä ajavaan 
ajoneuvoon.

 VAROITUS  

OTM058047L

Etäisyys 4 Etäisyys 3

Etäisyys 1Etäisyys 2
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Kaupunkiajossa

Kiihdytä kytkimellä tai polkimella
• Kaupunkiajossa auto pysähtyy, jos 

edellä oleva ajoneuvo pysähtyy. 
Samoin jos edellä oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, autosikin lähtee liik-
keelle. Jos se pysähtyy kuitenkin yli 
kolmen sekunnin ajaksi, sinun on 
painettava kaasua tai työnnettävä 
vipukytkintä ylöspäin (RES+) tai 
alaspäin (RES-) jatkaaksesi aja-
mista. 

Jos edellä kulkeva ajoneuvo 
(ajonopeus alle 30 km/h) siir-
tyy viereiselle kaistalle, kuuluu 
varoitusääni ja näyttöön tulee 
viesti ”Watch for surrounding 
vehicles” (varo ympärillä olevia 
ajoneuvoja). Säädä ajonopeut-
tasi jarrupolkimella, jos eteesi 
ilmestyy yhtäkkiä muita ajoneu-
voja tai esineitä.
Tarkkaile aina tieolosuhteita.

 HUOMIO

OTM058060L
OIK057107L

• Vaikka varoitusviestiä ei tulisi 
ja varoitusääntä ei kuuluisi-
kaan, tarkkaile aina ajo-olo-
suhteita välttääksesi vaarati-
lanteet. 

• Järjestelmän varoitusmerk-
kiäänet voivat peittyä audio-
järjestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri. 
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• Jos työnnät vakionopeussäätimen 
vipua (RES+ tai SET-), kun Auto 
Hold -toiminto ja älykäs vakionope-
ussäädin ovat käytössä, Auto Hold 
-toiminto lakkaa toimimasta kaasu-
polkimen käytöstä riippumatta ja 
auto lähtee liikkeelle. AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreästä val-
koiseksi. (Jos autossa on sähköi-
nen seisontajarru (EPB)).

Turvavälin etäisyysanturi

Älykäs vakionopeudensäädin käyt-
tää anturia tunnistamaan etäisyyden 
edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Jos anturi on lian tai muun aineen 
peitossa, etäisyyden tunnistus ei 
ehkä toimi asianmukaisesti.
Pidä anturit aina puhtaina.

Varoitusviesti

Älykäs vakionopeussäädin poissa 
käytöstä. Tutkan toiminta estynyt.
Älykäs vakionopeussäädin voi pois-
tua käytöstä tilapäisesti, jos anturin 
linssin suojuksen päällä on likaa, 
lunta tai roskia. Tässä tapauksessa 
LCD-näyttöön tulee varoitusviesti. 
Poista mahdollinen lika, lumi ja ros-
kat ja puhdista tutka-anturin linssin 
suojus ennen älykkään vakionopeus-
säätimen käyttöä. 

OTM058028 OTM058061L
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Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
aktivoidu asianmukaisesti, jos tutka 
on täysin likaantunut tai mitään ei 
havaita, kun moottori kytketään pääl-
le (esim. avomaastossa).

 Lisätietoja
Jos älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta keskeytyy tilapäisesti, kun 
tutkan näkymä on peitossa, mutta 
haluat käyttää tavallista vakionope-
ussäädintä, järjestelmä täytyy kytkeä 
tavallisen vakionopeussäätimen toi-
mintatilaan (lisätietoja on seuraavan 
sivun kohdassa ”Siirtyminen tavalli-
sen vakionopeussäätimen toimintati-
laan”.  

i

• Jos etupuskuri vaurioituu 
tutka-anturin alueelta, älyk-
kään vak ionopeussäät i -
men toiminta voi häiriintyä. 
Suosittelemme, että tarkis-
tutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
osia tutka-anturin tai sen suo-
juksen korjaamiseen ja vaihta-
miseen. Älä peitä anturin suo-
justa maalilla.

• Älä kiinnitä tutka-anturin 
lähelle puskuriin esimerkik-
si rekisterikilven taustalevyä, 
tarroja tai puskurinsuojuksia. 
Ne voivat haitata tutka-anturin 
tunnistusvalmiutta.

• Pidä tutka-anturi ja suojus 
aina puhtaana, poista lika ja 
roskat.

• Käytä auton pesuun ainoas-
taan pehmeää säämiskää. Älä 
kohdista painepesurin suih-
kua suoraan tutka-anturiin tai 
sen suojuksiin.

• Älä paina tutka-anturin ja antu-
rin suojuksen ympärillä ole-
vaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos anturin suuntaus muut-
tuu siihen kohdistuvan voi-
man vuoksi, älykäs vakiono-
peussäädin ei mahdollisesti 
toimi oikein. Tällöin ei välttä-
mättä näytetä varoitusviestiä. 
Tarkastuta autosi valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

 HUOMIO
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Älykkään vakionopeussäätimen 
tarkistus
Viesti tulee näkyviin, kun ajoneuvo-
jen välisen etäisyyden tunnistusjär-
jestelmä ei toimi normaalisti.
Suosittelemme, että tarkistutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä.

Älykkään 
vakionopeussäätimen 
herkkyyden säätäminen 

Voit säätää herkkyyttä, jolla järjes-
telmä säätää ajonopeutta asetetun 
etäisyyden säilyttämiseksi edellä 
ajavaan ajoneuvoon. Siirry LCD-näy-
töllä kohtaan User Settings (käyttä-
jäasetukset)  Driver  Assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
 SCC response (vakionopeussää-
timen vaste)  Slow/Normal/Fast 
(nopea/normaali/hidas). Voit valita 
yhden kolmesta vaihtoehdosta. 

- Fast (nopea): 
  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoon asetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi, on nope-
ampi kuin asetettu nopeus. 

- Normal (normaali):  
  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoon asetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi, on asetettu 
nopeus.

- Slow (hidas): 
  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoon asetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi, on hitaampi 
kuin asetettu nopeus. 

 Lisätietoja
Edellinen vakionopeussäätimeen tal-
lennettu vakionopeus säilyy järjestel-
män muistissa.

i
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Siirtyminen tavallisen 
vakionopeussäätimen 
toimintatilaan
Kuljettaja voi halutessaan käyttää 
tavallisen vakionopeudensäätimen 
toimintatilaa (pelkkä nopeuden 
säätö) seuraavasti:
1.   Kytke älykäs vakionopeussää-

din päälle (vakionopeussäätimen 
merkkivalo palaa, mutta järjes-
telmä ei aktivoidu).

2.   Pidä Ajoneuvojen välinen etäisyys 
-painiketta painettuna yli 2 sekun-
nin ajan.

3.   Valitse Smart Cruise Control (äly-
käs vakionopeussäädin) tai Cruise 
Control (vakionopeussäädin).

Kun järjestelmä poistetaan käytöstä 
painamalla CRUISE/ / -pai-
niketta tai jos CRUISE/ -paini-
ketta painetaan moottorin käynnistä-
misen jälkeen, älykäs vakionopeus-
säädin kytkeytyy käyttöön.

Järjestelmän rajoitukset
Älykkään vakionopeussäätimen kyky 
havaita etäisyys edellä kulkevaan 
ajoneuvoon voi olla rajoittunut tie- ja 
liikenneolosuhteiden vuoksi.

Kaarteissa

• Älykäs vakionopeussäädin ei vält-
tämättä havaitse kaistallasi liik-
kuvaa ajoneuvoa, jolloin auto voi 
kiihdyttää asetettuun nopeuteen. 
Lisäksi ajonopeus voi hidastua, 
kun järjestelmä yhtäkkiä havait-
seekin edellä kulkevan ajoneuvon.

• Valitse kaarreajoon asianmukai-
sesti asetettu nopeus ja käytä tar-
vittaessa jarru- tai kaasupoljinta.

OTM058117

Tavallista vakionopeussäädin-
tä käytettäessä on etäisyyttä 
muihin ajoneuvoihin säädeltä-
vä itse painamalla jarrupoljinta. 
Järjestelmä ei automaattisesti 
säätele etäisyyttä edessä kulke-
vaan ajoneuvoon.

 VAROITUS  
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Ajonopeutesi voi hidastua viereisellä 
kaistalla kulkevan ajoneuvon takia.
Käytä kaasupoljinta ja valitse asian-
mukainen asetettu nopeus. Tarkista, 
että tieolosuhteet sallivat älykkään 
vakionopeussäätimen käytön turval-
lisesti.

Rinteissä

• Ylämäessä tai alamäessä älykäs 
vakionopeussäädin ei välttämättä 
havaitse kaistallasi liikkuvaa ajo-
neuvoa, jolloin auto voi kiihdyt-
tää asetettuun nopeuteen. Lisäksi 
ajonopeus hidastuu nopeasti, kun 
järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin 
edellä kulkevan ajoneuvon.

• Valitse rinteisiin asianmukaisesti 
asetettu nopeus ja käytä tarvit-
taessa jarru- tai kaasupoljinta.

Kaistanvaihto

• Anturi ei välttämättä havaitse vie-
reiseltä kaistalta omalle kaistallesi 
siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se 
on anturin tunnistusalueella.

• Anturi ei välttämättä havaitse heti, 
kun ajoneuvo ilmestyy eteen yht-
äkkiä. Tarkkaile aina liikenne-, tie- 
ja ajo-olosuhteita.

• Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajo-
neuvo, ajonopeus voi hidastua, 
jotta etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon säilyy.

• Jos kaistallesi siirtyy nopeampi 
ajoneuvo, autosi kiihdyttää asetet-
tuun nopeuteen. 

OTM058074
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Ajoneuvon tunnistus

Anturi ei välttämättä tunnista kaikkia 
kaistallasi liikkuvia ajoneuvoja:
- kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät tai polkupyörät
- aivan kaistan reunassa olevat ajo-

neuvot
-  hitaasti liikkuvat tai äkillisesti hidas-

tavat ajoneuvot 
- pysähtyneet ajoneuvot
-  ajoneuvot, joilla on pieni takapro-

fiili, kuten kuormaamattomalla 
perävaunulla.

Anturi ei voi tunnistaa edellä kulke-
vaa ajoneuvoa oikein, jos jokin seu-
raavista ilmenee:
-  auton keula nousee ylöspäin tava-

ratilan ylikuormituksen vuoksi
-  ohjauspyörää käytetään
- ajetaan kaistan toisessa reunassa
-  ajetaan kapeilla teillä tai kaar-

teissa.
Käytä tarvittaessa jarru- tai kaasu-
poljinta.

• Autosi nopeus saattaa kiihtyä, kun 
edellä kulkeva ajoneuvo poistuu 
näkyvistä.

• Kun saat varoituksen siitä, että 
edellä kulkevaa ajoneuvoa ei 
havaita, aja varovasti.

OTM058129
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• Ruuhkassa, jossa autojono pysäh-
telee toistuvasti ja ajoneuvo pois-
tuu jonosta edelläsi, järjestelmä ei 
mahdollisesti havaitse sen jälkeen 
eteen tullutta ajoneuvoa. Näissä 
tilanteissa kuljettajan täytyy pitää 
riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riit-
tävän turvavälin säilyttämiseksi.

• Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi ylläpitää etäisyyttä edellä 
kulkevaan ajoneuvoon. 

• Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneu-
von, joka on omaa autoasi kor-
keampi tai joka on kuormattu pit-
känomaisella lastilla. 

OTM058030OTM058119 OTM058124
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  HUOMAUTUS

Älykäs vakionopeussäädin ei vält-
tämättä hetkellisesti toimi seuraa-
vista syistä: 
• sähköiset häiriöt
• jousituskorkeuden muutokset
• renkaan kulumis- tai paine-erot 
• erityyppisten renkaiden asen-

nus

• Edellä kulkevat, usein kais-
taa vaihtavat ajoneuvot voivat 
aiheuttaa viiveen järjestelmän 
reagointiin tai saada sen rea-
goimaan viereisen kaistan 
ajoneuvoon. Aja aina varovas-
ti ja ota huomioon odottamat-
tomien tilanteiden mahdolli-
suus.

• Ole aina tietoinen valitusta 
ajonopeudesta ja ajoneuvo-
jen välisestä etäisyydestä. 
Kuljettajan tulee aina tarkkail-
la ajo-olosuhteita ja liikenne-
tilannetta ja säätää tarvittaes-
sa ajonopeutta, eikä hän saa 
luottaa pelkästään järjestel-
mään. 

• Älykäs vakionopeussäädin 
ei välttämättä havaitse moni-
mutkaisia ajotilanteita, joten 
kiinnitä huomiota ajo-olosuh-
teisiin ja hallitse autosi ajono-
peutta.

Noudata seuraavia varotoimia, 
kun käytät älykästä vakiono-
peudensäädintä:
• Jos on tarvetta hätäjarru-

tukselle, käytä jarrupoljinta. 
Autoa ei kaikissa hätätilan-
teissa voi pysäyttää älykkäällä 
vakionopeudensäätimellä.

• Pidä tieolosuhteiden ja ajono-
peuden edellyttämä turvaväli. 
Jos ajoneuvojen välinen etäi-
syys on liian pieni ajettaessa 
suurella ajonopeudella, seu-
rauksena voi olla vakava kola-
ri.

• Säilytä aina riittävä jarrutus-
matka ja hidasta ajonopeutta 
tarvittaessa jarrupolkimella.

• Älykäs vakionopeussäädin 
ei voi havaita pysähtynyttä 
autoa, jalankulkijoita eikä vas-
taantuleva ajoneuvoa. Katso 
aina tarkasti eteesi ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus.

 VAROITUS  
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Edessä olevan auton liikkeelleläh-
tövaroitus varoittaa kuljettajaa edel-
lä olevan auton liikkeellelähdöstä, 
kun auto on pysäytettynä ja älykäs 
vakionopeussäädin on käytössä.  

Järjestelmän asetukset ja 
toimintaedellytykset
Järjestelmän asetukset
Kun moottori on KÄYNNISSÄ, edellä 
olevan auton liikkeellelähtövaroitus-
järjestelmä kytkeytyy päälle ja on val-
miina aktivoitumaan, kun mittaristos-
ta valitaan User Settings (mukautet-
tavat asetukset)  Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät)  
Driving assist (avustavat järjestel-
mät)  Leading vehicle departure 
alert (edellä olevan auton liikkeel-
lelähtövaroitus). Järjestelmän toimin-
ta lakkaa, kun asetus poistetaan 
käytöstä. Järjestelmä palaa kuiten-
kin edelliseen tilaansa, jos moottori 
sammutetaan ja käynnistetään.   

Toimintaedellytykset

Kun älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa, autosi pysähtyy edellä 
ajavan auton taakse, kun se pysäh-
tyy. Viesti näytetään mittaristossa 3 
sekunnin sisällä pysähtymisestä ja 
järjestelmä on valmiustilassa.  

EDESS  OLEVAN AUTON LIIKKELLEL HT VAROITUS (JOS VARUSTEENA)
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Järjestelmän kytkeytyminen

Jos kuljettaja ei reagoi tiettynä aika-
na edellä olevan auton lähdettyä liik-
keelle, viesti näytetään mittaristossa. 
Auto lähtee automaattisesti liikkeelle, 
jos kaasupoljinta painetaan tai [RES 
+]- tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun 
edessä on ajoneuvo. 
Älykäs vakionopeussäädin (SCC) 
poistuu käytöstä, jos kaasupoljinta 
painetaan tai [RES +]- tai [SET -]-kyt-
kin aktivoidaan, kun auton edessä ei 
ole toista ajoneuvoa.

Tarkista aina tieolosuhteet ja 
mitä auton edessä on ennen 
liikkeelle lähtöä. 

 VAROITUS  
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Vaaralliset ajo-olosuhteet
Toimi seuraavasti, kun joudut aja-
maan esimerkiksi veden, lumen, 
jään, mudan tai hiekan peittämällä 
tienpinnalla:
• Aja varovasti ja pidä pitkä turvaväli.
• Älä aina jarrupoljinta äkillisesti 

äläkä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä.
• Jos auto juuttuu lumeen, liejuun 

tai hiekkaan, käytä 2. vaihdetta. 
Paina maltillisesti kaasupoljinta, 
jotta pyörät eivät luista.

• Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitävää materiaa-
lia, tai asenna niihin rengasketjut, 
jos auto on jumiutunut lumeen tai 
mutaan tai jos tie on jäinen.

Kiinnijuuttuneen auton 
irrottaminen   
Jos auto on juuttunut lumeen, hiek-
kaan tai liejuun, käännä ohjaus-
pyörää vuorotellen vasemmalle ja 
oikealle, jotta etupyörien ympärille 
saadaan liikkumatilaa. Kytke vaih-
teenvalitsin vuorotellen ajo- ja R-vaih-
teelle (peruutus) ja heijaa autoa näin 
taakse- ja eteenpäin. 
Vältä pyörien luistoa äläkä ryntäytä 
kierroksia.

Jotta vaihteisto ei kulu, odota kunnes 
pyörät eivät enää luista, ennen kuin 
vaihdat vaihdetta. Vapauta kaasu-
poljin vaihtamisen aikana ja paina 
kaasupoljinta kevyesti kun vaihde on 
kytkettynä. Kun pyörät sutivat hitaasti 
eteen- ja taaksepäin auto alkaa kei-
nua, joka saattaa vapauttaa sen.

ERITYISET AJO-OLOSUHTEET

Pienemmälle vaihteelle vaihta-
minen automaattivaihteistolla 
varustetussa autossa saattaa 
aiheuttaa onnettomuuden liuk-
kaalla tienpinnalla ajettaes-
sa. Renkaat saattavat menet-
tää pitonsa, kun niiden pyö-
rintänopeus muuttuu yllättäen. 
Vaihda varovasti pienemmälle 
vaihteelle ajettaessa liukkaalla 
tienpinnalla.

 VAROITUS  

Jos auto on juuttunut kiinni ja 
pyörät pyörivät tyhjää, renkai-
den lämpötila voi nousta erittäin 
nopeasti. Jos renkaat vaurioitu-
vat, rengas voi puhjeta tai räjäh-
tää. Tilanne on vaarallinen ja 
voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 
Varmista, ettei auton ympärillä 
ole esteitä.
Jos yrität irrottaa auton pai-
namalla jatkuvasti kaasua, 
moottorin ylikuumeneminen 
voi aiheuttaa tulipalon tai muita 
vaurioita moottoritilassa. Vältä 
pyörien luistattamista mahdol-
lisimman paljon, jotta renkaat 
eivät ylikuumene. Älä anna ren-
kaiden pyöriä tyhjää yli 56 km/h 
nopeudella.

 VAROITUS  
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 Lisätietoja 
ESC-järjestelmä (jos varusteena) 
pitää kytkeä pois käytöstä ennen 
auton heijaamista. 

 HUOMAUTUS

Jos auto ei irtoa muutaman yri-
tyksen jälkeen, tilaa hinausauto 
vetämään se irti, ettei moottori 
ylikuumene eivätkä vaihteisto tai 
renkaat vaurioidu. Katso luvun 6 
osio ”Hinaaminen”.

Kaarreajo
Vältä vaihteen vaihtamista ja jarrujen 
käyttöä ajaessasi kaarteessa, erityi-
sesti märällä tienpinnalla. Kaartees-
sa tulisi kiihdyttää hieman.

Ajaminen pimeällä
Valoisaan aikaan verrattuna pimeällä 
ajamiseen liittyy enemmän vaara-
tekijöitä. Noudata seuraavia ohjeita 
ajaessasi pimeällä:
• Koska näkyvyys on pimeällä 

huono erityisesti valaisemattomilla 
tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta 
ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi 
ajaviin ajoneuvoihin.

• Säädä peilit niin, että muiden auto-
jen ajovalot eivät heijastu niistä 
haitaten näkyvyyttä.

• Pidä ajovalot puhtaina ja asian-
mukaisesti suunnattuina. Likaiset 
ja väärin suunnatut ajovalot vai-
keuttavat huomattavasti näkemistä 
yöllä.

• Älä katso suoraan vastaantule-
vien ajoneuvojen valoihin. Saatat 
sokaistua hetkeksi, ja näön sopeu-
tuminen hämärään saattaa kestää 
useita sekunteja.

Ajaminen sateessa
Sateessa tai märällä tiellä ajaminen 
saattaa olla vaarallista. Ota seuraa-
vat asiat huomioon märällä tienpin-
nalla ajaessasi:
• Hidasta ja jätä pidempi turvaväli. 

Kova sade heikentää näkyvyyttä ja 
pidentää pysähtymismatkaa.

• Kytke vakionopeussäädin pois käy-
töstä. (jos varusteena)

• Vaihda pyyhkimien sulat, kun tuuli-
lasiin jää raitoja tai märkiä alueita.

• Varmista, etteivät renkaat ole liian 
kuluneet. Kuluneiden renkaiden 
heikentynyt pitokyky saattaa joh-
taa onnettomuuteen jarrutettaessa 
äkillisesti märällä tienpinnalla. 
Katso luvun 7 kohtaa ”Renkaan 
vaihtaminen”.

• Sytytä ajovalot, jotta muiden on 
helpompi nähdä autosi. 

i
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• Jarrujen komponentit saattavat 
kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian 
nopeasti. Hidasta ajonopeutta.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon 
aikana kunnes jarrut toimivat nor-
maalisti, jos epäilet jarrujen kastu-
neen.

Vesiliirto 
Jos tiellä on tarpeeksi vettä ja ajat 
riittävällä nopeudella, autollasi on 
vain hyvin vähän tai ei lainkaan kos-
ketusta tien pintaan, jolloin se käy-
tännössä liitää veden päällä. Jos tie 
on märkä, paras ohje on HIDASTAA 
NOPEUTTA. 

Vesiliirron vaara kasvaa sitä 
mukaa kuin renkaan kulutuspin-
nan syvyys pienenee, katso lisä-
tietoja luvun 7 kohdasta ”Renkaan 
vaihtaminen”

Ajaminen syvässä vedessä
Ennen kuin ajat veden peittämälle 
tielle, varmista, ettei vesi ylety pyö-
rännavan yläpuolelle. Aja hitaasti. 
Varaudu erityisen pitkään pysäh-
tymismatkaan, sillä jarrujen suori-
tuskyky saattaa heikentyä.
Kun olet ajanut veden peittämällä 
tiellä, kuivaa jarrut ajamalla hitaasti 
ja painamalla samalla jarrupoljinta.

Moottoritiellä ajaminen
Renkaat
Säädä rengaspaine määrättyyn 
arvoon. Liian alhainen rengaspaine 
voi aiheuttaa renkaan kuumenemista 
ja rengasvaurioita.
Älä asenna autoon kuluneita tai vau-
rioituneita renkaita, joiden vuoksi pito 
ja jarrutusteho voivat heikentyä.

 Lisätietoja 
Älä koskaan ylitäytä renkaita niihin 
merkittyä suosituspainetta suurem-
maksi.

Polttoneste, jäähdytysneste ja 
moottoriöljy
Ajaminen suurilla ajonopeuksilla 
kuluttaa suhteessa enemmän polt-
toainetta ja on tehottomampaa kuin 
hitailla ajonopeuksilla ajaminen. Aja 
moottoritiellä maltillisella nopeudella 
säästääksesi polttoainetta.
Tarkista jäähdytysnesteen ja mootto-
riöljyn määrä ennen liikkeellelähtöä.

Käyttöhihna
Moottori saattaa ylikuumentua, jos 
jakopään hihna on löystynyt tai vau-
rioitunut.

i
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Auton kaatumisvaaran 
vähentäminen
Tämä monikäyttöinen henkilöauto 
on SUV-malli (Sports Utility Vehicle) 
eli ns. katumaasturi. SUV-malleissa 
on korkeampi maavara ja suhteelli-
sen kapea raideväli, jotka mahdol-
listavat monipuolisen käytön myös 
päällystettyjen teiden ulkopuolella. 
Erityisrakenteen takia SUV-mallien 
painopiste on korkeammalla kuin 
tavallisilla henkilöautoilla, joten ne 
kaatuvatkin helpommin. SUV-malli-
en kaatumisriski on suurempi kuin 
tavallisilla henkilöautoilla. Kuljettajan 
ja matkustajien on ehdottomasti käy-
tettävä turvavyötä. Matkustaja, joka 
ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on 
auton kaatuessa paljon suuremmas-
sa hengenvaarassa kuin matkustaja, 
joka käyttää turvavyötä.
Kuljettaja voi vähentää auton kaatu-
misvaaraa eri tavoin. Jyrkkiä kään-
nöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä on 
mahdollisuuksien mukaan vältettä-
vä, katolle ei saa kuormata paina-
via tavaroita eikä autoon saa tehdä 
mitään muutostöitä.

SUV-mallien kaatumisriski on 
suurempi kuin tavallisilla henki-
löautoilla. Kaatumisriski piene-
nee ja säilytät auton hallinnan 
seuraavasti:
• Käännyttäessä ajonopeutta 

on hiljennettävä enemmän 
kuin muilla henkilöautotyy-
peillä.

• Vältä jyrkkiä käännöksiä ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä.

• Älä tee autoon sellaisia muu-
tostöitä, jotka nostavat paino-
pisteen korkeammalle.

• Valvo, että rengaspaine on 
aina oikealla tasolla. 

• Älä kuljeta auton katolla pai-
navaa kuormaa.

 VAROITUS  

Matkustaja, joka ei ole kiinnit-
tänyt turvavyötään, on auton 
kaatuessa paljon suuremmassa 
hengenvaarassa kuin matkus-
taja, joka käyttää turvavyötä. 
Varmista, että kaikki matkusta-
jat ovat kiinnittäneet turvavyön-
sä. 

 VAROITUS  
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Auton renkaat kuluvat nopeasti 
haastavissa ajo-olosuhteissa tal-
vella. Kylmyys voi myös aiheuttaa 
muita ongelmia. Noudata seuraavia 
ohjeita, jotta ajaminen talvella sujuu 
ongelmitta:

 Lisätietoja 
Kielikohtaiset (bulgarian-, unkarin-, 
islannin- ja puolankieliset) talviren-
kaita ja rengasketjuja koskevat tiedot 
annetaan liitteessä.

Jäinen tai luminen tienpinta
Sinun täytyy säilyttää riittävä turva-
väli edelläsi ajavaan autoon.
Paina jarrupoljinta kevyesti. Älä aja 
liian suurella ajonopeudella äläkä 
tee nopeita kiihdytyksiä, älä paina 
jarrupoljinta äkillisesti tai käänny 
liian jyrkästi lumen peittämällä tien-
pinnalla, sillä tämä voi aiheuttaa 
vaaratilanteen. Hidasta ajonopeut-
ta hyödyntämällä moottorijarrutusta. 
Jarrupolkimen painaminen liukkaalla 
tienpinnalla ajettaessa saattaa joh-
taa auton hallinnan menettämiseen.
Asenna autoosi talvirenkaat tai lumi-
ketjut ennen syvässä lumessa aja-
mista.
Pidä autossa aina varusteita hätäti-
lanteen varalle Esimerkiksi lumiket-
jut, hinausköysi, taskulamppu, hätä-
soihtu, hiekkaa, lapio, apukäynnis-
tyskaapelit, jääraappa, hansikkaat, 
suojapeite, haalarit, huopa jne.

Talvirenkaat

Autoon asennettavien talvirenkai-
den tulee vastata kooltaan ja kan-
tavuudeltaan alkuperäisiä renkaita 
ja olla tyypiltään vyörenkaat. Vaihda 
kaikkien pyörien tilalle talvirenkail-
la varustetut pyörät ohjattavuuden 
parantamiseksi kaikissa sääolo-
suhteissa. Pito-ominaisuudet voivat 
muuttua, kun autoon asennetaan 
uusi rengassarja tehdasasennetun 
sarjan tilalle. Pyydä rengasliikkeestä 
lisätietoja enimmäisajonopeutta kos-
kevista suosituksista.

 Lisätietoja 
Selvitä mahdolliset nastarenkaiden 
käyttöä koskevat rajoitukset ennen 
niiden asentamista.

i

i

AJAMINEN TALVELLA

Käytä alkuperäisten renkai-
den kokoisia talvirenkaita. 
Vääränkokoisten renkaiden 
asentaminen saattaa vaikeuttaa 
auton hallintaa ja heikentää ajo-
turvallisuutta.

 VAROITUS  
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Lumiketjut

Vyörenkaat saattavat vaurioitua tie-
tyntyyppisten lumiketjujen käytöstä, 
koska niiden sivut ovat tavanomaista 
ohuemmat. Käytä mieluummin tal-
virenkaita. Älä asenna lumiketjuja 
kevytmetallivanteilla varustettuihin 
pyöriin. Jos lumiketjuja on pakko 
käyttää suosi kaapelityyppisiä ket-
juja. Jos lumiketjuja on käytettävä, 
käytä alkuperäisiä HYUNDAI-osia ja 
asenna ketjut niiden mukana tul-
leiden ohjeiden mukaisesti. Auton 
takuu ei kata vääränlaisten lumiket-
jujen käytöstä aiheutuneiden vaurioi-
den korjaustöitä.

Kun käytät lumiketjuja, asenna ne 
seuraavasti. 
Etuveto: Etupyörät
Neliveto: Kaikki neljä pyörää
              Jos täydellisiä lumiketju-

ja ei ole saatavissa neli-
vetoautoon, lumiketjut voi-
daan asentaa ainoastaan 
etupyöriin.

 Lisätietoja 
• Asenna lumiketjut eturenkaisiin. 

Vaikka lumiketjut parantavat auton 
etenemiskykyä huomattavasti, ne 
eivät estä sivuluisuun joutumista.

• Selvitä mahdolliset nastarenkaiden 
käyttöä koskevat rajoitukset ennen 
niiden asentamista.

Lumiketjujen asennus
Noudata lumiketjujen asennuksessa 
niiden mukana toimitetun asennus-
oppaan ohjeita ja kiristä ne mahdol-
lisimman tiukalle. Aja hitaasti (alle 
30 km/h) kun autossa on lumiketjut. 
Pysäytä auto ja kiristä ketjut, jos kuu-
let että ne osuvat auton alustaan tai 
runkoon. Jos ketjujen kiristäminen ei 
korjaa ongelmaa, vähennä ajonope-
utta, kunnes ääni lakkaa. Irrota ketjut 
heti kun niitä ei enää tarvita.
Pysäköi ennen lumiketjujen asenta-
mista auto tasaiselle alueelle, jossa 
ei ole liikennettä. Kytke hätävilkut ja 
aseta varoituskolmio auton taakse.
Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon, 
kytke seisontajarru ja sammuta 
moottori ennen lumiketjujen asenta-
mista.

i

OTM058044 Lumiketjujen käyttö heikentää 
auton hallittavuutta merkittä-
västi:
• Älä ylitä ajonopeutta 30 km/h 

tai lumiketjujen valmistajan 
suosittelemaa ajonopeutta, 
jos se on alhaisempi.

• Kiinnitä erityistä huomiota 
auton hallintaan ja vältä jyrk-
kiä ohjausliikkeitä, töyssyjä, 
kuoppia ja muita esteitä, jotka 
saattaisivat nostaa pyörät irti 
tienpinnasta.

• Älä tee lukkojarrutuksia tai 
käänny liian jyrkästi.

 VAROITUS  
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Lumiketjujen käyttö:
• Väärän kokoiset tai väärin asen-

netut ketjut voivat vaurioittaa 
auton jarruputkia, jousitusta, 
koria ja pyöriä.

• Käytä SAE-luokan S ketjuja tai 
kaapelityyppisiä ketjuja.

• Jos kuulet ääntä ketjujen osu-
essa auton koriin, kiristä ketjut 
uudelleen estääksesi niitä osu-
masta koriin.

• Estä korivauriot kiristämällä ket-
jut noin 0,5-1,0 km:n ajon jäl-
keen.

• Älä laita lumiketjuja autoon, 
jossa on kevytmetallivanteet. 
Jos lumiketjuja on käytettävä, 
asenna kaapelityyppiset ketjut.

• Käytä alle 15 mm leveitä ketjuja 
vaurioiden estämiseksi.

Varautuminen talvikauteen
Käytä hyvälaatuista etyleeniglykoli-
jäähdytysnestettä
Auton jäähdytysjärjestelmä on täy-
tetty korkealaatuisella etyleenigly-
kolipohjaisella jäähdytysnesteellä. 
Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyt-
tää vain tämäntyyppistä jäähdytys-
nestettä, sillä se estää järjestelmän 
jäätymisen, suojaa sitä korroosiolta 
ja voitelee vesipumpun osat. Lisää 
jäähdytysnestettä kappaleen 7 ohjei-
den mukaisesti. Testauta jäähdytys-
nesteen pakkaskestävyys ennen 
talvea.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvella lämpötilat vaikuttavat akun 
suoritustehoon. Tarkasta akku ja 
akkukaapelit luvun 7 ohjeiden 
mukaisesti. Akun varaustilan voi 
tarkistuttaa valtuutetussa HYUN-
DAI-liikkeessä tai huoltoasemalla.

Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen 
moottoriöljyyn tarpeen mukaan
Ota huomioon moottoriöljyn viskosi-
teetti pakkaskautena. Katso lisätieto-
ja luvusta 8. Jos sinulla on kysymyk-
siä talvella käytettävän moottoriöljyn 
laatuun liittyen, ota yhteyttä valtuu-
tettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytys-
järjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 7 
ohjeiden mukaisesti. Vaihda ne tar-
vittaessa. Tarkista, onko sytytysjohti-
missa ja muissa sytytysjärjestelmän 
osissa havaittavissa halkeamia, kulu-
mista tai muita vaurioita.

Lukkojen suojaaminen jäätymiseltä
Lukot voidaan suojata jäätymiseltä 
sopivalla lukkosulalla tai glyserolilla. 
Jos lukko on jään peitossa, ruiskuta 
lukkosulaa jäähän ja poista se. Jos 
lukko jäätyy sisältä, yritä sulattaa 
sitä kuumaksi lämmitetyllä avaimella. 
Käsittele kuumaa avainta varovasti, 
koska se voi aiheuttaa palovammoja.
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Käytä lasinpesunestettä, jolla on 
riittävä pakkaskestävyys.
Tarkista lasinpesunesteen pakkas-
kestävyys ennen talvea. Pakkas-
kestävyys on merkitty nestekaniste-
rin tai -pullon kylkeen. Voit hankkia 
sopivaa lasinpesunestettä valtuute-
tusta HYUNDAI-liikkeestä tai muus-
ta autotarvikeliikkeestä. Älä käytä 
jäähdytysnestettä tai pakkasnestettä 
lasinpesunesteenä, koska se saat-
taa vaurioittaa maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen
Seisontajarru saattaa jäätyä tietyissä 
olosuhteissa, jos se on kytkettynä.  
Näin voi tapahtua erityisesti, kun 
lunta tai jäätä on kerääntynyt taka-
pyörien jarrujen lähelle tai ympärille 
tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos 
epäilet seisontajarrun jäätymisvaa-
raa, aseta pysäköidessäsi vaihteen-
valitsin P-asentoon ja kytke ensin 
seisontajarru väliaikaisesti. Kiilaa sit-
ten takapyörät liikkumattomiksi, jottei 
pysäköity auto lähde liikkeelle itses-
tään. Vapauta seisontajarru tämän 
jälkeen.

Poista alustaan kertynyt jää ja 
lumi
Pyöräkoteloihin saattaa joissain olo-
suhteissa kertyä jäätä ja lunta, joka 
voi haitata ohjausta. Tarkista auton 
alusta säännöllisesti, että etupyörät 
ja muut ohjausjärjestelmän kompo-
nentit liikkuvat esteettä, kun ajat huo-
noissa sääolosuhteissa talvella.

Pidä autossa varusteita hätätilan-
teen varalle
Pidä autossasi sääolojen edellyttä-
miä varusteita ja tarvikkeita.  Esimer-
kiksi lumiketjut, hinausköysi, tasku-
lamppu, hätäsoihtu, hiekkaa, lapio, 
apukäynnistyskaapelit, jääraappa, 
hansikkaat, suojapeite, haalarit, 
huopa jne.

Älä jätä mitään esineitä moottori-
tilaan.
Ne voivat tukkia jäähdytysjärjestel-
män ja aiheuttaa moottorivian tai 
tulipalon. Valmistajan takuu ei kata 
aiheutuneita vahinkoja. 
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Tarkista perävaunun vetämiseen liit-
tyvä lainsäädäntö. Säännökset saat-
tavat sisältää tiettyjä perävaunutyyp-
pikohtaisia tai auton hinaamista kos-
kevia määräyksiä. Pyydä lisätietoja 
valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä. 
Perävaunun vetäminen vaikuttaa 
ajamiseen. Se aiheuttaa muutoksia 
ohjauksessa, polttoaineen kulutuk-
sessa ja osien kulumisnopeudessa. 
Perävaunun vetäminen onnistuneesti 
ja turvallisesti edellyttää oikeanlaisia 
ja oikein käytettyjä varusteita. Auton 
takuu ei kata epäasianmukaisesta 
perävaunun vetämisestä aiheutunei-
den vaurioiden korjaustöitä.

Tämä osa sisältää hyväksi koettu-
ja perävaunun vetämiseen liittyviä 
neuvoja ja turvallisuusohjeita. Niitä 
noudattamalla varmistat matkusta-
jien turvallisuuden. Tutustu ohjei-
siin huolellisesti ennen perävaunun 
vetämistä.

PER VAUNUN VET MINEN (EUROOPPA)

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Vääränlaisten varusteiden 

käyttö tai kuljettajan tekemä 
virhe saattaa johtaa auton 
hall innan menettämiseen 
perävaunua vedettäessä. 
Esimerkiksi jarruttaminen ei 
saata onnistua lainkaan, jos 
perävaunu on liian painava. 
Autossa oleville henkilöille 
saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 
Noudata tässä osassa annet-
tuja ohjeita vetäessäsi perä-
vaunua.

• Varmista ennen perävaunun 
vetämistä, etteivät sen koko-
naismassa, auton kokonais-
massa, suurin akselimassa 
tai perävaunun aisapaino ylitä 
sallittuja enimmäisrajoja.

• Muista poistaa automaattinen 
Stop and Go -järjestelmä (ISG) 
käytöstä, kun vedät perävau-
nua. 

 VAROITUS  
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  Lisätietoja – 
koskee Eurooppaa

• Taka-akselin suurin akselimassa 
saa ylittyä korkeintaan 15 % ja 
kokonaismassa korkeintaan 10 % 
tai 100 kg (sen mukaan kumpi on 
pienempi). Ajonopeus ei saa ylittää 
100 km/h (M1-luokan henkilöauto) 
tai 80 km/h (N1-luokan henkilöau-
to).

• M1-luokan henkilöautossa ren-
kaan kuormitusluokan mukainen 
suurin kuormitus voi ylittyä perä-
vaunun vetoaisan aiheuttaman lisä-
kuormituksen vuoksi. Ylitys saa 
olla korkeintaan 15 %. Lisää tässä 
tapauksessa rengaspainetta vähin-
tään 0,2 bar äläkä ylitä ajonopeutta 
100 km/h.

Perävanun vetäminen
Huomioi seuraavat asiat, kun vedät 
autollasi perävaunua:
• Harkitse kitkavetopään käyttä-

mistä. Pyydä lisätietoja kitkaveto-
päästä vetokoukkujen jälleenmyy-
jältä.

• Älä vedä perävaunua auton ensim-
mäisen 2000 ajokilometrin aikana, 
koska moottorin totutusajoa ei ole 
vielä suoritettu loppuun. Muutoin 
moottori ja vaihteisto saattavat 
vaurioitua vakavasti.

• Pyydä lisätietoja perävaunun 
vetämiseen tarvittavista tarvik-
keista valtuutetusta HYUNDAI-liik-
keestä.

• Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 
100 km/h) tai aja perävaunulle 
määrätyllä ajonopeudella.

• Ajonopeuden tulee olla pitkää ylä-
mäkeä ajettaessa alle 70 km/h tai 
nopeusrajoituksen mukainen, jos 
se on alle 70 km/h.

• Noudata huolellisesti seuraavilla 
sivuilla esitettyjä massa- ja kuor-
marajoja.

i
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Perävaunun paino 

Paljon perävaunu saa painaa? Perä-
vaunun paino ei saa ylittää rekiste-
riotteeseen merkittyä jarrullisen perä-
vaunun suurinta massaa. Kuitenkin 
myös enimmäispainorajan alittava 
perävaunu voi joissakin olosuhteissa 
olla liian painava. Perävaunun enim-
mäispaino riippuu käyttötavasta. Tär-
keitä siihen vaikuttavia tekijöitä ovat 
ajonopeus, korkeus merenpinnasta, 
tien kaltevuus, ulkolämpötila ja se, 
miten usein autolla vedetään perä-
vaunua. Sopivin mahdollinen paino 
saattaa myös määräytyä osittain 
autoosi asennettujen lisävarusteiden 
perusteella.

Aisapaino   

Perävaunun aisapaino tulee tietää 
tarkasti, sillä se vaikuttaa auto-
si kokonaismassaan. Perävaunun 
aisakuorma saa painaa enimmillään 
10 % täysin kuormatun perävaunun 
massasta suurimman sallitun perä-
vaunun aisakuorman rajoissa. 
Punnitse perävaunun paino ja aisa-
paino erikseen ja tarkista, että ne 
ovat säännösten mukaiset. Jos näin 
ei ole, aisapainoa voidaan mahdol-
lisesti vähentää asettelemalla perä-
vaunun kuorma uudelleen.

 Lisätietoja 
Moottorin suorituskyky laskee, kun 
auton korkeus merenpinnasta kasvaa. 
1000 metrin korkeudessa kokonais-
painoraja (perävaunun paino + auton 
kokonaismassa) laskee 10 %, samoin 
tämän jälkeen jokaista 1000 metriä 
kohden.

i

Noudata seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Älä koskaan kuormaa perä-

vaunun takaosaan enem-
män painoa kuin etuosaan. 
Etuosaan tulisi kuormata noin 
60 % perävaunun kokonais-
kuormasta, jolloin perävau-
nun takaosaan jää noin 40 % 
kuormasta.

• Älä koskaan ylitä perävaunun 
tai vetokoukun painorajoitusta. 

 Väärin kuormattu perävaunu 
saattaa vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa henkilövahinkoja. 
Tarkista painot kalibroidulla 
vaa'alla tai julkisessa punni-
tuspisteessä.

 VAROITUS  

OLMB053048

Suurin akselimassa Ajoneuvon kokonais-
massa

OLMB053047

Aisapaino Perävaunun koko-
naismassa
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Käsiv.: Käsivalintainen vaihteisto
Aut.: Automaattivaihteisto

Ominaisuus

Bensiinimoottori  

(2.4L GDI)

Bensiinimoottori  

(2.4L MPI)

Dieselmoottori  

(2.0L, 2.2L)

Autom. Käsiv. Autom. Käsiv. Autom.

Suurin perävaunumassa

kg

Jarruton 750 750 750 750 750

Jarrullinen 2000 2000 2000 2500 2000

Suurin sallittu aisapaino

kg
100

Suositeltu etäisyys takapyörän keskiöstä vetoaisan 

kuulaan

mm

1165

Viitepaino ja -etäisyys perävaunua vedettäessä (Eurooppa)
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Perävaunun vetämiseen 
liittyvät varusteet
Vetokoukut 

 Lisätietoja 
Vetokoukun kiinnityskohdat sijait-
sevat auton pohjassa takarenkaiden 
takana molemmilla puolilla.

On tärkeää, että vetokoukkuvarus-
teet ovat oikeantyyppiset. Sivutuuli, 
ohi ajavat suuret rekat ja huonot tiet 
ovat eräitä syitä, joiden takia veto-
koukun pitää olla kunnollinen. Tässä 
on joitakin noudatettavia ohjeita:

• Joudutaanko koriin tekemään rei-
kiä vetokoukun asentamiseksi? 
Reiät pitää sulkea tiiviisti, kun veto-
koukku irrotetaan. Jos reikiä ei sul-
jeta asianmukaisesti, häkää (CO) 
sekä vettä ja likaa saattaa päästä 
auton sisäosiin.

• Auton puskureita ei ole tarkoitettu 
vetokoukun kiinnityspisteiksi. Älä 
kiinnitä niihin minkääntyyppistä 
vetokoukkua. Käytä ainoastaan 
runkoon asennettavia vetokouk-
kuja, joissa ei ole puskuriin kiinni-
tettäviä osia.

• Voit hankkia autokohtaisen HYUN-
DAI-vetokoukun valtuutetusta 
HYUNDAI-liikkeestä.

Turvavaijerit
Kiinnitä aina turvavaijeri auton ja 
perävaunun välille. 
Tutustu valmistajan toimittamiin tur-
vavaijerin käyttöön liittyviin oheisiin. 
Noudata turvavaijerin kiinnityksessä 
valmistajan antamia ohjeita. Säädä 
turvavaijerin kireys niin, että kään-
tyminen onnistuu helposti. Varmista 
etteivät turvavaijerit löysty niin pal-
jon, että ne osuvat tienpintaan.

Jarrulliset perävaunut
Varmista että perävaunun jarrut ovat 
määräysten mukaiset sekä oikein 
asennetut ja että ne toimivat oikein.
Jos jarruttoman perävaunun massa 
kuormattuna on yli suurimman salli-
tun perävaunumassan, perävaunus-
sa on oltava omat asianmukaiset 
jarrut. Noudata perävaunun jarrujär-
jestelmän asennus- ja huolto-ohjeita. 
Älä tee mutoksia auton jarrujärjes-
telmään.

i
OTM058150L

Älä vedä jarrullista perävaunua, 
jos olet epävarma jarrujärjestel-
män käyttöönottoon tai asen-
nukseen liittyvistä toimenpiteis-
tä. Älä yritä tehdä asennustoi-
menpiteitä itse. Teetä työ siihen 
erikoistuneessa asennusliik-
keessä.

 VAROITUS  
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Ajaminen perävaunun kanssa
Perävaunun vetäminen edellyttää 
tietämystä siihen liittyvistä käytän-
nöistä. Tutustu perävaunun vetämi-
seen ennen julkiselle tielle siirtymis-
tä. Huomioi perävaunun lisäpainon 
vaikutus ohjattavuuteen ja auton 
käyttäytymiseen jarrutettaessa. Huo-
mioi myös, että auton ja perävaunun 
yhdistelmä on huomattavasti pelkkää 
autoa pidempi ja että sen ohjatta-
vuus on merkittävästi huonompi.
Tarkista vetokoukku ja -aisa, tur-
vavaijerin kiinnitys, sähköliitännät, 
valot, renkaat ja jarrut ennen liikkeel-
lelähtöä.
Tarkista ajoittain matkan aikana, että 
kuorma on kiinnitetty turvallisesti ja 
että perävaunun valot ja jarrut toi-
mivat.

Turvaväli
Jätä kaksi kertaa tavanomaista 
pidempi turvaväli edellä ajavaan, kun 
vedät perävaunua. Näin vältät toden-
näköisimmin äkkijarrutusta ja äkillisiä 
ohjausliikkeitä edellyttävät tilanteet.

Ohittaminen
Varaudu huomattavasti pidempään 
ohitusmatkaan perävaunua vetäes-
säsi. Ajoneuvoyhdistelmän pituuden 
vuoksi sinun täytyy ajaa tavanomais-
ta pidempään ohituskaistalla ennen 
kuin voit palata ajokaistalle.

Peruuttaminen
Käännä ohjauspyörää yhdellä kädel-
lä sen alareunasta. Liikuta kättä-
si vasemmalle, kun haluat kääntää 
perävaunua vasemmalle. Liikuta 
kättäsi oikealle, kun haluat kääntää 
perävaunua oikealle. Peruuta hitaasti 
ja pyydä toista henkilöä opastamaan 
sinua auton ulkopuolelta, jos mah-
dollista.

Kääntyminen
Käänny loivemmin, kun vedät perä-
vaunua. Näin vältät perävaunun 
ajautumisen tien reunan yli ja osumi-
sen jalkakäytävän reunaan, liikenne-
merkkeihin, puihin tai muihin estei-
siin. Vältä voimakkaita ja äkillisiä 
ohjausliikkeitä. Kytke suuntavilkku 
hyvissä ajoin.

Suuntavilkut
Autoon tulee liittää perävaunun joh-
tosarja erillisen suuntavilkun käyttöä 
varten. Vihreä nuolimerkkivalo vilk-
kuu mittaristossa, kun suuntavilkku 
on kytketty päälle. Kun perävaunun 
johtosarja on kytketty oikein, sen 
suuntavilkut toimivat samanaikaises-
ti auton vilkkujen kanssa.
Vihreä nuolimerkkivalo vilkkuu mitta-
ristossa, vaikka perävaunun suunta-
vilkun polttimo olisi palanut. Takanasi 
ajavat ajoneuvot eivät tuolloin näe 
suuntavilkkua, vaikka olet kytkenyt 
sen. Tarkista perävaunun suunta-
vilkkujen toimivuus ajoittain. Tarkista 
perävaunun valojen toimivuus aina, 
kun kytket johtosarjan tai irrotat sen. 
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Mäessä ajaminen
Vähennä ajonopeutta ja vaihda pie-
nemmälle vaihteelle, ennen kuin ajat 
pitkään tai jyrkkään alamäkeen. Saa-
tat muuten joutua painamaan jarru-
poljinta niin usein, että jarrut ylikuu-
menevat, jolloin niiden suorituskyky 
heikkenee.
Moottorin ja vaihteiston ylikuumene-
misen ehkäisemiseksi laske ajono-
peus noin nopeuteen 70 km/h pitkäs-
sä ylämäessä.

Pidä vaihteenvalitsin D-asennossa, 
kun vedät jarrutonta perävaunua, 
jonka paino ylittää suurimman salli-
tun perävaunupainon. 
Vaihteisto kuumenee hitaammin 
D-asennossa ja sen käyttöikä pite-
nee.

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita vält-
tääksesi moottorin ja/tai vaihteis-
ton ylikuumenemisen: 
• Kun vedät perävaunua jyrkäs-

sä rinteessä (kaltevuus yli 6 
prosenttia), kiinnitä erityis-
tä huomiota jäähdytysnesteen 
lämpötilaan, ettei moottori yli-
kuumene Jos jäähdytysnesteen 
lämpötilamittarin osoitin siirtyy 
”H” (HOT) -merkinnän kohdalle, 
pysäytä auto heti kun mahdol-
lista ja anna moottorin käydä 
joutokäyntiä, kunnes se jäähtyy. 
Jatka ajamista moottorin jääh-
dyttyä riittävästi.

• Jos autolla vedetään suurimpaan 
sallittuun kokonaismassaan ja 
perävaunun kokonaismassaan 
kuormattua perävaunua, moot-
tori tai vaihteisto voivat ylikuu-
mentua. Tällöin moottorin pitää 
antaa käydä joutokäyntiä, jotta 
laitteisto jäähtyy. Jatka ajamista 
moottorin tai vaihteiston jääh-
dyttyä riittävästi.

• Kun vedät perävaunua, ajono-
peutesi saattaa olla muuta lii-
kennettä paljon pienempi, eri-
tyisesti ylämäessä. Käytä oike-
anpuoleista kaistaa, kun vedät 
perävaunua ylämäkeen. Valitse 
ajonopeus perävaunua vetävän 
auton sallitun maksiminopeu-
den, mäen jyrkkyyden ja perä-
vaunun painon mukaan.

 

Älä yhdistä perävaunun valo-
järjestelmää suoraan autosi 
valojärjestelmään. Käytä hyväk-
syttyä perävaunun johtosarjaa. 
Muun kuin hyväksytyn perävau-
nun johtosarjan käyttö saattaa 
vaurioittaa auton sähköjärjes-
telmää tai aiheuttaa vammoja. 
Pyydä lisätietoja valtuutetulta 
HYUNDAI-jälleenmyyjältä. 

 VAROITUS  
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Mäessä pysäköiminen
Älä pysäköi autoa rinteeseen, kun 
siihen on kytketty perävaunu. 

Toimi seuraavasti, jos pysäköiminen 
rinteeseen on välttämätöntä:
1.   Aja auto pysäköintipaikkaan.
   Käännä ohjauspyörää niin, että 

pyörät kääntyvät jalkakäytävän 
reunaa kohti (oikealle alamäessä, 
vasemmalle ylämäessä).

2.   Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 
(automaattivaihteisto) tai vapaalle 
(käsivaihteisto).

3.   Kytke seisontajarru ja sammuta 
moottori.

4.   Aseta kiilat perävaunun pyörien 
alle alamäen puolelle.

5.   Käynnistä moottori, paina jarruja, 
siirrä vapaalle, vapauta seison-
tajarru ja vapauta hitaasti jarruja, 
kunnes perävaunun kiilat vastaan-
ottavat kuorman.

6.   Kytke jarrut ja seisontajarru.
7.   Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 

(automaattivaihteisto) tai 1. vaih-
teelle (käsivaihteisto), kun auto 
on pysäköity ylämäkeen, ja R- eli 
peruutusasentoon alamäessä.

8.   Sammuta moottori ja vapauta jar-
rut, mutta jätä seisontajarru päälle.

Vakavien ja hengenvaarallisten 
vammojen välttämiseksi:
• Älä poistu autosta, ellei sei-

sontajarru ole asianmukai-
sesti kytkettynä. Auto saattaa 
liikkua äkillisesti, jos et sam-
muta moottoria poistuessasi 
autosta. Siitä saattaa aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja. 

• Älä pidä autoa paikallaan 
mäessä ryömittämällä. 

 VAROITUS  
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Mäkilähtö
1.   Aseta vaihteenvalitsin P-asentoon 

(automaattivaihteisto) tai vapaalle 
(käsivaihteisto) ja pidä jarrupoljin 
painettuna. Toimi sitten seuraa-
vasti:

  • Käynnistä moottori.
  • Kytke vaihde.
  • Vapauta seisontajarru.
2.   Poista jalkasi varovaisesti jarrupol-

kimelta.
3.   Aja hitaasti, kunnes perävaunu on 

irti kiiloista.
4.   Pysäytä ja pyydä joku keräämään 

pyöräkiilat talteen.

Perävaunua vetävän auton 
huolto
Autosi tulee huollattaa useammin, 
jos vedät perävaunua säännöllisesti. 
Huollossa tulee kiinnittää erityisesti 
huomioita moottori-, vetopyörästö- 
ja vaihteistoöljyyn sekä jäähdytys-
nesteeseen. Myös jarrujärjestelmän 
osien kunto tulee tarkistaa säännöl-
lisesti. Tutustu näiden osioiden sisäl-
töön ennen liikkeellelähtöä. Huol-
la myös perävaunu ja vetokoukku 
asianmukaisesti. Noudata perävau-
nun huolto-ohjelmaa ja tarkista sen 
kunto säännöllisesti. Tarkista perä-
vaunun ja vetokoukun kunto mielel-
lään ennen jokaista liikkeellelähtöä. 
Erityisen tärkeää on tarkistaa, että 
ruuvit ja mutterit eivät ole löystyneet.

HUOMAUTUS

Toimi seuraavasti estääksesi 
auton vauriot:
• Moottori saattaa ylikuumentua 

perävaunun aiheuttaman lisä-
kuormituksen takia, erityisesti 
kuumina päivinä ja ylämäessä 
ajettaessa. Kytke ilmastoin-
ti pois päältä ja pysäytä auto, 
jos jäähdytysnesteen lämpötila 
nousee liian korkeaksi.

• Kun jäähdytysnesteen lämpö-
tilamittari osoittaa ylikuumene-
mista, älä sammuta moottoria. 

 (Anna moottorin käydä jouto-
käyntiä, jotta se jäähtyy.)

• Tarkista automaattivaihteistoöl-
jy tavanomaista useammin, kun 
vedät perävaunua.

• Asennuta autoosi jäähdyttimen 
puhallin moottorin suoritusky-
vyn parantamiseksi perävaunua 
vedettäessä, jos autoasi ei ole 
varustettu ilmastointilaitteella.
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Kuljettajan oven kahdessa tarrassa 
ilmoitetaan, kuinka suurta painoa 
varten auto on suunniteltu: rengas- ja 
kuormaustietotarra sekä tyyppikilpi.
Tutustu seuraaviin termeihin auton ja 
perävaunun sallitun enimmäispainon 
määrittämiseksi ennen lastauksen 
aloittamista.

Auton omamassa
Sisältää auton, kaikkien vakiovarus-
teiden ja täyden polttoainesäiliön 
painon. Ei sisällä matkustajien, lisä-
varusteiden ja kuorman painoa.

Todellinen omamassa
Auton omamassan ja siihen myö-
hemmin lisättyjen lisävarusteiden 
painon summa.

Kuorman paino
Kuorman ja lisävarusteiden yhteis-
paino.

Akselimassa
Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) 
kohdistuva paino, joka sisältää oma-
massan ja kuorman painon.

Suurin sallittu akselimassa
Suurin sallittu yhdelle akselille koh-
distuva paino. Nämä luvut on merkitty 
tyyppikilpeen. Kummankaan akselin 
kokonaismassa ei saa koskaan ylit-
tää suurinta sallittua akselimassaa.

Kokonaismassa
Tämä on auton omamassan sekä 
kuorman ja matkustajien painon 
summa.

Suurin sallittu kokonaismassa
Täyteen lastatun auton suurin sallittu 
paino (mukaan lukien kaikki varus-
teet, matkustajat ja matkatavarat). 
Suurin sallittu kokonaismassa on 
merkitty kuljettajan oven kynnyspal-
kissa olevaan tyyppikilpeen.

Ylikuorma
AUTON MASSA      

Autosi suurin sallittu akseli- 
ja kokonaismassa on merkitty 
kuljettajan (tai etumatkustajan) 
ovessa sijaitsevaan tyyppikil-
peen. Näiden painorajoitusten 
ylittäminen saattaa vaurioittaa 
autoa tai aiheuttaa onnetto-
muuden. Laske kokonaismassa 
ennen ajoon lähtöä arvioimalla 
matkatavaroiden ja matkusta-
jien paino. Älä ylitä painorajoi-
tuksia.

 VAROITUS  
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Hätävilkkujen käyttö viestittää mui-
den ajoneuvojen kuljettajille, että hei-
dän tulee olla erityisen varovaisia 
lähestyessään autoasi tai ohittaes-
saan sen.
Käytä hätävilkkuja, kun joudut suo-
rittamaan korjaustöitä tai pysähdyt 
tien sivuun.

Voit sytyttää hätävilkut painikkeella 
missä tahansa virtalukon asennos-
sa. Hätävilkkupainike on kojelaudan 
keskiosassa. Kaikki suuntavilkut vilk-
kuvat samanaikaisesti.
• Hätävilkut toimivat, vaikka moottori 

on sammutettu.
• Et voi käyttää hätä- ja suuntavilk-

kuja samanaikaisesti.

Jos moottori sammuu ajon 
aikana
• Säilytä ajolinja ja hidasta ajono-

peutta vähitellen. Pysäytä auto 
varoen turvalliseen paikkaan.

• Kytke hätävilkut.
• Yritä käynnistää moottori uudel-

leen. Jos moottori ei edelleenkään 
käynnisty, suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.

Jos moottori sammuu risteyk-
sessä 
Jos moottori sammuu tienhaarassa 
tai risteyksessä, siirrä vaihteenva-
litsin vapaa-asentoon (N) ja työnnä 
auto turvalliseen paikkaan liikenneti-
lanteen salliessa.

H T VILKUT H T TILANNE AJON 
AIKANA 

OTM068001L
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Rengas tyhjenee ajon aikana 
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
• Nosta jalka kaasupolkimelta ja 

anna ajonopeuden laskea. Säilytä 
ajolinja. Älä paina jarrupoljinta 
välittömästi äläkä ohjaa heti tien 
sivuun. Saatat menettää ajoneu-
von hallinnan, ja seurauksena voi 
olla liikenneonnettomuus. Kun 
ajonopeus on hidastunut riittävästi, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa 
auto tien sivuun. Aja mahdollisim-
man kauas tiestä ja pysäköi tasai-
selle, kantavalle alustalle. Jos ajat 
moottoritiellä, älä pysäköi keski-
kaistalle.

• Kun auto on pysähtynyt, kytke 
hätävilkut painikkeella, siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon (automaat-
tivaihteisto) tai vapaa-asentoon 
(käsivaihteisto), kytke seisontajar-
ru ja käännä virta-avain LOCK/
OFF-asentoon.

• Ohjaa matkustajat pois autosta. 
Varmista, että he eivät poistu ajo-
kaistan puoleisista ovista.

• Vaihda tyhjentynyt rengas tässä 
luvussa annettujen ohjeiden 
mukaan. 

Jos moottori ei pyöri tai pyörii 
hitaasti 
• Tarkista, että automaattivaih-

teiston vaihteenvalitsin on N- tai 
P-asennossa. Moottori käynnis-
tyy ainoastaan vaihteiston N- tai 
P-asennossa.

• Tarkista akun kaapeliliitännät ja 
varmista, että ne ovat puhtaat ja 
tiukasti kiinni.

• Sytytä sisävalot. Jos valo himme-
nee tai sammuu käynnistintä käy-
tettäessä, akkuvaraus on purkau-
tunut.

Älä yritä käynnistää moottoria työntä-
mällä tai hinaamalla autoa. Auton lait-
teisto voi vaurioitua. Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa Käynnistys 
apukäynnistyskaapeleilla.

JOS MOOTTORI EI 
K YNNISTY

Moottorin käynnistäminen työn-
tämällä tai vetämällä autoa voi 
ylikuormittaa katalysaattoria ja 
vaurioittaa pakojärjestelmää. 

 HUOMIO
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Jos moottori pyörii 
normaalisti, mutta ei käynnisty 
• Tarkista polttoainemäärä ja lisää 

polttoainetta tarvittaessa.
Jos moottori ei edelleenkään käyn-
nisty, suosittelemme, että kysyt 
neuvoja valtuutetusta HYUNDAI-
liikkeestä.

Moottorin käynnistäminen apu-
käynnistyskaapelien avulla saattaa 
olla väärin toteutettuna vaarallista. 
Noudata tarkasti näitä apukäynnis-
tyskaapelien käyttöön liittyviä ohjei-
ta, jotta et altista itseäsi vaaralle eikä 
autoon tule vaurioita. Anna mekaa-
nikon tai hinauspalvelun käynnistää 
moottori, ellet ole täysin varma käyn-
nistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

K YNNISTYS APUK YNNISTYSKAAPELEILLA 

Noudata aina seuraavia ohjeita 
akkuun liittyvien töiden ja akun 
käsittelyn yhteydessä, jotta 
estät VAKAVIEN ja HENGEN-
VAARALLISTEN VAMMOJEN 
vaaran: 

Lue tarkasti akun käsit-
telyyn liittyvät ohjeet ja 
noudata niitä, kun käsit-

telet akkua.
Suojaa silmät happorois-
keilta.

Älä vie akkua avotulen, 
kipinälähteiden tai kyte-
vien aineiden lähelle.

 VAROITUS  

 

Akun kennoissa on aina 
helposti syttyvää vety-
kaasua, joka saattaa 
aiheuttaa räjähdyksen 
syttyessään. 
Pidä akut poissa lasten 
ulottuvilta.

Akut sisältävät erittäin 
voimakkaasti syövyttä-
vää rikkihappoa. Varo 
akkuhapon joutumista 
iholle, silmiin tai vaattei-
siin.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, 
huuhtele niitä puhtaalla vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja 
mene viipymättä lääkäriin. Pese 
iholle joutunut akkuhappo välit-
tömästi pois. Mene viipymättä 
lääkäriin, jos tunnet kipua tai 
poltetta.
• Jos muovista akkukoteloa 

painetaan liian voimakkaas-
ti sitä nostettaessa, se saat-
taa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa 
vammoja. Käytä apuna akku-
telinettä tai nosta akkua käsin 
vastakkaisista kulmista.
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HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estääk-
sesi auton vaurioitumisen:
• Käytä apukäynnistyksessä 

ainoastaan 12 V:n virtalähdettä 
(akkua tai akkulaturia).

• Älä yritä käynnistää moottoria 
työntämällä autoa.

 Lisätietoja
 Akun hävittäminen virheelli-
sesti voi olla haitallista ympä-
ristölle ja terveydelle. Hävitä 
akku paikallisten ongelmajä-
temääräysten mukaisesti.

Käynnistäminen 
apukäynnistyskaapeleilla 
1.   Siirrä autot riittävän lähelle, jotta 

apukäynnistyskaapelit yltävät pai-
koilleen. Autot eivät saa kuiten-
kaan koskettaa toisiaan.

2.   Älä vie käsiä tai mitään esineitä 
jäähdytyspuhaltimen tai muiden 
moottoritilassa olevien esineiden 
lähelle, vaikka moottori ei ole 
käynnissä.

3.   Sammuta kaikki virtaa kuluttavat 
laitteet, kuten radiot, valot, ilmas-
tointilaite jne. Siirrä vaihteenvalit-
sin P-asentoon (automaattivaih-
teisto) tai vapaalle (käsivaihteisto) 
ja kiristä seisontajarru. Sammuta 
molempien autojen moottorit.

i

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avul-
la, jos akku on jäätynyt.

• Älä KOSKAAN lataa akkua, 
kun siihen on liitetty akkukaa-
pelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suur-
jännitteellä. Älä KOSKAAN 
koske järjestelmän kompo-
nentteihin, kun moottori on 
käynnissä tai virtalukko on 
ON-asennossa.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät 
saa koskettaa toisiaan. Tämä 
voi aiheuttaa kipinöintiä.

• Jos käynnistät apukaape-
leiden avulla akkua, joka on 
jäätynyt tai jonka varaus on 
lähes purkautunut, akku voi 
haljeta tai räjähtää. 

Lyijy
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4.   Liitä käynnistyskaapelit tarkassa 
järjestyksessä kuvan mukaisesti. 
Kytke ensimmäinen apukäynnis-
tyskaapeli ensin autosi tyhjenty-
neen akun punaiseen plusnapaan 
(1).

5.   Kytke ensimmäisen apukäynnis-
tyskaapelin toinen pää avustavan 
auton punaiseen plusnapaan (2).

6.   Kytke toisen apukäynnistyskaape-
lin pää avustavan auton mustaan 
miinusnapaan (3).

7.   Kytke toisen apukäynnistyskaape-
lin toinen pää autossasi olevaan 
korin maadoituspisteeseen (4).

   Apukäynnistyskaapelit eivät saa 
olla kontaktissa mihinkään muu-
hun akkunapoihin ja maadoitus-
pisteeseen. Älä nojaudu akun yli 
kiinnittäessäsi kaapeleita.

8.   Käynnistä avustavan auton moot-
tori ja nosta sen käyntinopeus 
noin lukemaan 2000 r/min muu-
taman minuutin ajaksi. Käynnistä 
oma autosi.

Jos autosi ei käynnisty muutaman 
yrityksen jälkeen, se pitää todennä-
köisesti viedä huoltoon. Ota yhteyttä 
valtuutettuun huoltoon. Jos akkuva-
rauksen purkautumisen syy on epä-
selvä, tarkastuta auto valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Irrota apukäynnistyskaapelit päin-
vastaisessa järjestyksessä kuin 
missä ne kytkettiin:
1.   Irrota apukäynnistyskaapelin pää 

autossasi olevasta korin maadoi-
tuspisteestä (4).

2.   Irrota apukäynnistyskaapelin toi-
nen pää avustavan auton mustas-
ta miinusnavasta (3).

3.   Irrota toisen apukäynnistyskaape-
lin pää avustavan auton punaises-
ta plusnavasta (2).

4.   Irrota apukäynnistyskaapelin toi-
nen pää autosi akun punaisesta 
plusnavasta (1).

1VQA4001
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Moottorin lämpötila on todennäköi-
sesti liian korkea, jos jäähdytysnes-
teen lämpötila osoittaa moottorin 
ylikuumenneen, huomaat moottorin 
tehon laskeneen tai kuulet moottoris-
ta nakutusääntä. Toimi seuraavasti: 
1.   Siirry tien sivuun heti, kun se on 

turvallista.
2.   Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 

(automaattivaihteisto) tai vapaa- 
asen toon (käsivaihteisto) ja kiristä 
seisontajarru. Jos ilmastointilaite 
on päällä, sammuta se.

3.   Jos jäähdytysnestettä vuotaa 
auton alle tai konepellin alta nou-
see höyryä, pysäytä moottori. 
Älä avaa konepeltiä, ennen kuin 
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 konepel-
lin alta nouse höyryä. Sammuta 
moottori, jos puhallin ei toimi.

4.   Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai auton 
alta jäähdytysnestettä. (Jos ilmas-
tointilaite on ollut käytössä, on 
normaalia, että kondenssivettä tip-
puu auton alle, kun auto pysäköi-
dään.)

5.   Jos havaitset jäähdytysnestevuo-
don, sammuta moottori välittö-
mästi ja ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE

 Älä pidä kättä, vaate-
kappaleita tai työka-
luja liikkuvien osien 
kuten puhaltimen 
ja jakopään hihnan 
lähellä, kun moottori 
on käynnissä, koska 
ne voivat tarttues-
saan aiheuttaa vaka-
via vammoja.

 VAROITUS  

Jos moottori tai jääh-
dytin on kuuma, älä 
KOSKAAN irrota jääh-
dytysnesteen paisun-
tasäiliön korkkia tai 

tyhjennystulppaa, vaikka moot-
tori ei ole käynnissä. Kuuma 
jäähdytysneste ja höyry voivat 
purkautua paineella aiheuttaen 
vakavia vammoja.
Sammuta moottori ja odota, 
että se jäähtyy. Avaa jäähdytys-
nesteen paisuntasäiliön korkki 
erittäin varovasti. Kiedo paksu 
pyyhe sen ympärille ja kierrä 
sitä vastapäivään ensimmäi-
seen rajoittimeen asti. Siirry 
kauemmaksi, kun paine pur-
kautuu jäähdytysjärjestelmästä. 
Kun olet varma, että kaikki paine 
on purkautunut, irrota korkki 
tarttumalla siihen tukevasti pak-
sun pyyhkeen läpi, painamalla 
ja kiertämällä vastapäivään.

 VAROITUS  
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6.   Odota, että moottorin lämpötila 
putoaa normaaliksi, jos et löydä 
mitään syytä sen ylikuumenemi-
seen. Jos jäähdytysnestesäiliön 
nestetaso on laskenut, nosta nes-
tetaso puolivälimerkintään asti 
lisäämällä säiliöön jäähdytysnes-
tettä.

7.   Aja varovasti ja kiinnitä erityistä 
huomiota ylikuumenemiseen liitty-
viin vikaoireisiin. Jos ylikuumene-
minen uusiutuu, suosittelemme, 
että otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.

• Jäähdytysjärjestelmässä on 
vuoto, jos jäähdytysnesteen 
paisuntasäiliön nestetaso las-
kee huomattavasti, jolloin auto 
on suositeltavaa tarkastut-
taa valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Jos moottori ylikuumenee 
liian matalan jäähdytysneste-
tason vuoksi, jäähdytysnes-
teen lisääminen liian nopeasti 
voi aiheuttaa halkeamia moot-
toriin. Lisää jäähdytysnestettä 
hitaasti ja pieni määrä kerral-
laan, jotta moottori ei vaurioi-
du.

 HUOMIO
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(1)  Matalan rengaspaineen osoitus / 
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän (TPMS) vian merkkivalo

(2)  Vajaapaineisen renkaan sijain-
ti-ilmoitus ja rengaspaineen osoi-
tus (LCD-näytössä)

Rengaspaineen tarkistaminen

• Voit tarkistaa rengaspaineen mitta-
ristosta tietojen avustustilassa.

  Katso lisätietoja luvun 3 kohdas-
ta ”LCD-näytön tilat”.

• Moottorin käynnistämisen jälkeen 
rengaspaine tulee näkyviin muuta-
man minuutin ajon jälkeen.

• Jos rengaspaineen arvo ei tule 
näyttöön kun auto pysähtyy, näyt-
töön tulee viesti ”Drive to dis-
play” (aja autolla, jotta näet arvot). 
Tarkista rengaspaine ajon jälkeen.

• Näytössä näkyvät rengaspainear-
vot voivat poiketa rengaspainemit-
tarilla mitatuista.

• Voit vaihtaa rengaspaineen yksi-
kön mittariston antamista tiedoista.

  -  psi, kpa, bar (katso lisätietoja 
luvun 3 kohdasta ”LCD-näytön 
tilat”).

RENGASPAINEEN VALVONTAJ RJESTELM  (TPMS, JOS VARUSTEENA)

OTM068003

OTM048164L

OTM048125L
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Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä

Tarkista kaikkien renkaiden (myös 
vararenkaan) rengaspaine kerran 
kuukaudessa, renkaan ollessa kylmä 
ja lisää ilmaa tarvittaessa, kunnes 
rengaspaine on tunnuslevyyn tai eril-
liseen tarraan merkityn suosituksen 
mukainen. (Tarkista rengaspainesuo-
situs erikseen, jos käyttämäsi ren-
kaiden koko poikkeaa tunnuslevyyn 
tai tarraan merkitystä rengaskoosta.)

Autosi on varustettu rengaspaineen 
valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa 
LCD-näytöllä, jos jonkin renkaan 
rengaspaine laskee liian alhaisek-
si. Pysäytä auto, tarkista rengas-
paineet ja lisää renkaaseen ilmaa 
tarvittaessa. Rengas ylikuumenee ja 
saattaa vaurioitua, jos rengaspai-
ne on liian alhainen. Rengas myös 
kuluu nopeammin ja auton polttoai-
neenkulutus kasvaa. Lisäksi alhai-
nen rengaspaine saattaa huonontaa 
ohjattavuutta ja pidentää pysähty-
mismatkaa.
Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
TPMS ei korvaa renkaiden sään-
nöllistä huoltoa, ja kuljettajan pitää 
varmistaa säännöllisesti, että ren-
gaspaine on riittävä, vaikka järjestel-
mä ei ole ilmoittanut liian alhaisesta 
rengaspaineesta.

Rengaspaineen valvontajärjestel-
män vian merkkivalo syttyy, kun 
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Vikavalo toimii myös matalan rengas-
paineen varoitusvalona. Valo vilkkuu 
noin minuutin ajan ja jää palamaan, 
kun järjestelmässä on toimintahäi-
riö. Tämä toistuu aina, kun moottori 
käynnistetään, kunnes toimintahäiriö 
korjataan. Jos vian merkkivalo palaa, 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
liian matalaa rengaspainetta. 
Toimintahäiriö saattaa johtua esi-
merkiksi epäyhteensopivan renkaan 
tai vanteen asentamisesta. Tarkista, 
syttyykö vikavalo pyörään tehtyjen 
muutosten tai uuden pyörän asen-
tamisen jälkeen, jotta tiedät, onko 
pyörä yhteensopiva rengaspaineen 
valvontajärjestelmän kanssa.

Liian korkea ja liian matala 
rengaspaine lyhentää renkaan 
käyttöikää ja heikentää ajetta-
vuutta. Yli- tai alipaineinen ren-
gas voi myös yllättäen puhjeta, 
jolloin vaarana on ajoneuvon 
hallinnan menettäminen ja lii-
kenneonnettomuus.

 VAROITUS  



6-11

H
t
tilanteessa toim

im
inen

6

HUOMAUTUS

Seuraavissa tapauksissa suosit-
telemme, että tarkastutat järjes-
telmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä:
1.   Matalan rengaspaineen varoi-

tusvalo / rengaspaineen val-
vontajärjestelmän vikamerkki-
valo ei syty 3 sekunnin ajak-
si, kun virtalukko käännetään 
ON-asentoon tai kun moottori 
käy.

2.   Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän vian merkkivalo vilkkuu 
noin 1 minuutin ajan ja jää sit-
ten palamaan. 

3.   Vajaapaineisen renkaan sijain-
ti-ilmoitus jää näkyviin LCD-
näytölle. 

Matalan 
rengaspaineen 
merkkivalo

Vajaapaineisen 
renkaan sijainti-
ilmoitus ja 
rengaspaineen 
osoitus

Rengaspaineen valvontajärjestel-
män merkkivalot syttyvät ja LCD-
näyttöön tulee varoitusviesti, kun 
yhden tai useamman pyörän rengas-
paine on liian matala. Vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoituksen merkki-
valo osoittaa matalapaineisen ren-
kaan sijainnin.

Vähennä ajonopeutta ja varaudu 
pysähtymismatkan pitenemiseen, 
kun merkkivalo syttyy tai varoitus 
tulee näkyviin LCD-näytölle. Pysäytä 
auto viipymättä ja tarkista rengaspai-
neet. Lisää renkaisiin ilmaa, kunnes 
rengaspaine vastaa auton tunnusle-
vyyn tai kuljettajan oven sisäkarmin 
alaosaan kiinnitettyyn tarraan mer-
kittyä rengaspainesuositusta. Vaihda 
vaurioituneen pyörän tilalle varapyö-
rä, ellet kykene ajamaan läheiselle 
huoltoasemalle tai jos rengaspaine 
ei nouse suositellulle tasolle. 
Kun olet ajanut noin 10 minuutin ajan 
yli 25 km/h ajonopeudella vaihdet-
tuasi vaurioituneen renkaan vara-
pyörään:
• Järjestelmän vikavalo voi vilkkua 

noin 1 minuutin ajan ja jäädä sitten 
palamaan, koska varapyörässä ei 
ole rengaspaineanturia.

OTM048164L
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HUOMAUTUS

Varapyörässä ei ole rengaspai-
neanturia.

Rengaspaineen 
valvontajärjestelmän 
(TPMS) vikavalo

Rengaspaineen valvontajärjestel-
män vian merkkivalo vilkkuu noin 
minuutin ajan ja jää sitten palamaan, 
jos järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

HUOMAUTUS

Jos rengaspaineen valvontajär-
jestelmässä on toimintahäiriö, 
vajaapaineisen renkaan sijainti-il-
moitus ei tule näkyviin, vaikka 
autossa on rengas, jonka paine on 
liian matala.

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 
muutoksesta. 
Tarkista rengaspaineet ja säädä 
ne ohjearvojen mukaisiksi, kun 
ajat lämpimältä alueelta kylmäl-
le alueelle tai päinvastoin tai 
kun ulkolämpötila muuttuu äkil-
lisesti.

 HUOMIO

Liian matala rengaspaine saat-
taa 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.

 VAROITUS  
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Rengaspaineanturilla varuste-
tun pyörän vaihtaminen
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän merkkivalo syttyy ja vajaa-
paineisen renkaan sijainti-ilmoitus 
näkyy näytöllä, kun jokin renkaista 
tyhjenee. Suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Jokaisessa pyörässä on renkaan 
sisälle venttiilivarren päähän asen-
nettu rengaspaineanturi. Käytä ren-
gaspaineen valvontajärjestelmän 
kanssa yhteensopivia vanteita. 
Suosittelemme, että huollatat renkaat 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Kun olet ajanut noin 10 minuutin ajan 
yli 25 km/h ajonopeudella vaihdet-
tuasi vaurioituneen renkaan vara-
pyörään:
• Järjestelmän vikavalo voi vilkkua 

noin 1 minuutin ajan ja jäädä sitten 
palamaan, koska varapyörässä ei 
ole rengaspaineanturia.

Alipaineisen renkaan tunnistaminen 
silmämääräisesti voi olla mahdoton-
ta. Käytä aina laadukasta rengas-
painemittaria rengaspaineen mittaa-
miseen. Lämpimän renkaan rengas-
paine on aina kylmän renkaan (auto 
on ollut paikallaan vähintään 3 tuntia 
ja sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km 
3 tunnin aikana) rengaspainetta kor-
keampi. 
Anna renkaan jäähtyä ennen ren-
gaspaineen mittaamista. Lisää ren-
kaaseen ilmaa, kunnes rengaspaine 
on suosituksen mukainen, vasta sen 
jäähdyttyä.
Rengas on kylmä, kun auto on ollut 
paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä 
on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin 
aikana.

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vian merkkivalo 
saattaa vilkkua noin 1 minuu-
tin ajan ja jäädä palamaan, 
jos autolla ajetaan suurjän-
nitelinjojen tai voimakkaiden 
radiolähettimien (poliisia-
seman, viraston, radio- tai 
TV-lähetysaseman, kasarmi-
alueen, lentokentän, tukia-
seman tms.) läheisyydessä, 
sillä ne voivat häiritä rengas-
paineen valvontajärjestelmän 
toimintaa. 

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vian merkkivalo 
saattaa vilkkua noin 1 minuu-
tin ajan ja jäädä palamaan, jos 
pyöriin on asennettu lumiket-
jut tai jos autossa käytetään 
esimerkiksi kannettavaa tie-
tokonetta, matkapuhelinla-
turia, kaukokäynnistintä tai 
navigointilaitetta. 

 Ne voivat häiritä rengaspai-
neen valvontajärjestelmän 
(TPMS) toimintaa.

 HUOMIO

Suosittelemme, että et käytä 
vaurioituneen renkaan korjaa-
miseen muuta kuin HYUNDAIn 
hyväksymää renkaanpaikkaus-
ainetta. Muun renkaanpaikkaus-
aineen käyttö saattaa vaurioit-
taa rengaspaineanturia.

 HUOMIO
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• 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.

 VAROITUS  

Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan 
kuljettajaa matalasta rengaspai-
neesta tai järjestelmän toiminta-
häiriöstä, jos sen osiin tehdään 
muutoksia omavaltaisesti tai 
jos niitä yritetään poistaa käy-
töstä tai irrottaa. Myös rengas-
paineen valvontajärjestelmän 
takuu saattaa raueta.

 VAROITUS  

❈ Kaikissa EUROOPAN markki-
noilla alla mainittuina aikoina 
myydyissä autoissa on oltava 
rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä.

 -  Uusi malli: 
1.11.2012 -

 -  Nykyinen malli: 
1.11.2014- (ensirekisteröidyt 
autot)

EUROOPASSA

• Älä tee autoon muutoksia, 
sillä se saattaa häiritä rengas-
paineiden valvontajärjestel-
män toimintaa.

• Tavallisissa pyörissä ei ole 
rengaspaineanturia.

  Suosittelemme turvallisuus-
syistä, että hankit vaihto-osat 
va l tuute tusta  HYUNDAI -
liikkeestä.

• Jos hankit varustevanteet, 
käytä HYUNDAI-jälleenmyyjän 
hyväksymää rengaspainean-
turia. Jos autossa ei ole ren-
gaspaineiden tunnistusjärjes-
telmää tai se ei toimi asianmu-
kaisesti, auto ei ehkä läpäise 
katsastusta.

 VAROITUS  
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Tunkki ja työkalut

Tunkki, tunkin kahva, mutteriavain ja 
hylsy sijaitsevat tavaratilassa. 
Välineet sijaitsevat tavaratilan maton 
alla. 
(1) Tunkin kampi
(2) Tunkki
(3) Mutteriavain
(4) Hylsy

Tunkin käyttäminen 
Käytä tunkkia ainoastaan renkaan-
vaihtoon hätätilanteessa.
Laske tunkki täysin alas ja sijoita se 
tavaratilaan huolellisesti, jotta se ei 
aiheuta melua ajon aikana.
Noudata tunkin käyttöohjeita henki-
lövahinkojen välttämiseksi.

JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA VARARENGAS)

Renkaanvaihtoon liittyy vaara-
tekijöitä. Jotta vältyt vakavilta 
vammoilta ja hengenvaaralta, 
noudata tarkasti tämän osan 
ohjeita, kun vaihdat autoosi ren-
kaita.

 VAROITUS  

Aja varovasti, sillä auton maa-
vara pienenee, kun asetat alku-
peräisen pyörän säilytyspaik-
kaansa auton alle vaihdettuasi 
varapyörän sen tilalle.
Älä varsinkaan ylitä 30 km/h:n 
nopeutta, kun ajat hidastetöys-
syjen yli, ylä- tai alamäessä tai 
epätasaisella tiellä.

 VAROITUS  

Ole varovainen käyttäessäsi 
tunkin kampea, äläkä koske sen 
litteään päähän. Litteän pään 
terävä reuna voi leikata haavoja.

 HUOMIO

OTM068005L
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Varapyörän irrotus ja laittami-
nen takaisin  
Varapyörä on varastoitu auton tava-
ratilan lattian alle.
Varapyörän irrottaminen:

1.  Avaa takaluukku.  
2.   Etsi muovinen kuusiopultin suojus 

ja irrota se kolikon tai talttapäisen 
ruuvimeisselin avulla.

3.   Liitä hylsy (A) ja mutteriavain (B) 
toisiinsa.

4.   Löysää pulttia sen verran, että 
varapyörä laskeutuu alas.

   Kierrä mutteriavainta vastapäi-
vään, kunnes vararengas osuu 
maahan. 

5.   Kun vararengas on osunut maa-
han, jatka avaimen kääntämistä 
vastapäivään ja vedä vararengas 
auton ulkopuolelle. Älä koskaan 
käännä avainta liian voimakkaasti, 
sillä vararenkaan pidike saattaa 
vahingoittua.

6.   Vedä pidätin (1) ja ketju varapyö-
rän keskiaukon läpi. 

OTMA068022

OTMA068023 OTM068024L
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Varapyörän laittaminen takaisin:  
1.   Aseta rengas maahan siten, että 

sen vanteen ulkopuoli osoittaa 
ylöspäin.  

2.   Aseta pyörä auton alle ja asenna 
pidätin (1) ja ketju vanteen kes-
kiöön.

3.   Käännä avainta myötäpäivään, 
kunnes vanne kiinnittyy.

Renkaiden vaihtaminen 

Varmista, että varapyörän pidä-
tin on kohdistettu kunnolla 
varapyörän keskiöön, ettei vara-
pyörä pääse rämisemään. 
Muussa tapauksessa varapyörä 
saattaa pudota pidikkeestään ja 
aiheuttaa onnettomuuden.

 HUOMIO

Auto voi luiskahtaa tai vieriä 
pois tunkin päältä ja aiheut-
taa vakavia ja hengenvaarallisia 
vammoja. Noudata seuraavia 
turvallisuusohjeita:
• Älä mene tunkin varassa ole-

van auton alle.
• Älä KOSKAAN tee korjaus-

töitä ajoradalla. Aja auto aina 
kokonaan pois ajoradalta, 
syrjään liikenteestä, tasaisel-
le ja kovalle alustalle ennen 
pyöränvaihtoa. Kutsu hinaus-
palvelu, ellei tien vieressä ole 
tasaista aluetta pyöränvaihtoa 
varten.

• Käytä ainoastaan auton omaa 
tunkkia.

• Käytä AINA oikeita nosturin 
kiinnityskohtia auton etu- ja 
takaosassa. Älä koskaan kiin-
nitä tunkkia puskuriin tai mui-
hin alustan kohtiin.

 VAROITUS  
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Vaihda auton rengas seuraavasti:
1.   Pysäköi tasaiselle alustalle ja 

kytke seisontajarru tiukasti.
2.   Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.
3.   Kytke hätävilkut.

4.   Poista pyöränmutteriavain, tunkki, 
tunkin varsi ja varapyörä autosta.

5.   Kiilaa vaihdettavaan pyörään näh-
den ristikkäin vastapäätä oleva 
pyörä liikkumattomaksi renkaan 
eteen ja taakse asennettavilla kii-
loilla.

• 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 eivät 
mene ajoradalle eivätkä auton 
lähelle.

Renkaan vaihtaminen
• Estä auton liikkuminen pyö-

ränvaihdon aikana kiristämäl-
lä seisontajarru ja asettamalla 
kiilat pyörään, joka on vinot-
tain vaihdettavaa pyörää vas-
tapäätä.

• Autossa ei saa oleskella ja kii-
lojen käyttö on suositeltavaa 
kaikissa pyörissä, kun autoa 
nostetaan tunkilla.

 HUOMIO

OTM068026L
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6.   Kierrä kutakin pulttia yksi kier-
ros vastapäivään, mutta älä irrota 
pultteja ennen pyörän nostamista.   

7.   Aseta tunkki vaihdettavaa rengasta 
lähempänä olevaan kiinnityskoh-
taan. Kiinnitä erityistä huomiota 
tunkin asetteluun. Kiinnityskohdat 
koostuvat kahdesta runkoon hit-
satusta levystä, joissa on kaksi 
ulkonevaa kielekettä ja ympyrän-
muotoinen kohokuvio tunkin koh-
distamisen helpottamiseksi.

8.   Aseta tunkin kahva paikalleen ja 
käännä sitä myötäpäivään, niin 
että pyörä nousee hieman irti 
maasta. Oikea korkeus on noin 30 
mm. Varmista ennen pyöränmut-
terien irrottamista, että auto on 
tunkin päällä vakaasti ja ettei se 
pääse liikkumaan.

OTM068027L OTM068028L OTM068029L
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9.   Avaa mutterit kokonaan ja irrota 
ne sormin. Irrota pyörä ja aseta 
se vaaka-asentoon vierimisen 
estämiseksi. Kohdista varapyörän 
vanteen läpiviennit pyörännavan 
pultteihin ja aseta pyörä paikal-
leen. Jos kohdistaminen on vai-
keaa, kallista pyörää hieman ja 
aseta ylimmäinen pultti paikalleen. 
Heiluta pyörää edestakaisin, kun-
nes se on helppo asettaa paikal-
leen.

10.  Aseta mutterit paikalleen ja kiris-
tä ne sormitiukkuuteen. Aseta 
mutterit niin, että niiden pienem-
pi, kartiomainen pää on auton 
rungon puolella. Varmista, että 
rengas on mahdollisimman hyvin 
paikallaan heiluttamalla rengasta 
edestakaisin, ja kiristä mutterit 
sormin niin tiukkaan kuin mah-
dollista.

11.  Laske auto maahan kiertämällä 
tunkin kampea vastapäivään. 

Vanteissa saattaa olla teräviä 
reunoja. Käsittele näitä osia 
varoen mahdollisten vaka-
vien vammojen välttämiseksi. 
Varmista, ettei pyörännavassa 
tai pyörässä ole epäpuhtauk-
sia (kuten mutaa, pikeä, hiekkaa 
tms.), jotka estäisivät pyörää 
asettumasta kiinteästi napaa 
vasten. 
Poista epäpuhtaudet tarvittaes-
sa. Pyöränmutterit saattavat 
löystyä ja rengas irrota, jos nii-
den kiinnityspinnalla on epä-
puhtauksia. Saatat menettää 
auton hallinnan pyörän irrotes-
sa ajon aikana. Tämä saattaa 
johtaa onnettomuuteen, josta 
aiheutuu vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

 VAROITUS  
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Aseta mutteriavain kuvan mukaiseen 
asentoon ja kiristä mutterit. Varmista, 
että mutteri asettuu avaimen kantaan 
kunnolla. Älä paina avaimen vartta 
jalalla tai liitä siihen jatkokappaletta.
Kiristä joka toista mutteria, kunnes 
kaikki mutterit ovat kireällä. Tarkista 
mutterien kireys yksitellen. Kun olet 
joutunut itse vaihtamaan pyörän, 
mutterien tiukkuus on suositeltavaa 
tarkistuttaa valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

Pyöränmutterien oikea tiukkuus:
Teräsvanne ja kevytmetallivanne:
107–127 Nm

Irrota venttiilin hattu ja tarkista ren-
gaspaine, jos sinulla on rengaspai-
nemittari. Jos rengaspaine on liian 
alhainen, aja hitaasti lähimmälle 
huoltoasemalle täyttämään rengas. 
Päästä ilmaa renkaasta, jos rengas-
paine on liian korkea. Aseta venttii-
linhattu aina takaisin paikalleen ren-
gaspaineen tarkistamisen ja renkaan 
täyttämisen jälkeen. Renkaasta saat-
taa muuten vuotaa ilmaa. Korvaa 
hävinnyt venttiilinhattu uudella mah-
dollisimman pian.
Pyöränvaihdon jälkeen aseta tyhjen-
tynyt rengas varapyörän paikalle ja 
työkalut niille varatuille paikoille.

HUOMAUTUS

• Mittaa rengaspaine mahdolli-
simman pian varapyörän käyt-
töönoton jälkeen. Täytä rengas 
ohjeen mukaiseen paineeseen.

• Tarkista pyöränmutterien tiuk-
kuus ja kiristä tarvittaessa 
50 km:n ajon jälkeen, jos vaih-
dat renkaat. Tarkista pyörän-
mutterien tiukkuus uudelleen 
1000 km:n ajon jälkeen.OOS067019L

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. 
Jos asennat metrijärjestelmän 
mukaiseen pulttiin mutterin, 
jonka kierteet eivät ole metrijär-
jestelmän mukaiset (tai päinvas-
toin), pyörä ei kiinnity pyörän-
napaan oikein ja pultti vaurioi-
tuu ja täytyy vaihtaa. 

 HUOMIO
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Kiinnitä tunkki, tunkin kampi, mut-
teriavain ja vararengas huolellisesti 
paikoilleen, jotta ne eivät tuota melua 
ajaessa.

Tilapäisajoon tarkoitetun vara-
pyörän käyttäminen (jos varus-
teena) 
Erikoiskapea varapyörä on tarkoi-
tettu käytettäväksi vain hätätapauk-
sessa. Aja varovasti, kun autoon on 
asennettu erikoiskapea varapyörä, ja 
noudata annettuja ohjeita.

Suuressa osassa pyöränmut-
tereita ei ole metrijärjestelmän 
mukaisia kierteitä. Tarkista kier-
teiden tyyppi tarkoin ennen 
asennusta. Jos et ole varma, 
suosittelemme, että otat yhteyt-
tä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.

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  

Vararenkaan väärä paine

Mittaa rengaspaine mahdolli-
simman pian varapyörän käyt-
töönoton jälkeen. Säädä paine 
suosituksen mukaiseksi tar-
peen mukaan. Tarkista rengas-
painesuositus luvun 8 kohdasta 
”Renkaat ja vanteet”.

 VAROITUS  

Noudata seuraavia erikoiska-
pean varapyörän käyttöön liit-
tyviä ohjeita, jotta vältät auton 
hallinnan menettämisen ja 
onnettomuusvaaran:
• Käytä vararengasta ainoas-

taan hätätilanteissa.
• Ajonopeus ei saa ylittää 80 

km/h.
• Älä ylitä erikoiskapean vara-

renkaan sivupintaan merkittyä 
enimmäiskuormaa ja auton 
suurinta sallittua massaa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettua 
varapyörää ei saa jättää jat-
kuvaan käyttöön. Korjauta tai 
vaihdata alkuperäisen pyörän 
rengas ja asenna se takaisin 
viipymättä, jotta vararengas ei 
kulu ja rikkoudu.

 VAROITUS  
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Kun erikoiskapea varapyörä on asen-
nettuna:
• Tarkista varapyörän rengaspaine 

asennuksen jälkeen. Tilapäisajoon 
tarkoitetun varapyörän rengaspai-
neen pitää olla 4,2 bar.

• Älä pese autoa automaattipesus-
sa, kun siihen on asennettu tila-
päiskäyttöön tarkoitettu varapyörä.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettu vara-
pyörä on autokohtainen. Älä käytä 
sitä muissa autoissa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun vara-
pyörän renkaan kulutuspinta kuluu 
tavallista nopeammin. Tarkista ren-
kaan kunto säännöllisesti ja tar-
vittaessa asennuta pyörään uusi 
alkuperäisen kokoinen rengas.

• Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön 
tarkoitettua varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun autoon 
on asennettu tilapäiskäyttöön tar-
koitettu varapyörä.

HUOMAUTUS

Kun normaalikokoinen rengas ja 
pyörä asennetaan autoon, pyörän-
mutterit täytyy kiristää ohjetiuk-
kuuteen. Pyöränmutterien oikea 
kiristysmomentti on 107–127 Nm.

Estä varapyörän ja auton vauri-
ot seuraavasti:
• Valitse ajonopeus tieolosuh-

teiden mukaan niin, että pys-
tyt väistämään kaikki mahdol-
liset vaaratekijät, esimerkiksi 
kuopat ja tiellä olevat irtoesi-
neet.

• Vältä esteiden yli ajamista. 
Auton maavara on noin 2,5 
cm tavallista pienempi, koska 
tilapäiskäyttöön tarkoitettu 
varapyörä on läpimitaltaan 
tavallista pyörää pienempi.

• Älä kiinnitä lumiketjua tila-
päiskäyttöön tarkoitettuun 
varapyörään. Lumiketju ei 
sovi pyörään kunnolla, koska 
pyörä on tavallista pienempi.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän rengasta ei saa 
asentaa muulle vanteelle, eikä 
sen vanteelle saa asentaa 
tavallista rengasta, talviren-
gasta tai koristekapselia.

 HUOMIO
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Tunkin tarra

 ■ Esimerkki

OOS067043

1.  Mallin nimi
2.  Suurin sallittu paino
3.   Kytke seisontajarru, kun käytät 

tunkkia.
4.   Pysäytä moottori, kun käytät tunk-

kia.
5.   Älä mene tunkin varassa olevan 

auton alle.
6.   Tunkin paikat kynnyskotelon ala-

osassa

7.   Tunkin nostolevyn pitää olla vaa-
kasuorassa nostokohdan alapuo-
lella, kun auto nostetaan tunkin 
varaan.

8.   Siirrä käsivaihteiston vaihdevi-
pu peruutusvaihteelle tai auto-
maattivaihteiston vaihteenvalitsin 
P-asentoon.

9.   Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, 
tasaisella maa-alustalla.

10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12.  Valmistajan edustaja ja osoite

❈  Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa näkyvästä. 
Tunkin tarrassa on tarkempia tietoja.
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JACKDOC14S

Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Lue turvallisuuden vuoksi tämän 
oppaan ohjeet ennen käyttöä ja nou-
data niitä.
(1) Kompressori
(2) Paikkausainepullo
Renkaanpaikkaussarja korjaa ren-
kaan vain väliaikaisesti. on suositel-
tavaa, että tarkastutat paikkaamasi 
renkaan viipymättä valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

Johdanto
Voit korjata puhjenneen renkaan 
paikkaussarjan avulla niin, että pää-
set jatkamaan matkaa.
Voit korjata yleisimmät, esim. nau-
lan renkaaseen aiheuttamat vauriot 
helposti kompressorin ja paikkausai-
neen avulla.
Varmistettuasi, että rengas on kun-
nolla paikattu, voit jatkaa ajamista 
(enintään 200 km matkan ja 80 km/h 
ajonopeudella) korjaamolle renkaan 
vaihtamista varten.
Erittäin suurikokoisten repeämien tai 
renkaan sivun vaurioiden korjaami-
nen ei mahdollisesti onnistu paik-
kaussarjalla.
Kun rengaspaine laskee, renkaan 
suorituskyky saattaa huonontua.
Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, erityi-
sesti kun auto on kuormattu täyteen 
tai kun vedät perävaunua.
Renkaanpaikkaussarja korjaa ren-
kaan vain väliaikaisesti ja sitä saa 
käyttää vain yhden renkaan korjaa-
miseen kerrallaan. Renkaan paik-
kaaminen onnistuu helposti ja luo-
tettavasti, kun noudatat seuraavia 
ohjeita:

JOS RENGAS TYHJENEE (AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA)

Älä käytä renkaanpaikkaus-
sarjaa renkaiden kyljissä ole-
vien reikien korjaamiseen. 
Seurauksena voisi olla renkaan 
tyhjenemisestä johtuva onnet-
tomuus.

 VAROITUS  

Korjauta rengas viipymättä. 
Renkaanpaikkaussarjalla pai-
kattu rengas saattaa tyhjentyä 
milloin tahansa.

 VAROITUS  

Jos kaksi tai useampia renkaita 
on tyhjentynyt, älä käytä ren-
kaanpaikkaussarjaa, sillä sen 
sisältämä paikkausainepullo 
riittää vain yhden renkaan paik-
kaamiseen.

 HUOMIO

OTM068005
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Lisätietoja on kohdassa Ohjeita 
renkaanpaikkaussarjan turvalliseen 
käyttöön.

Ohjeita renkaanpaikkaussarjan 
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi tien sivuun kauas muusta 

liikenteestä, jotta voit käyttää ren-
kaanpaikkaussarjaa turvallisesti. 

• Kytke seisontajarru myös pysä-
köitäessä tasaiselle alustalle, jotta 
auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.

• Käytä renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilöauton renkai-
den paikkaamiseen ja täyttöön. 
Renkaanpaikkaussarjan avulla voi-
daan paikata ainoastaan renkaan 
kulutuspinnan vaurioita.

• Älä käytä sarjaa moottori- tai pol-
kupyörän renkaiden tai muun tyyp-
pisten renkaiden paikkaamiseen.

• Oman turvallisuutesi vuoksi älä 
käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
sekä rengas että vanne ovat vauri-
oituneet.

• Yli 6 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaussar-
jalla saattaa olla mahdotonta. 

 Suosittelemme, että otat yhteyt-
tä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos rengasta ei voi 
paikata ajokelpoiseksi renkaan-
paikkaussarjan avulla.

• Älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa, jos renkaassa on useita, liian 
matalan rengaspaineen aiheutta-
mia vaurioita.

• Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheutta-
nutta esinettä.

• Älä sammuta moottoria, kun auto 
on ulkotilassa. Kompressorin käyt-
tö saattaa tyhjentää auton akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan toi-
mintaa jatkuvasti.

• Älä käytä kompressoria kerrallaan 
yli 10 minuuttia, jottei se ylikuume-
ne.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
kun ulkolämpötila on alle -30 °C.

• Jos renkaanpaikkausaine pääsee 
kosketukseen ihon kanssa, huuh-
tele altistunut ihoalue runsaalla 
vedellä. Jos ärsytys jatkuu, käänny 
lääkärin puoleen.

• Jos renkaanpaikkausaine pääsee 
kosketukseen ihon kanssa, huuh-
tele silmiä vähintään 15 minuuttia. 
Jos ärsytys jatkuu, käänny lääkärin 
puoleen.

• Jos nielet vahingossa renkaan-
paikkausainetta, huuhtele suu ja 
juo runsaasti vettä. Jos ainetta 
niellyt henkilö on kuitenkin tajuton, 
hänelle ei saa antaa mitään ja 
hänet on toimitettava välittömästi 
hoitoon.

• Pitkäaikainen altistuminen ren-
kaanpaikkausaineelle voi vahin-
goittaa kehon kudoksia, kuten 
munuaisia.

Älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa, jos renkaassa on useita 
liian matalan rengaspaineen 
aiheuttamia vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.

 VAROITUS  
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0. Nopeusrajoitustarra
1.  Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-

joitustarra
2.  Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyt-

töletku renkaan venttiiliin
3.  Liittimet ja kaapeli akkuun kytke-

mistä varten

4. Paikkausainepullon teline
5. Kompressori
6. ON/OFF-kytkin
7.  Painemittari, joka näyttää renkaan 

täyttöpaineen.
8.  Painike rengaspaineen vähentä-

miseksi

9.  Letku, joka liittää kompressorin 
tiivisteainesäiliöön tai renkaan 
venttiiliin

Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitse-
vat kompressorin kotelossa.
Paikkausaine saattaa purkautua pul-
losta suurella paineella, ellet nouda-
ta seuraavia ohjeita oikeassa järjes-
tyksessä.

Renkaanpaikkaussarjan osat

OTM068021

Vanhentunut paikkausaine

Älä käytä paikkausainetta sen 
jälkeen, kun paikkausainepul-
loon merkitty viimeinen käyttö-
päivä on kulunut umpeen. Se 
voi lisätä renkaan tyhjenemisen 
riskiä.

 VAROITUS  

Paikkausaine

• Pidä pois lasten ulottuvilta.
• Varo, ettei ainetta pääse sil-

miin.
• Ei saa niellä.

 VAROITUS  
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Renkaanpaikkaussarjan käyttö

1.  Ravista paikkausainepulloa. 

2.   Kierrä liitosletkun (9) liitin paik-
kausainepullon liittimeen.

3.   Varmista, ettei kompressorin pai-
niketta (8) paineta.

4.   Irrota vioittuneen pyörän vent-
tiilinhattu ja kiinnitä paikkausai-
nepullon täyttöletku (2) venttiiliin 
kiertämällä.

OIG066022

Irrota nopeusrajoitustarra (0) 
paikkausainepullosta (1) ja 
kiinnitä se näkyvään paikkaan 
auton sisälle, kuten ohjauspyö-
rään, muistuttamaan kuljettajaa 
siitä, että autolla ei saa ajaa liian 
suurella nopeudella.

 HUOMIO

OTM068006

OTM068007
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5.   Aseta paikkausainepullo kompres-
sorin koteloon (4) niin, että pullo 
on pystyasennossa.

6.   Varmista, että kompressorin virta-
kytkin on asennossa 0.

7.   Kytke renkaanpaikkaussarjan kaa-
pelit akkuun numerojärjestykses-
sä.

  ➀  PUNAINEN kaapeli: akun plus-
napa

  ➁  MUSTA kaapeli: akun miinusnapa

8.   Aseta moottorin käynnistyspai-
nike tai virtalukko ON-asentoon, 
kytke kompressori toimintaan 
ja täytä rengas paikkausaineel-
la käyttämällä kompressoria 
noin 5–7 minuuttia. (Katso luvun 
8 kohtaa ”Renkaat ja vanteet”.) 
Täytönjälkeisellä rengaspaineella 
ei ole merkitystä, sillä paine tarkis-
tetaan/korjataan myöhemmin.

   Varo renkaan ylitäyttöä ja pysy 
etäällä renkaasta täyttäessäsi sitä.

OTM068008

Kiinnitä paikkausaineen täyt-
töletku tiukasti venttiiliin. 
Muussa tapauksessa paikkaus-
aine voi virrata takaisinpäin 
mahdollisesti tukkien täyttölet-
kun.

 HUOMIO

• Kun irrotat renkaanpaikkaus-
sarjan kaapelit, irrota akusta 
ensin MUSTA (-) kaapeli ja sit-
ten PUNAINEN (+) kaapeli. 

• Varo akun kipinöintiä, kun kyt-
ket tai irrotat akkukaapeleita. 

• Renkaanpaikkaussarjan kaa-
pelien kytkentä saattaa olla 
väärin toteutettuna vaarallis-
ta. Noudata renkaanpaikkaus-
sarjan kaapelien kytkentää 
koskevia ohjeita, jotta akku ja 
auton järjestelmät eivät vauri-
oidu ja jotta et altista itseäsi 
vaaralle.

 HUOMIO

ODM063019
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9.  Sammuta kompressori.
10.  Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja 

pyörän venttiilistä.
Laita renkaanpaikkaussarja takaisin 
paikalleen.

Paikkausaineen tasaaminen renkaa-
seen
11.  Aja autolla välittömästi noin 7–10 

km (tai noin 10 minuuttia), jotta 
paikkausaine leviää renkaaseen 
mahdollisimman tasaisesti.

Älä ylitä ajonopeutta 80 km/h. Jos 
mahdollista, säilytä yli 20 km/h 
ajonopeus.
Jos havaitset ajon aikana tavallisesta 
poikkeavaa ajokäytöstä, tärinää tai 
melua, pienennä ajonopeutta ja kiin-
nitä erityistä huomiota ohjaukseen, 
kunnes voit pysähtyä turvalliseen 
paikkaan.
Ota yhteyttä tie- tai hinauspalveluun.  

Rengaspaineen tarkistaminen

1.   Pysäköi sopivaan paikkaan ajet-
tuasi noin 7–10 km (tai noin 10 
minuuttia).

2.   Liitä kompressorin liitosletku (9) 
suoraan renkaan venttiiliin.

3.   Kytke kompressorin virtajohto 
auton pistorasiaan.

4.   Säädä rengaspaine suositeltuun 
arvoon.

   Suorita seuraavat toimenpiteet 
sytytysvirta kytkettynä.

Häkä

Jos moottori on jätetty käyn-
tiin huonosti tuuletetussa tai 
suljetussa tilassa (kuten raken-
nuksen sisällä), hiilimonoksidi 
voi aiheuttaa myrkytyksen tai 
tukehtumisen.

 VAROITUS  

OLMF064106

OTM068009

Rengaspaine

Älä aja autolla, jos rengaspaine 
on alle 2,0 bar. Seurauksena voi 
olla renkaan äkillisestä tyhjene-
misestä johtuva onnettomuus.

 HUOMIO
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  -  Rengaspaineen lisääminen: 
Käynnistä kompressori ja kytke 
katkaisija asentoon I. Kytke 
kompressori hetkeksi pois päältä 
ja tarkista rengaspaine.

  -  Rengaspaineen vähentämi-
nen: Paina kompressorin paini-
ketta (8). 

HUOMAUTUS

Kompressori saattaa ylikuumen-
tua ja vaurioitua, jos käytät sitä yli 
10 minuutin ajan.

 Lisätietoja
Painemittari saattaa näyttää todellista 
suurempaa lukemaa, kun kompres-
sori on käynnissä. Jotta saat tarkan 
rengaspaineen mittausarvon, komp-
ressori täytyy kytkeä pois päältä.

 Lisätietoja
Kun asennat autoon korjatun tai 
uuden renkaan, kiristä pyöränmutte-
rit 107–127 Nm:n momenttiin.

i
i

Rengaspaineen pitää olla vähin-
tään 2,2 bar. Älä jatka ajamista, 
jos rengaspaine on tätä mata-
lampi. 
Ota yhteyttä tie- tai hinauspal-
veluun.

 VAROITUS  

Jos rengaspaine ei pysy ohjear-
von mukaisena, aja autolla 
toisen kerran. Katso lisätieto-
ja kohdasta Paikkausaineen 
tasaaminen renkaaseen. Toista 
sitten vaiheet 1–4.
Yli 4 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaus-
sarjalla saattaa olla mahdoton-
ta. 
Suosittelemme, että otat yhteyt-
tä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos rengasta ei voi 
paikata ajokelpoiseksi renkaan-
paikkaussarjan avulla.

 HUOMIO

Rengaspaineanturi (jos varus-
teena on rengaspaineen val-
vontajärjestelmä)

Paikkausaine pitää poistaa ren-
gaspaineanturista ja vanteesta, 
kun pyörään vaihdetaan uusi 
rengas. Paineanturit on tarkas-
tettava valtuutetulla jälleenmyy-
jällä. 

 HUOMIO
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VETOKOUKUT
Hinauspalvelu

[A] : Dolly-hinauslaite

Tilaa hinauspalvelu mieluiten valtuu-
tetulta HYUNDAI-liikkeeltä tai kau-
palliselta hinauspalveluyritykseltä. 
Auto saattaa vaurioitua, jos se nos-
tetaan tai sitä hinataan väärin. Dolly-
hinauslaitteen tai siirtolavetin käyttö 
on suositeltavaa.

Etuvetoista autoa voi hinata niin, 
että sen takapyörät ovat kiinni tien 
pinnassa (ilman dolly-hinauslaitetta) 
ja etupyörät ylhäällä.
Aseta dolly-hinauslaite auton etupyö-
rien alle, jos autoa joudutaan hinaa-
maan siten, että sen etupyörät ovat 
kiinni tien pinnassa, tai jos kuorman 
kantavat pyörät tai jousituskompo-
nentit ovat vaurioituneet.
Ainoastaan auton takapyörät saavat 
olla hinattaessa kiinni tien pinnassa, 
jos dolly-hinauslaitetta ei käytetä.

OTM068010L

Nelivetoista autoa ei saa kos-
kaan hinata siten, että sen 
pyörät ovat kiinni maassa. Se 
voisi aiheuttaa vakavia vaurioita 
vaihteistoon tai nelivetojärjes-
telmään.

 HUOMIO

• Älä hinaa autoa niin, että etu-
pyörät ovat kiinni tiessä. Auto 
saattaa vaurioitua.

• Älä hinaa autoa hihnatyyp-
pisellä hinausjärjestelmäl-
lä. Auton hinaamiseen pitää 
käyttää kuljetusalustaa tai 
eturenkaat täytyy nostaa irti 
tienpinnasta.  

 HUOMIO

OTM068013

OTM068012
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Jos autoa joudutaan hinaamaan 
hätätapauksessa ilman dolly-hinaus-
laitetta: 
1.   Käännä virtalukko ACC-asentoon.
2.  Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
3.  Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinaussilmukka 

1.   Avaa takaluukku ja ota hinaus-
koukku työkalurasiasta.

2.   Poista puskurin reiän kansi paina-
malla kannen alaosasta.

Vaihteisto saattaa vaurioitua, 
jos vaihteenvalitsinta ei siirretä 
N-asentoon (vapaa-asentoon).  

 HUOMIO

Jos autossa on kaatumistunnis-
tin, käännä virta-avain LOCK/
OFF- tai ACC-asentoon hinauk-
sen ajaksi. Sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot saattavat laueta, jos 
kallistusanturi tulkitsee tilan-
teen siten, että auto on kaatu-
massa.

 VAROITUS  

OTM068017

  ■   Takana

OTM068016

  ■   Edessä

OTM068015
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3.   Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä 
koukkua myötäpäivään reiässä, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt. 

4.   Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä 
suojakansi paikalleen käytön jäl-
keen.

Hinausköydellä hinaaminen 

Suosittelemme, että tilaat hinaus-
palvelun valtuutetulta HYUNDAI-
liikkeeltä tai hinauspalveluyritykseltä.

Jos hinauspalvelua ei ole saatavana, 
voit kuitenkin hinata autoa hätäti-
lanteessa auton etu- tai takaosassa 
sijaitsevaan hinaussilmukkaan kiin-
nitetyllä hinausvaijerilla tai -köydellä.
Kiinnitä erityistä huomiota ohjauk-
seen ja muuhun liikenteeseen hina-
tessasi autoa vaijerilla tai köydellä. 
Hinattavassa autossa pitää olla kul-
jettaja, joka ohjaa autoa ja käyttää 
jarruja.
Autoa saa hinata näin vain hitaasti ja 
lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. 
Hinattavan auton pyörien, akselien, 
voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja 
jarrujen pitää olla hyvässä kunnossa.

OTM068019

  ■   Takana

  ■   Edessä

OTM068018
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Noudata aina seuraavia turvallisuus-
ohjeita:
• Käännä virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
• Vapauta seisontajarru.
• Koska jarrujen teho on tavallista 

heikompi, paina jarrupoljinta voi-
makkaammin.

• Ohjaus on tavanomaista raskaam-
pi, koska ohjaustehostin ei ole käy-
tössä.

• Hinaavan auton pitää painaa 
enemmän kuin hinattava auto.

• Hinaavan ja hinattavan auton kul-
jettajien pitää pystyä viestimään 
keskenään säännöllisesti.

• Tarkista ennen hinaamista, ettei 
hinaussilmukka ole murtunut.

• Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi 
silmukkaan.

• Vältä nykiviä liikkeitä. Vedä autoa 
tasaisesti.

• Käytä hinausköyttä, joka on alle 
5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai 
punainen kangas (noin 30 cm 
leveä) hinausköyden keskiosaan, 
jotta se on helpompi havaita.

• Aja siten, että hinausköysi pysyy 
kireänä ajon aikana.

• Varmista ennen hinaamista, ettei 
automaattivaihteistosta ole vuota-
nut öljyä auton alle. Jos havait-
set vaihteistoöljyvuodon, auto on 
hinattava siirtolavettia tai dolly-hi-
nauslaitetta käyttäen.

OTM068020

Noudata seuraavia ohjeita, jotta 
autoon ei tule vaurioita hinaa-
misen aikana:
• Hinaussilmukoita käytettäes-

sä autoa pitää aina vetää pyö-
rät kohtisuoraan eteenpäin. 
Autoa ei saa vetää sivulta eikä 
auto saa olla kallistuneena.

• Älä käytä hinaussilmukoista 
auton vetämiseen irti mudas-
ta, hiekasta tai muulta alustal-
ta, jolta se ei pääse irti.

• Älä hinaa autoa yli 1,5 km:n 
matkaa tai yli 15 km/h nope-
udella, koska tämä voi vauri-
oittaa automaattivaihteistoa 
vakavasti.

 HUOMIO
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Autossa on hätävarusteita yleisem-
pien hätätilanteiden varalle.

Palosammutin 
Toimi seuraavasti, jos havaitset pie-
nen tulipalon ja osaat käyttää palo-
sammutinta.
1.   Irrota varmistinsokka, joka estää 

laukaisukahvan tahattoman pai-
namisen.

2.   Suuntaa suutin kohti liekkejä.
3.   Aloita sammuttaminen noin 2,5 

metrin etäisyydeltä painamalla 
sammuttimen laukaisukahva alas. 
Sammutteen tulo lakkaa, kun 
vapautat kahvan.

4.   Levitä sammutetta edestakaisella 
liikkeellä. Tarkkaile palokohdetta 
sammuttamisen jälkeen, sillä se 
saattaa syttyä uudelleen.

Ensiapulaukku 
Ensiapulaukku sisältää ensiapua 
annettaessa tarvittavia välineitä, 
kuten sakset, laastaria ja teippiä. 

Varoituskolmio 
Sijoita varoituskolmio riittävän väli-
matkan päähän tien laitaan auton 
taakse varoittamaan paikalle tulevia 
ajoneuvoja hätätilanteessa tai kun 
auto joudutaan pysäyttämään tien 
sivuun teknisen ongelman takia.

Rengaspainemittari (jos varus-
teena) 
Rengaspaine laskee hieman päivit-
täisessä ajossa, joten se, että ren-
kaaseen joudutaan lisäämään ilmaa 
ajoittain, ei viittaa renkaan vioittu-
miseen. Koska rengaspaine nousee 
renkaan lämmetessä, tarkista ren-
gaspaine kylmistä renkaista.

Tarkista rengaspaine seuraavasti:
1.   Avaa täyttöventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.
2.   Paina rengaspainemittarin suutin 

venttiiliä vasten. Renkaasta pois-
tuu jonkin verran ilmaa, kun ase-
tat mittarin suuttimen paikalleen. 
Paina suutin tiukemmin venttiiliä 
vasten, jos vuoto ei lakkaa.

3.   Mittari toimii, kun sen suuttimen ja 
venttiilin välinen liitos ei vuoda.

4.   Tarkista mittarista, onko rengas-
paine liian matala tai korkea.

5.   Säädä rengaspaine niin, että se 
vastaa ohjearvoa. Tarkista rengas-
painesuositus luvun 8 kohdasta 
Renkaat ja vanteet.

6.   Aseta venttiilinhattu takaisin pai-
kalleen.

H T VARUSTEET (JOS VARUSTEENA) 
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MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

2. Jäähdyttimen korkki 

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö

4. Ilmanpuhdistin

5. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

6. Moottoriöljyn mittatikku

7. Lasinpesunestesäiliö

8. Sulakerasia

9. Akun plusnapa

10. Akun miinusnapa

Todellinen moottoritila saattaa poiketa 
kuvassa esitetystä.

OTM078085L/OTM078084L

  ■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 MPI)

  ■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 GDI)
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö

4. Ilmanpuhdistin

5. Sulakerasia

6. Akun plusnapa

7. Akun miinusnapa

8. Jäähdyttimen korkki 

9. Moottoriöljyn mittatikku

10. Lasinpesunestesäiliö

Todellinen moottoritila saattaa poiketa 
kuvassa esitetystä.

OTM078001L

  ■ Bensiinimoottori (Lambda 3.5L MPI)
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

2. Lasinpesunestesäiliö

3. Jäähdyttimen korkki 

4. Sulakerasia

5. Moottoriöljyn mittatikku

6. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

7. Jarru-/kytkinnestesäiliö

8. Ilmanpuhdistin

9. Akun plusnapa

10. Akun miinusnapa

Todellinen moottoritila saattaa poiketa 
kuvassa esitetystä.

OTM078020

  ■ Dieselmoottori (R 2.0/2.2)
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HUOLTOTOIMENPITEET
Vammojen ja auton vaurioittami-
sen välttämiseksi noudata ohjeita 
ja äärimmäistä varovaisuutta, kun 
teet tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä 
itse. 
Suosittelemme, että teetät huolto- ja 
korjaustyöt valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. Valtuutettu liike täyttää 
HYUNDAI:n korkeat laatuvaatimuk-
set ja kykenee valmistajan suoran 
teknisen tuen ansiosta tarjoamaan 
parasta huolto- ja asiakaspalvelua.

Omistajan vastuu
Auton omistaja vastaa huollosta ja 
töihin liittyvien tietojen säilyttämises-
tä. 
Auton omistajan pitää säilyttää tosit-
teet, jotka osoittavat että autoa on 
huollettu seuraavilla sivuilla esite-
tyn huolto-ohjelman mukaisesti. 
Tositteita tarvitaan takuuvaatimusten 
tekemiseen. 

Huoltovihko sisältää yksityiskohtai-
set takuuehdot.
Takuu ei korvaa väärin, huolto-ohjel-
man vastaisesti suoritettujen tai lai-
minlyötyjen huoltotöiden aiheuttamia 
vaurioita.

Omatoimisiin huoltotöihin 
liittyvät varotoimenpiteet
Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastai-
sesti suoritettu huolto saattaa aiheut-
taa vian, joka vaurioittaa autoa, tuot-
taa vammoja tai aiheuttaa onnetto-
muuden. Tämän kappaleen ohjeet 
liittyvät vain helposti suoritettaviin 
huoltotoimenpiteisiin. 
Ainoastaan valtuutettu HYUNDAI-
liike voi suorittaa vaativammat, eri-
koistyökaluja edellyttävät huoltotoi-
menpiteet.
Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. 
Muutokset saattavat vaikuttaa auton 
suorituskykyyn, turvallisuuteen tai 
kestävyyteen ja lisäksi rikkoa auton 
takuuehtoja.

HUOMAUTUS

Takuuaikana väärin omatoimises-
ti suoritetut huoltotoimenpiteet 
saattavat vaikuttaa takuun katta-
vuuteen. Huoltovihko sisältää tar-
kat takuuehdot. Suosittelemme, 
että teetät huolto- tai korjaus-
työn valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos olet epävarma sen 
suorittamiseen liittyvistä toimen-
piteistä.
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OMATOIMINEN HUOLTO
Auton omistajan tulee suorittaa seu-
raavat määräajoin suoritettavat tar-
kastus- ja huoltotoimenpiteet oma-
toimisesti tai teettää ne valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jotta auton luo-
tettava toiminta ja turvallisuus var-
mistetaan
Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos havaitset huoltokoh-
teissa puutteita tai vikoja.
Näitä omatoimisen huollon tarkas-
tuksia ei yleensä korvata takuun puit-
teissa, vaan omistajan pitää maksaa 
niistä aiheutuvat työ-, varaosa- ja 
voiteluainekustannukset.

Huoltotöiden tekeminen saattaa 
olla vaarallista. Suosittelemme, 
että teetät työn valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos et hal-
litse siihen liittyviä työvaiheita 
tai sinulla ei ole tarvittavia työ-
kaluja. Noudata AINA seuraavia 
ohjeita, kun teet huoltotöitä:
• Pysäköi tasaiselle alustalle, 

siirrä vaihteenvalitsin P-asen-
toon (automaattivaihteisto), tai 
vapaalle (käsivaihteisto), kytke 
seisontajarru ja aseta virtaluk-
ko LOCK/OFF-asentoon.

• Estä auton liikkuminen kiilaa-
malla sekä etu- että takapyörät.

 Riisu väljät vaatteet ja korut, 
jotka voivat jäädä kiinni auton 
liikkuviin osiin.

• Jos moottoria on pakko käyt-
tää huollon aikana, tämä pitää 
tehdä ulkotilassa tai hyvin tuu-
letetussa sisätilassa.

• Älä vie tulen- tai kipinälähtei-
tä eikä kyteviä aineita akun ja 
polttoainejärjestelmän osien 
lähelle.

 VAROITUS  

Dieselmoottori

Älä aloita ruiskutusjärjestelmään 
liittyviä huoltotöitä moottorin 
ollessa käynnissä tai ennen kuin 
moottorin sammuttamisesta on 
kulunut vähintään 30 sekuntia. 
Ruiskutuspumpussa, yhteispai-
nekammiossa, ruiskutussuutti-
missa ja putkissa on vielä kor-
keapaineista polttoainetta moot-
torin sammuttamisen jälkeen.
Jos järjestelmässä on vuoto, 
korkealla paineella purkautu-
va polttoaine saattaa aiheuttaa 
vakavia vammoja. Sydämentah-
distinta käyttävien henkilöiden 
pitää olla vähintään 30 cm:n 
päässä moottorinohjausyksikös-
tä ja moottoritilan johtosarjois-
ta. Moottorinohjausjärjestelmän 
suurjänniteosat muodostavat 
voimakkaan magneettikentän. 

 VAROITUS  
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Huolto-ohjelma 
(omatoimiset tarkastus- ja 
huoltotoimenpiteet)
Polttoaineen täytön yhteydessä:
• Tarkista moottorin öljytaso.
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista lasinpesunesteen taso.
• Tarkista, onko renkaiden paine 

oikea.

Ajon aikana:
• Kiinnitä huomiota pakosarjan 

äänen muutoksiin ja mahdolliseen 
pakokaasun hajuun matkustamos-
sa.

• Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Huomioi myös 
ohjauksen muuttuminen raskaam-
maksi, ohjauspyörän löystyminen 
ja muutokset ohjauspyörän asen-
nossa, kun pyörät ovat suorassa.

• Kiinnitä huomiota auton suuntava-
kauteen.

• Pysähtyessäsi: Kuuluuko ohjaa-
mossa tavallisesta poikkeavia 
ääniä, puoltaako ohjaus jarrutet-
taessa, täytyykö jarrupoljin painaa 
tavallista syvempään tai onko sen 
painaminen tavallista vaikeampaa?

• Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos 
havaitset että vaihteet eivät kyt-
keydy kunnolla tai jos vaihteiston 
toiminnassa on tapahtuu muita 
muutoksia.

• Tarkista automaattivaihteiston P 
(pysäköinti) -asennon toiminta.

• Tarkista seisontajarru.

• Tarkista, näkyykö auton alla nes-
tevuotoja (ilmastointijärjestelmästä 
tippuu normaalisti kondenssivettä 
käytön aikana ja sen jälkeen).

Vähintään kerran kuukaudessa:
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaan lukien jarruvalot, suunta-
vilkut ja hätävilkut.

• Tarkista kaikkien pyörien (myös 
varapyörän) rengaspaineet, ja 
tarkista ovatko ne liian kuluneet, 
epätasaisesti kuluneet tai vaurioi-
tuneet.

• Tarkista pyöränmutterien kireys.

Vähintään kaksi kertaa vuodes-
sa: (esim. keväällä ja syksyllä)
• Tarkista, onko jäähdyttimen, läm-

mönvaihtimen ja ilmastointilaitteen 
letkuissa vuotoja.

• Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyh-
kimien toiminta. Puhdista pyyhki-
mien sulat pesuaineeseen kaste-
tulla puhtaalla liinalla.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.

Toimi erityisen varovaisesti, kun 
tarkistat jäähdytysnestetason 
moottorin ollessa lämmin. Jääh-
dytysneste saattaa purkautua 
ulos suurella paineella ja aiheut-
taa palo- ja muita vammoja.

 VAROITUS  
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• Tarkista äänenvaimentimen, pako-

putkiston, lämpösuojalevyjen kunto 
ja niiden kiinnittimet.

• Tarkista, että turvavyöt eivät ole 
liian kuluneet ja että ne toimivat 
normaalisti.

Vähintään kerran vuodessa: 
• Pese kori ja puhdista ovien veden-

poistoaukot.
• Voitele ovien ja konepellin saranat.
• Voitele ovien ja konepellin lukko-

kielet ja salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet.
• Tarkista, että ilmastointijärjestelmä 

toimii normaalisti.
• Tarkista ja voitele automaattivaih-

teiston vaihteensiirtovivusto ja sii-
hen liitetyt osat.

• Puhdista akun kotelo ja navat.
• Tarkista jarrunestetaso.

 Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolo-
suhteissa. 
Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos autoa 
käytetään seuraavissa olosuhteissa: 
•  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja (alle 8 km tai talviaikana alle 16 km).
• Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja alhai-

sella ajonopeudella.
• Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisel-

lä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
• Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa 

ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa.
• Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
• Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
• Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käytössä.
• Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
• Ajonopeus on yli 170 km/h.
• Usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt.

Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, 
huolto-osien uusimiset ja nesteiden lisäykset täytyy tehdä useammin kuin 
normaalin määräaikaishuolto-ohjelman mukaan. Noudata edelleen huolto- 
ohjelmaa, kun taulukossa luetellut aika- tai ajokilometrirajat ylittyvät.
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I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
**:  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheutta-

mien moottorivaurioiden korjaustöitä.
*1:  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*2:  Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km:n välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*3:  Jos hyvälaatuista polttoainetta, joka täyttää eurooppalaisten polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaatimuk-

set, ei ole saatavana, lisää polttoaineeseen lisäainetta yksi pullollinen. Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön saat 
valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

*4:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 
yhteydessä.

Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Eurooppa)
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Käyttöhihnat *1 Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Moottoriöljy ja
öljynsuodatin ** *2

2.4 MPI / 2.4 GDI I I I I I I I I

3.5 MPI Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Polttoaineen lisäaineet *3 Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Ilmanpuhdistimen suodatin I I I I I I I I

Sytytystulpat 2.4 MPI/GDI, 3.5 MPI Vaihto 160 000 km:n *4 tai 120 kk:n välein

Polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki I I I I

Polttoainesäiliön suodatin I I I I

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Eurooppa) (jatkuu)

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Polttoainesuodatin *5 I R I R I R I R

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset I I I I

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja vuodot päivittäin.

Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Jäähdytysneste *6 Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 7 v,
sen jälkeen 60 000 km:n tai 24 kk:n välein *7

Akun kunto I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Seisontajarru (varustelun mukaan) I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste I R I R I R I R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.
*5:  Polttoaineensuodatin on periaatteessa huoltovapaa, mutta säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa suorittaa tämän 

huolto-ohjelman ja polttoainelaadun perusteella. Vaihda polttoainesuodatin välittömästi huolto-ohjelmasta riippumatta, jos poltto-
aineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian, ja pyydä lisätietoja valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

*6:  Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn 
jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun 
toimintahäiriön.

*7:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 
yhteydessä.
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Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Eurooppa) (jatkuu)

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.
*8:  Käsivaihteiston öljy, jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy pitää vaihtaa aina, jos osiin on joutunut vettä.
*9:  Tarkasta venttiilikoneiston käyntiääni ja/tai moottorin värinätön käynti ja säädä tarvittaessa. Suosittelemme, että tarkastutat jär-

jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Vetoakseli ja suojakumit I I I I I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Etujousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kylmäaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin R R R R R R R R

Käsivaihteiston öljy *8 I R I R

Automaattivaihteiston öljy Vaihto 120 000 km:n tai 48 kk välein.

Venttiilivälys *9 I I

Pakojärjestelmä I I I I I I I I

Jakovaihteiston öljy (neliveto) *8 I R I I

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) *8 I R I I

Kardaaniakseli (neliveto) I I I I I I I I

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE



7-13

7

H
uolto

Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa, kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
(bensiinimoottori, Eurooppa) 
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa ja ajetaan 
toistuvasti lyhyitä välimatkoja. Tarkista huoltovälit oheisesta taulukosta.
R: Vaihda     I:  Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Moottoriöljy ja öljynsuodatin
3.5 MPI R Vaihda 7 500 km:n tai 6 kuukauden välein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K2.4 MPI / 

2.4 GDI
R Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Sytytystulpat R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

B, H

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja 
suojakumit

I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Etujousituksen pallonivelet I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru (varustelun mukaan) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Vetoakseli ja suojakumit I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J



7-14

Huolto

Vaativat käyttöolosuhteet
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-

lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C)

B :  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 korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.

F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.

G :  Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä

H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käy-
tössä

I :  Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona

J : Ajetaan yli 170 km/h

K :  Ajetaan usein pysähtyvässä liikenteessä ja alle 15 000 km/
vuosi.

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Raitisilmasuodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G

Käsivaihteiston öljy R 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Automaattivaihteiston öljy R 90 000 km
A, C, D, E, 
F, G, H, I, J

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Jakovaihteiston öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Kardaaniakseli (neliveto) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J
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Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Euroopan ulkopuolella) 

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Käyttöhihnat *1 I I I I

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin *2 *3

Ei koske Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 R R R R R R R R

Koskee Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein

Polttoaineen lisäaineet *6

Ei koske Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Koskee Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 Lisää 10 000 km:n tai 12 kk:n välein

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*1:  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*2:  Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km:n välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*3  :  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheut-

tamien moottorivaurioiden korjaustöitä.
*4: Lähi-itä sisältää Intian, Iranin, Libyan, Algerian, Sudanin, Marokon, Tunisian ja Egyptin.
*5: Keski- ja Etelä-Amerikka pitää sisällään Brasilian jne.
*6:  Jos hyvälaatuista polttoainetta, joka täyttää eurooppalaisten polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaati-

mukset, ei ole saatavana, lisää polttoaineeseen lisäainetta yksi pullollinen. Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön 
saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Ilmanpuhdistimen suodatin 

Ei koske Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 I I R I I R I I

Koskee Lähi-itää*4 ja 
Etelä-Amerikkaa*5 R R R R R R R R

Sytytystulpat 2.4 MPI/GDI, 3.5 MPI Vaihto 160 000 km:n *7 tai 120 kk:n välein

Polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki I I

Polttoainesäiliön suodatin I R I R

Polttoainesuodatin *8 I R I R

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset I I

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja vuodot päivittäin.

Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Euroopan ulkopuolella) (jatkuu) 
HUOLTO-

VÄLIT
KOHDE

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*4: Lähi-itä sisältää Intian, Iranin, Libyan, Algerian, Sudanin, Marokon, Tunisian ja Egyptin.
*5: Keski- ja Etelä-Amerikka pitää sisällään Brasilian jne.
*7:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 

yhteydessä.
*8:  Polttoaineensuodatin on periaatteessa huoltovapaa, mutta säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa suorittaa tämän 

huolto-ohjelman ja polttoainelaadun perusteella. Vaihda polttoainesuodatin välittömästi huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polt-
toaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa 
tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Lisätietoja saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.
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Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Euroopan ulkopuolella) (jatkuu) 
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Jäähdytysneste *9 Ensimmäinen vaihto 200 000 km tai 120 kk, 
sen jälkeen 40 000 km:n tai 24 kk:n välein *7

Akun kunto
Koskee Lähi-itää Tarkasta 10 000 km:n tai 6 kuukauden välein
Lähi-Idän 
ulkopuolella

I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Seisontajarru (varustelun mukaan) I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste I I I I I I I I

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Vetoakseli ja suojakumit I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Etujousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kylmäaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*7:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 

yhteydessä.
*9:  Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn 

jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun 
toimintahäiriön. Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden 
suorittamisen yhteydessä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (bensiinimoottori, Euroopan ulkopuolella) (jatkuu) 
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Raitisilmasuodatin R R R R R R R R

Käsivaihteiston öljy *10 I I

Automaattivaihteiston öljy Ei tarkistusta, huoltovapaa

Venttiilivälys *11 I

Pakojärjestelmä I I I I

Jakovaihteiston öljy (neliveto)*12 I I

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) *12 I I

Kardaaniakseli (neliveto) I I I I

ERA-GLONASS-järjestelmä (Venäjä) I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*10:  Käsivaihteiston öljy tulee uusia aina, jos vaihteiston osiin on päässyt vettä.
*11:  Tarkasta venttiilikoneiston käyntiääni ja/tai moottorin värinätön käynti ja säädä tarvittaessa. Suosittelemme, että tarkastutat 

järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
*12 :  Jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy pitää vaihtaa aina, jos osiin on joutunut vettä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa, kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
(bensiinimoottori, paitsi Eurooppa) 
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Tarkista huoltovälit oheisesta taulukosta.
R: Vaihda     I:  Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin

Ei koske Lähi-itää*1 ja 
Etelä-Amerikkaa*2

R

7 500 km tai 6 kk
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, KKoskee Lähi-itää*1 ja 

Etelä-Amerikkaa*2 5 000 km tai 6 kk

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Sytytystulpat R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

B, H

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja 
suojakumit

I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Etujousituksen pallonivelet I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru (varustelun mukaan) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Vetoakseli ja suojakumit I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J

*1: Lähi-itä sisältää Intian, Iranin, Libyan, Algerian, Sudanin, Marokon, Tunisian ja Egyptin.
*2: Keski- ja Etelä-Amerikka pitää sisällään Brasilian jne.
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Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Raitisilmasuodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G

Käsivaihteiston öljy R 120 000 km
C, D, E, F, G, 

H, I, J

Automaattivaihteiston öljy R 100 000 km
A, C, D, E, F, G, H, 

I, J

Jakovaihteiston öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Kardaaniakseli (neliveto) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J

ERA-GLONASS-järjestelmä (Venäjä) I 7 500 km:n tai 6 kk:n välein A, L

Vaativat käyttöolosuhteet

A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-
lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C)

B :  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 korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.

F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.

G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä

H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käy-
tössä

I : Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona

J : Ajetaan yli 170 km/h

K : usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt
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I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
**:  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheutta-

mien moottorivaurioiden korjaustöitä.
*1:  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*2:  Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km:n välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*3:  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista 

EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos 
käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.

*4: Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.
*5:  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista 

EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpoltto-
aine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Vaihda polttoainesuodatin välittömästi huolto-ohjelmasta riippumatta, jos poltto-
aineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Lisätietoja saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, Eurooppa)
Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Käyttöhihnat *1 Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 72 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Moottoriöljy ja öljynsuodatin ** *2 *3 *4 R R R R R R R R

Ilmanpuhdistimen suodatin I R I R I R I R

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Polttoaineensuodatin *5 I R I R I R I R

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja vuodot päivittäin.

Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, Eurooppa) (jatkuu)

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*6:  Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn 

jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun 
toimintahäiriön.

*7:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 
yhteydessä.

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Jäähdytysneste  *6 Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 10 v, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein*7

Akun kunto I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Seisontajarru (varustelun mukaan) I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Vetoakseli ja suojakumit I I I I I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Etujousituksen pallonivelet I I I I I I I I

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, Eurooppa) (jatkuu)
Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Km x 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ilmastointilaitteen kylmäaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin R R R R R R R R

Käsivaihteiston öljy *8 I I I I

Automaattivaihteiston öljy Ei tarkistusta, huoltovapaa 
Pakojärjestelmä I I I I I I I I
Jakovaihteiston öljy (neliveto)*8 I I I I
Takatasauspyörästön öljy (neliveto) *8 I I I I
Kardaaniakseli (neliveto) I I I I I I I I
Urealiuosputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I
Urealiuossäiliö I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*8:  Käsivaihteiston öljy, jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy pitää vaihtaa aina, jos osiin on joutunut vettä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa, kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
(dieselmoottori, Eurooppa) 
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa ja ajetaan 
toistuvasti lyhyitä välimatkoja. Tarkista huoltovälit oheisesta taulukosta.
R: Vaihda     I:  Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Moottoriöljy ja öljynsuodatin R Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein
A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja 
suojakumit

I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Etujousituksen pallonivelet I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru (varustelun mukaan) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Vetoakseli ja suojakumit I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J
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Vaativat käyttöolosuhteet
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-

lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C)

B :  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 korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.

F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.

G :  Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä

H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline 
käytössä

I :  Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona

J : Ajetaan yli 170 km/h

K :  Ajetaan usein pysähtyvässä liikenteessä ja alle 
15 000 km/vuosi.

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Raitisilmasuodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G

Käsivaihteiston öljy R 120 000 km C, D, E, F, G, H, I, J

Automaattivaihteistoöljy (varustelun 
mukaan)

R 90 000 km
A, C, D, E, 
F, G, H, I, K

Jakovaihteiston öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Kardaaniakseli (neliveto) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J
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Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, paitsi Eurooppa) 

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Käyttöhihnat *1

Ei koske Venäjää
Ensimmäinen tarkastus 80 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 20 000 km:n tai 12 kk:n välein

Koskee Venäjää
Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Moottoriöljy ja öljynsuodatin 
*2 *3

Ei koske Venäjää Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein

Koskee Venäjää Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Ilmanpuhdistimen suodatin 
Lähi-Idän ulkopuolella I I R I I R I I

Koskee Lähi-itää R R R R R R R R

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset I I I I

Polttoaineensuodatin *4 I R I R

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*1:  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*2:  Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km:n välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*3  :  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheut-

tamien moottorivaurioiden korjaustöitä.
*4:  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista 

EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoai-
ne ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. HYUNDAI suosittelee tarkastusta 7 500 km:n välein ja vaihtoa 15 000 km:n välein. 
Vaihda polttoainesuodatin välittömästi huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus 
vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikutta-
van vian. Lisätietoja saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, paitsi Eurooppa) (jatkuu) 
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja vuodot päivittäin.

Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Jäähdytysneste *6 Ensimmäinen vaihto 200 000 km tai 120 kk, 
sen jälkeen 40 000 km:n tai 24 kk:n välein *5

Akun kunto
Koskee Lähi-itää Tarkasta 10 000 km:n tai 6 kuukauden välein
Lähi-Idän 
ulkopuolella

I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Seisontajarru (varustelun mukaan) I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste I I I I I I I I

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Vetoakseli ja suojakumit I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*5:  Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen 

yhteydessä.
*6:  Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn 

jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun 
toimintahäiriön. Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden 
suorittamisen yhteydessä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Tavallinen huolto-ohjelma (dieselmoottori, paitsi Eurooppa) (jatkuu) 
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Etujousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kylmäaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin R R R R R R R R

Käsivaihteiston öljy *7 I I

Automaattivaihteiston öljy Ei tarkistusta, huoltovapaa

Pakojärjestelmä I I I I

Jakovaihteiston öljy (neliveto) *7 I I

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) *7 I I

Kardaaniakseli (neliveto) I I I I

ERA-GLONASS-järjestelmä (Venäjä) I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda.
*7:  Käsivaihteiston öljy, jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy pitää vaihtaa aina, jos osiin on joutunut vettä.

HUOLTO-
VÄLIT

KOHDE
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Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa, kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
(dieselmoottori, paitsi Eurooppa) 
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Tarkista huoltovälit oheisesta taulukosta.
R: Vaihda     I:  Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin

Ei koske Venäjää
R

5 000 km tai 6 kk A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, KKoskee Venäjää 7 500 km tai 6 kk

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suoja-
kumit

I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Etujousituksen pallonivelet I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru (varustelun mukaan) I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Vetoakseli ja suojakumit I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J

Raitisilmasuodatin  R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G



7-30

Huolto

Huoltokohde
Huolto-

toimenpide
Huoltoväli Ajo-olosuhteet

Käsivaihteiston öljy R 120 000 km
C, D, E, F, G, 

H, I, J

Automaattivaihteistoöljy (varustelun mukaan) R 100 000 km
A, C, D, E, 
F, G, H, I, K

Jakovaihteiston öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) R 120 000 km C, D, E, G, H, I, J

Kardaaniakseli (neliveto) R
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, H, I, J

ERA-GLONASS-järjestelmä (Venäjä) I 7 500 km:n tai 6 kk:n välein A, L

Vaativat käyttöolosuhteet

A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-
lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C)

B :  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 korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.

F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.

G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä

H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käy-
tössä

I : Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona

J : Ajetaan yli 170 km/h

K : usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt
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M R AIKAISHUOLLON KOHTEIDEN KUVAUS
Moottoriöljy ja öljynsuodatin
Moottoriöljy ja öljynsuodatin täytyy 
vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti. 
Ne täytyy vaihtaa useammin, jos 
autoa käytetään vaativissa käyttö-
olosuhteissa.

Käyttöhihnat
Tarkista, ettei hihnoissa näy halkea-
mia tai murtumia ja että ne eivät 
ole liian kuluneet. Tarkista hihnojen 
kireys säännöllisesti ja säädä se 
sopivaksi tarpeen mukaan.

Polttoaineputket ja -letkut sekä 
liitokset
Tarkista ettei polttoaineputkissa ja 
-letkuissa ja niiden liitoksissa näy 
vuotoja tai vaurioita. Suosittelemme, 
että vaihdatat polttoaineputket ja -let-
kut sekä niiden liitokset valtuutetus-
sa HYUNDAI-liikkeessä.

Polttoaineensuodatin 
(patruuna)
Tukkeutunut polttoaineensuoda-
tin saattaa rajoittaa auton suori-
tuskykyä, vahingoittaa päästöjen-
hallintajärjestelmää tai aiheuttaa 
esimerkiksi käynnistysvaikeuksia. 
Polttoainesuodatin pitää vaihtaa, kun 
polttoainesäiliöön on kertynyt merkit-
tävästi sakkaa. 
Käynnistä moottori usean minuutin 
ajaksi, kun olet asentanut uuden suo-
dattimen, ja tarkista, ettei liitoskoh-
dissa näy vuotoja. Suosittelemme, 
että vaihdatat polttoainesuodattimen 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 

Polttoainehöyryputki ja 
polttoaineen täyttöaukon 
korkki
Tarkista polttoainehöyryputki ja polt-
toaineen täyttöaukon korkki huol-
to-ohjelman mukaisesti. Varmista, 
että osat asennetaan vaihdettaessa 
oikein.

Kampikammion tuuletusputket 
(jos varusteena)
Tarkista, ettei putkissa ole lämpövau-
rioita, halkeamia tai muita vaurioita. 
Putki on liian kulunut, jos kumipinta 
on kova ja hauras, siinä on murtumia, 
halkeamia, kulumia tai se on paisu-
nut tavallisesta poikkeavasti. Kiinnitä 
erityistä huomiota putken osiin, jotka 
sijaitsevat lämmönlähteiden (kuten 
pakosarjan) läheisyydessä.
Tarkista, että putket ovat paikallaan 
ja kulkevat niin, että niiden pinta 
ei ole kosketuksissa lämmönlähtee-
seen, terävään reunaan tai liikkuviin 
osiin, jotka saattaisivat aiheuttaa nii-
hin ennenaikaisia kulumia tai lämpö-
vaurioita. Tarkista, että kaikki liitokset 
(kuten kiristimet ja liittimet) on kiris-
tetty asianmukaisesti ja etteivät ne 
vuoda. Kulunut tai vaurioitunut putki 
tulee uusia viipymättä.

Käännä virta-avain LOCK/OFF- 
tai ACC-asentoon ennen hihno-
jen tarkastamista.

 HUOMIO
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Ilmanpuhdistimen suodatin
Suosittelemme, että vaihdatat ilman-
puhdistimen suodattimen valtuute-
tussa HYUNDAI-liikkeessä.

Sytytystulpat
(bensiinimoottori)
Varmista vaihdon yhteydessä, että 
uusien sytytystulppien lämpöarvo on 
sopiva.

Venttiilivälys
(bensiinimoottori)
Tarkista, toimiiko venttiilikoneis-
to tavanomaista äänekkäämmin ja/
tai täriseekö moottori tavanomaista 
enemmän, ja säädä venttiilivälys tar-
vittaessa. Suosittelemme, että viet 
järjestelmän huollettavaksi valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkista näkyykö jäähdyttimessä, 
jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä, 
putkissa tai niiden liitoksissa vuotoja 
tai vaurioita. Vaihda kaikki vaurioitu-
neet osat.

Moottorin jäähdytysneste
Jäähdytysneste tulee vaihtaa huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Käsivaihteiston öljy
(varustelun mukaan)
Tarkista vaihteistoöljy huolto-ohjel-
man mukaisesti.

Automaattivaihteistoöljy 
(varustelun mukaan)
Automaattivaihteistoöljyä ei tarkis-
teta säännöllisesti, kun autoa käy-
tetään normaaleissa käyttöolosuh-
teissa.
Suosittelemme, että automaatti-
vaihteistoöljy vaihdetaan huolto-oh-
jelman mukaisesti valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 Lisätietoja 
Käyttämätön automaattivaihteistoöl-
jy on väriltään punaista. 
Automaattivaihteistoöljy tummuu 
käytössä. 
Tämä on normaalia. Öljyä ei tarvitse 
vaihtaa värimuutoksen vuoksi.

HUOMAUTUS

Muun kuin suositellun öljyn käyt-
tö saattaa aiheuttaa vaihteiston 
toimintahäiriön ja vaurioittaa vaih-
teistoa.
Käytä ainoastaan suosituksen 
mukaista automaattivaihteistoöl-
jyä. 
(Katso luvun 8 kohtaa Voitelu-
ainesuositukset ja täyttömäärät.)

i

Älä tarkasta sytytystulppia äläkä 
irrota niitä moottorin ollessa 
kuuma. Ne voivat aiheuttaa palo-
vammoja. 

 VAROITUS  
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Jarruletkut ja -putket
Tarkista silmämääräisesti, että letkut 
ja putket ovat paikallaan eikä niissä 
ole hankaumia, murtumia tai vuotoja. 
Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat 
välittömästi.

Jarru-/kytkinneste 
(varustelun mukaan)
Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön 
nestetaso. Nestetason pitää olla säi-
liön sivussa olevien MIN- ja MAX-
merkintöjen välillä. Käytä ainoas-
taan DOT 3- tai DOT 4 -standardin 
mukaista jarrunestettä.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien seisontajarruvipu ja 
vaijerit. 

Jarrupalat, -satulat ja -levyt
Tarkista etteivät jarrupalat ole kulu-
neet liikaa, etteivät jarrulevyt ole 
vääntyneet ja että jarrusatuloissa ei 
ole nestevuotoja.
Lisätietoja jarrupalojen ja jarruhih-
nojen kuluneisuuden tarkistamisesta 
on HYUNDAIn verkkosivustolla alla 
olevassa osoitteessa.
(http://service.hyundai-motor.com)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkista etteivät jousituksen ripustuk-
set ole löystyneet tai vaurioituneet. 
Kiristä ne tarvittaessa suosituksen 
mukaiseen kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihteen kotelo, 
ohjausnivelet ja suojakumit/
alapallonivel
Tarkista, onko ohjauspyörän vapaa-
liike liian laaja, kun auto on pysäytet-
ty ja moottori on sammutettu.
Tarkista, ovatko ripustukset väänty-
neet tai vaurioituneet. Tarkista, onko 
pölysuojuksissa tai pallonivelissä 
vaurioita tai halkeamia ja ovatko ne 
liian kuluneet. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat.

Vetoakselit ja kumisuojukset
Tarkista, onko vetoakseleissa, pöly-
suojuksissa tai kiristimissä vaurioi-
ta tai halkeamia ja ovatko ne liian 
kuluneet. Vaihda vaurioituneet osat 
uusiin ja voitele tarvittaessa uudel-
leen.

Ilmastoinnin kylmäaine/
kompressori
Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän 
putkissa ja niiden liitoksissa ole vuo-
toja tai vaurioita.
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MOOTTORI LJY
Moottorin öljytason tarkistami-
nen (bensiinimoottori)

1.  Varmista, että auto on tasaisella 
pinnalla.

2.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

3.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja työnnä se takaisin 
paikalleen, pohjaan asti.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos 
ja tarkasta pinnan taso. Öljytason 
pitää olla F- ja L-merkintöjen välillä.

6.  Jos öljytaso on liian matala (lähel-
lä L-merkkiä), lisää moottoriöljyä, 
niin että se nousee F-merkinnän 
tasolle. 

HUOMAUTUS

• Älä lisää liikaa moottoriöljyä. 
 Moottori saattaa vaurioitua.
• Varo ettei öljyä läiky mootto-

ritilaan, kun vaihdat tai lisäät 
moottoriöljyä. Poista mahdolli-
set roiskeet välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaalla 
rievulla. Likainen mittatikku voi 
vaurioittaa moottoria.

Jäähdyttimen letku

Älä koske jäähdyttimen let-
kuun, kun tarkastat öljytasoa tai 
lisäät öljyä, sillä se on polttavan 
kuuma.

 VAROITUS  

OTM078062L

 ■ 3.5-moottori

 ■ 2.4-moottori

OTM078021L
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Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä.
(Katso luvun 8 kohtaa Voitelu aine-
suositukset ja täyttömäärät.)

Moottorin öljytason 
tarkistaminen (dieselmoottori)

1.  Noudata kaikkia öljyn valmistajan 
ohjeita ja varotoimenpiteitä.

2.  Varmista, että auto on tasaisel-
la alustalla, vaihteenvalitsin on 
P-asennossa ja seisontajarru kyt-
ketty. Jos mahdollista, aseta kiilat 
pyörien eteen.

3.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

4.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso.

6.  Tason tulisi olla C-alueella. Jos 
taso on D-alueella, lisää sen ver-
ran moottoriöljyä, että taso on 
C-alueella.

OTM078022L

OTM078060

Kuva Tarvittava toimenpide

Alue (A)
Suositeltavaa ottaa yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen.

Alue (B) Älä täytä moottoriöljyä.

Alue (C)

Normaali. 
Voit lisätä moottoriöljyä, 
kunhan öljyn taso ei ylitä 
C-aluetta.

Alue (D)
Lisää öljyä ja varmista, että 
öljyn taso on C-alueella.
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7.  Jos öljyn pinnan taso on lähel-
lä L-merkintää, lisää moottoriöl-
jyä niin, että sen pinta nousee 
F-merkinnän tasolle. Älä anna 
tason ylittää F-merkintää.

Käytä vain suosituksen mukaista 
moottoriöljyä.
(Katso luvun 8 kohtaa Voiteluaine-
suositukset ja täyttömäärät.)

Moottoriöljyn ja 
öljynsuodattimen tarkistaminen

Suosittelemme, että vaihdatat moot-
toriöljyn ja öljynsuodattimen valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

OTM078061

Jäähdyttimen letku

Älä koske jäähdyttimen let-
kuun, kun tarkastat öljytasoa tai 
lisäät öljyä, sillä se on polttavan 
kuuma.

 VAROITUS  

Ihon pitkäkestoinen altistuminen 
käytetylle moottoriöljylle saattaa 
aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. 
Jäteöljyn sisältämien kemikaali-
en on laboratoriokokeissa todet-
tu aiheuttavan syöpää koe-eläi-
mille. Pese kädet viipymättä läm-
pimällä vedellä ja saippualla, kun 
olet käsitellyt jäteöljyä.

 VAROITUS  
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J HDYTYSNESTE
Auton paineistettu jäähdytysjärjes-
telmä on täytetty jäähdytysnesteellä, 
joka soveltuu ympärivuotiseen käyt-
töön. Järjestelmä on täytetty teh-
taalla.
Tarkista jäähdytysnesteen pakkas-
kestävyys ja seossuhde vähintään 
kerran vuodessa, ennen talvikauden 
alkua ja ennen kuin ajat alueelle, 
jossa on kylmä ilmasto.   

HUOMAUTUS

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jäähdytysnestetason 
vuoksi, jäähdytysnesteen lisää-
minen liian nopeasti voi aiheut-
taa halkeamia moottoriin. Lisää 
jäähdytysnestettä hitaasti ja 
pieni määrä kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.

• Jos jäähdytysnestettä ei ole 
tarpeeksi, autolla ei saa ajaa. 
Seurauksena voi olla mm. vesi-
pumpun vaurioituminen, tai 
moottori voi leikata kiinni. 

Moottorin öljytason 
tarkistaminen

Tarkista, että kaikki jäähdytysjärjes-
telmän ja lämmönvaihtimen letkut ja 
niiden liitokset ovat hyvässä kunnos-
sa. Vaihda paisuneet ja vahingoittu-
neet letkut uusiin.
Nestetason pitää olla säiliön sivussa 
olevien MAX- ja MIN-merkintöjen (tai 
F (Full) ja L (Low) -merkintöjen) välil-
lä, kun moottori on jäähtynyt.

Lisää tarvittava määrä tislattua 
(ionitonta) vettä. Tason pitää nous-
ta MAX- (tai F- (Full)) -merkintään, 
muttei ylittää sitä.
Jos joudut lisäämään nestettä usein, 
suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

OTM078024

OTM078023
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Suositeltu moottorin 
jäähdytysneste
• Lisää jäähdytysnesteeseen ainoas-

taan tislattua (deionisoitua) vettä, 
äläkä koskaan sekoita kovaa vettä 
tehtaalla lisättyyn jäähdytysnes-
teeseen. Vääränlaisen jäähdytys-
nesteseoksen käyttäminen saattaa 
aiheuttaa vakavan moottorivaurion 
tai muun toimintahäiriön.

• Jäähdytysjärjestelmässä tulee 
käyttää etyleeniglykolipohjaista ja 
fosfaattipitoista jäähdytysnestettä, 
joka suojaa moottorin alumiiniosia 
korroosiolta ja jäätymiseltä.

• ÄLÄ KÄYTÄ jäähdytysnestettä, 
joka sisältää etanolia tai metano-
lia, äläkä sekoita sitä suosituksen 
mukaiseen jäähdytysnesteeseen.

• Älä käytä jäähdytysnesteseosta, 
joka sisältää yli 60 % tai alle 35  % 
pakkasnestettä, koska sen läm-
mönsiirtokyky on normaalia hei-
kompi.

Jäähdyttimen puhalti-
men moottori saattaa 
jatkaa toimintaa tai 
kytkeytyä päälle mil-
loin tahansa, vaikka 

moottori ei ole käynnissä. Se voi 
aiheuttaa vakavia vammoja. 
Älä pidä kättä, hiuksia äläkä vaa-
tekappaleita liikkuvien puhalti-
men siipien lähellä.

 VAROITUS  

Jos moottori tai jääh-
dytin on kuuma, älä 
missään tapauksessa 
irrota jäähdytysnes-
teen paisuntasäiliön 

korkkia tai tyhjennystulppaa, 
vaikka moottori ei olisi käynnis-
sä. Kuuma jäähdytysneste ja 
höyry voivat purkautua paineel-
la aiheuttaen vakavia vammoja.

Sammuta moottori ja odota, 
että se jäähtyy. Avaa jäähdytys-
nesteen paisuntasäiliön korkki 
erittäin varovasti. Kiedo paksu 
pyyhe sen ympärille ja kierrä 
sitä vastapäivään ensimmäi-
seen rajoittimeen asti. Siirry 
kauemmaksi, kun paine purkau-
tuu jäähdytysjärjestelmästä. Kun 
olet varma, että kaikki paine on 
purkautunut, irrota korkki tart-
tumalla siihen tukevasti paksun 
pyyhkeen läpi, painamalla ja kier-
tämällä vastapäivään.

 VAROITUS  
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Tarkista seossuhteet seuraavasta 
taulukosta.

 Lisätietoja
Jos et ole varma sekoitussuhteesta, 
suosittelemme sekoitusta, jossa on 50 
prosenttia vettä ja 50 prosenttia pak-
kasnestettä. Se sopii useimpiin käyttö-
olosuhteisiin, joissa lämpötila laskee 
enintään -35 °C:een.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Anna valtuutetun Hyundai-liikkeen 
vaihtaa jäähdytysneste tämän 
kappaleen alussa esitetyn huol-
to-ohjelman mukaisesti.

HUOMAUTUS

Ennen jäähdytysnesteen lisäämis-
tä aseta paksu liina tai kangaspa-
la jäähdyttimen korkin ympärille 
suojaamaan moottorin osia, jotta 
nestettä ei läiky moottorin kompo-
nenttien (esim. laturin) päälle.

i

Ulkoilman 
lämpötila

Seossuhde 
(tilavuus)

Pakkasneste Vesi
-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40
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JARRU-/KYTKINNESTE (VARUSTELUN MUKAAN)
Jarru-/kytkinnestetason 
tarkistaminen

Tarkista säiliön nestetaso säännöl-
lisesti. Nestetason pitää olla säili-
ön sivussa olevien MAX- ja MIN-
merkintöjen välillä.
Puhdista säiliön kannen ympäristö 
huolellisesti ennen kannen avaamis-
ta, jotta jarru-/kytkinnesteeseen ei 
sekoitu mitään.
Jos nestetaso on matala, lisää nes-
tettä MAX-tasoon asti. Nestetaso 
laskee normaalissa käytössä. Tämä 
johtuu jarrujen kitkapintojen kulumi-
sesta. 

Jos nestetaso on erittäin matala, 
suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

 Lisätietoja 
Käytä ainoastaan suosituksen mukais-
ta jarru-/kytkinnestettä. Katso luvun 
8 kohtaa Voiteluainesuositukset ja 
täyttömäärät. 

 Lisätietoja 
Ennen jarru-/kytkinnestesäiliön kan-
nen irrottamista lue siinä oleva varoi-
tus.

 Lisätietoja 
Puhdista täyttöaukon korkki ennen 
poistamista. Käytä ainoastaan DOT3- 
tai DOT4 jarru-/kytkinnestettä sulje-
tusta astiasta.

i

i

i

Älä anna jarru-/kytkinnesteen 
joutua silmiin. Jos jarru-/kytkin-
nestettä joutuu silmiin, huuhtele 
niitä puhtaalla vedellä vähintään 
15 minuutin ajan ja mene viipy-
mättä lääkäriin.

 VAROITUS  

Jarru-/kytkinjärjestelmässä voi 
olla vuoto, jos järjestelmään 
täytyy lisätä usein jarru-/kytkin-
nestettä. Suosittelemme, että 
tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS  

ODM072009
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HUOMAUTUS

• Varo, ettei jarru-/kytkinnestettä 
läiky auton maalipinnoille, sillä 
se vaurioittaa niitä. 

• Älä koskaan käytä avonaisessa 
astiassa säilytettyä jarru-/kytkin-
nestettä, sillä nesteen ominai-
suudet muuttuvat sen altistues-
sa ilmalle. Hävitä neste asian-
mukaisesti.  

• Älä lisää säiliöön vääräntyyppis-
tä nestettä. Jarrujärjestelmän tai 
kytkimen osat saattavat vaurioi-
tua, jos järjestelmässä on esi-
merkiksi muutama pisara mine-
raaliöljyä (kuten moottoriöljyä).

Lasinpesunestetason 
tarkistaminen  

Tarkista lasinpesunestesäiliön nes-
tetaso ja lisää lasinpesunestettä tar-
vittaessa. Voit lisätä järjestelmään 
puhdasta vettä, jos lasinpesunestet-
tä ei ole saatavilla. Käytä kuitenkin 
kylmässä ilmastossa aina jäätymi-
senestoainetta sisältävää lasipesu-
nestettä.

OTM078025

Noudata seuraavia ohjeita lasin-
pesunestettä käsiteltäessä, 
estääksesi vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen riskiä:
• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 

pakkasnestettä lasinpesunes-
tesäiliöön. Jäähdytysnesteen 
suihkuttaminen tuulilasiin 
saattaa heikentää näkyvyyttä 
huomattavasti. Kuljettaja voi 
sen seurauksena menettää 
auton hallinnan tai se saattaa 
vahingoittaa maalipintaa.

• Älä altista lasinpesunestettä tai 
lasinpesunestesäiliötä avotu-
lelle tai kipinöille. Lasinpesu-
neste voi sisältää alkoholia ja 
olla herkästi syttyvää.

• Älä juo lasinpesunestettä äläkä 
päästä sitä ihokosketukseen. 
Lasinpesuneste on myrkyllistä 
ihmisille ja eläimille.

• Säilytä lasinpesunestettä pois-
sa lasten ja eläinten ulottuvilta.

 VAROITUS  

LASINPESUNESTE
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SEISONTAJARRU
Seisontajarrun tarkastaminen
Tyyppi A

Tarkista seisontajarrupolkimen liike 
painamalla seisontajarrupoljinta 
30 kg:n (294 N) voimalla. Pelkän 
seisontajarrun pitäisi pystyä pitä-
mään auto paikallaan melko jyrkässä 
mäessä. Jos vivun liike on ohjearvoa 
pitempi tai lyhyempi, auto on suositel-
tavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen huoltoa varten.

Liike: 8–9 pykälää

Tyyppi B

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla ”napsahdusten” määrä, kun 
kytket jarrun ääriasentoon vapaute-
tusta asennosta. Pelkän seisonta-
jarrun pitäisi pystyä pitämään auto 
paikallaan melko jyrkässä mäessä. 
Jos vivun liike on ohjearvoa pitem-
pi tai lyhyempi, auto on suositelta-
vaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen huoltoa varten.

Liike:  5–6 naksahdusta, kun vipua 
vedetään 20 kg:n (196 N) 
voimalla.

OTM058128L

OTM058014
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POLTTOAINEENSUODATIN (DIESELMOOTTORI)
Veden poistaminen 
polttoaineensuodattimesta
Dieselmoottorin polttoaineensuoda-
tin on tärkeä osa polttoainejärjes-
telmää, sillä se erottaa veden polt-
toaineesta ja estää sen kertymisen 
pohjalle.
Kun suodattimeen on kertynyt 
määrätty määrä vettä, varoitusvalo 
( ) syttyy, kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon. 
Tässä tapauksessa suosittelemme, 
että tarkastutat järjestelmän välit-
tömästi valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä. 

HUOMAUTUS

Jos polttoaineensuodattimeen 
kertynyttä vettä ei tyhjennetä 
säännöllisesti, vesi saattaa vauri-
oittaa tärkeitä järjestelmiä, esimer-
kiksi polttoainejärjestelmän osia.

Polttoaineensuodattimen 
(patruunan) vaihtaminen
Anna valtuutetun Hyundai-liikkeen 
vaihtaa polttoaineensuodatin tämän 
kappaleen alussa esitetyn huolto-oh-
jelman mukaisesti.

Suodattimen vaihtaminen

Voit puhdistaa suodattimen paineil-
malla ilmanpuhdistimen tarkastuk-
sen yhteydessä.
Älä pese äläkä huuhtele suodatinta, 
koska vesi vaurioittaa sitä.
Likainen ilmanpuhdistimen suodatin 
pitää vaihtaa.

ILMANPUHDISTIN

OTM078027
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1.  Vedä ilmansuodattimen kansi (1) 
auki.

2.  Pyyhi ilmansuodattimen sisäosat.
3.  Vedä vipu UNLOCK-asentoon 

(lukitus auki).
4. Vaihda ilmansuodatin.
5.  Aseta ilmansuodattimen kansi 

takaisin päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

 Lisätietoja 
Vaihda suodatin huolto-ohjelmassa 
suositeltua vaihtoväliä useammin, jos 
autolla ajetaan hiekkatiellä tai muilla 
pölyävillä tienpinnoilla. (Saat lisätie-
toja tämän luvun kohdasta Huolto-
ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa.)

HUOMAUTUS

• Älä aja autoa, kun ilmansuodatin 
on irrotettu. Moottori rasittuu täl-
löin tavanomaista enemmän.

• Varmista ettei ilmanottoon pääse 
pölyä tai likaa, jossa se saattaa 
aiheuttaa vaurioita.

• Käytä alkuperäistä HYUNDAI-
osaa. Muiden kuin alkuperäis-
osien osien käyttäminen saattaa 
vahingoittaa ilmavirran tunnis-
tinta.

i

OTM078028 OTM078029

OTM078030
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RAITISILMASUODATIN
Suodattimen tarkastaminen
Suodatin tulee tarkastaa ja vaih-
taa tavallista useammin, jos autolla 
ajetaan huonolaatuisessa kaupun-
ki-ilmassa tai pölyävällä hiekkatiel-
lä. Noudata seuraavia ohjeita, jos 
haluat vaihtaa raitisilmasuodattimen 
itse. Toimi varoen, jotta et vaurioita 
auton muita osia.  
Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti.

Suodattimen vaihtaminen

1.  Avaa hansikaslokeron kiinnikkeet 
ja irrota ne.

2.  Irrota tukikiinnike (1).

3.  Pidä raitisilmasuodattimen kote-
lon molemmilla puolilla olevia luki-
tuspainikkeita painettuina ja vedä 
kotelo ulos.

4. Vaihda raitisilmasuodatin.
5.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

HUOMAUTUS

Asenna uusi ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin oikeaan suuntaan, 
että nuolisymboli () on alaspäin, 
muuten se voi olla äänekäs ja suo-
dattimen teho voi olla heikko.

OTM078032

OTM078031

OTM078033

OIK077021
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LASINPYYHKIMIEN SULAT
Sulkien kunnon tarkistaminen
Tuulilasinpyyhkimien teho heikke-
nee, jos sulkiin tai tuulilasiin on tart-
tunut likaa. 
Likaantumisen ovat voineet aiheuttaa 
hyönteiset, puiden mahla ja joissa-
kin automaattipesukoneissa käytetty 
kuumavahaus. Jos pyyhkimien sulat 
eivät pyyhi kunnolla, puhdista sekä 
tuulilasi että sulat hyvällä pesuai-
neella tai miedolla puhdistusaineella 
ja huuhtele perusteellisesti puhtaalla 
vedellä.

HUOMAUTUS

Jotta pyyhkimien varret tai muut 
osat eivät vaurioidu:
• Älä käsittele pyyhkimen sulkia 

bensiinillä, petrolilla, tinnerillä 
tai muilla liuottimilla äläkä altista 
niitä liuottimille.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin.
• Älä käytä muita kuin suosituk-

sen mukaisia pyyhkimensulkia.

 Lisätietoja 
Automaattipesussa käytettävä kuu-
mavahaus saattaa vaikeuttaa tuulila-
sin puhdistamista.

 Lisätietoja 
Pyyhkijän sulat ovat kulutusosia, eikä 
auton takuu kata niiden normaalia 
kulumista.

Sulan vaihtaminen  
Kun pyyhkimet eivät enää puhdista 
riittävän hyvin, sulat voivat olla kulu-
neet tai murtuneet ja ne on vaihdet-
tava uusiin. 

HUOMAUTUS

Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat 
eivät vaurioidu.

HUOMAUTUS

Pyyhkimet eivät mahdollisesti 
toimi oikein tai saattavat vaurioi-
tua, jos käytät muita kuin suosi-
tuksen mukaisia pyyhkimensulkia.

HUOMAUTUS

• Jotta pyyhkimen varret eivät 
vaurioidu tai vaurioita konepel-
tiä, ne pitää siirtää ensin pys-
tyasentoon tuulilasille ja vasta 
sitten nostaa ylös. 

• Aseta pyyhkimet aina tuulilasia 
vasten ennen liikkeellelähtöä.

Tuulilasinpyyhkimien 
huoltoasennot

Auton tuulilasinpyyhkimet ovat raken-
teeltaan ”piilotetut”, joten niitä ei ole 
mahdollista nostaa irti tuulilasista, 
kun ne ovat alhaalla lepoasennossa.   
1.  Nosta 20 sekunnin kuluessa moot-

torin sammuttamisesta pyyhkimien 
hallintavipu ylös MIST-asentoon 
(tai laske se alas -asentoon) ja 
pidä sitä tässä asennossa noin 2 
sekuntia, kunnes pyyhkimet nou-
sevat pyyhintäasentoon. 

2.  Nyt voit nostaa pyyhkimet irti tuu-
lilasista.

3.  Aseta pyyhkimet varovasti takaisin 
kiinni tuulilasiin. 

i

i

OTM078056
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4.  Aseta pyyhkimien hallintavipu 
mihin tahansa ON-asentoon, jotta 
pyyhkimet palautuvat alas lepo-
asentoon.

Tyyppi A

1.  Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylös. Nosta tuulila-
sinpyyhkimen sulka ylös.

2.  Työnnä lukitsinta (1) ja vedä pyyh-
kimen sulkaa alaspäin (2). 

3.  Irrota pyyhkijän sulka pyyhkijän 
varresta.

4.  Kiinnitä uusi sulka noudattamalla 
ohjeita käänteisessä järjestykses-
sä. 

5.  Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi 
takaisin alkuperäiseen asentoon-
sa.

Tyyppi B

1.  Nosta pyyhkimen vartta.

2.  Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylös. Vedä sulkaa 
alaspäin ja irrota se.

OGSR076067

OGSR076066

OGSR076068

OLF074017

OLF074018



7-48

Huolto

3.  Kiinnitä uusi sulka noudattamalla 
ohjeita käänteisessä järjestykses-
sä.

4.  Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi 
takaisin alkuperäiseen asentoon-
sa.

Takalasinpyyhkimen sulka 

1.  Nosta pyyhkimen vartta ja kierrä 
sulkaosaa (1).

2.  Vedä pyyhkimen sulkaosa irti (2).

3.  Asenna uusi pyyhkimen sulkaosa 
työntämällä sen keskiosa pyyhki-
men varren kiinnityskohtaan niin, 
että se napsahtaa paikalleen (1).

4.  Varmista, että sulka on kiinnitty-
nyt kunnolla yrittämällä vetää sitä 
kevyesti.

5.  Kierrä pyyhkimen sulkaosa pai-
kalleen siten, että se kohdistuu 
pyyhkimen varteen (2).

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän 
osien vaurioitumisen välttämiseksi 
pyyhkimien sulat on suositeltavaa 
vaihdattaa valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

OLF074019

OTM078057

OTM078058
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AKKU

HUOMAUTUS

• Jos auto on pitkään käyttämät-
tömänä kylmänä vuodenaikana, 
irrota akkukaapelit ja säilytä 
akku sisätilassa.

• Lataa akku aina täyteen, jotta se 
ei vaurioidu kylmänä vuodenai-
kana.

HUOMAUTUS

Akku saattaa tyhjentyä, jos säh-
köjärjestelmään on liitetty ulkoisia 
laitteita. Älä liitä sähköjärjestel-
mään ulkoisia laitteita.

Noudata aina seuraavia ohjeita 
akkuun liittyvien töiden ja akun 
käsittelyn yhteydessä, jotta estät 
VAKAVIEN ja HENGENVAARAL-
LISTEN VAMMOJEN vaaran: 

Lue tarkasti akun käsitte-
lyyn liittyvät ohjeet ja 
noudata niitä, kun käsit-
telet akkua.
Suojaa silmät happorois-
keilta.

Älä vie akkua avotulen, 
kipinälähteiden tai kyte-
vien aineiden lähelle.

 

Akun kennoissa on aina 
helposti syttyvää vety-
kaasua, joka saattaa 
aiheuttaa räjähdyksen 
syttyessään. 
Pidä akut poissa lasten 
ulottuvilta.

 VAROITUS  Akut sisältävät erittäin 
voimakkaasti syövyttä-
vää rikkihappoa. Varo 
akkuhapon joutumista 
iholle, silmiin tai vaattei-
siin.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, 
huuhtele niitä puhtaalla vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja 
mene viipymättä lääkäriin. Pese 
iholle joutunut akkuhappo välit-
tömästi pois. Mene viipymättä 
lääkäriin, jos tunnet kipua tai 
poltetta.
• Jos muovista akkukoteloa pai-

netaan liian voimakkaasti sitä 
nostettaessa, se saattaa mur-
tua, jolloin vuotava akkuhappo 
saattaa aiheuttaa vammoja. 
Käytä apuna akkutelinettä tai 
nosta akkua käsin vastakkai-
sista kulmista.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avul-
la, jos akku on jäätynyt.

• Älä KOSKAAN lataa akkua, kun 
siihen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suur-
jännitteellä. Älä KOSKAAN 
koske järjestelmän kompo-
nentteihin, kun moottori on 
käynnissä tai virtalukko on 
ON-asennossa.
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Akun parhaan mahdollisen 
toiminnan varmistamiseksi

• Varmista, että akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

• Pidä akun kansi kuivana ja puhtaa-
na.

• Pidä akun navat ja liitokset puhtai-
na, asianmukaisesti kiristettyinä ja 
voideltuna vaseliinilla tai akkuna-
parasvalla.

• Huuhtele akusta vuotanut akku-
neste pois kotelon pinnalta, veden 
ja ruokasoodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lähiaikoina.

  Lisätietoja – koskee akkuja, 
joissa on UPPER- ja LOWER-
merkinnät

Jos akun sivussa on nestetason alara-
jaa osoittava LOWER (MIN) -mer-
kintä ja ylärajaa osoittava UPPER 
(MAX) -merkintä, akkunesteen pin-
nan taso tulee tarkistaa niiden avulla. 
Nestetason tulisi olla LOWER (MIN)- 
ja UPPER (MAX) -merkintöjen välis-
sä. Jos akkunestettä on liian vähän, 
lisää akkuun tislattua (mineraaliton-
ta) vettä. (Älä koskaan lisää rikkihap-
poa tai muuta elektrolyyttiä.) 
Kaada tislattua (mineraalitonta) vettä 
varovasti, jotta sitä ei roisku akun tai 
viereisien osien päälle. 

Älä ylitäytä akun kennoja. 
Neste voi syövyttää akkua ja muita 
osia. Sulje akun korkki tiukasti. 
Suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-liikkeen huoltaa akun.

Akun tietotarra 

Auton todellinen akkutarra voi poiketa 
kuvassa näkyvästä.

1.   CMF60L-BCI: Akun HYUNDAI-
mallinimi

2.   12V:  nimellisjännite
3.   60Ah(20HR): nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina)

i

OHYK077011 
OTM078034

OLMB073072

 ■ Esimerkki



7-51

7

H
uolto

4.   92RC: nimellinen varakapasiteetti 
(minuuttia)

5.   550CCA: kylmäkäynnistysvirta 
ampeereina SAE:n mukaan

6.   440A: kylmäkäynnistysvirta 
am peereina EN:n mukaan

Akun lataaminen
Akkulaturilla
Autossasi on huoltovapaa kalsium-
pohjainen akku.
• Lataa akkua pienellä virralla (yllä-

pitolataus) 10 tunnin ajan, jos se 
on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi 
ajovalojen jäätyä päälle.

• Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen 
takia, käytä 20–30 A latausvirtaa 
kahden tunnin ajan.   

Noudata näitä ohjeita aina akun 
latauksen yhteydessä, jotta väl-
tetään akun räjähtämisestä tai 
hapon roiskumisesta aiheutu-
vat VAKAVAT VAMMAT ja KUO-
LEMANVAARA.
• Sammuta kaikki virtaa kulutta-

vat laitteet ja käännä moottorin 
käynnistyspainike OFF-asen-
toon ennen akun huoltamista 
tai lataamista.

• Älä vie akkua avotulen, kipinä-
lähteiden tai kytevien aineiden 
lähelle.

• Tee toimenpide aina ulkotilas-
sa tai hyvin tuuletetussa sisä-
tilassa.

• Käytä suojalaseja tarkistaessa-
si akun latauksen aikana.

• Irrota akku autosta ja sijoita se 
hyvin tuuletettuun tilaan.

 VAROITUS  • Tarkkaile akkua latauksen aika-
na ja lopeta lataus tai vähen-
nä latausvirtaa, jos akkuneste 
alkaa kaasuuntua (kiehua) voi-
makkaasti.

• Kun irrotat akun, irrota aina 
ensimmäiseksi akun miinus-
kaapeli ja kytkiessäsi kaape-
lit takaisin paikalleen, kytke 
miinuskaapeli vasta pluskaa-
pelin jälkeen. Irrota akkulaturi 
seuraavassa järjestyksessä.

 (1)  Kytke akkulaturi pois päältä 
päävirtakytkimellä.

 (2)  I r rota mi inusjoht imen 
hauenleuka akun miinus-
navasta.

 (3)  Irrota plusjohtimen hauen-
leuka akun plusnavasta.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
HYUNDAIn hyväksymiä akkuja 
vaihto-osina.
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Apukäynnistyskaapeleilla 
Kun moottori on käynnistetty apua-
kulla, aja autolla 20-30 minuutin ajan 
ennen moottorin sammuttamista. 
Jos moottori sammutetaan ennen 
kuin akku on latautunut riittävästi, 
moottori ei mahdollisesti käynnisty 
uudelleen. Katso lisätietoja moottorin 
käynnistämisestä apukäynnistyskaa-
peleilla luvun 6 kohdasta ”Käynnistys 
apukäynnistyskaapeleilla”.

  Lisätietoja 
 Väärin hävitetty akku voi 
olla ympäristölle ja tervey-
delle haitallinen. 

Hävitä akku paikallisten ongelmajäte-
määräysten mukaisesti.

Järjestelmien toiminnan 
alustaminen
Seuraavien järjestelmien toiminta 
saatetaan joutua alustamaan, kun 
akku on tyhjentynyt tai akkukaapelit 
on irrotettu:
• kertapainalluksella sulkeutuva/

avautuva ikkuna
• kattoluukku
• ajotietokone
• ilmastointilaite
• kuljettajan istuimen asentomuisti
• kello
• audiojärjestelmä.

i

Suljettu lyijyakku (jos varustee-
na) 

• Suljetut lyijyakut eli AGM 
(Absorbent Glass Matt) -akut 
ovat huoltovapaita ja niihin 
liittyvät työt tulisi teettää val-
tuutetussa HYUNDAI-liikeessä. 
Käytä AGM-akun lataamiseen 
ainostaan AGM-akkujen lataa-
miseen tarkoitettua automaat-
tista akkulaturia.

• Kun vaihdat AGM-akun, käytä 
alkuperäisiä HYUNDAI-osia.

• Älä avaa akun yläosan kantta 
äläkä irrota sitä. Akkuneste 
saattaa vuotaa ja aiheuttaa 
vakavia vammoja.

 HUOMIO
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huoltaminen

Varmista auton suorituskyky, matala 
polttoaineenkulutus ja ajoturvallisuus 
pitämällä rengaspaineet aina suosi-
tusten mukaisina ja noudattamalla 
enimmäismassarajoja.
Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja 
rengaspaineet) on merkitty kuljetta-
jan puoleisessa keskipilarissa ole-
vaan tarraan.

Rengasvaurio voi johtaa auton 
hallinnan menetykseen ja aiheut-
taa liikenneonnettomuuden. 
Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit vähentää VAKAVIEN ja HEN-
GENVAARALLISTEN vammojen 
riskiä:
• Tarkista renkaiden kunto ja 

rengaspaineet kuukausittain.
• Rengaspaineiden ohjearvot 

löytyvät tästä käsikirjasta ja 
kuljettajan puoleisen B-pilarin 
alaosaan kiinnitetystä tarrasta. 
Käytä aina laadukasta rengas-
painemittaria rengaspaineen 
mittaamiseen. Liian matalasta 
tai korkeasta rengaspaineesta 
johtuva rengasrikko saattaa 
johtaa auton hallinnan vaikeu-
tumiseen.

• Tarkista varapyörän rengaspai-
ne muiden pyörien rengaspai-
netarkistuksen yhteydessä.

 VAROITUS  • Vaihda liian kuluneet, epäta-
saisesti kuluneet ja vaurioitu-
neet renkaat uusiin. Kuluneet 
renkaat voivat aiheuttaa jarru-
tustehon, ohjauksen ja pidon 
heikkenemistä.

• Asennuta pyörään AINOAS-
TAAN uusi  alkuperäisen 
kokoinen rengas. Muiden kuin 
suositeltujen rengas- ja pyörä-
kokojen käyttäminen saattaa 
vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin 
ja huonontaa auton hallintaa 
tai haitata lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän toimintaa, 
mikä saattaa johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

OTM078063L
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Suositeltavat rengaspaineet 
kylmissä renkaissa 
Kaikkien renkaiden paineet (myös 
varapyörän) pitää tarkastaa silloin, 
kun renkaat ovat kylmät. Rengas on 
kylmä, kun autolla ei ole ajettu ollen-
kaan viimeisten 3 tunnin aikana tai 
sillä on ajettu alle 1,6 km.
Lämpimien renkaiden rengaspaine 
on yleensä 0,28–0,41 bar korkeam-
pi kuin kylmien renkaiden ohjearvo. 
Kun renkaat ovat lämpimät, älä laske 
rengaspainetta poistamalla niistä 
ilmaa, koska paine jää liian alhaisek-
si. Tarkista rengaspainesuositukset 
luvun 8 kohdasta Renkaat ja vanteet.

Renkaat kuluvat hitaammin ja 
ajomukavuus sekä ohjattavuus 
paranevat, kun pidät rengaspai-
neet suositusten mukaisina.
Liian korkea ja liian matala ren-
gaspaine lyhentää renkaan käyt-
töikää ja heikentää ajettavuutta. 
Yli- tai alipaineinen rengas voi 
myös yllättäen puhjeta, jolloin 
vaarana on auton hallinnan 
menettäminen ja liikenneonnet-
tomuus.
Renkaat saattavat ylikuumentua 
ja hajota, jos rengaspaine on 
huomattavan matala. Rengas-
rikko tai kulutuspinnan repeä-
minen voi johtaa auton hallin-
nan menettämiseen ja aiheuttaa 
vaaratilanteen, josta seuraukse-
na voi olla vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja. Tämä on 
todennäköisempää kuumana 
päivänä tai suurella ajonopeu-
della ajettaessa.

 VAROITUS  

• Renkaat saattavat kulua ennen-
aikaisesti, auton ohjattavuus 
saattaa heikentyä ja polttoai-
neenkulutus kasvaa, jos ren-
gaspaineet ovat liian matalat. 
Myös vanteet saattavat vään-
tyä. Varmista että rengaspai-
neet ovat aina ohjearvojen 
mukaiset. Tarkastuta rengas 
valtuutetussa HYUNDAI-lii-
keessä, jos siihen täytyy lisätä 
usein ilmaa.

• Liian suuri rengaspaine huo-
nontaa ajomukavuutta, kulut-
taa renkaan kulutuspinnan 
keskiosaa ennenaikaisesti ja 
aiheuttaa todennäköisemmin 
vaurioita esim. kuopan yli ajet-
taessa.

 HUOMIO
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Rengaspaineiden mittaaminen
Tarkista renkaiden kunto vähintään 
kerran kuussa.

Rengaspaineen mittaaminen
Mittaa rengaspaine hyvälaa-
tuisella rengaspainemittarilla. 
Rengaspainetta ei voi päätellä sil-
mämääräisesti. Vyörenkaat saattavat 
näyttää täysiltä, vaikka niiden ren-
gaspaine olisi matala.
Irrota venttiilinhattu renkaan venttiilin 
varresta. Paina rengaspainemittari 
tukevasti venttiiliä vasten paineen 
mittaamiseksi. Kylmän renkaan ren-
gaspaine on riittävä, kun se vastaa 
rengas- ja kuormaustietotarraan mer-
kittyä ohjearvoa. Jos paine on liian 
pieni, lisää ilmaa, kunnes paine on 
oikea. Muista asettaa venttiilinhatut 
takaisin paikoilleen. Venttiilirunkoon 
saattaa muuten päästä likaa tai kos-
teutta, joka aiheuttaa vuodon. Korvaa 
kadonnut venttiilinhattu uudella mah-
dollisimman pian. 

Jos lisäät ilmaa liikaa, päästä yli-
määräinen ilma pois painamalla ren-
kaan venttiilin varren keskellä olevaa 
metallinastaa. Tarkasta paine uudes-
taan rengaspainemittarin avulla. 
Muista asettaa venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Venttiilirunkoon saattaa 
muuten päästä likaa tai kosteut-
ta, joka aiheuttaa vuodon. Korvaa 
kadonnut venttiilinhattu uudella mah-
dollisimman pian.

Renkaiden kiertovaihto  
Renkaiden kulutuspinta kuluu tasai-
semmin, jos pyörien paikkaa vaihde-
taan 12 000 km:n välein (tai useam-
min, jos renkaat kuluvat epätasai-
sesti).
Tarkista pyörien tasapainotus pai-
kanvaihdon yhteydessä.
Tarkista paikanvaihdon yhteydessä, 
onko renkaan kulutuspinta kulunut 
epätasaisesti tai onko rengas vau-
rioitunut. Epätasainen kuluminen 
johtuu yleensä väärästä rengaspai-
neesta, virheellisestä pyörien suun-
tauksesta, pyörien epätasapainos-
ta, äkkijarrutuksista ja kaarreajosta 
suurella nopeudella. Tarkista, onko 
renkaan kulutuspinnassa tai sivus-
sa pullistumia tai kohoumia. Vaihda 
rengas, jos havaitset niitä. Vaihda 
rengas, jos sen kudosta tai sidelan-
koja on näkyvissä. Muista säätää 
rengaspaineet oikeiksi paikanvaih-
don jälkeen ja tarkista pyöränmutte-
rien tiukkuus (oikea kiristystiukkuus:  
n. 108–127 Nm).
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Tarkista jarrupalojen kunto, kun vaih-
dat pyörien paikkaa.

  Lisätietoja
Epäsymmetrisiin renkaisiin on mer-
kitty sisä- ja ulkopuoli. Varmista 
epäsymmetrisen renkaan asennuk-
sen yhteydessä, että ulkopuoli-mer-
kinnällä merkitty puoli asennetaan 
ulkopuolelle. Jos kuvioltaan epäsym-
metrisen renkaan sisäpuoli-merkintä 
asennetaan ulkopuolelle, renkaan suo-
rituskyky laskee. 

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.

HUOMAUTUS

Vääränlaisten tasapainotuspai-
nojen käyttäminen saattaa vahin-
goittaa kevytmetallivanteita. Käytä 
ainoastaan oikeanlaisia painoja.

i

ODH073802

 ■ Ilman varapyörää 

• Älä asenna autoon tilapäis-
käyttöön tarkoitettua varapyö-
rää vaihtaessasi renkaiden 
paikkaa.

• Älä käytä autossa samanaikai-
sesti ristikudos- ja vyörenkaita. 
Tämä voi heikentää auton hal-
littavuutta ja johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

 VAROITUS  
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Renkaan vaihtaminen 

Kun rengas kuluu tasaisesti, renkaan 
kulumisilmaisin tulee näkyviin kulu-
tuspinnan poikki menevänä tasaise-
na nauhana. Tällöin renkaan kulu-
tuspinnasta on jäljellä alle 1,6 mm. 
Vaihda rengas viipymättä.
Älä odota, että kulumisilmaisin tulee 
näkyviin koko kulutuspinnan alueel-
la, vaan vaihda rengas heti.

OLMB073027

Kulumisilmaisin VAKAVIEN tai HENGENVAARAL-
LISTEN vammojen vaaran vähen-
tämiseksi:
• Vaihda liian kuluneet, epäta-

saisesti kuluneet ja vaurioitu-
neet renkaat uusiin. Kuluneet 
renkaat voivat aiheuttaa jarru-
tustehon, ohjauksen ja pidon 
heikkenemistä.

• Asennuta pyörään ainoastaan 
uusi alkuperäisen kokoinen 
rengas. Muiden kuin suositel-
tujen rengas- ja pyöräkokojen 
käyttäminen saattaa vaikuttaa 
ajo-ominaisuuksiin ja huonon-
taa auton hallintaa tai haitata 
lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän toimintaa, mikä saattaa 
johtaa vakavaan onnettomuu-
teen.

 VAROITUS  • Molempien etu- tai takapyö-
rien/-renkaiden vaihtoa suo-
sitellaan tehtäväksi samanai-
kaisesti. Yksittäisen renkaan 
vaihtaminen saattaa vaikuttaa 
ajettavuuteen huomattavasti. 
Jos vaihdat vai yhdet renkaat, 
on suositeltavaa asentaa uudet 
takarenkaat.

• Renkaat vanhenevat, vaikka 
niitä ei käytettäisi. HYUNDAI 
suosittelee renkaiden vaihta-
mista kulutuspinnan kunnosta 
riippumatta, kun ne ovat olleet 
normaalissa käytössä 6 vuo-
den ajan. 

• Kuumasta ilmastosta tai jat-
kuvasta raskaasta kuormi-
tuksesta aiheutuva renkaiden 
korkea käyttölämpötila saattaa 
lyhentää niiden käyttöikää. 
Vanhentunut rengas saattaa 
hajota äkillisesti, jolloin saa-
tat menettää auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen.



7-58

Huolto

Pienen varapyörän vaihtaminen
(jos varusteena)
Tilapäiskäyttöön tarkoitetun vara-
pyörän renkaan kulutuspinta kuluu 
tavallista nopeammin. Vaihda ren-
gas, kun kulumisilmaisin tulee näky-
viin. Uuden vararenkaan täytyy olla 
kooltaan ja malliltaan samanlainen 
kuin uuden auton mukana toimitet-
tu vararengas, ja se pitää asentaa 
samalle tilapäisvarapyörän vanteelle. 
Tavallinen rengas ei sovi tilapäis-
käyttöön tarkoitetun varapyörän van-
teelle ja tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän rengas ei sovi tavalliselle 
vanteelle.

Vanteen vaihtaminen
Vaihda vanteen tilalle ainoastaan 
halkaisijaltaan, leveydeltään ja sivu-
poikkeamaltaan vastaava vanne.

Renkaiden pitokyky 
Renkaiden pitokyky on tavallista huo-
nompi, kun ne ovat kuluneet, rengas-
paine on liian matala tai tienpinta on 
liukas. Renkaat tulee vaihtaa heti 
kun kulutuspinnan kulumisilmaisimet 
tulevat näkyviin. Hallinnan menetyk-
sen riskin vähentämiseksi hidasta 
ajonopeutta ajaessasi sateessa, 
lumisateessa tai jäisellä tienpinnalla.

Renkaiden huoltaminen
Suositusten mukainen rengaspaine 
ja asianmukainen pyörien suuntaus 
vähentävät renkaiden kulumista. Jos 
toteat, että rengas on kulunut epäta-
saisesti, tarkastuta pyörien suuntaus 
huollossa.
Varmista, että uudet renkaat tasapai-
notetaan asennuksen yhteydessä. 
Ajomukavuus paranee ja renkaiden 
käyttöikä pitenee. Vanteelta irrotet-
tu rengas tulee aina tasapainottaa 
uudelleen.

Renkaan sivupinnan 
merkinnät
Renkaan sivupinnan merkinnät 
osoittavat renkaan ominaisuudet ja 
sisältävät renkaan tunnistenumeron 
(TIN). Sarjanumeroa voidaan käyttää 
renkaan tunnistamiseen takaisinkut-
sukampanjan yhteydessä.

Korjauta tai vaihdata alkuperäi-
sen pyörän rengas ja asenna se 
takaisin viipymättä, sillä vararen-
kaan hajoaminen saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Tilapäiskäyt-
töön tarkoitettua varapyörää 
tulee käyttää vain hätätapauk-
sessa. Ajonopeus ei saa ylittää 
80 km/h, kun kapea varapyörä on 
alleasennettuna.

 VAROITUS  
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1. Valmistaja tai tuotemerkki   
Renkaan valmistaja tai tuotemerkki.

2. Rengaskokomerkintä 
Renkaan sivupinnassa on rengas-
kokomerkintä. Sen sisältämiä tietoja 
tarvitaan uusia renkaita hankittaes-
sa. Merkinnän kirjainten ja numeroi-
den merkitys esitetään seuraavassa 
esimerkissä. 

Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Oman autosi renkaiden kokomer-
kinnän tiedot saattavat poiketa esi-
merkistä.)
235/60R18 102H

235 - Renkaan leveys millimetreinä
60 -  Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den prosentuaalinen osuus sen 
leveydestä

R -  Renkaan rakenteen koodi (vyö-
rengas).

18 - Vanteen halkaisija (tuumaa)
102 -  Kantavuustunnus; numerokoo-

di, joka osoittaa suurimman 
sallitun kuorman, jonka rengas 
kantaa.

H -  Nopeusluokitus. Lisätietoja nope-
usluokista annetaan tämän luvun 
nopeusluokitustaulukossa.

Vanteen kokomerkintä 
Myös vanteeseen on merkitty tärkei-
tä tietoja, joita tarvitaan, jos vanne 
joudutaan vaihtamaan. Seuraavassa 
esimerkissä selitetään, mitä vanteen 
kokomerkinnän sisältämät kirjaimet 
ja numerot merkitsevät.
Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
7.5J X 18
7.5 - Vanteen leveys (tuumaa)
J - Vanteen reunan muodon tunnus
18 - Vanteen halkaisija (tuumaa)

OLMB073028

1

1

2
3

4

5,6

7
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Renkaiden nopeusluokitukset 
Alla olevassa taulukossa on lueteltu 
tyypilliset henkilöautojen renkaiden 
nopeusluokitukset. Nopeusluokitus 
on osa renkaan sivussa olevaa koko-
merkintää. Se ilmaisee renkaan suu-
rimman turvallisen käyttönopeuden.

3.  Renkaan iän tarkastaminen 
( Tire Identification Number, 
renkaan tunnistenumero) 

Kaikki valmistuspäivältään yli 6 
vuotta vanhat renkaat tulee vaihtaa 
uusiin. Tämä koskee myös varapyö-
rää. Renkaan valmistusajankohta 
ilmenee renkaan sivussa (mahdolli-
sesti vanteen sisäpuolella) olevasta 
DOT-koodista. DOT-koodi koostuu 
numeroista ja kirjaimista. Koodin 
neljä viimeistä merkkiä ilmaisevat 
renkaan valmistusajankohdan. 

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-koodin alkuosa osoittaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja pintaku-
vion tyypin ja koodin neljä viimeistä 
merkkiä ilmaisevat valmistusviikon ja 
-vuoden.
Esimerkiksi:
DOT XXXX XXXX 1518 osoittaa, 
että rengas on valmistettu viikolla 15 
vuonna 2018.

4.  Renkaan kerrosrakenne ja 
materiaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten 
määrä renkaassa. Renkaan val-
mistajan täytyy myös ilmoittaa ren-
kaan materiaalit, kuten teräs, nailon, 
polyesteri ja muut. ”R” tarkoittaa vyö-
kudosrakennetta, ”D” tarkoittaa dia-
gonaalista eli ristikudosrakennetta ja 
”B” ristikudosvyörengasta.

5.  Suurin sallittu rengaspaine 
Tämä luku osoittaa suurimman salli-
tun ilmanpaineen, jolla renkaan saa 
täyttää. Älä ylitä suurinta sallittua 
rengaspainetta. Tarkista rengaspai-
neen ohjearvo rengas- ja kuormaus-
tietotarrasta.

Nopeus-
luokitus

Enimmäisnopeus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y      300 km/h
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6. Suurin sallittu kuormitus
Suurin sallittu kuorma, jonka rengas 
pystyy kantamaan, kiloina ja paunoi-
na. Käytä autossa ainoastaan sellai-
sia renkaita, joiden kantavuus vastaa 
alkuperäisten renkaiden kantavuutta.

7. UTQG-merkintä (Uniform Tire 
Quality Grading)
Merkintä sijaitsee tietyissä renkais-
sa renkaan sivussa, renkaan olka-
alueen ja sen leveimmän kohdan 
välissä.
Esimerkiksi: 
TREAD WEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Kulutuksenkestävyys 
Renkaan kulutuksenkestävyysarvo 
on vertailukelpoinen arvo, joka perus-
tuu valvotuissa olosuhteissa suoritet-
tuihin kulutuskokeisiin. Esimerkiksi 
rengas jonka kulutuksenkestävyys-
arvo on 150, kestää testiolosuhteis-
sa 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.
Arvot on merkitty henkilöauton ren-
kaiden sivuun. Autoosi saatavilla ole-
vien vakio- tai lisävarusterenkaiden 
arvot saattavat poiketa toisistaan.

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.

Renkaan pitoluokitus on määri-
tetty testissä, jossa auto pysäy-
tetään suoraan ajettaessa, eikä 
koske voimakasta kiihdytystä, 
kaarreajoa, vesiliirtoa tai muita 
tilanteita, joissa pito on normaa-
lia heikompi.

 VAROITUS  
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Lämpötilaluokitus: A, B ja C
Lämpötilaluokitukset ovat A (kor-
kein), B ja C. Arvo kuvaa renkaan 
kykyä vastustaa lämmön syntymistä 
ja sen kykyä poistaa lämpöä, kun se 
on testattu valvotuissa olosuhteissa 
sisätiloissa.
Jatkuva korkea käyttölämpötila 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.

Matalaprofiiliset renkaat
Matalan profiilisuhteen renkaat, joi-
den profiilisuhde on alle 50, luovat 
autolle urheilullisen imagon. Matalan 
profiilisuhteen renkaat on optimoitu 
käsittely- ja jarrutusominaisuuksia 
silmällä pitäen. Tämän vuoksi niillä 
ajaminen voi olla epämukavampaa 
ja meluisampaa kuin tavallisilla ren-
kailla.

• Jos renkaaseen osuu isku, 
tarkista sen kunto. Voit myös 
tarkistuttaa sen valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä.

• Estä renkaiden vaurioituminen 
tarkastamalla niiden kunto ja 
rengaspaineet 3 000 km:n 
välein.

• Rengasvaurioita on vaikeaa 
huomata silmämääräisesti. Jos 
vähänkin epäilet, että rengas 
on vaurioitunut, tarkastuta tai 
vaihdata rengas, sillä se saat-
taa vuotaa.

• Jos rengas on vaurioitunut 
ajettaessa epätasaisella tiel-
lä tai maastossa, tai kuopan, 
viemäriaukon tai katukivetyk-
sen yli ajettaessa, valmistajan 
takuu ei kata vahinkoa.

• Renkaan tiedot on merkitty 
renkaan sivuun.

Renkaan lämpötilaluokitus kos-
kee rengasta, jonka rengaspaine 
on ohjearvon mukainen ja jonka 
enimmäiskantavuutta ei ole yli-
tetty. Rengas saattaa ylikuumen-
tua ja hajota, jos sen nopeusluo-
kitus ylitetään, rengaspaine on 
liian matala tai korkea ja/tai sen 
enimmäiskantavuus ylitetään. 
Voit menettää auton hallinnan 
ja aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden.

 VAROITUS  

Matalan profiilisuhteen renkaan 
sivupinta on tavallista matalam-
pi. Tämän vuoksi vanteet ja ren-
kaat voivat vaurioitua herkästi. 
Toimi seuraavasti.
• Kun ajat hiekkatiellä tai maas-

tossa, aja varovasti, sillä ren-
kaat ja vanteet saattavat voivat 
vaurioitua. Tarkasta vanteet ja 
pyörät ajon jälkeen.

• Kun ajat kuopan, ajohidasteen, 
viemäriaukon tai katukivetyk-
sen yli, aja hitaasti, jotta pyörät 
ja vanteet eivät vaurioidu.

 HUOMIO



7-63

7

H
uolto

SULAKKEET
Sulakkeet suojaavat auton sähköjär-
jestelmää ylikuormitukselta.
Tässä autossa on 2 (tai 3) sulake-
rasiaa, joista yksi sijaitsee kuljettajan 
puoleisessa kojelaudan päädyssä ja 
muut akun lähettyvillä moottoritilas-
sa.
Jos joku valo, laite tai säädin lakkaa 
toimimasta, tarkista sen virtapiirin 
sulake. Sulake on palanut, jos sen 
sisällä oleva elementti on sulanut.
Kun sähköjärjestelmässä on toimin-
tahäiriö, tarkista ensin kojelaudan 
sulakerasian sulakkeet. Sammuta 
moottori, sytytysvirta ja kaikki virtaa 
käyttävät laitteet ja irrota akun miinus-
kaapeli ennen palaneen sulakkeen 
vaihtamista. Vaihda palanut sulake 
sulakkeeseen, jonka ampeeriluku on 
yhtä suuri.
Sähköjärjestelmässä on vika, jos 
uusi sulake palaa. Vältä virtapiiriin 
kuuluvan järjestelmän käyttöä ja 
ota viipymättä yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-liikkeeseen.

  Lisätietoja
Käytössä on kolmentyyppisiä sulak-
keita: lattasulakkeita, joilla on pieni 
ampeeriluku, putkisulakkeita ja mak-
sisulakkeita suuremmille ampeerilu-
vuille.

HUOMAUTUS

Älä käytä ruuvitalttaa tai muuta 
metalliesinettä sulakkeiden irrot-
tamiseen, koska se saattaa aiheut-
taa oikosulun ja vaurioittaa järjes-
telmää.

i

Vaihda sulake AINOASTAAN 
sulakkeeseen, jonka ampeerilu-
ku on sama.
• Suuremman virran kestävä 

sulake voi aiheuttaa laitevau-
rion ja mahdollisesti tulipalon.

• Älä koskaan laita johdinta tai 
alumiinifolion palaa sulakkeen 
tilalle, ei edes tilapäisesti. Se 
voi vaurioittaa johtosarjaa 
vakavasti ja aiheuttaa tulipa-
lon.

 VAROITUS  Normaali

 ■ Lattasulake

 ■ Putkisulake

Palanut

Normaali Palanut

OTM078035

Normaali Palanut

 ■ Maksisulake
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Mittariston sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen     

1. Sammuta moottori.
2.  Käännä kaikki kytkimet OFF-

asentoon.
3. Avaa sulakerasian kansi.
4.  Tarkasta oikean sulakkeen paikka 

sulakerasian tarrasta.

5.  Vedä vialliseksi epäilty sulake suo-
raan irti. Käytä irrotustyökalua, 
joka on moottoritilan sulakerasian 
kannessa.

6.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos 
se on palanut, vaihda uuteen. 
Varasulakkeita on kojelaudan (tai 
moottoritilan) sulakerasiassa.

7.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. Ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos sulake ei asetu 
paikalleen oletetulla tavalla.

Jos varasulaketta ei ole, voit hätä-
tilanteessa käyttää toista saman 
ampeeriluvun omaavaa sulaketta 
(esimerkiksi savukkeensytyttimen 
sulaketta), joka ei ole aktiivisessa 
käytössä.
Jos ajovalot tai muut sähkölaitteet 
eivät toimi ja sulakkeet ovat ehjiä, 
tarkasta moottoritilan sulakerasia. 
Jos sulake on palanut, vaihda se 
samankokoiseen sulakkeeseen.

OTM078036

OTM078037
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Sulakkeen vaihtaminen 
moottoritilan sulakerasiaan

1. Sammuta moottori.
2.  Käännä kaikki kytkimet OFF-

asentoon.

3.  Irrota sulakerasian kansi paina-
malla lukituskielekettä ja vetämällä 
kansi ylös.

4.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se 
on palanut, vaihda uuteen. Käytä 
sulakkeen irrottamiseen ja asen-
tamiseen irrotustyökalua, joka on 
moottoritilan sulakerasian kannes-
sa.

5.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. Ota 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-
liikkeeseen, jos sulake ei asetu 
paikalleen oletetulla tavalla.

HUOMAUTUS

Moottoritilan sulakerasian tarkis-
tuksen jälkeen
asenna sulakerasian kansi kun-
nolla paikalleen. Kun kansi lukkiu-
tuu paikalleen, kuuluu napsahtava 
ääni.  Jos kansi ei ole tiukasti pai-
kallaan, sulakkeisiin pääsevä vesi 
voi aiheuttaa sähkövian.

Maksisulake (pääsulake)

Jos maksisulake on palanut, se pitää 
vaihtaa seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2.  Irrota akun miinuskaapeli.
3.  Irrota sulakerasian kansi paina-

malla lukituskielekettä ja vetämällä 
kansi ylös.

4.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 
mukaisesti.

5.  Korvaa palanut sulake uudella 
samanarvoisella.

6.  Suorita asennus käänteisessä jär-
jestyksessä.

On suositeltavaa, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, 
jos maksisulake on palanut.

OTM078043

■ Lattasulake

OTM078042

■ Putkisulake

OTM078041
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Sulake-/relerasian kuvaus
Sulakerasia kuljettajan puolella

Sulake-/relerasioiden kansien sisä-
puolella on sulake-/reletarra, johon 
on merkitty sulakkeiden/releiden 
nimitys ja arvo.

 Lisätietoja
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttä-
mättä ole käytössä autossasi. Tiedot 
perustuvat painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sula-
kerasian kannen tarrasta.

i

OTM078044

OTM078045L
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Sulakerasia kuljettajan puolella

Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

MODULE 4 MODULE
4

7,5 A Jarruvalo, staattinen kulmavalojärjestelmä, kuljettajan ovimoduuli

AIR BAG 1 1 15 A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

BRAKE 
SWITCH

BRAKE
SWITCH 7,5 A IBU, jarruvalokytkin

MODULE 9 MODULE
9

15 A

Audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, mittaristo, tasavirta-tasavirtamuunnin 
(heikkovirta) (audio/AMP), ilmastoinnin ohjausmoduuli, HUD-näyttö, päiväajovaloautomatiikan valoi-
suusanturi, sadetunnistin, takamatkustajavaroitin, kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, kuljettajan ovimo-
duuli, kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen sivutaustapeili, sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

E-CALL E-CALL 7,5 A MTS E-Call -yksikkö

MODULE 10 MODULE
10

10 A
Datalinkkiliitin, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä v/o, etuosan langaton latausalusta, takaistui-
men ilmastoinnin ohjausmoduuli

MODULE 7 MODULE
7

10 A Automaattisen ajovalojen suuntauslaitteen moduuli, ajovalo v/o

DCU DCU 15 A Annostelun ohjausyksikkö

AIR BAG IND. IND 10 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli, mittaristo
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Sulakerasia kuljettajan puolella

Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

IBU 1 IBU
1 7,5 A IBU

MODUULI 2 MODULE
2

7,5 A
Ympäristön valvontajärjestelmä, vaihtovirtamuuntimen ulostulo, vaihtovirtamuunnin, takaistuimen 
lämmitin v/o, etuistuimen ilmastoinnin ohjausyksikkö, etuistuimen lämmityksen ohjausyksikkö

MODUULI 8 MODULE
8

7,5 A Hätävilkkukytkin, avainsolenoidi

S/HEATER 
FRT

FRT 20 A Etuistuimen ilmastoinnin ohjausyksikkö, etuistuimen lämmityksen ohjausyksikkö

AIR BAG 2 2 15 A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

MODULE 5 MODULE
5

7,5 A
Ohjauskulma-anturi, kaistavahtiyksikkö, törmäyskilven kytkin, IBU, pysäköintiavustimen moduuli, 
polttoaineen paineanturi, keskikonsolin kytkin, autom. vaihteenvalitsimen asentonilmaisin, neliveto-
järjestelmän ohjausyksikkö, Sport-tilan kytkin

IBU 2 IBU
2 15 A IBU, virtakytkin

SUNROOF 2
2

20 A Kattoluukku

MODULE 1 MODULE
1

7,5 A IBU

P/WDW RH
RH

10 A
Kuljettajan/etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli, etumatkustajan 
sähkötoimisen lasinnostimen kytkin, oik. takaikkunan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuoja, 
oik. takaikkunan sähkötoimisen lasinnostimen kytkin
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Sulakerasia kuljettajan puolella

Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

ISG ISG 15 A
Tasavirta-tasavirtamuunnin (heikkovirta) (AMP), mittaristo, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksik-
kö, HUD-näyttö, ilmastoinnin ohjausmoduuli

RR S/HEATER 
LH

RR LH 25 A Takaistuimen lämmitin vas.

CLUSTER CLUSTER 7,5 A Mittaristo, HUD-näyttö

MDPS 1 10 A MDPS-yksikkö

A/CON A/C 7,5 A Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 4), SUB-liitäntärasia (RLY. 1, 2, 3)

CHILD LOCK 15 A ICM-relerasia (lapsilukon lukituksen/vapautuksen rele)

DOOR LOCK 20 A Ovilukituksen rele, ovilukituksen avausrele, takaluukun rele, turvalukituksen rele

REAR A/CON REAR A/C 10 A Takaist. ilmastoinnin ohjausmoduuli, takaist. puhaltimen moottori, ilmastoinnin ohjausmoduuli

SUNROOF 1
1

20 A Kattoluukku

P/WDW LH
LH

25 A
Kuljettajan/etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli, etumatkustajan 
sähkötoimisen lasinnostimen kytkin, vas. takaikkunan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuoja, 
vas. takaikkunan sähkötoimisen lasinnostimen kytkin
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Sulakerasia kuljettajan puolella

Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

MODULE 3 MODULE
3

7,5 A IBU

MODULE 6 MODULE
6

7,5 A

Audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, ilmastoinnin ohjausmoduuli, MTS 
E-Call -yksikkö, tasavirta-tasavirtamuunnin (heikkovirta) (audio/AMP), automaattisesti himmenevä 
taustapeili, keskikonsolin alakytkinpaneeli, kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, takaistuimen lämmitin 
v/o, AMP, etuistuimen ilmastoinnin ohjausyksikkö, etuistuimen lämmityksen ohjausyksikkö

WASHER 15 A Monitoimikytkin

RR S/HEATER 
RH

RR RH 25 A Takaistuimen lämmitin oik.

WIPER RR 15 A Takalasinpyyhkimen rele, takalasin pyyhinmoottori

AMP AMP 25 A AMP, tasavirta-tasavirtamuunnin (heikkovirta) (AMP)

ACC ACC 7,5 A
MTS E-Call -moduuli, ympäristön valvontajärjestelmä, AMP, IBU, etuosan langaton latausalusta, 
tasavirta-tasavirtamuunnin (heikkovirta) (Audio/AMP), audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestel-
män pääyksikkö, etuosan USB-laturi, takaosan USB-laturi v/o

P/SEAT PASS
PASS

30 A Etumatkustajan istuimen käsikäyttöinen kytkin, pikasiirtorele

P/SEAT DRV
DRV

30 A Kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, kuljettajan istuimen käsikäyttöinen kytkin
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Moottoritilan sulakerasia 

Sulake-/relerasioiden kansien sisä-
puolella on sulake-/reletarra, johon 
on merkitty sulakkeiden/releiden 
nimitys ja arvo. 

 Lisätietoja
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttä-
mättä ole käytössä autossasi. Tiedot 
perustuvat painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sula-
kerasian kannen tarrasta.

i

OTM078039

OTM078049L
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Moottoritilan sulakerasia

Tyyppi Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

MAKSI- 
SULAKE 

(10P)

MDPS
C/R

1
C: 80 A
R: 100 A

MDPS-yksikkö

C/FAN 1
1

80 A [D4HA/D4HB/G4KJ] Jäähdytyspuhaltimen ohjain

EPB 60 A ESP-ohjausmoduuli

B+4 4 50 A ICU-liitäntärasia (sulake – F16/F17/F27/F36/F46)

B+3 3 50 A ICU-liitäntärasia (sulake – F29/F39/F48/F49)

B+2 2 50 A ICU-liitäntärasia (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15)

RR HTD 40 A RLY. 1 (takalasin lämmityksen rele)

ABS 1
1

40 A ASB-ohjausmoduuli, ESP-ohjausmoduuli, diagnoosiliitin

PUHALLIN 40 A RLY. 4 (puhallinrele)

ABS 2
2

40 A ASB-ohjausmoduuli, ESP-ohjausmoduuli
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Moottoritilan sulakerasia

Tyyppi Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

MAKSI- 
SULAKE 

(5P)

HEHKUTUS 80 A [D4HA/D4HB] Hehkutusreleyksikkö

PTC 
HEATER 1

PTC
HEATER

1
50 A SUB-liitäntärasia (RLY. 1)

PTC 
HEATER 2

PTC
HEATER

2
50 A SUB-liitäntärasia (RLY. 2)

PTC 
HEATER 3

PTC
HEATER

3
50 A SUB-liitäntärasia (RLY. 3)

FUEL 
FILLTER

30 A SUB-liitäntärasia (RLY. 4)

SULAKE

B+1 1 50 A
ICU-liitäntärasia (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7, pitkä-/lyhytaikaisen kuor-
mituksen salparele)

B+5 5 50 A ICU-liitäntärasia (sulake – F4/ F14/F23/F24/F33/F34/F44)

INVERTER 30 A Vaihtovirtamuunnin

POWER 
TAIL GATE

30 A Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

TRAILER 3
3

30 A Perävaunun valo

IG2 IG2 40 A RLY. 2 (käynnistysrele), ICU-liitäntärasia (sulake – F15/ F25/F32/F35/F42/F45)
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Moottoritilan sulakerasia

Tyyppi Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

SULAKE

C/FAN 2
2

50 A RLY. 5 (jäähdytyspuhaltimen rele)

HTD MIRR 10 A Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen sivutaustapeili, ilmastoinnin ohjausmoduuli

A/CON 2 A/C
2

10 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

WIPER 2
2

10 A RLY. 3 (pyyhkimien (hidas nopeus) rele)

ECU 4
E4

15 A ECM, PCM

AMS AMS 10 A Akun anturi

4WD 20 A Nelivetojärjestelmän ohjausyksikkö



7-75

7

H
uolto

Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

SENSOR 6 S6 15 A [D4HA/D4HB] Hehkutusreleyksikkö

ABS 3
3

10 A Diagnoosiliitin, ABS-ohjausyksikkö, ESP-ohjausyksikkö

SENSOR 7 S7 10 A Älykkään vakionopeussäätimen tutka

SENSOR 5 S5 10 A

[D4HA/D4HB] Öljyntasoanturi, etuosan/takaosan Nox-anturi, moottoritilan liitäntärasia (RLY.5)
[G4KJ]  Öljyn ohjausventtiili (pako), tyhjennysmagneettiventtiili, muuttuvan imuventtiilien ajoituksen 

magneettiventtiili, moottoritilan liitäntärasia (RLY.5)
[G4KE]  Öljyn ohjausventtiili #1/#2 (pako), tyhjennysmagneettiventtiili, muuttuvan imuventtiilien ajoi-

tuksen magneettiventtiili, moottoritilan liitäntärasia (RLY.5)
[G6DC] Öljyn ohjausventtiili #3/#4 (pako), moottoritilan liitäntärasia (RLY.5)

IGNITION COIL IGN
COIL 20 A

[D4HA/D4HB] Polttoainepaineen säätöventtiili
[G4KJ] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4
[G4KE] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4, kondensaattori
[G6DC] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4/#5/#6, kondensaattori #1/#2

SENSOR 3 S3 20 A
[D4HA/D4HB] Jakoputken paineen säätöventtiili
[G6DC] PCM

SENSOR 4 S4 15 A

[D4HA/D4HB]  VGT:n elektroninen toimilaite, lambda-anturi #1/#2, PM (hiukkas) -anturi, jäähdytys-
puhaltimen ohjain

[G4KJ] Jäähdytyspuhaltimen ohjain
[G4KE] PCM
[G6DC] Ei käytössä

Moottoritilan sulakerasia (PCB-yksikkö)
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Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

SENSOR 1 S1 10 A
[D4HA/D4HB/G4KJ/G4KE] Polttoainepumpun rele
[G6DC] Polttoainepumpun rele, ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4/#5/#6

DCU 2 DCU 2 20 A [D4HA/D4HB] Annostelun ohjausyksikkö

A/CON 1 A/C1 10 A [D4HA/D4HB] Ilmastointikomp. rele

WIPER FRT 1 1 25 A Pyyhkimien päärele

TCU 2 T2 10 A
[D4HA/D4HB/G6DC] TCM
Vaihteiston aluekytkin

ECU 3 E3 10 A ECM/PCM

B/A HORN 15 A Murtohälyttimen äänimerkin rele, äänitorven rele

HORN 15 A Äänimerkin rele

TRAILER 1
1

15 A Perävaunun LMAP (Eurooppa)

FUEL PUMP FUEL PUMP 20 A Polttoainepumpun rele

ECU 1 E1 20 A ECM/PCM

ECU 2 E2 20 A
[G4KE] Ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4
[G6DC] PCM
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Sulakkeen nimi Symboli Virta-arvo Suojattu virtapiiri

SENSOR 2 S2 10 A

[D4HA/D4HB]  Ilmastointikomp. rele, Sub-liitäntärasia (RLY. 1/4), ilmamassa-anturi, 
EGR-jäähdyttimen ohivirtauksen magneettiventtiili, öljypumpun venttiili, kampiakse-
lin asentoanturi

[G4KJ] Öljyntasoanturi, happianturi (ylös/alas)
[G4KE]  Öljyntasoanturi, happianturi (ylös/alas), nokka-akselin asentoanturi #1/#2 (imu/pako)
[G6DC]  Muuttuvan imuventtiilien ajoituksen magneettiventtiili #1/#2, tyhjennysventtiili, öljyn ohjaus-

venttiili #1/#2 (imu), happianturi 1/#2/#3/#4

DCU 3 DCU 3 15 A [D4HA/D4HB] Annostelun ohjausyksikkö

DCU 1 DCU 1 20 A [D4HA/D4HB] Annostelun ohjausyksikkö

POWER 
OUTLET 1

1 POWER
OUTLET 20 A Pistorasia takana

POWER 
OUTLET 2

2 POWER
OUTLET 20 A Pistorasia edessä

ACC ACC 10 A ICU-liitäntärasia (sulake – F47)

TRAILER 2
2

15 A Perävaunun LMAP (Eurooppa)

TCU 1 T1 15 A
[D4HA/D4HB/G6DC] TCM
[G4KJ/G4KE] PCM

IG 1 IG1 40 A PDM (IG1) -rele



7-78

Huolto

Moottoritilan sulakerasia  

Sulake-/relerasioiden kansien sisä-
puolella on sulake-/reletarra, johon 
on merkitty sulakkeiden/releiden 
nimitys ja arvo. 

 Lisätietoja
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eivät välttä-
mättä ole käytössä autossasi. Tiedot 
perustuvat painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sula-
kerasian kannen tarrasta.

i

OTMA078046

OTM078047



7-79

7

H
uolto

Moottoritilan sulakerasia

Symboli Releen nimi Releen tyyppi
1 PTC
HEATER RLY. 1 (PTC-lämmittimen rele #1) MIKRORELE

2 PTC
HEATER RLY. 2 (PTC-lämmittimen rele #2) MIKRORELE

3 PTC
HEATER RLY. 3 (PTC-lämmittimen rele #3) MIKRORELE

RLY. 4 (Polttoaineensuodattimen lämmittimen rele) MIKRORELE
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POLTTIMOT
Pyydä auton valojen polttimojen 
vaihtoa koskevia ohjeita valtuutetus-
ta HYUNDAI-liikkeestä. Polttimoiden 
vaihtaminen on vaikeaa, koska autos-
ta täytyy ensin irrottaa muita osia. 
Tämä koskee erityisesti valoumpioi-
ta, jotka täytyy irrottaa autosta ennen 
polttimoiden vaihtamista.
Ajovaloumpion irrottaminen/asenta-
minen väärin saattaa vahingoittaa 
autoa.

HUOMAUTUS

Varmista, että vaihdat palaneen 
polttimon tilalle samantehoisen 
polttimon. Muutoin virtapiirin 
sulake saattaa palaa tai sähköjär-
jestelmä saattaa vaurioitua.

 Lisätietoja 
Kovassa sateessa ajamisen tai pesun 
jälkeen ajovalo- ja takavaloumpioi-
den lasit näyttävät huurtuneen. Tämä 
ilmiö johtuu valoumpion sisäpuolen ja 
ulkoilman välisestä lämpötilaerosta.  
Kyse on samasta normaalista ilmiöstä, 
jonka vuoksi auton tuulilasin sisäpin-
ta huurtuu sateella. Suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos vettä pää-
see vuotamaan lamppujen virtapii-
reihin.

 Lisätietoja 
Ajovalojen kohdistus pitää säätää 
uudelleen onnettomuuden jälkeen tai 
kun ajovaloyksikkö on asennettu val-
tuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

  Lisätietoja – Eripuolinen 
liikenne (Eurooppa)

Lähivalojen valokuvio on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maassa, jossa on eri-
puolinen liikenne kuin kotimaassasi, 
tämä epäsymmetrinen osa häikäisee 
vastaantulevien autojen kuljettajia. 
ECE-määräykset edellyttävät erinäi-
siä teknisiä ratkaisuja (esim. auto-
maattista vaihtojärjestelmää, teipin 
käyttöä, ajovalojen suuntaamista 
alas) tämän häikäisemisen välttämi-
seksi. Tämän auton ajovalot on suun-
niteltu siten, että ne eivät häikäise vas-
taantulevien autojen kuljettajia. Siten 
ajovaloja ei ole tarpeen muunnella 
ajettaessa maassa, jossa on eripuoli-
nen liikenne kuin kotimaassasi.

i

i

i

Ennen valoihin liittyvän huolto-
työn aloittamista on varmistetta-
va, että seisontajarru on kytketty, 
virta-avain on LOCK/OFF-asen-
nossa ja valot on kytketty pois 
päältä. Näin vältetään auton äkil-
lisen liikkumisen, palovammojen 
ja sähköiskujen vaara.

 VAROITUS  
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  Lisätietoja – Ajovalojen 
kuivain (jos varusteena)

Tässä autossa on kuivain, joka vähen-
tää kosteudesta johtuvaa ajovalon 
huurtumista.
Kuivain on kulutusosa, ja sen tehok-
kuus vaihtelee käyttöiän ja ympäris-
tön mukaan. 
Jos kosteus aiheuttaa pitkäaikaista 
ajovalon sisäpuolen huurtumista, suo-
sittelemme, että käännyt valtuutetun 
HYUNDAI-huollon puoleen. 

Ajovalon, seisontavalon, 
suuntavilkun ja päiväajovalon 
polttimon vaihtaminen
Tyyppi A 

(1) Päiväajovalo
(2)  Päiväajovalo/seisontavalo
(3) Ajovalo (lähivalo)
(4) Ajovalo (kaukovalo)
(5) Suuntavalo
 

• Käsittele halogeenipolttimoi-
ta varovasti. Halogeenipoltti-
mot sisältävät paineistettua 
kaasua, jonka takia polttimon 
lasikuoresta saattaa lentää 
lasinsirpaleita sen hajotessa.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat 
polttimoita. Anna polttimon 
jäähtyä ennen työn aloittamis-
ta.

 VAROITUS  

OLMB073042L

i

OTM078002
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• Käsittele polttimoita varoen ja vältä 
niiden naarmuttamista. Vältä nes-
teen joutumista polttimon pinnalle, 
kun se siihen on kytketty virta.

• Älä koske polttimoon paljain käsin. 
Polttimon kuori saattaa ylikuumen-
tua ja rikkoutua siihen jääneen 
rasvan takia. 

• Kytke polttimoon virta vasta, kun 
se on asennettu valoumpioon.

• Vaihda haljennut tai vaurioitunut 
polttimo välittömästi ja hävitä se 
asianmukaisesti.

Ajovalo
1. Avaa konepelti.
2.  Irrota akun miinuskaapeli. 

3.  Irrota polttimon suojus kiertämällä 
sitä vastapäivään.

4.  Irrota polttimon kannan liitin.  
5.  Irrota polttimon kanta ajovaloum-

piosta vastapäivään kiertämällä. 
6.  Asenna uusi polttimo.
7.  Kytke polttimon kannan liitin.  
8.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-

mällä sitä myötäpäivään.

OTM078053

 ■ Ajovalo (lähivalo)

OTM078054

 ■ Ajovalo (kaukovalo)
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Suuntavalo
1.  Kytke seisontajarru ja irrota akun 

miinuskaapeli.
2.  Irrota lokasuojan kiinnikkeet (loka-

suojassa 4 kpl, etupuskurin alla 
3 kpl).

3.  Työnnä lokasuoja sivuun ja irrota 
polttimo kiertämällä sitä vastapäi-
vään.

4.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

5.  Asenna uusi polttimo laittamalla 
se kantaan ja kääntämällä sitä, 
kunnes se lukittuu paikoilleen.

6.  Paina kanta kiinni umpioon ja kier-
rä sitä myötäpäivään.

7.  Asenna lokasuoja takaisin kään-
teisessä järjestyksessä.

Päiväajovalo/seisontavalo
Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos led-poltti-
mo ei toimi.

Tyyppi B

(1) Päiväajovalo
(2)  Päiväajovalo/seisontavalo
(3) Lisäajovalo (kauko-/lähivalo)
(4) Ajovalo (kauko-/lähivalo)
(5) Suuntavalo
 

OTM078051OTM078059

OTM078055
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• Käsittele polttimoita varoen ja vältä 
niiden naarmuttamista. Vältä nes-
teen joutumista polttimon pinnalle, 
kun se siihen on kytketty virta.

• Älä koske polttimoon paljain käsin. 
Polttimon kuori saattaa ylikuumen-
tua ja rikkoutua siihen jääneen 
rasvan takia. 

• Kytke polttimoon virta vasta, kun 
se on asennettu valoumpioon.

• Vaihda haljennut tai vaurioitunut 
polttimo välittömästi ja hävitä se 
asianmukaisesti.

Lamput
Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos led-poltti-
mo ei toimi.

Etusumuvalon vaihtaminen
Tyyppi A

1.  Avaa alakannen kiinnitysnasta ja 
irrota alakansi.

2.  Laita kätesi etupuskurin taakse.
3.  Irrota polttimon kannan liitosjohto.
4.  Irrota polttimon kanta valoumpion 

rungosta kiertämällä kantaa vas-
tapäivään kunnes kannan kiinni-
tystapit ovat linjassa valoumpion 
rungon kiinnitysurien kanssa.

• Käsittele halogeenipolttimoi-
ta varovasti. Halogeenipoltti-
mot sisältävät paineistettua 
kaasua, jonka takia polttimon 
lasikuoresta saattaa lentää 
lasinsirpaleita sen hajotessa.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat 
polttimoita. Anna polttimon 
jäähtyä ennen työn aloittamis-
ta.

 VAROITUS  

OLMB073042L

OTM078086L
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5.  Asenna uusi polttimon kanta 
valoumpion runkoon kohdistamal-
la kannan kiinnitystapit umpion 
rungon kiinnitysuriin. Paina kanta 
kiinni runkoon ja kierrä sitä 
myötäpäivään.

Tyyppi B

Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos led-poltti-
mo (1) ei toimi.

Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen säätäminen 
(Eurooppa)

Ajovalojen suuntaus
1.  Varmista, että rengaspaineet 

ovat ohjearvojen mukaiset ja että 
autossa ei ole ylimääräistä kuor-
maa (kuljettaja, varapyörä ja työ-
kalut saavat jäädä autoon).

2.  Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3.  Piirrä pystyviivat (kulkee vastaa-

van ajovalon heijastuksen keski-
pisteen kautta) sekä vaakaviiva 
(kulkee ajovalojen heijastuksien 
keskipisteiden kautta) seinälle.

4.  Kun ajovalopolttimot toimivat nor-
maalisti ja akun varaustila on riit-
tävä, säädä ajovalojen suuntaus 
niin, että valokiilan kirkkain piste 
on viivojen leikkauspisteen koh-
dalla.

5.  Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata lähi-
valoa vasemmalle, ja vastapäi-
vään, kun haluat suunnata sitä 
vasemmalle. Kierrä ruuvimeisseliä 
myötäpäivään, kun haluat suun-
nata lähivaloa ylöspäin, ja vasta-
päivään, kun haluat suunnata sitä 
alaspäin.

     Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäi-
vään, kun haluat suunnata kauko-
valoa ylöspäin, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä alaspäin.

OTM078003

 ■ Halogeeni  ■ Led

OTM078065L/OTM078066L
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Etusumuvalojen suuntaus

Etusumuvalot suunnataan samoin 
kuin ajovalot. 

Säädä etusumuvalojen suuntaus, 
kun sumuvalojen polttimot toimivat 
normaalisti ja akun varaustila on 
riittävä. Kierrä ruuvimeisseliä myötä-
päivään, kun haluat suunnata etusu-
muvaloa ylöspäin, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä alaspäin.

OTM078067L

 ■ Euroopassa

OTM078068L

 ■ Euroopan ulkopuolella
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Kohdistuspiste

Auton tila Lampun tyyppi H1 H2 H3 W1 W2 W3

Ilman kuljettajaa
mm

halogeeni 707,9 619,3
405,3

1490 1454

1544
Led 643,3 1483

Kuljettaja autossa
mm

halogeeni 702,4 613,8
399,8

1490 1454
Led 637,8 1483

 ■ Halogeenilamppu

 ■ Led-polttimo

OTM078069L/OTM078070L

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 
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Lähivalo (vasen puoli) 

1. Sytytä lähivalot niin, että kuljettaja (75 kg) on autossa.
2.  Leikkauslinjan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3.  Lähivalon korkeussuuntauksen säätö täytyy tehdä sivuttaissuuntauksen jälkeen.
4.  Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

W1(L/LÄHIVALO)

H1(L/LÄHIVALO)

Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan 
läpi kulkeva pystyviiva

LEIKKAUSLINJA

Ajovalopolttimon keskikohdan läpi 
kulkeva vaakaviiva

Oikean ajovalopolttimon keskikohdan läpi 
kulkeva pystyviiva

AUTON KESKIKOHTA 
LEVEYSSUUNNASSA (0/L)

MAANPINTA

<KUVA 4> ODMEMC2025
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Lähivalo (oikea puoli) 

1. Sytytä lähivalot niin, että kuljettaja (75 kg) on autossa.
2.  Leikkauslinjan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3.  Lähivalon korkeussuuntauksen säätö täytyy tehdä sivuttaissuuntauksen jälkeen.
4.  Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

W1(L/LÄHIVALO)

H1(L/LÄHIVALO)

Vasemman ajovalopolttimon 
keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva

LEIKKAUSLINJA

AUTON KESKIKOHTA
LEVEYSSUUNNASSA (0/L)

Oikean ajovalopolttimon keskikohdan läpi 
kulkeva pystyviiva

MAANPINTA

Ajovalopolttimon keskikohdan läpi 
kulkeva vaakaviiva

<KUVA 5>
ODMEMC2026
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Etusumuvalo  

1. Sytytä etusumuvalot niin, että kuljettaja (75 kg) on autossa.
2.  Leikkauslinjan pitää kohdistua merkitylle alueelle (varjostettu alue).

YlärajaSumuvalopolttimon keskikohdan 
läpi kulkeva vaakaviiva

Vasemman sumuvalopolttimon 
keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva Oikean sumuvalopolttimon 

keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva

LEIKKAUSLINJA

<KUVA11>

MAANPINTA

AUTON KESKIKOHTA 
LEVEYSSUUNNASSA (0/L)

H
3 

(E
T

U
S

U
M

U
V

A
LO

)

L3 (ETUSUMUVALO)

OTM078071L
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Sivusuuntavalon polttimon 
vaihtaminen 

Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUN  DAI-liikkeessä, jos led-poltti-
mo ei toimi.

Takavalojen polttimoiden 
vaihtaminen

 ■ Tyyppi A
(1) Taka-/jarruvalo
(2) Takavalo
(3) Suuntavalo
(4) Peruutusvalo
(5) Takasumuvalo (jos varusteena)

 ■ Tyyppi B
(1) Takavalo
(2) Jarruvalo
(3) Suuntavalo
(4) Peruutusvalo
(5) Takasumuvalo (jos varusteena)

OTM078010R OTM078004L

 ■ Tyyppi A (standardi)

OTM078050L

 ■ Tyyppi B (led)



7-92

Huolto

Jarru-/takavalo (tyyppi A)
1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3.  Irrota valoumpion kiinnitysruuvit 

ristipääruuvimeisselillä.
4.  Irrota takavaloumpio auton korista.
5.  Poista polttimon kanta umpios-

ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

6.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

7.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

8.  Asenna kanta valoumpioon koh-
distamalla sen kiinnitystapit umpi-
ossa oleviin uriin. Paina kanta 
kiinni umpioon ja kierrä sitä myö-
täpäivään.

9.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-
kalleen.

Takavalo (tyyppi A)
1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3.  Irrota suojakansi talttapäisellä ruu-

vimeisselillä.
4.  Poista polttimon kanta umpios-

ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

OTM078008OTM078052 OTM078009
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5.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

6.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

7.  Asenna kanta valoumpioon koh-
distamalla sen kiinnitystapit umpi-
ossa oleviin uriin. Paina kanta 
kiinni umpioon ja kierrä sitä myö-
täpäivään.

8.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-
kalleen.

Takavalo/Jarruvalo (tyyppi B)
Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos led-poltti-
mo ei toimi.

Suuntavilkku/Peruutusvalo/
Takasumuvalo
Tarkastuta valot valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos ne eivät 
toimi.

Lisäjarruvalon polttimon 
vaihtaminen

Jos lisäjarruvalo ei toimi, suositte-
lemme, että otat yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen.

OTM078011

OTM078007
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Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Asenna uusi polttimo.
4.   Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

Sisävalojen polttimoiden 
vaihtaminen

OTM078012 OTM078013

 ■ Kartanlukuvalo (led)

OTM078014

 ■ Kattovalo (led)

Kartanlukuvalo/kattovalo (led)
Suosittelemme, että tarkastutat 
auton valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä, jos polttimo (1) ei toimi.
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1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Laita uusi polttimo pitimeen.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit sisä-

valokotelon loviin ja paina lasi pai-
kalleen.

HUOMAUTUS

Varo ettet vaurioita lampun kote-
loa, kiinnitystappeja tai lampun 
koteloa.

 ✮ Hansikaslokeron valo

OTM078018

Kartanlukuvalo, kattovalo, ehostuspeilin valo ja tavaratilan valo

OTM078015

 ■ Kartanlukuvalo

OTM078016

 ■ Kattovalo

OOS077046

 ■ Ehostuspeilin valo

OTM078017

 ■ Tavaratilan valo
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AUTON HOITAMINEN
Ulkopintojen hoitaminen
Yleiset ulkopintoja koskevat 
varoitukset 
Noudata aina pakkaukseen merkit-
tyjä ohjeita, kun käytät kemiallisia 
puhdistus- tai kiillotusaineita. Lue 
kaikki varoitukset ja huomautukset 
huolellisesti.   

Maalipintojen hoitaminen
Peseminen 
Pese auto huolellisesti vähintään 
kerran 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 
huolellisesti. Varmista, että kaikki 
vedenpoistoreiät ovien ja helmapel-
tien alareunoissa ovat auki ja puh-
taat.

Kuolleet hyönteiset, piki, puiden 
mesikaste, lintujen jätökset, ilman-
saasteet yms. saattavat vahingoittaa 
auton maalipintaa, jos niitä ei poiste-
ta välittömästi. 
Ne eivät mahdollisesti irtoa pelkällä 
vedellä. 
Voit käyttää maalipinnoille tarkoitet-
tua mietoa pesuainetta.
Huuhtele auto pesun jälkeen huolel-
lisesti haalealla tai kylmällä vedellä. 
Älä anna pesuaineen kuivua maali-
pinnalle.

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.

Painepesurin käyttö
• Pidä painepesuri riittävän kaukana 

autosta.
 Liian läheltä tai liian kovalla pai-

neella suihkutettu vesi voi vaurioit-
taa osia ja niihin voi päästä vettä.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niitä 
ympäröivälle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriöitä.

• Älä vie vesisuutinta liian lähelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiä, koska korkeapainesuihku 
voi vaurioittaa niitä.

Jarrujen kastuminen

Pestyäsi auton, aja hitaasti 
eteenpäin ja testaa toimivatko 
jarrut normaalisti. Kuivaa jar-
rut ajamalla hitaasti eteenpäin 
ja painamalla samalla kevyesti 
jarrupoljinta, jos ne eivät toimi 
normaalisti.

 VAROITUS  
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HUOMAUTUS

• Moottoritilan vesipesu (erityi-
sesti painepesurilla) saattaa 
vaurioittaa moottoritilassa sijait-
sevia sähköjärjestelmän osia.

• Varmista, että auton sähköjärjes-
telmän osat eivät altistu vedelle 
tai muille nesteille, sillä ne saat-
tavat vaurioitua.

Vahaus
Vahakerros suojaa maalia lialta. 
Vahattu pinta pysyy laadukkaana. 
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroi-
du maalipinnalla.

Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahaamista. Käytä hyvälaatuista nes-
temäistä tai kiinteää vahaa ja nou-
data valmistajan ohjeita. Metalliosat 
säilyttävät kiiltonsa, kun vahaat ne 
säännöllisesti.
Öljyn, pien ja vastaavien materiaalien 
poistamiseen tarkoitetut aineet pois-
tavat yleensä myös vahan. Vahaa 
nämä alueet erikseen, vaikka muita 
pintoja ei tarvitsisi vahata. 

HUOMAUTUS

• Auton maalipinta naarmuuntuu, 
jos pyyhit siihen tarttunutta pölyä 
tai likaa pois kuivalla liinalla.

• 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. 

Ulkopintojen vaurioiden 
korjaaminen 
Syvät naarmut ja kiveniskemät maa-
lipinnassa tulee korjata pikaisesti. 
Suojaamaton metallipinta ruostuu 
nopeasti ja sen korjaaminen myö-
hemmin saattaa olla hyvin kallista. 

HUOMAUTUS

Korikorjaamon tulee suojata kor-
jaamansa alueet korroosionesto-
aineella, jos autosi metallipintoja 
tai koria täytyy korjata.  

Metalliosien hoitaminen
• Poista hyönteisten ja bitumin jään-

teet metallipinnoista tervanpoisto-
aineella, äläkä irrota niitä hankaa-
malla pintaa raapalla tai muulla 
terävällä esineellä.

• Suojaa metalliosat, levittämällä 
niille vahaa tai krominsuoja-ainetta 
ja kiillottamalla ne kiiltäväksi.

• Suojaa metallipinnat paksummal-
la vaha- tai suoja-ainekerroksella, 
kun autoa käytetään rannikkoalu-
eilla tai talvella. Levitä pinnoille 
tarvittaessa vaseliinia tai muuta 
korroosiolta suojaavaa ainetta.   

OTM058003
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Alustan hoitaminen
Tiepöly ja tiesuola (sekä muut teiden 
jään ja lumen sulattamiseen käyte-
tyt aineet) saattavat tarttua auton 
alustaan. Polttoaineputkien, rungon, 
pohjapellin ja pakoputkiston korroo-
sio saattaa kiihtyä, vaikka osat onkin 
ruostesuojattu, jos niitä ei poisteta 
välittömästi.
Huuhtele auton alusta ja pyöräko-
telot huolellisesti haalealla tai kyl-
mällä vedellä kerran kuukaudessa, 
maastossa ajon jälkeen ja talvi-
kauden loppuessa. Koska alustaan 
kertynyttä mutaa ja muuta likaa on 
vaikea havaita ulkoisesti, käsittele 
nämä alueet erityisen huolellisesti. 
Pelkästä alustan kastelemisesta on 
pelkkää haittaa. Varmista, että kaik-
ki vedenpoistoreiät rungossa, sekä 
ovien ja helmapeltien alareunoissa 
ovat auki ja puhtaat, jotta osiin kerty-
vä vesi ei aiheuta korroosiota. 

Kevytmetallivanteiden 
hoitaminen  
Kevytmetallivanteet on lakattu kir-
kaslakalla.

HUOMAUTUS

• Älä käytä niiden puhdistamiseen 
hankaavaa puhdistus- tai kiillo-
tusainetta, liuotinta tai metalli-
harjaa.

• Puhdista vanteet, kun ne ovat 
jäähtyneet.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia puhdistusainetta ja 
huuhtele vanteet pesun jälkeen 
huolellisesti vedellä. Puhdista 
vanteet aina, kun olet ajanut 
suolatulla tiellä. 

• Vältä vanteiden pesemistä harja-
pesussa. 

• Älä käytä emäksisiä tai happa-
mia puhdistusaineita.

Pestyäsi auton, aja hitaasti 
eteenpäin ja testaa toimivatko 
jarrut normaalisti. Kuivaa jar-
rut ajamalla hitaasti eteenpäin 
ja painamalla samalla kevyesti 
jarrupoljinta, jos ne eivät toimi 
normaalisti.

 VAROITUS  
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Ruostesuojaus
Auton suojaaminen korroosiolta
Käyttämämme kehittyneet suunnit-
telu- ja valmistustekniikat mahdol-
listavat erittäin korkealaatuisten ja 
korroosionkestävien autojen valmis-
tamisen. Tämä ei kuitenkaan yksi-
nään riitä. Jotta auton korroosiosuo-
jaus säilyy mahdollisimman pitkään, 
auton omistajan tulee huolehtia osal-
taan auton suojaamisesta.

Yleisimmät korroosion aiheuttajat
Korroosion yleisimmät aiheuttajat 
autolle ovat seuraavat:
• Auton alustaan kertynyt tiesuola, 

lika ja kosteus, jota ei ole poistettu.
•  Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joi-
den takia metallin pinta jää suojaa-
mattomaksi.

Korroosiolle erityisen alttiit alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altis-
tuu jatkuvasti syövyttäville aineille, 
korroosiosuojaus on erityisen tär-
keää. Näitä ovat tiesuola, pölynsidon-
ta-aineet, meri-ilma ja ilmansaasteet.

Kosteus ruokkii korroosiota
Korroosiota ilmenee todennäköisim-
min kosteissa ympäristö-olosuhteis-
sa. Esimerkiksi korkea ilmankosteus 
ulkolämpötilan ollessa hieman yli 
0 °C kiihdyttää korroosiota. Hitaasti 
haihtuva kosteus sitoo tällöin kor-
roosiota aiheuttavia aineita auton 
pinnoille.
Muta kiihdyttää korroosiota, koska 
sen sitoma kosteus haihtuu hitaas-
ti ja on jatkuvassa kosketuksessa 
auton runkoon. Kuivaltakin näyttävä 
muta sitoo kosteutta ja kiihdyttää 
korroosiota. 
Korkea ulkolämpötila saattaa kiih-
dyttää korroosiota sellaisissa osissa, 
joista kosteus ei pääse haihtumaan, 
tuuletusreikien tukkeutumisen vuok-
si.  
Näistä syistä on erityisen tärkeää 
pitää auto puhtaana ja varmistaa 
ettei mutaa tai muita korroosiota 
aiheuttavia aineita pääse kertymään 
sen pinnoille. Näkyvien pintojen 
lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia 
myös pohjan puhtaudesta.

Korroosion ehkäiseminen
Voit ehkäistä korroosiota noudatta-
malla seuraavia ohjeita:

Pidä auto puhtaana.
Paras tapa ehkäistä korroosiota on 
pitää auto puhtaana ja poistaa kaik-
ki korroosiota aiheuttavat aineet. 
Kiinnitä erityistä huomiota auton 
pohjan puhtauteen.

•  Kiinnitä erityistä huolta korroo-
siosuojaukseen, jos asut alueel-
la, jossa on korroosiolle altistava 
ilmasto, kuten alueella, jossa käy-
tetään tiesuolaa, rannikkoalueel-
la tai alueella, jonka ilmanlaatu 
on huono ilmansaasteiden takia. 
Huuhtele auton alusta talvella 
vähintään kerran kuukaudessa ja 
puhdista se huolellisesti kevään 
alkaessa.

•  Puhdista alusta erityisen huolel-
lisesti puskurien alta ja alueilta, 
joilta likaa on vaikea havaita. Poista 
lika kokonaan, sillä pelkkä mudan 
kasteleminen vain kiihdyttää kor-
roosiota. Lian irrottaminen onnis-
tuu helpoiten paine- tai höyrypesu-
rilla.



7-100

Huolto

•  Varmista että rungossa, sekä ovien 
ja helmapeltien alareunoissa sijait-
sevat vedenpoistoreiät eivät ole 
tukkeutuneet, jotta osiin kertyvä 
vesi ei aiheuta korroosiota.

Pidä autotalli puhtaana
Älä säilytä autoa kosteassa, huo-
nosti tuuletetussa autotallissa. Se on 
ihanteellinen ympäristö korroosiolle. 
Erityisesti, jos auto pestään autotal-
lissa tai se ajetaan autotalliin, kun 
pinnoilla on kosteutta tai niille on 
kertynyt jäätä, lunta tai mutaa. Auton 
säilyttäminen lämmitetyssä autotal-
lissa saattaa aiheuttaa korroosiota, 
jos autotallia ei ole tuuletettu asian-
mukaisesti niin että autosta haihtu-
nut kosteus poistuu tilasta.

Pidä maalipinnat ja metalliosat 
hyvässä kunnossa
Korjaa kiveniskemät ja muut maa-
lipinnan vauriot korjausmaalilla vii-
pymättä. Työ kannattaa teettää asi-
antuntevassa korikorjaamossa tai 
automaalaamossa, jos suojaamaton 
metallipinta on näkyvissä vauriokoh-
dassa.

Lintujen jätökset: Lintujen jätökset 
ovat erittäin syövyttäviä ja saattavat 
vaurioittaa maalipintaa pysyvästi jo 
muutamassa tunnissa. Poista ne vii-
pymättä.

Huolehdi myös sisätilojen puhtau-
desta
Kumimattojen ja lattian verhoilun 
alle saattaa kertyä kosteutta, joka 
aiheuttaa korroosiota. Tarkista sään-
nöllisesti, että ne ovat kuivat. Kiinnitä 
tähän erityistä huomiota, jos kuljetat 
autossa lannoitteita, puhdistusainei-
ta tai muita kemikaaleja.
Kuljeta aineita vain asianmukaisis-
sa astioissa ja puhdista mahdolliset 
roiskeet matoista huuhtomalla ne 
puhtaalla vedellä ja kuivaamalla alue 
huolellisesti.

Sisätilojen hoitaminen
Verhoiluun liittyvät 
huomautukset 
Vältä kemikaalien, kuten hajuveden, 
iho- tai aurinkovoiteen, käsienpuh-
distusaineen tai ilmanraikastusai-
neen joutumista kosketuksiin auton 
sisäosien kanssa, sillä ne voivat 

aiheuttaa vaurioita tai värjääntymis-
tä. Pyyhi mahdolliset roiskeet viipy-
mättä. 
Noudata alla annettuja vinyylinpuh-
distusohjeita.  

HUOMAUTUS

Varmista, että auton sähköjärjes-
telmän osat eivät altistu vedelle tai 
muille nesteille, sillä ne saattavat 
vaurioitua.

HUOMAUTUS

Kun puhdistat verhoilun nah-
kaosia (ohjauspyörä, istuimet 
jne.), käytä neutraaleja puhdis-
tusaineita tai puhdistusaineita joi-
den alkoholipitoisuus on matala. 
Nahan pinta saattaa haalistua ja 
halkeilla, jos käytät puhdistus-
aineita, joiden alkoholipitoisuus 
on suuri, tai happamia/emäksisiä 
puhdistusaineita. 
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Verhoilun puhdistaminen 
Vinyyli (jos varusteena) 
Poista pöly ja irtolika harjalla tai 
pölynimurilla. Puhdista pinnat vinyyli-
pinnoille sopivalla puhdistusaineella.   

Kangas (jos varusteena) 
Poista pöly ja irtolika kankaasta har-
jalla tai pölynimurilla. Puhdista ne 
miedolla, verhoilun tai mattojen puh-
distamiseen tarkoitetulla puhdistus-
aineella. 
Poista tuoreet tahrat viipymättä teks-
tiilipesuaineella. Kangas saattaa 
värjäytyä pysyvästi, jos tahroja ei 
poisteta välittömästi. Kankaan palo-
suojaominaisuudet saattavat heiken-
tyä, jos materiaalia ei käsitellä asian-
mukaisesti. 

HUOMAUTUS

Kangasverhoiluun saattaa tulla 
kosmeettisia vaurioita ja kankaan 
palosuojaominaisuudet saattavat 
heikentyä, jos se puhdistetaan 
ohjeiden vastaisesti tai sen puh-
distamiseen käytetään muita kuin 
ohjeissa määritettyjä puhdistus-
aineita.

Nahka (jos varusteena)
• Nahkaistuinten ominaisuudet
 -  Nahka on valmistettu pintaker-

roksesta, joka käy läpi erikoispro-
sessin soveltuakseen käyttöön. 
Koska kyseessä on luonnontuo-
te, sen eri osien paksuus ja tiheys 
vaihtelevat.

    Venyminen ja kutistuminen saat-
tavat aiheuttaa ryppyjä lämpöti-
lasta ja kosteudesta riippuen.

 -  Istuimen on valmistettu venyvästä 
materiaalista mukavuuden lisää-
miseksi.

 -  Kehon kanssa kosketuksissa ole-
vat osat ovat kaarevat ja reunojen 
tukeva alue on korkeampi, jolloin 
ajoasento on mukava ja vakaa.

 -  Ryppyjä voi esiintyä luonnollisesti 
käytöstä. Kyse ei ole tuotteen 
viasta.

• Käytöstä luonnollisesti aiheu-
tuvat rypyt tai kulumat eivät 
kuulu takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyöt, 
vetoketjut tai takataskussa 
olevat avaimet saattavat vahin-
goittaa istuimen materiaalia.

• Älä kastele istuimia. Se voi 
aiheuttaa muutoksia aitoon 
nahkaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet 
voivat vaurioittaa istuinten 
pintamateriaalia.

 HUOMIO
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• Nahkapenkeistä huolehtiminen
 -  Imuroi istuimet säännöllises-

ti pölystä ja hiekasta. Se estää 
nahan hankautumisen tai vaurioi-
tumisen ja pitää sen paremmas-
sa kunnossa. 

 -  Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
päälliset usein kuivalla tai pehme-
ällä liinalla.

 -  Käytä asianmukaista nahansuo-
ja-ainetta. Se voi estää pinnan 
kulumista ja auttaa säilyttämään 
värin. Lue käyttöohjeet ja pyydä 
asiantuntijalta neuvoa, jos käytät 
päällyste- tai suoja-ainetta.

 -  Vaalea (beige, kermanvärinen) 
nahka likaantuu helposti ja tahrat 
näkyvät selvästi. Puhdista istui-
met usein.

 -  Vältä niiden pyyhkimistä märällä 
liinalla. Se saattaa aiheuttaa pin-
nan halkeilua.

• Nahkaistuinten puhdistaminen
 -  Irrota kaikki lika välittömästi. 

Katso alta ohjeet erilaisten lika-
tyyppien poistamisesta.

 -  Kosmetiikkavalmisteet (aurinko-
voide, meikkivoide jne.)

    Tee puhdistusainetta kankaalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaal-
la ja poista vesi kuivalla liinalla.

 -  Juomat (kahvi, virvoitusjuomien 
jne.)

    Levitä pieni määrä neutraalia puh-
distusainetta ja pyyhi kunnes lika 
ei levitä.

 -  Öljy
    Poista öljy välittömästi imevällä 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella. 

 -  Purukumi
    Koveta purukumi jäällä ja poista 

se osa kerrallaan. 

Turvavyöhihnan puhdistaminen  
Puhdista turvavyöhihna verhoilun 
tai mattojen puhdistamiseen tarkoi-
tetulla puhdistusaineella. Noudata 
puhdistusaineen käyttöohjeita. Älä 
käsittele hihnaa valkaisuaineella tai 
värjää sitä uudelleen, sillä sen raken-
ne saattaa heikentyä.   

Ikkunoiden sisäpintojen puhdis-
taminen 
Puhdista ikkunoiden sisäpinnat ikku-
nanpesuaineella, jos ne huurtuvat 
(peittyvät öljyisellä, rasvaisella tai 
vahamaisella kalvolla). Noudata 
ikkunanpesuaineen käyttöohjeita. 

HUOMAUTUS

Älä raappaa tai naarmuta takala-
sin sisäpuolta. Takalasin lämmi-
tysvastukset saattavat vaurioitua.
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P ST JENHALLINTAJ RJESTELM
Päästöjenhallintajärjestelmällä on 
rajoitettu takuu. Huoltovihko sisältää 
täydelliset takuuehdot.
Päästöjenhallintajärjestelmällä var-
mistetaan, että auton päästöarvot 
täyttävät kaikki voimassa olevat 
päästönormit.
Autossa on kolme päästöjenhallinta-
järjestelmää:

(1)  Kampikammion tuuletusjärjestel-
mä

(2)  EVAP-järjestelmä (polttoainehöy-
ryjen talteenotto)

(3)  Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Varmista järjestelmien virheetön toi-
minta, huollattamalla autosi valtuu-
tetussa HYUNDAI-liikkeessä, tästä 
käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman 
mukaisesti.

1.  Kampikammion päästöjen 
hallintajärjestelmä

Järjestelmä estää ohipuhallus-
kaasujen kulkeutumisen ulkoilmaan. 
Järjestelmä syöttää kampikam-
mioon suodatettua ilmaa, kampi-
kammion tuuletusputken kautta. 
Kampikammiossa suodatettu ilma 
sekoittuu ohipuhalluskaasuihin, jotka 
johdetaan kampikammion tuuletus-
venttiilin kautta imujärjestelmään.

2.  Haihtumiskaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

EVAP-järjestelmä estää polttoai-
nehöyryjen kulkeutumisen ulkoil-
maan.

Tarkastus- ja huoltotoimenpitei-
siin liittyvää testausta koskevat 
huomautukset (autossa ESC-ajon-
vakautusjärjestelmä)
• Poista ajonvakautusjärjestelmä 

käytöstä painamalla ajonva-
kautusjärjestelmän OFF-pai-
niketta, jotta dynamometriajon 
aikana ei esiintyisi käyntihäiri-
öitä.

• Ota ESC-järjestelmä käyttöön 
dynamometriajon jälkeen pai-
namalla painiketta uudelleen.

 HUOMIO
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Aktiivihiilisäiliö
Polttoainesäiliössä kehittyvät poltto-
ainehöyryt imetään ja varastoidaan 
autossa olevaan aktiivihiilisäiliöön. 
Kun moottori on käynnissä, aktii-
vihiilisäiliöön imeytetyt polttoai-
nehöyryt imetään imusarjan tasaus-
kammioon aktiivihiilisäiliön PCSV-
solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili
Moottorinohjausyksikkö (ECM) 
ohjaa PCSV-solenoidiventtiiliä; vent-
tiili sulkeutuu kun jäähdytysnesteen 
lämpötila on matala (tyhjäkäynnin 
aikana), jolloin polttoainehöyryjä ei 
sekoiteta imuilmaan. Venttiili auke-
aa, kun moottorin lämpötila nousee 
ajon aikana, jolloin polttoainehöyryt 
sekoittuvat imuilmaan.

3.  Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjes-
telmä pitää päästöarvot mahdollisim-
man pienenä ja varmistaa samalla 
auton parhaan mahdollisen suori-
tuskyvyn.

Pakokaasuihin liittyvät varotoi-
menpiteet (häkä) 
• Pakokaasu sisältää häkää (hiili-

monoksidia). Tarkastuta ja korjau-
ta auto välittömästi, kun havait-
set matkustamossa pakokaasun 
hajua. Jos epäilet, että matkus-
tamoon vuotaa pakokaasua, aja 
autolla ainoastaan kaikkien ikku-
noiden ollessa auki. Tarkastuta ja 
korjauta auto välittömästi.

• Käynnistä moottori auton olles-
sa ahtaassa tai suljetussa tilassa 
(kuten autotalli), vasta kun olet 
valmis siirtämään sen ulos.

• Poista sisäilmankierto käytöstä ja 
varmista että matkustamoon tulee 
riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit 
auton ja jätät moottorin käyntiin 
(ulkotiloissa).

• Älä oleskele pysäköidyssä autossa 
pitkään, kun moottori on käynnis-
sä.   

• Päästöjenrajoitusjärjestelmä saat-
taa vaurioitua, jos moottori ei käyn-
nisty ja yrität käynnistää sen liian 
monta kertaa.

Pakokaasu sisältää häkää (hiili-
monoksidi, CO). Se on myrkyl-
linen, väritön ja hajuton kaasu, 
jonka hengittäminen on hengen-
vaarallista. Noudata seuraavia 
ohjeita häkämyrkytyksen välttä-
miseksi.

 VAROITUS  
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Katalysaattorin 
(jos varusteena) käyttöön 
liittyvät varotoimenpiteet

Katalysaattori on osa auton päästö-
jenrajoitusjärjestelmää.
Noudata seuraavia ohjeita:
• Käytä bensiinimoottorilla varus-

tetussa autossa ainoastaan 
LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.

• Älä aja autolla, jos havaitset moot-
torivikaan liittyviä vikaoireita, kuten 
käyntihäiriön tai jos auton suori-
tuskyky heikkenee huomattavasti.

• Älä väärinkäytä moottoria. Älä esi-
merkiksi aja alamäkeen moottori 
sammutettuna tai vaihteen ollessa 
kytkettynä ja virta-avaimen OFF-
asennossa.

• Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
minuuttia) korkealla joutokäyntino-
peudella.

• Älä muokkaa moottorinohjaus- 
tai päästöjenrajoitusjärjestelmää. 
Tarkastukset ja säädöt täytyy 
teettää valtuutetussa HYUNDAI-
liikkeessä.

• Vältä ajamasta polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen 
loppuminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia ja vauri-
oittaa katalysaattoria.

Katalysaattori ja auton muut osat 
saattavat vaurioitua, ellet noudata 
edellä mainittuja ohjeita. 
Myös auton takuu saattaa raueta.

Dieselhiukkassuodatin (DPF) 
(jos varusteena) 
Dieselhiukkassuodatin (DPF) pois-
taa pienhiukkaset pakokaasusta.
Dieselhiukkassuodatin ei varastoi 
pienhiukkasia tavallisen suodattimen 
tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja 
poistaa ne ajo-olosuhteiden mukai-
sesti.
Järjestelmän aktiivinen regenerointi 
ja auton normaalissa/raskaassa käy-
tössä syntyvät kuumat pakokaasut 
polttavat ja poistavat suodattimeen 
kertyneet pienhiukkaset.
Automaattinen regenerointi ei mah-
dollisesti toimi, jos autolla ajetaan 
toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään 
hitaalla ajonopeudella, koska pako-
kaasun lämpötila ei nouse riittävästi. 

• Pakoputkiston kuumat osat 
saattavat sytyttää auton alla 
olevat palavat materiaalit ja 
aiheuttaa tulipalon.  Älä aja, 
pysäköi tai käytä moottoria 
joutokäynnillä tiellä/alustalla, 
jolla on kuivia lehtiä, paperia, 
ruohoa tms.

• Pakoputkisto ja katalysaattori 
ovat erittäin kuumia, kun moot-
tori on käynnissä ja heti moot-
torin sammuttamisen jälkeen. 
Älä koske pakoputkistoon tai 
katalysaattoriin, sillä ne saat-
tavat aiheuttaa palovammoja.

 Älä irrota pakoputkiston jääh-
dytyslevyä äläkä tiivistä auton 
pohjaa tai käsittele sitä ruos-
teensuoja-aineella. Se saattaa 
aiheuttaa tulipalon tietyissä 
olosuhteissa.

 VAROITUS  
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Automaattinen regenerointi ei toimi 
ja dieselhiukkassuodattimen (DPF) 
merkkivalo ( ) palaa, kun kerty-
neiden pienhiukkasten määrä ylittää 
anturin tunnistusrajan.
Dieselhiukkassuodattimen merkkiva-
lo sammuu, kun ajonopeus kiihdy-
tetään yli 60 km/h:n nopeuteen tai 
kun moottoria pidetään käyntinope-
udella 1500–2500 r/min 2. vaihteella 
tai suuremmalla vaihteella noin 25 
minuutin ajan. 
Jos dieselhiukkassuodattimen merk-
kivalo vilkkuu ja näytössä on vies-
ti ”Check exhaust system” (tarkista 
pakojärjestelmä), suosittelemme, 
että tarkastutat DPF-järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
Jos autolla ajetaan pitkään diesel-
hiukkassuodattimen merkkivalon 
vilkkuessa, se voi vaurioittaa hiuk-
kassuodatinta ja heikentää auton 
polttoainetaloutta.

Bensiinihiukkassuodatin (GPF) 
(jos varusteena) 
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) pois-
taa pienhiukkaset pakokaasusta.
Bensiinihiukkassuodatin ei varastoi 
pienhiukkasia tavallisen suodattimen 
tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja 
poistaa ne ajo-olosuhteiden mukai-
sesti.

Järjestelmän aktiivinen regenerointi 
ja auton normaalissa/raskaassa käy-
tössä syntyvät kuumat pakokaasut 
polttavat ja poistavat suodattimeen 
kertyneet pienhiukkaset.
Automaattinen regenerointi ei mah-
dollisesti toimi, jos autolla ajetaan 
toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään 
hitaalla ajonopeudella, koska pako-
kaasun lämpötila ei nouse riittävästi. 
Automaattinen regenerointi ei toimi 
ja bensiinihiukkassuodattimen (GPF) 
merkkivalo ( ) palaa, kun kerty-
neiden pienhiukkasten määrä ylittää 
anturin tunnistusrajan.
Bensiinihiukkassuodattimen merkki-
valo sammuu, kun ajonopeus kiih-
dytetään yli 80 km/h:n nopeuteen tai 
kun moottoria pidetään käyntinope-
udella 1500–2500 r/min 3. vaihteella 
tai suuremmalla vaihteella noin 30 
minuutin ajan. 
Jos bensiinihiukkassuodattimen 
merkkivalo vilkkuu ja näytössä on 
viesti ”Check exhaust system” (tarkis-
ta pakojärjestelmä), suosittelemme, 
että tarkastutat GPF-järjestelmän 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Dieselpolttoaine (jos varustee-
na on dieselhiukkassuodatin) 

Hiukkassuodattimella (DPF) 
varustetussa dieselautossa tulee 
käyttää vain asianmukaisesti 
luokiteltua dieselpolttoainetta. 
Suuria määriä rikkiä (enemmän 
kuin 50 ppm) tai määrittelemät-
tömiä lisäaineita sisältävän die-
selpolttoaineen käyttö saattaa 
vahingoittaa hiukkassuodatin-
järjestelmää tai pakoputkesta 
saattaa tulla valkoista savua 
polttoainetta käytettäessä.

 HUOMIO
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Jos autolla ajetaan pitkään bensii-
nihiukkassuodattimen merkkivalon 
vilkkuessa, se voi vaurioittaa hiuk-
kassuodatinta ja heikentää auton 
polttoainetaloutta.

NOx-katalysaattori 
(jos varusteena)
NOx-katalysaattori (LNT) poistaa 
typpioksideja pakokaasusta. Tästä 
voi aiheutua pahaa hajua ja NOx-
katalysaattori voi vaurioitua, jos 
autossa käytetään heikkolaatuista 
polttoainetta. Käytä ajoneuvokäyt-
töön tarkoitettua korkealaatuista die-
seliä.

Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistys (jos varusteena)
Selektiivinen katalyyttinen pelkistys-
järjestelmä muuntaa NOx-päästöt 
typeksi ja vedeksi käyttäen urea-
liuosta pelkistysaineena. 

Ureamittari (jos varusteena)

Urealiuoksen määrän mittari ilmoit-
taa urealiuossäiliössä jäljellä olevan 
urealiuoksen määrän suurin piirtein. 
❈  Ureamittarin kuva tulee näkyviin, 

kun moottorin käynnistyspainike 
painetaan ON-asentoon.

OTM048163L

Bensiini (jos varusteena on 
bensiinihiukkassuodatin)

Hiukkassuodattimella (GPF) 
varustetussa bensiiniautossa 
tulee käyttää vain asianmukai-
sesti luokiteltua bensiiniä.
Määrittelemättömiä lisäaineita 
sisältävän bensiinin käyttö saat-
taa vahingoittaa hiukkassuoda-
tinjärjestelmää ja aiheuttaa yli-
määräisiä pakokaasupäästöjä.

 HUOMIO
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Vähäisen ureamäärän 
varoitusviesti (jos varusteena)

Urealiuoksen vähyydestä ilmoittavat 
varoitusviestit tulevat näkyviin, kun 
urealiuoksen määrä on alle 5,4 litraa. 
Kun varoitusviesti ”Low Urea” (urea-
liuos vähissä) tulee näkyviin ja SCR-
varoitusvalo ( ) syttyy, urealiuossäi-
liö on täytettävä. Jos säiliötä ei täyte-
tä pitkän ajomatkan jälkeen, näyt-
töön tulee varoitus ”Refill Urea” (lisää 
urealiuosta) ja SCR-varoitusvalo 
( ) syttyy.  
Tässä tapauksessa urealiuossäi-
liö on täytettävä pian. Urealiuoksen 
määrän lähestyessä kriittistä rajaa 
näkyviin tulee varoitusviesti ”Refill 
Urea in 000km or vehicle will not 
start” (lisää urealiuosta 000 km:n 
sisällä tai auto ei käynnisty) ja SCR-
varoitusvalo ( ) syttyy. ”xxx km(mi-
le)” tarkoittaa sallittua jäljellä olevaa 
ajomatkaa, joten älä aja pidemmälle 
lisäämättä liuosta. 
Muussa tapauksessa auton käynnis-
täminen ei enää onnistu, kun moot-
tori on sammutettu. Jäljellä oleva ajo-
matka päätellään ajotavan, ulkoisten 
olosuhteiden ja tien profiilin mukaan. 
Se saattaa poiketa todellisesta ajo-
matkasta.

Kun näkyviin tulee viesti ”Low Urea” 
(urealiuos vähissä) tai ”Refill Urea” 
(lisää urealiuosta), säiliöön tulee lisä-
tä vähintään 4 litraa urealiuosta. Jos 
viesti ”Refill Urea in 000km or vehicle 
will not start” (lisää urealiuosta 000 
km:n sisällä tai auto ei käynnisty) 
tulee näkyviin, urealiuosta tulee lisä-
tä vähintään 6 litraa. Kun viesti ”Refill 
Urea tank or vehicle will not start” 
(täytä ureasäiliö tai auto ei käynnisty) 
näytetään ja SCR-varoitusvalo ( ) 
syttyy, autoa ei voi käynnistää uudel-
leen, kun moottori sammutetaan 
käynnistyspainikkeella. Yllä olevissa 
tapauksissa suositellaan aina säiliön 
täyttämistä täyteen.

OTM078072L/OTM078075L/OTM078074L/OTM078073L
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Kun toimintahäiriö huomataan
50 km:n ajaminen toimintahäiriön 

havaitsemisen jälkeen

Urealiuosjärjestelmän
 toimintahäiriö

(= ei polttoaineen ruiskutusta)

Vääränlaista urealiuosta 
havaittu

(= epänormaali urealiuos)

Epänormaali urealiuoksen 
kulutus 

(= käsittelyn jälkeen ilmenevä 
vika)

SCR-järjestelmän toimintahäiriö (jos varusteena)

SCR-järjestelmässä on toimintahäiriö irronneiden sähkökomponenttien, vääränlaisen urealiuoksen tms. syyn vuoksi. 
”xxx km(mile)” tarkoittaa sallittua jäljellä olevaa ajomatkaa, joten älä aja pidemmälle korjaamatta toimintahäiriön syytä. 
Muussa tapauksessa auton käynnistäminen ei enää onnistu, kun moottori on sammutettu. Tässä tapauksessa suo-
sittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä. 
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Kun muistutusjärjestelmä on saa-
vuttanut viimeisen tason ja estä-
nyt auton käynnistyksen, se poistuu 
käytöstä vasta, kun urealiuossäiliö 
täytetään tai toimintahäiriöt on kor-
jattu. Jos autoa ei voi käynnistää 
viestin ”Refill Urea tank or vehicle 
will not start” (täytä ureasäiliö tai 
auto ei käynnisty) vuoksi, lisää yli 
6 litraa urealiuosta, odota muuta-
ma minuutti ja yritä auton käynnis-
tämistä uudelleen. Suosittelemme, 
että tarkastutat auton valtuutetussa 
HYUNDAI-liikkeessä, jos autoa ei voi 
käynnistää urealiuoksen määrästä 
riippumatta. 

Ei uudelleenkäynnistystä

Alhainen urealiuoksen taso

Urealiuosjärjestelmän toimintahäiriö
(= ei polttoaineen ruiskutusta)

Vääränlaista urealiuosta havaittu
(= epänormaali urealiuos)

Epänormaali urealiuoksen kulutus 
(= käsittelyn jälkeen ilmenevä vika)

Auton uudelleenkäynnistyksen eston poisto (jos varusteena)
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Urealiuoksen lisääminen
Urealiuoksen lisääminen 
täyttöletkulla

1.   Aseta virtalukko OFF-asentoon. 
2.   Avaa urealiuossäiliön korkki kier-

tämällä sitä vastapäivään. 
3.   Laita täyttöletku täysin sisään ja 

lisää urealiuossäiliöön ISO 22241 
-määritysten mukaista urealiuosta 
5 litraa tai merkkiin saakka.  

❈  Jos viesti ”Refill Urea tank or 
vehicle will not start” (lisää urea-
liuosta tai auto ei käynnisty) tulee 
näkyviin, urealiuosta tulee lisätä 
vähintään 6 litraa.

 ❈  Varo, ettet vahingossa lisää 
urealiuosta polttoainesäiliöön. 
Se heikentää auton suoritusky-
kyä ja aiheuttaa monia toiminta-
häiriöitä. 

 ❈  Älä koskaan käytä urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisäaineita 
tai vettä. Tällöin vierasaineita 
saattaa päästä urealiuossäi-
liöön. Jos niin käy, se heikentää 
auton suorituskykyä ja aiheuttaa 
monia toimintahäiriöitä.

 ❈  Käytä vain ISO 22241-määritys-
ten mukaista urealiuosta. Kaikki 
ei-hyväksytyt urealiuokset hei-
kentävät varmuudella auton 
suorituskykyä ja aiheuttavat 
monia toimintahäiriöitä. 

4.   Sulje urealiuossäiliön korkki tiu-
kasti kiertämällä sitä myötäpäi-
vään. 

Urealiuoksen lisääminen 
täyttöpullosta
1.   Aseta virtalukko OFF-asentoon.
2.   Avaa urealiuossäiliön korkki kier-

tämällä sitä vastapäivään. 
3.   Lisää urealiuossäiliöön ISO 22241 

-määritysten mukaista urealiuosta 
5 litraa tai merkkiin saakka.  

 ❈  Varo, ettet vahingossa lisää 
urealiuosta polttoainesäiliöön. 
Se heikentää auton suoritusky-
kyä ja aiheuttaa monia toiminta-
häiriöitä.     

 ❈  Varo, ettet lisää liikaa liuosta 
ureasäiliöön täyttäessäsi säiliötä 
täyttöpullosta (älä täytä säiliötä 
kokonaan). Liian täynnä oleva 
urealiuossäiliö laajenee jäätyes-
sään. Tämä voi aiheuttaa vaka-
via urealiuossäiliön tai urealiuos-
järjestelmän toimintahäiriöitä.

OTM048419
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 ❈  Älä koskaan käytä urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisäaineita 
tai vettä. Tällöin vierasaineita 
saattaa päästä urealiuossäi-
liöön. Jos niin käy, se heikentää 
auton suorituskykyä ja aiheuttaa 
monia toimintahäiriöitä.    

 ❈  Käytä vain ISO 22241-määritys-
ten mukaista urealiuosta. Kaikki 
ei-hyväksytyt urealiuokset hei-
kentävät varmuudella auton 
suorituskykyä ja aiheuttavat 
monia toimintahäiriöitä. 

4.   Sulje urealiuossäiliön korkki tiu-
kasti kiertämällä sitä myötäpäi-
vään.

Urealiuoksen lisääminen: Noin 6 000 
km:n välein (urealiuoksen kulutus 
riippuu tieprofiilista, ajotavasta ja 
ympäristöolosuhteista)
❈  Mittariston mittareiden päivittymi-

nen kestää jonkin aikaa urealiuok-
sen ruiskuttamisen jälkeen. 

• Varo dieselhiukkassuodatinjär-
jestelmän painamista tai kolhi-
mista ulkopuolelta. Se saattaa 
vaurioittaa dieselhiukkassuo-
datinjärjestelmän sisällä ole-
vaa katalysaattoria. 

• Älä muuta tai muuntele diesel-
hiukkassuodatinjärjestelmää 
pidentämällä pakoputkea tai 
suuntaamalla sitä uudelleen. 
Se saattaa haitata dieselhiuk-
kassuodatinjärjestelmän toi-
mintaa. 

• Vältä kosketusta pakoputkesta 
tyhjentyneeseen veteen. Vesi 
on hieman hapanta ja vahin-
gollista iholle. Jos vettä joutuu 
iholle, huuhtele se huolellises-
ti. 

 VAROITUS  

•  Diesehiukkassuodatinjärjestel-
män muuttaminen tai muunte-
leminen saattaa aiheuttaa 
järjestelmän toimintahäiriön. 
Dieselhiukkassuodatinjärjes-
telmää ohjaa monimutkainen 
elektroninen ohjausyksikkö. 

• Odota, että dieselhiukkassuo-
datinjärjestelmä jäähtyy ennen 
huoltoa, sillä se on kuuma. 
Muussa tapauksessa saatat 
polttaa ihosi. 

• Lisää vain määritettyä urea-
liuosta, jos autossasi on urea-
liuosjärjestelmä. 

• Urealiuosjärjestelmä (esim. 
urealiuossuutin, urealiuos-
pumppu ja DCU) toimii noin 
2 minuutin ajan poistaakseen 
sisällä olevan urealiuoksen, 
jopa sen jälkeen, kun mootto-
rin käynnistyspainike on pai-
nettu OFF-asentoon. Varmista 
ennen huoltoa, että urealiuos-
järjestelmä on kokonaan pois 
päältä. 
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• Huonolaatuinen urealiuos tai 
ei-hyväksytyt nesteet saattavat 
vahingoittaa auton komponent-
teja ja hiukkassuodatinjärjes-
telmää. Kaikki urealiuokseen 
lisätyt tarkistamattomat lisäai-
neet voivat tukkeuttaa SCR-ka-
talysaattorin ja aiheuttaa muita 
toimintahäiriöitä, jotka vaativat 
kalliin hiukkassuodatinjärjes-
telmän vaihtoa. 

• Jos urealiuosta joutuu silmiin 
tai iholle, pese altistunut alue 
huolellisesti. 

• Jos nielet urealiuosta, huuhtele 
suu huolellisesti ja juo paljon 
puhdasta vettä. Ota tämän jäl-
keen välittömästi yhteyttä lää-
käriin. 

• Jos urealiuosta läikkyy vaat-
teillesi, vaihda vaatteet välit-
tömästi. 

• Jos saat urealiuoksesta aller-
gisen reaktion, ota välittömästi 
yhteyttä lääkäriin. 

• Älä päästä lapsia kosketuksiin 
urealiuoksen kanssa. 

• Poista kaikki läikkynyt urea-
liuos vedellä tai liinalla. Jos 
urealiuos kristallisoituu, pyyhi 
se pois kylmällä vedellä kos-
tutetulla sienellä tai kankaalla. 
Jos läikkynyt urealiuos on pit-
kään tekemisissä ilman kans-
sa, se kristallisoituu valkoisek-
si aineeksi, joka vahingoittaa 
auton pintaa. 

• Urealiuos ei ole polttoaineen 
lisäaine. Sitä ei siis pidä ruis-
kuttaa polttoainesäiliöön. Se 
saattaa vahingoittaa moottoria. 

• Urealiuos on helposti syttyvä, 
myrkytön, väritön ja hajuton 
vesipohjainen liuos. 

• Säilytä urealiuossäiliötä vain 
hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Jos urealiuos on korkeassa 
lämpötilassa (n. 50 °C) pitkään 
(esim. suorassa auringonva-
lossa), saattaa tapahtua kemi-
allinen reaktio, jossa vapautuu 
ammoniakkihöyryä.



7-114

Huolto

Urealiuoksen säilyttäminen
• Urealiuosta ei saa säilyttää säiliöis-

sä, jotka on valmistettu tarkoituk-
seen sopimattomasta materiaalista 
(alumiinista, kuparista, kupariseok-
sesta, sekoittamattomasta teräk-
sestä tai galvanoidusta teräkses-
tä). Urealiuos liuottaa metalleja ja 
vaurioittaa pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmän korjauskelvotto-
maksi. 

• Säilytä urealiuosta vain seuraa-
vista materiaaleista valmistetuissa 
säiliöissä. 

 (DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-määri-
tetty CR-Ni-teräs, Mo-Cr-Ni-teräs, 
polypropeeni ja polyeteeni)

Urealiuoksen puhtaus
• Seuraavat tilanteet saattavat vau-

rioittaa hiukkassuodatinjärjestel-
mää. 

 -  Polttoainetta tai muita ei-hyväk-
syttyjä nesteitä lisätään urea-
liuossäiliöön. 

 -  Urealiuokseen sekoitetaan lisäai-
neita. 

 -  Urealiuosta laimennetaan vedellä. 
• Käytä vain ISO 22241- tai 

DIN7007O-määritysten mukaista 
urealiuosta. Jos säiliöön on lisätty 
ei-hyväksyttyä urealiuosta, on suo-
siteltavaa ottaa yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-liikkeeseen. 

• Jos kiellettyjä epäpuhtauksia pää-
see urealiuossäiliöön, se saattaa 
aiheuttaa seuraavia ongelmia. 

 -  Lisääntyneet päästöt
 -  Hiukkassuodatinjärjestelmän toi-

mintahäiriö 
 -  Moottoriviat 
Älä koskaan lisää käytettyä urea-
liuosta joka on tyhjennetty urealiuos-
säiliöstä auton huollon aikana. Sen 
puhtautta ei voida taata. Lisää aina 
uutta urealiuosta.

Vakiourealiuoksen tiedot

SCR-järjestelmässä ei saa mis-
sään tapauksessa käyttää diese-
lin, bensiinin tai alkoholin kaltaisia 
nesteitä. Kaikki muut nesteet suo-
siteltua (ISO22241- tai DIN70070-
määritysten mukaista) urealiuosta 
lukuun ottamatta saattavat vauri-
oittaa SCR-järjestelmää ja lisätä 
auton päästöjä.
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• Kun urealiuossäiliön korkki 
avataan ulkolämpötilan olles-
sa korkea, saattaa vapautua 
ammoniakkihöyryjä. Ammoni-
akkihöyry on pistävän hajuista 
ja ärsyttää etupäässä:

 - ihoa
 - limakalvoja
 - silmiä
 Silmiä, nenää ja kurkkua saat-

taa polttaa, sinua voi yskittää 
ja silmäsi saattavat vettyä. Älä 
hengitä ammoniakkihöyryjä. 
Älä päästä urealiuosta ihollesi. 
Se on terveydelle vaarallista. 
Pese altistuneet alueet run-
saalla puhtaalla vedellä. Ota 
tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

• Kun käsittelet urealiuosta 
suljetuissa tiloissa, huolehdi 
hyvästä ilmanvaihdosta. Kun 
urealiuossäiliö avataan, siitä 
saattaa vapautua pistävää 
hajua.

 VAROITUS  • Pidä urealiuos poissa lasten 
ulottuvilta.

• Jos urealiuosta valuu auton 
pinnalle, pese pinta puhtaalla 
vedellä ruostumisen estämi-
seksi.

• Kun lisäät urealiuosta, varo 
ettei se valu yli. 

• Jos auto on pitkään pysäköi-
tynä erittäin alhaisessa lämpö-
tilassa (alle 11 celsiusastetta), 
urealiuos jäätyy urealiuossäi-
liöön. Jos urealiuos on jääty-
nyt, urealiuossäiliön liuoksen 
määrää ei ehkä tunnisteta 
asianmukaisesti ennen kuin 
urealiuos sulatetaan lämmitti-
mellä. Vääränlainen tai laimen-
nettu urealiuos saattaa jäätyä 
korkeammassa lämpötilassa, 
jolloin lämmittimellä tehty 
sulatus ei tapahdu asianmu-
kaisesti, sillä lämmitin akti-
voidaan vain tietyn lämpötilan 
alapuolella. Tämä voi aiheuttaa 
SCR-järjestelmän toimintahäi-
riön joka saattaa estää moot-
torin uudelleenkäynnistyksen. 

• Urealiuoksen sulattamiseen 
tarvittava aika vaihtelee ajo- 
olo suhteiden ja ulkolämpötilan 
mukaan.
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• Jos käytetään huonolaatuista 
urealiuosta tai ei-suositeltua 
nestettä, auton osat, kuten 
päästöjä rajoittavat laitteet, 
saattavat vaurioitua. Jos autos-
sa käytetään huonolaatuista 
polttoainetta, SCR-katalysaat-
toriin kertyy vierasaineita, 
jolloin se tukkeutuu ja menee 
rikki.

 Jos olet lisännyt väärää urea-
liuosta, käy mahdollisimman 
pian lähimmässä valtuutetussa 
huoltoliikkeessä.

• Älä koskaan käytä muita kuin 
suositeltuja nesteitä, kuten die-
seliä, bensiiniä tai alkoholia. 
Käytä vain suositeltua urea-
liuosta, joka on ISO22241- tai 
DIN70070-määritysten mukais-
ta.

 HUOMIO
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MITAT

MOOTTORI

*1: kattotelineillä

Toiminto mm

Kokonaispituus 4770

Kokonaisleveys 1890

Kokonaiskorkeus 1680/1705*1

Raideleveys edessä

235/65 R17 1643

235/60 R18 1638

235/55 R19 1635

Raideleveys takana

235/65 R17 1652

235/60 R18 1647

235/55 R19 1644

Akseliväli 2765

Ominaisuus
Bensiini

theta II 2.4
Bensiini 

lambda II 3.5
Diesel R2.0 Diesel R2.2

Iskutilavuus     
       cm3 

2 359 3 470 1 995 2 199

Sylinterin halkaisija x iskunpituus           

mm
88x97 92x87 84x90 85,4x96

Sytytysjärjestys 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylintereitä 4. rivissä V-tyyppi 4. rivissä 4. rivissä
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POLTTIMOIDEN TEHOT
Valo Polttimotyyppinen Teho (W)

Edessä

Ajovalo

Lähivalo (tyyppi A) HB3 60
Kaukovalo (tyyppi A) HB3 60
Lähivalo (tyyppi B) Led Led
Kaukovalo (tyyppi B) Led Led

Suuntavilkku PY21W 21
Suuntavilkku (sivutaustapeili) Led Led
Päiväajovalo (DRL) / seisontavalo Led Led
Sumuvalo (tyyppi A) H8 35
Sumuvalo (tyyppi B) Led Led

Takana

Takavaloumpio

Jarru-/takavalo (tyyppi A) P21/5W 21/5
Takavalo (tyyppi A) W5W 5
Jarru-/takavalo (tyyppi B) Led Led
Takavalo (tyyppi B) Led Led
Suuntavilkku PY21W 21
Peruutusvalo W16W 16

Sumuvalo Led Led
Lisäjarruvalo Led Led
Rekisterikilven valo W5W 5

Sisätilan valot

Karttavalo (tyyppi A) FESTOON 10
Karttavalo (tyyppi B) Led Led
Kattovalo (tyyppi A) FESTOON 10
Kattovalo (tyyppi B) Led Led
Häikäisysuojan valo FESTOON 5
Tavaratilan valo FESTOON 10
Hansikaslokeron valo FESTOON 5
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RENKAAT JA VANTEET

Autoon saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisten renkaiden kokoiset renkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vaurioittaa auton muita osia tai haitata niiden toimintaa.

 HUOMIO

 4
• Vakiorengaspaineeseen voidaan lisätä 0,2 baaria, jos on odotettavissa, että ulkolämpötila kylmenee pian 

huomattavasti. Renkaiden paine laskee tyypillisesti 0,01 baaria jokaista celsiusastetta kohti lämpötilan 
laskiessa. Äärimmäisten lämpötilan vaihtelujen tapauksessa rengaspaineet tulee tarkistaa säännöllisin 
väliajoin oikean paineen varmistamiseksi.

• Ilmanpaine tavallisesti pienenee noustaessa korkeammalle merenpinnasta. Rengaspaineet tulee siksi tar-
kistaa etukäteen, jos tarkoituksena on ajaa alueella, joka on korkealla merenpinnasta. Renkaat tulee tarvit-
taessa täyttää asianmukaiseen paineeseen korkeuden mukaan: +0,1 bar / 1 km.

• Älä ylitä renkaan kylkeen merkittyä suurinta rengaspainetta.

HUOMAUTUS

Ominaisuus Rengaskoko Vannekoko

Rengaspaine, bar Pyöränmutterien 
kiristysmomentti, 

Nm
Normaalikuorma Suurin kuorma

Edessä Takana Edessä Takana

Normaalikokoinen 
rengas

235/65 R17 7.0J×17

2,4 2,4

107–127

235/60 R18 7.5J x 18

235/55 R19 8.0J x 19

Tilapäiskäyttöön 
tarkoitettu varapyörä

T165/90 R17 4.0T x 17
4,2

T155/85 R18 4.0T x 18
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*1 LI  : KANTAVUUSINDEKSI
*2 SS : NOPEUSLUOKKA

Ominaisuus Rengaskoko Vannekoko
Kantavuus Nopeusluokitus

KI *1 kg SS *2 km/h

Normaalikokoinen 
rengas

235/65 R17 7.0J×17 104 900 H 210

235/60 R18 7.5J x 18 107 975 V 240

235/55 R19 8.0J x 19 101 825 V 240

Tilapäiskäyttöön 
tarkoitettu varapyörä

T165/90 R17 4.0T x 17 116 1250 M 130

T155/85 R18 4.0T x 18 115 1215 M 130

RENKAIDEN NOPEUSLUOKITUS JA KANTAVUUS (EUROOPPA)

ILMASTOINTIJ RJESTELM
Kohteet Tilavuuspaino Luokitus

Kylmäaine                         g

R1234yf
Edessä 625 ± 25

R-1234yf (Euroopassa)
R-134a (Euroopan ulkopuolella) 

Edessä ja 
takana

800 ± 25

R134a
Edessä 700 ± 25

Edessä ja 
takana

850 ± 25

Kompressorin voiteluaine            g
Edessä 120 ± 10

PAG
Edessä ja takana 210 ± 10

Saat lisätietoja valtuutetulta HYUNDAI-jälleenmyyjältä.
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AUTON MASSA JA TAVARATILAN TILAVUUS

Käsiv.: käsivaihteisto Min.: Takaistuimen alaosasta istuimen selkänojan yläreunaan.  
Aut.: automaattivaihteisto Maks.: Etuistuimen alaosasta kattoon.

■ Yleisesti, Lähi-Idässä

Ominaisuus 5 istuinta 7 istuinta

VDA
MIN. 625 l 547 l

MAKS. 1 695 l 1 625 l

Ominaisuus
Theta II 2.4 GDI R2.0 (diesel) R2.2 (diesel)

Aut. neliv. Käsiv. 
etuv.

Käsiv. 
neliv. Aut. neliv. Käsiv. 

etuv. Käsiv. neliv. Aut. etuv. Aut. neliv.

5 istuinta (kg) 2 264 2 341 2 399 2 402 2 341 2 400 2 346 2 407

7 istuinta (kg) 2 452 2 528 2 587 2 589 2 529 2 588 2 534 2 594

Ominaisuus
Theta II 2.4 GDI Theta II 2.4 MPI Lambda 

3.5 MPI R2.2 (diesel)

Aut. etuv. Aut. neliv. Aut. etuv. Aut. neliv. Käsiv. 
etuv.

Käsiv. 
neliv. Aut. neliv. Käsiv. 

etuv.
Käsiv. 
neliv.

Aut. 
etuv.

Aut. 
neliv.

5 istuinta (kg) 2 155 2 215 2 155 2 215 2 145 2 205 2 275 2 295 2 355 2 300 2 360

7 istuinta (kg) 2 340 2 400 2 345 2 400 2 330 2 390 2 460 2 480 2 540 2 485 2 550

■ Euroopassa (Euro 6d)

■ Euroopassa (Euro 4,5)

Tavaratilan tilavuus

Ominaisuus
Theta II 2.4 GDI Theta II 2.4 MPI R2.2 (diesel)

Aut. neliv. Aut. neliv. Käsiv. etuv.Käsiv. neliv.Käsiv. etuv. Käsiv. neliv. Aut. etuv. Aut. neliv.
5 istuinta (kg) 2 264 2 264 2 205 2 263 2 341 2 400 2 346 2 407

7 istuinta (kg) 2 452 2 452 2 392 2 450 2 529 2 588 2 534 2 594
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VOITELUAINESUOSITUKSET JA T YTT M R T
Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyttämällä oikeanlaatuisia voiteluaineita. 
Niiden käyttö pienentää myös polttoaineenkulutusta, sillä voiteluaineiden laatu vaikuttaa myös moottorin hyötysuh-
teeseen.
Suosittelemme seuraavia voiteluaineita ja nesteitä.

*1: Tarkista suositeltu SAE-viskositeettiluokitus sivulta 9.
*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: Dieselhiukkassuodatin (DPF)
*4:  Jos API service SM, ILSAC GF-4, ACEA A5/B5 -moottoriöljyä ei ole saatavissa maassasi, voit käyttää moottoriöljyä API service SL, ILSAC 

GF-3, ACEA A3.
*5: Jos ACEA A5 -moottoriöljyä ei ole saatavissa maassasi, voit käyttää moottoriöljyä API service SL, ILSAC GF-3, ACEA A3

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

Suositus Bensiini-
moottori

Theta II 2.4 MPI 
(Euroopassa), 

Theta II 2.4 GDI
4,8 l 

ACEA A5/B5 *5

Theta II 2.4 MPI 
(Euroopan ulkopuo-

lella)

API Service SM *4,
ILSAC GF-4 tai parempi laatu

ACEA A5/B5 *5

Lambda 3.5 MPI 5,7 l ACEA A5/B5 *5

Diesel-
moottori

R 2.0 DPF:n kanssa*3

6,5 l 

ACEA C3 tai C2
R 2.2 DPF:n kanssa*3

R 2.0 ilman DPF:ää*3

ACEA A3/B4
R 2.2 ilman DPF:ää*3

Käsivaihteiston öljy 1,8–1,9 l 

API GL-4, SAE 70W
(HK MTF 70W (SK), 

SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL), 
GS MTF HD 70W (GS CALTEX))
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Voiteluaine Täyttömäärä Luokitus 

Automaattivaihteistoöljy 

Bensiini-
moottori

Theta II 2.4MPI 7,1 l 

MICHANG ATF SP-IV,
SK ATF SP-IV,

NOCA ATF SP-IV,
alkuperäinen HYUNDAI ATF SP-IV

Theta II 2.4GDI 6,7 l 

Lambda 3.5MPI 7,0 l 

Diesel-
moottori

R2.0 7,0 l 

R2.2 7,1 l 

Jäähdytysneste 

Bensiini-
moottori

Theta II 2.4 MPI MT : 7,9 l  8,2 l 

Pakkasnesteen ja tislatun veden seos 
(alumiinisella jäähdyttimellä varustetussa 

jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää 
etyleeniglykolipohjaista jäähdytysnestettä)

Theta II 2.4 GDI 8,2 l 

Lambda 3.5 MPI 8,9 l 

Diesel-
moottori

R2.0 8,8 l 

R2.2 8,8–9,0 l 

Jarru-/kytkinneste 0,44–0,48 l FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4

Takatasauspyörästön öljy (neliveto) 0,58 l 

HYPOIDIÖLJY API GL-5, SAE 75W/85
(SK HCT-5 GEAR OIL 75W/85 tai vastaava)Jakovaihteiston öljy (neliveto) 

2.4L
R 2.0 / 2.2L

0,45 l 

Lambda 3.5 L 0,65 l 

Polttoaine 71 l 
Katso Johdanto-luvun kohtaa ”Polttoaineen 

laatuvaatimukset”.

Urealiuos (dieselmoottori) 18 l ISO22241, DIN70070
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Moottoriöljysuositukset (Eurooppa)

Toimittaja Tuote

Shell

Bensiinimoottori
Helix Ultra AH 5W30

Helix Ultra A5/B5 0W30

Dieselmoottori
Helix Ultra ECT AH 5W30

Helix Ultra ECT C2/C3 0W30

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

 HUOMIO

Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus

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

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C

(°F)

Bensiini-
moottorin 

öljy
(2.4 MPI)

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 0/5W-30

Ei koske Lähi-
itää, Libyaa, 

Länsi-Euroop-
paa, Brasiliaa 

(Keski- ja 
Etelä-

Amerikkaa)*1

Koskee Lähi-
itää, Libyaa, 

Länsi-Euroop-
paa, Brasiliaa 

(Keski- ja 
Etelä-

Amerikkaa)*2

20W-50

10W-30

15W-40

0/5W-30, 5W-40

*1:  Paremman polttoainetaloudellisuu-
den varmistamiseksi on suositeltavaa 
käyttää öljyä, jonka viskositeettiluok-
ka on SAE 5W-20 (API SM / ILSAC 
GF-4 / ACEA A5). Jos tällaista öljyä 
ei ole saatavana maassasi, valitse 
sopiva moottoriöljy yllä olevan moot-
toriöljyn viskositeettitaulukon avulla.

*2:  Paremman polttoainetaloudellisuu-
den varmistamiseksi on suositeltavaa 
käyttää öljyä, jonka viskositeettiluok-
ka on SAE 5W-30 (ACEA A5). Jos 
tällaista öljyä ei ole saatavana maas-
sasi, valitse sopiva moottoriöljy yllä 
olevan moottoriöljyn viskositeettitau-
lukon avulla.

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120
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SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C

(°F)

Bensiinimoottorin öljy
(2.4 GDI)

20W-50

10W-30

15W-40

0/5W-30, 5W-40

Dieselmoottorin öljy
5W-30/40

15W-40

10W-30/40

0W-30/40

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

Bensiinimoottorin öljy
(3.5 MPI ) *2

*2:  Paremman polttoainetaloudellisuu-
den varmistamiseksi on suositeltavaa 
käyttää öljyä, jonka viskositeettiluok-
ka on SAE 5W-30 (ACEA A5). Jos 
tällaista öljyä ei ole saatavana maas-
sasi, valitse sopiva moottoriöljy yllä 
olevan moottoriöljyn viskositeettitau-
lukon avulla.

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120
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Auton valmistenumeroa (VIN) käyte-
tään autoa rekisteröitäessä ja mm. 
omistajuuteen liittyvien asioiden sel-
vittämisessä.
Numero on stanssattu moottoritilan 
runkoon ja moottorin taakse.

Valmistenumero on myös merkitty 
kojelaudan päälle vasemmalle puo-
lelle kiinnitettyyn levyyn. Levyyn mer-
kitty numero näkyy helposti auton 
ulkopuolelta tuulilasin läpi.

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

AUTON VALMISTENUMERO (VIN) AUTON TYYPPIKILPI

OTM088008L

 ■ VIN-merkintä (jos käytössä)

OTM088001OTM088003

 ■ Runkonumero
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Auton alkuperäisiä renkaita valites-
sa on kiinnitetty erityistä huomiota 
auton ajettavuuteen normaaliajossa.
Rengaspainesuositukset on merkit-
ty kuljettajan puoleiseen keskipilariin 
kiinnitettyyn tarraan. 

Moottorinumero on stanssattu sylin-
teriryhmään kuvan mukaisesti.

RENGAS- JA 
PAINETIETOTARRA

MOOTTORINUMERO

OTM078063L

OTM088006L

 ■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 MPI)

OTMA088009

■ Bensiinimoottori (Theta 2.4 GDI)

OTM088007L

 ■ Bensiinimoottori (Lambda 3.5 MPI)

OTM088004

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

Kylmäainetarrassa on ilmoitettu kyl-
mäaineen tyyppi ja määrä.
Kylmäainetarra on moottoritilassa. Auton radiotaajuuskomponentit täyt-

tävät 1995/5/EY-direktiivin vaatimuk-
set.
Lisätietoja ja valmistajan vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
HYUNDAIn verkkosivustolta osoit-
teesta: 
http://service.hyundai-motor.com

KYLM AINETARRA
(JOS VARUSTEENA)

OTM088010L

CE0678

 ■ Esimerkki

VAATIMUSTENMUKAISUUS-
VAKUUTUS 
(JOS VARUSTEENA)

ILMASTOINNIN  
KOMPRESSORIN MERKINT

OHC081001
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Bensiinimoottori 
Polttoainetarra on kiinnitetty polttoai-
nesäiliön luukkuun.

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

Number
    2) (R+M)/2, AKI : Anti Knock Index
B.  Bensiinityyppisten polttoaineiden 

tunnisteet
    ❈  Tämä symboli tarkoittaa käy-

tettävissä olevaa polttoainetta. 
Älä käytä mitään muuta poltto-
ainetta. 

C.  Katso lisätietoja Johdanto-luvun 
kohdasta ”Polttoaineen laatuvaa-
timukset”.

Dieselmoottori
Polttoainetarra on kiinnitetty poltto-
ainesäiliön luukkuun.

A. Polttoaine: Diesel
B.  Rasvahappometyyl iesterei tä 

(FAME) sisältävien dieselpolttoai-
neiden tunnisteet

    ❈  Tämä symboli tarkoittaa käy-
tettävissä olevaa polttoainetta. 
Älä käytä mitään muuta poltto-
ainetta.

C.  Katso lisätietoja Johdanto-luvun 
kohdasta ”Polttoaineen laatuvaa-
timukset”.

POLTTOAINETARRA (JOS VARUSTEENA)

OTM048455L OTM048456L
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Ajaminen talvella ........................................................5-222
 Ajaminen talvella .....................................................5-224
 Jäinen tai luminen tienpinta .....................................5-222
Ajonestojärjestelmä ......................................................3-12
Ajotietokone ...............................................................3-104
 Ajotietokoneen näyttötilat .......................................3-104
Ajotilan valintajärjestelmä ............................................5-71
Akku .............................................................................7-49
 Akun lataaminen ........................................................7-51
 Akun parhaan mahdollisen toiminnan 
 varmistamiseksi .......................................................  7-50
 Akun tietotarra  ..........................................................7-50
 Järjestelmien toiminnan alustaminen .........................7-52
Alamäkihidastin (DBC) ................................................5-52
Antenni ...........................................................................4-2
Audio (ei kosketusnäyttöä) .............................................4-8
 Asetukset ....................................................................4-32
 Bluetooth ....................................................................4-23
 Järjestelmän tilakuvakkeet .........................................4-34
 Mediasoitin ................................................................4-16
 Radio ..........................................................................4-14
Audio-/video-/navigointijärjestelmä (AVN) ...................4-4
Audiojärjestelmän ohjauspyöränäppäimet .....................4-3
Audiojärjestelmän tiedot...............................................4-35
Aurinkolasikotelo .......................................................3-186
Auto Hold -toiminto .....................................................5-40

Automaattinen ilmastointijärjestelmä .........................3-171
 3. istuinrivin ilmastointi ...........................................3-177
 Automaattinen lämmitys ja ilmastointi ...................3-172
 Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi .....................3-172
 Järjestelmän huolto ..................................................3-179
 Järjestelmän toiminta ...............................................3-177
Automaattinen moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä (ISG) .........................................5-63
 Järjestelmän huolto ..................................................3-179
 Moottorin automaattisen sammutus- ja 
 käynnistysjärjestelmän (ISG) päällekytkentä ............5-63
 Moottorin automaattisen sammutus- ja 
 käynnistysjärjestelmän poiskytkentä .........................5-67
Automaattivaihteisto .....................................................5-23
 Automaattivaihteiston toiminta .................................5-23
 Hyvä ajotapa ..............................................................5-28
 Pysäköinti  .................................................................5-28
Auton hoitaminen .........................................................7-96
 Sisätilojen hoitaminen .............................................7-100
 Ulkopintojen hoitaminen ...........................................7-96
Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä 
kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien 
kiinnitykseen UN-määräysten mukaan.........................2-48
Auton kaatumisvaaran vähentäminen...........................5-61
Auton käsittelyä koskevia ohjeita .................................F-11
Auton massa ja tavaratilan tilavuus ................................8-6
 Tavaratilan tilavuus ......................................................8-6
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Auton paino ................................................................5-235
 Ylikuormaus .............................................................5-235
Auton totutusajo ...........................................................F-11
Auton tyyppikilpi ..........................................................8-12
Auton valmistenumero (VIN).......................................8-12
Autoon tehtävät muutokset .......................................... F-10
Autoradion toiminta ........................................................4-4
Avaimellinen virtalukko .................................................5-7
Avaimet ja lukitseminen .................................................3-4
 Ajonestojärjestelmä ...................................................3-12
 Kauko-ohjainavain .......................................................3-4
 Älyavain .......................................................................3-7

Bluetooth®-handsfree .....................................................4-4

Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus ...............5-216
 Järjestelmän asetukset ja toimintaedellytykset ........5-216
Elektroninen ajonvakautus (ESC) ..............................  5-46
Ennen ajamista ................................................................5-5
 Ennen autoon nousemista ............................................5-5
 Ennen käynnistämistä ..................................................5-5
Etuistuimet ......................................................................2-7

Flex-ohjauspyörä ..........................................................5-69

Hansikaslokero ...........................................................3-185
Hinaaminen ...................................................................6-33
 Irrotettava hinaussilmukka .........................................6-34
 Hinausköydellä hinaaminen .......................................6-35
 Hinauspalvelu ............................................................6-33
Huoltotoimenpiteet .........................................................7-6
 Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät 
 varotoimenpiteet ..........................................................7-6
 Omistajan vastuu .........................................................7-6
Häikäisysuoja ..............................................................3-189
Hätävarusteet ................................................................6-37
 Ensiapulaukku ............................................................6-37
 Palosammutin .............................................................6-37
 Rengaspainemittari ....................................................6-37
 Varoituskolmio ...........................................................6-37
Hätävilkut .......................................................................6-2

Ikkunat ..........................................................................3-36
 Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella ...............3-40
 Sähkötoimiset ikkunat ...............................................3-36
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Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella ..................3-40
Ilmanpuhdistin ..............................................................7-43
 Suodattimen vaihtaminen ..........................................7-43
Ilmastoinnin kompressorin merkintä ............................8-14
Ilmastointi .......................................................................8-5
Istuimet ...........................................................................2-4
Istuinlämmitys ja -ilmastointi .......................................2-24

Jarru-/kytkinneste .........................................................7-40
 Jarru-/kytkinnestetason tarkistaminen .......................7-40
Jarrujärjestelmä .............................................................5-31
 Alamäkihidastin (DBC) .............................................5-52
 Auto Hold -toiminto ..................................................5-40
 Elektroninen ajonvakautus (ESC) ...........................  5-46
 Jarruihin liittyviä ohjeita ............................................5-54
 Jarrutehostin ...............................................................5-31
 Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) ...................5-51
 Levyjarrujen kulumisenilmaisin  ...............................5-32
 Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ..............................  5-44
 Mäkilähtöavustin (HAC) ...........................................5-51
 Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) .......................5-50
 Seisontajarru ..............................................................5-32
 Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ...........................5-34
 VSM-järjestelmä ........................................................5-49
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) ......................5-51

Jos moottori ei käynnisty ................................................6-3
 Jos moottori ei pyöri tai pyörii hitaasti........................6-3
 Jos moottori pyörii normaalisti, mutta ei käynnisty ....6-4
Jos moottori ylikuumenee...............................................6-7
Jäähdytetty säilytyslokero...........................................3-186
Jäähdytysneste ..............................................................7-37
 Moottorin jäähdytysnesteen vaihtaminen ..................7-39
 Moottorin jäähdytysnestetason tarkistaminen ...........7-37

Kaista-avustin (LKA) (Euroopan ulkopuolella)  ........5-169
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-176
 Kaista-avustimen toiminta .......................................5-170
 Kaista-avustimen toimintojen asetukset ..................5-177
 Varoitusvalo ja viesti ...............................................5-175
Kaista-avustin (LKA) (Euroopassa)  ..........................5-160
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-167
 Kaista-avustimen toiminta .......................................5-161
 Kaista-avustimen toimintojen asetukset ..................5-168
 Varoitusvalo ja viesti ...............................................5-166
Kattoteline...................................................................3-200
Kauko-ohjainavain ..........................................................3-4
Kello ...........................................................................3-195
Keskikonsolin säilytyslokero ......................................3-185
Kojelauta ja mittaristo (I) ...............................................1-6
Kojelauta ja mittaristo (II) ..............................................1-7
Konepelti ......................................................................3-46
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Kotelo .........................................................................3-187
Kuljettajan istuimen asentomuisti ................................3-23
 Asennon hakeminen muistista ...................................3-23
 Asennon tallentaminen ..............................................3-23
 Istuimen mukavuustoiminto ......................................3-24
 Kuljettajan istuimen asentomuistin nollaus ...............3-25
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW) ...5-178
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-178
 Järjestelmän toimintahäiriö ......................................5-180
 Järjestelmän uudelleenalustus ..................................5-179
 Järjestelmän valmiustila ...........................................5-180
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä .........................5-117
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-118
 Järjestelmän kuvaus .................................................5-117
 Varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ......................5-120
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä / 
kuolleen kulman törmäyksenestojärjestelmä  .............5-137
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-138
  Järjestelmän kuvaus .................................................5-137
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-156
 Varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ......................5-141
Kylmäaineen tietokilpi .................................................8-14
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä ..........................3-162
 3. istuinrivin ilmastointi ...........................................3-166
 Järjestelmän huolto ..................................................3-169
 Järjestelmän toiminta ...............................................3-167
 Lämmitys ja ilmastointi ...........................................3-163

Käsivaihteisto ...............................................................5-20
 Hyvä ajotapa ..............................................................5-22
 Käsivaihteiston toiminta ............................................5-20
Käynnistys apukäynnistyskaapelien avulla ....................6-4
Käytetyn auton kierrättäminen .....................................F-11

Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä .............3-193
Lasinlämmitin .............................................................3-161
 Takalasinlämmitin ....................................................3-161
Lasinpesimet ...............................................................3-128
Lasinpesuneste ..............................................................7-41
 Lasinpesunestetason tarkistaminen ............................7-41
Lasinpyyhkimien sulat   ...............................................7-46
 Sulan vaihtaminen .....................................................7-46
 Sulkien kunnon tarkistaminen ...................................7-46
Lasten turvaistuinjärjestelmä ........................................2-40
 Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä 
 kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien 
 kiinnitykseen UN-määräysten mukaan ......................2-48
 Suositus: lasten on aina matkustettava 
 takapenkillä ................................................................2-40
 Turvaistuimen asentaminen .......................................2-43
 Turvaistuimen valinta ................................................2-41
Lattiamaton kiinnikkeet ..............................................3-196
LCD-näytön viestit .......................................................3-84
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LCD-näyttö ...................................................................3-91
 LCD-näytön säätöpainikkeet .....................................3-91
 LCD-näytön tilat ........................................................3-92
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ......................5-185
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-186
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-190
 Kuljettajan tarkkaavaisuus .......................................5-191
 Näyttö  .....................................................................5-186
Lisälaite (AUX)-, USB- ja iPod®-liitännät ....................4-2
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) .................................  5-44

Matkatavaraverkko .....................................................3-197
Matkustamon ominaisuudet ........................................3-188
 Häikäisysuoja ...........................................................3-189
 Kello .........................................................................3-195
 Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä ...........3-193
 Lattiamaton kiinnikkeet ...........................................3-196
 Matkatavaraverkko ..................................................3-197
 Mukiteline ................................................................3-188
 Sivuverho .................................................................3-199
 Tavaratilan näkösuoja  .............................................3-197
 Tuhkakuppi ..............................................................3-188
 USB-laturi ................................................................3-191
 Vaateripustin ............................................................3-195
 Vaihtovirtamuunnin .................................................3-192
 Virtapistoke ..............................................................3-190

Merkinnät
 Auton tyyppikilpi .......................................................8-12
 Ilmastoinnin kompressorin merkintä .........................8-14
 Kylmäaineen tietokilpi ...............................................8-14
 Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra .....8-13
Merkki- ja varoitusvalot ...............................................3-69
Mitat ................................................................................8-2
Mittaristo ......................................................................3-61
 LCD-näytön viestit ....................................................3-84
 Merkki- ja varoitusvalot ............................................3-69
 Mittariston käyttö .......................................................3-62
 Mittarit .......................................................................3-62
 Vaihdeilmaisin ...........................................................3-67
Mittarit ..........................................................................3-62
Moottori ..........................................................................8-2
Moottorin käynnistyspainike ........................................5-12
Moottorinumero ............................................................8-13
Moottoriöljy ..................................................................7-34
 Moottorin öljytason tarkistaminen
 (bensiinimoottori) ......................................................7-34
 Moottorin öljytason tarkistaminen 
 (dieselmoottori) ..........................................................7-35
 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen tarkistaminen .....7-36
Moottoritila ............................................................. 1-8, 7-3
Muita automaattisen ilmastoinnin toimintoja .............3-184
 Ionisaattori ...............................................................3-184
 Automaattinen tuuletuksen kytkentä .......................3-184
 Sisäilmankierron käyttö kattoluukku auki ...............3-184
Mukiteline ...................................................................3-188
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Multimediajärjestelmä ....................................................4-2
 Antenni .........................................................................4-2
 Audio-/video-/navigointijärjestelmä (AVN) ................4-4
 Audiojärjestelmän ohjauspyöränäppäimet ...................4-3
 Autoradion toiminta .....................................................4-5
 Bluetooth®-handsfree ..................................................4-4
 Lisälaite (AUX)-, USB- ja iPod®-liitännät .................4-2
Murtohälytinjärjestelmä ................................................3-22
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus .........................7-31
Määräaikaishuolto...........................................................7-9
 Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa ja 
 kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja
 (bensiinimoottori, ei koske Eurooppaa) ....................7-19
 Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa ja 
 kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
 (bensiinimoottori, koskee Eurooppaa) .......................7-13
 Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa ja 
 kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja 
 (dieselmoottori, ei koske Eurooppaa) ........................7-29
 Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa ja 
 kun autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja
 (dieselmoottori, koskee Eurooppaa) ..........................7-24
 Tavallinen huolto-ohjelma 
 (bensiinimoottori, ei koske Eurooppaa) ....................7-15
 Tavallinen huolto-ohjelma
 (bensiinimoottori, koskee Eurooppaa) .......................7-10
 Tavallinen huolto-ohjelma 
 (dieselmoottori, ei koske Eurooppaa) ........................7-26
 Tavallinen huolto-ohjelma
 (dieselmoottori, koskee Eurooppaa) ..........................7-21

Mäkilähtöavustin (HAC) ..............................................5-51

Nelivetojärjestelmä .......................................................5-55
 Auton kaatumisvaaran vähentäminen ........................5-61
 Nelivedon toiminta ....................................................5-57
 Toimenpiteet hätätilanteessa ......................................5-60
Nopeudenrajoitin ........................................................5-182
 Nopeudenrajoittimen käyttö ....................................5-182

Ohjauspyörä ..................................................................3-26
 Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö ....................3-27
 Ohjauspyörän lämmitin .............................................3-27
 Sähköinen ohjaustehostin ..........................................3-26
 Äänimerkki ................................................................3-28
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö .......................3-27
Ohjauspyörän lämmitin ................................................3-27
Omatoiminen huolto .......................................................7-7
 Huolto-ohjelma (omatoimiset tarkastus- ja 
 huoltotoimenpiteet) ......................................................7-8
Ongelmatilanteen tapahtuessa ajon aikana .....................6-2
 Jos moottori sammuu ajon aikana ...............................6-2
 Jos moottori sammuu risteyksessä ...............................6-2
 Jos rengas tyhjenee ajon aikana ...................................6-3
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Ovien lukot ...................................................................3-13
 Automaattinen ovien lukitus ja lukituksen avaus ......3-16
 Lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta .................3-14
 Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta ................3-13
 Sähköinen lapsilukko  ................................................3-17
 Takamatkustajavaroitin (ROA) ..................................3-20
 Takaovien automaattinen turvalukitus (SEA) ............3-18
 Takaovien lapsilukko .................................................3-17
 Turvalukitus ...............................................................3-16

Panoraamakattoluukku .................................................3-41
 Aurinkoverho .............................................................3-42
 Kattoluukku auki -varoitus ........................................3-45
 Kattoluukun avaaminen .............................................3-42
 Kattoluukun kallistaminen   .......................................3-43
 Kattoluukun ohjauksen alustaminen ..........................3-44
 Kattoluukun sulkeminen ............................................3-43
Peilit ..............................................................................3-29
 Pysäköintiaputoiminto ...............................................3-35
 Sisätaustapeili ............................................................3-29
 Sivutaustapeilit ...........................................................3-32
Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) .........................5-50
Perävaunun vetäminen (Eurooppa) ............................5-226
 Ajaminen perävaunun kanssa ..................................5-231
 Perävanun vetäminen ...............................................5-227
 Perävaunua vetävän auton huolto ............................5-234

 Perävaunun vetämiseen liittyvät tarvikkeet .............5-230
Peruutuskamera (tyyppi A) .........................................3-131
Peruutuskamera (tyyppi B) .........................................3-132
Peruutustutka ..............................................................3-133
Polttimoiden tehot...........................................................8-3
Polttimot .......................................................................7-80
 Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen 
 säätäminen (Eurooppa) ..............................................7-85
 Ajovalon, seisontavalon, suuntavilkun ja 
 päiväajovalon polttimon vaihtaminen .......................7-81
 Etusumuvalon vaihtaminen .......................................7-84
 Lisäjarruvalon vaihtaminen .......................................7-93
 Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen ...........7-94
 Sisävalojen polttimoiden vaihtaminen .......................7-94
 Sivusuuntavilkkujen polttimoiden vaihtaminen ........7-91
 Takayhdistelmävalon polttimon vaihtaminen ............7-91
Polttoaineen laatuvaatimukset ....................................... F-6
 Auton käyttö ulkomailla ............................................. F-9
 Bensiini (lyijyllinen) ................................................... F-7
 Bensiini (lyijytön) ....................................................... F-7
 Biodiesel ................................................................... F-10
 Dieselmoottori ............................................................ F-9
 Etanolia ja metanolia sisältävä bensiini ...................... F-7
 MTBE:n käyttö ........................................................... F-8
 Muut polttoaineet ........................................................ F-8
 Polttoaineen lisäaineet ................................................ F-9
 Polttoainetarra ............................................................. F-6
 Älä käytä metanolia polttoaineena ............................. F-9
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Polttoaineensuodatin (dieselmoottori) ..........................7-43
 Polttoaineensuodattimen (patruunan) vaihtaminen ...7-43
 Veden poistaminen polttoaineensuodattimesta ..........7-43
Polttoainesäiliön luukku ...............................................3-58
Polttoainetarra ...............................................................8-15
 Bensiinimoottori ........................................................8-15
 Dieselmoottori ...........................................................8-15
Pyörän vaihtaminen ......................................................6-17
Pysäköintiaputoiminto ..................................................3-35
Pysäköintitutka ...........................................................3-137
Pysäköintitutka (taskupysäköinti ja 
ruutupysäköinti peruuttaen) ........................................3-143
 Järjestelmän toiminta (poistumisavustin) ................3-156
 Järjestelmän toiminta (pysäköintitila) .....................3-148
 Järjestelmän toimintahäiriö ......................................3-156
 Järjestelmän toimintahäiriö ......................................3-160
 Lisäohjeet (viestit) ...................................................3-155
 Lisäohjeet (viestit) ...................................................3-160
 Tilanteet, joissa järjestelmä ei toimi ........................3-145
 Toiminnan edellytykset ............................................3-144
Pysäköintitutkajärjestelmä ..........................................3-131
 Peruutuskamera (tyyppi A) ......................................3-131
 Peruutuskamera (tyyppi B) ......................................3-132
 Peruutustutka ...........................................................3-133
 Pysäköintitutka .........................................................3-137
 Surround-kamerajärjestelmä ....................................3-140

Pyyhkimet ja pesimet .................................................3-126
 Lasinpesimet ............................................................3-128
 Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin .................3-129
 Tuulilasinpyyhkimet ................................................3-127
Pääntuki ........................................................................2-19
Päästöjenrajoitusjärjestelmä .......................................7-103
 Auton uudelleenkäynnistyksen eston poisto ...........7-110
 Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä ........  7-103
 Kampikammion tuuletusjärjestelmä ........................7-103
 Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä ...................7-104
 SCR-järjestelmän toimintahäiriö .............................7-109
 Selektiivinen katalyyttinen pelkistys .......................7-107
 Urealiuoksen lisääminen ..........................................7-111
 Urealiuoksen puhtaus ...............................................7-114
 Urealiuoksen säilyttäminen .....................................7-114
 Urealiuos vähiss -varoitusviesti ...............................7-108
 Ureamittari ...............................................................7-107

Raitisilmasuodatin ........................................................7-45
 Suodattimen tarkastaminen ........................................7-45
 Suodattimen vaihtaminen ..........................................7-45
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Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) .................6-9
 Matalan rengaspaineen varoitusvalo .........................6-11
 Rengaspaineanturilla varustetun pyörän 
 vaihtaminen ................................................................6-13
 Rengaspaineen tarkistaminen ......................................6-9
 Rengaspaineen valvontajärjestelmä ...........................6-10
 Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian 
 merkkivalo .................................................................6-12
 Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus ja 
 rengaspaineen osoitus ................................................6-11
Rengasrikko (jos autossa on varusteena 
paikkaussarja) ...............................................................6-26
 Johdanto .....................................................................6-26
 Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen 
 käyttöön .....................................................................6-27
 Rengaspaineiden mittaaminen ...................................6-31
 Renkaanpaikkaussarjan käyttö ...................................6-29
 Renkaanpaikkaussarjan osat ......................................6-28
Rengasrikko (jos autossa on varusteena vararengas) ...6-15
 Pyörän vaihtaminen ...................................................6-17
 Tunkin tarra ................................................................6-24
 Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus ....................6-25
 Tunkki ja työkalut ......................................................6-15
 Varapyörän irrotus ja kiinnitys ..................................6-16
Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra ........8-13
Renkaat ja vanteet.........................................................7-53
 Matalan profiilisuhteen renkaat .................................7-62
 Pyörien paikanvaihto .................................................7-55
 Pyörien suuntaus ja tasapainotus ...............................7-56

 Rengaspaineiden mittaaminen ...................................7-55
 Renkaan sivupinnan merkinnät .................................7-58
 Renkaan vaihtaminen .................................................7-57
 Renkaiden huoltaminen .............................................7-53
 Renkaiden huoltaminen .............................................7-58
 Renkaiden pitokyky ...................................................7-58
 Suositeltavat rengaspaineet kylmissä renkaissa ........7-54
 Vanteen vaihtaminen ..................................................7-58
Renkaiden ja vanteiden tekniset tiedot ...........................8-4
Renkaiden nopeusluokitus ja kantavuus (Eurooppa) .....8-5
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW )....5-128
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-128
 Järjestelmän kuvaus .................................................5-128
 Varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ......................5-130
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW ) / 
risteävän liikenteen törmäyksenestojärjestelmä 
(RCCA)  ......................................................................5-150
 Järjestelmän kuvaus .................................................5-150
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-151
 Varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ......................5-152

Seisontajarru .................................................................5-32
Seisontajarrun tarkistus.................................................7-42
 Seisontajarrun tarkastaminen .....................................7-42
Sisätaustapeili ...............................................................3-29
Sisätilat (I) ......................................................................1-4
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Sisätilat (II) .....................................................................1-5
Sisävalot ......................................................................3-122
Sivutaustapeilit .............................................................3-32
Sivuverho ....................................................................3-199
Sulakkeet ......................................................................7-63
 Mittariston sulakerasian sulakkeen vaihtaminen .......7-64
 Moottoritilan sulakerasian sulakkeen vaihtaminen ...7-65
 Sulake-/relerasian kuvaus ..........................................7-66
Suositus: lasten on aina matkustettava takapenkillä ....2-40
Surround-kamerajärjestelmä .......................................3-140
Sähköinen ohjaustehostin .............................................3-26
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) .............................5-34
Sähkötoiminen takaluukku ...........................................3-49
Sähkötoimiset ikkunat ..................................................3-36
Säilytyslokero .............................................................3-185
 Aurinkolasikotelo .....................................................3-186
 Hansikaslokero .........................................................3-185
 Jäähdytetty säilytyslokero ........................................3-186
 Keskikonsolin säilytyslokero ...................................3-185
 Kotelo .......................................................................3-187
 Tavaratilan pohjakotelo............................................3-187

Takaistuimet ..................................................................2-12
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin ....................3-129
Takaluukku ...................................................................3-47
Takaluukun automaattinen avaus .................................3-55
Takamatkustajavaroitin (ROA) .....................................3-20
Takaovien automaattinen turvalukitus (SEA) ..............3-18
Takaovien lapsilukko ....................................................3-17
Tämän käsikirjan käyttö ................................................ F-5
Tärkeitä turvaohjeita .......................................................2-2
 Aja maltillisella nopeudella .........................................2-3
 Auton turvallisuus edellyttää säännöllistä huoltoa ......2-3
 Kuljettajan keskittymistä häiritsevät tekijät ................2-2
 Käytä aina turvavyötä ..................................................2-2
 Lasten on aina käytettävä sopivaa turvaistuinta ..........2-2
 Turvatyynyyn liittyviä vaaratilanteita ..........................2-2
Tavaramerkit .................................................................4-36
Tavaratilan näkösuoja  ................................................3-197
Tavaratilan pohjakotelo ..............................................3-187
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) – (kameratyyppinen) ....5-76
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 anturi ..........................................................................5-80
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ........................5-78
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi ...........................5-76
 Järjestelmän rajoitukset .............................................5-84
 Järjestelmän toimintahäiriö ........................................5-82
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Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) – anturiyhdistelmätyyppi 
(etututka ja etukamera) (koskee Eurooppaa) ................5-88
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 anturi ..........................................................................5-92
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ........................5-90
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi ...........................5-88
 Järjestelmän rajoitukset .............................................5-97
 Järjestelmän toimintahäiriö ........................................5-95
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) – anturiyhdistelmätyyppi 
(etututka ja etukamera) (koskee Lähi-Itää) ................5-103
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 anturi ........................................................................5-107
 Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) 
 varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ......................5-105
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .........................5-103
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-112
 Järjestelmän toimintahäiriö ......................................5-110
Tuhkakuppi .................................................................3-188
Tunkin tarra ..................................................................6-24
Tunkki ja työkalut .........................................................6-15
Turvaistuimen asentaminen ..........................................2-43
Turvaistuimen valinta ...................................................2-41
Turvallisuusviestit .......................................................... F-5
Turvalukitus ..................................................................3-16
Turvatyynyjärjestelmä ..................................................2-54
 Miksi autoni turvatyynyt eivät lauenneet 
 törmäystilanteessa? ....................................................2-67

 Missä turvatyynyt sijaitsevat? ...................................2-57
 Mitä tapahtuu, kun turvatyyny on lauennut? .............2-65
 Muita turvaohjeita ......................................................2-73
 Turvatyynyjärjestelmän hoitaminen ..........................2-72
 Turvatyynyjärjestelmän toiminta ...............................2-62
 Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät ...............2-73
Turvatyynyjärjestelmän hoitaminen .............................2-72
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät ..................2-73
Turvavyöjärjestelmä .....................................................2-31
Turvavyön varoitusvalo ................................................2-28
Turvavyöt ......................................................................2-27
 Lisää turvavöitä koskevia turvaohjeita  .....................2-37
 Turvavöiden kunnossapito  ........................................2-39
 Turvavöitä koskevia turvaohjeita  .............................2-27
 Turvavyöjärjestelmä ..................................................2-31
 Turvavyön varoitusvalo .............................................2-28
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto .......................3-181
 Automaattinen huurteenpoisto (vain osana 
 automaattista ilmastointijärjestelmää) .....................3-183
 Automaattinen ilmastointijärjestelmä ......................3-182
 Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä .......................3-181
Tuulilasinäyttö (HUD) ................................................3-108
Tuulilasinpyyhkimet ...................................................3-127
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Ulkopuolen varusteet ....................................................3-46
 Kattoteline ................................................................3-200
 Konepelti ....................................................................3-46
 Polttoainesäiliön luukku ................................ 3-58, 3-200
 Sähkötoiminen takaluukku ........................................3-49
 Takaluukku .................................................................3-47
 Takaluukun automaattinen avaus ...............................3-55
Ulkopuoli (I) ...................................................................1-2
Ulkopuoli (II) ..................................................................1-3
Ulkovalot ....................................................................3-111
USB-laturi ...................................................................3-191

Vaaralliset ajo-olosuhteet ............................................5-218
 Ajaminen pimeällä ...................................................5-219
 Ajaminen sateessa ....................................................5-219
 Ajaminen syvässä vedessä .......................................5-220
 Auton kaatumisvaaran vähentäminen ......................5-221
 Kaarreajo ..................................................................5-219
 Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen .......................5-218
 Moottoritiellä ajaminen ...........................................5-220
 Vaaralliset ajo-olosuhteet .........................................5-218
Vaateripustin ...............................................................3-195
Vaatimustenmukaisuusvakuutus ...................................8-14

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (audiojärjestelmä) .....4-37
 CE RED -merkintä EU-maissa ..................................4-37
 FCC ............................................................................4-38
 Meksikon IFETEL .....................................................4-39
 NCC-merkintä Taiwanissa .........................................4-39
 RoHS-merkintä Taiwanissa .......................................4-37
Vaihdeilmaisin ..............................................................3-67
Vaihtovirtamuunnin ....................................................3-192
Vakionopeussäädin .....................................................5-192
 Vakionopeussäätimen käyttö ...................................5-192
Valojen vastaanottotoiminto  ......................................3-121
Valot ............................................................................3-111
 Sisävalot ...................................................................3-122
 Ulkovalot .................................................................3-111
 Valojen vastaanottotoiminto  ...................................3-121
Varapyörän irrotus ja kiinnitys .....................................6-16
Varotoimenpiteet .............................................................2-6
 Etuistuimet ...................................................................2-7
 Istuinlämmitys ja -ilmastointi ....................................2-24
 Pääntuki .....................................................................2-19
 Takaistuimet ...............................................................2-12
Virtalukko .......................................................................5-7
 Avaimellinen virtalukko ..............................................5-7
 Moottorin käynnistyspainike .....................................5-12
Virtapistoke .................................................................3-190
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät ...........................8-7
 Moottoriöljysuositus (Eurooppa) .................................8-9
 Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus ...........................8-9
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VSM-järjestelmä ...........................................................5-49

Äänimerkki ...................................................................3-28
Älyavain ..........................................................................3-7
Älykäs vakionopeussäädin ja automaattinen moottorin 
sammutus- ja käynnistysjärjestelmä  ..........................5-198
 Ajoneuvojen välisen etäisyyden anturi ....................5-208
 Järjestelmän rajoitukset ...........................................5-211
 Mukautuvan vakionopeussäätimen herkkyyden 
 säätäminen ...............................................................5-210
 Siirtyminen tavalliseen vakionopeussäätöön ...........5-211
 Älykkään vakionopeussäätimen ajoneuvojen 
 välinen etäisyys ........................................................5-205
 Älykkään vakionopeussäätimen käyttökytkin .........5-198
 Älykkään vakionopeussäätimen nopeus ..................5-199
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