
OMANIKU KÄSIRAAMAT
Kasutamine
Hooldus

Kogu käesolevas “Omaniku käsiraamatus” toodud informatsioon oli
kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldami-
seks jätab HYUNDAI endale siiski õiguse oma tooteid igal hetkel ja ilma
eelneva teatamiseta muuta.

See käsiraamat kehtib kõikide mudeliversioonide kohta ning selles on
kirjeldatud nii standard- kui ka lisavarustuse kasutamist. 
Seetõttu võite siit leida ka sellist infot, mis teie isikliku sõiduki kohta ei
kehti.
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Teie HYUNDAI ehitust ei tohi mingil moel muuta. Mis tahes auto ehituses tehtud muudatused
võivad mõjuda halvasti teie HYUNDAI töökorrale, sõiduohutusele ja vastupidavusele ning
võivad olla vastuolus autole antud garantiide tingimustega. Teatud ümberehitused võivad olla
vastuolus ka autoregistrikeskuse ja muude seadusandlike organite poolt kehtestatud
õigusaktidega.

Teie auto varustusse kuulub elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem ja mitmed teised elekt-
roonilised komponendid. Valesti paigaldatud või seadistatud raadiosaatja/mobiiltelefon võib
selliste elektroonikasüsteemide töökorrale halvasti mõjuda. Seepärast soovitame järgida väga
hoolikalt kõiki raadiosideseadme tootja juhiseid või küsida oma HYUNDAI edasimüüjalt nõu
vajalike ettevaatusabinõude ja erijuhiste kohta, kui olete otsustanud sellise seadme oma
autosse paigaldada.

ETTEVAATUST: TEIE HYUNDAI EHITUSE MUUTMINE

RAADIOSAATJA VÕI MOBIILTELEFONI PAIGALDAMINE AUTOSSE
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Sellest käsiraamatust leiate mitmeid lõike pealkirjadega OHTLIK, HOIATUS, ETTE-
VAATUST ja NB!.
Need pealkirjad tähendavad järgnevat:  

HOIATUSED JA OHUTUSNÕUDED

OHTLIK juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, milles antud info eiramine
lõppeb raskete või surmavate keha-
vigastustega.

OHTLIK

HOIATUS juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, milles antud info eiramine
võib põhjustada raskeid või surma-
vaid kehavigastusi.

ETTEVAATUST juhib tähelepanu ohtli-
kule olukorrale, milles antud info
eiramine võib põhjustada kergemaid
või keskmise raskusega kehavigas-
tusi.

ETTEVAATUST

NB! juhib tähelepanu olukorrale, milles
antud info eiramine võib kahjustada teie
autot.

NB!
HOIATUS
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EESSÕNA

Õnnitleme teid uue auto puhul ja täname HYUNDAI sõiduki valimise eest! Meil on hea meel öelda teile tere tulemast
kõigi nende hulka, kes sõitu HYUNDAIga hinnata oskavad. Eesrindlikud tehnilised lahendused ja erakordselt kvali-
teetne teostus, mis iseloomustavad iga meie valmistatud autot, lasevad meil HYUNDAI üle tõelist uhkust tunda.
Käesolev “Omaniku käsiraamat” tutvustab teile teie uue HYUNDAI kõiki omadusi ja kasutamist. Oma uue HYUNDAIga
tutvumiseks lugege see käsiraamat enne esimest sõidukorda tähelepanelikult läbi, et saaksite sõitu oma uue autoga
täielikult nautida.
See käsiraamat sisaldab tähtsat ohutusalast teavet ning juhiseid auto juhtseadmete ja turvavarustuse kasutamiseks,
mida järgides on autosõit lihtne ja ohutu.
Lisaks leiate sellest käsiraamatust teavet hooldustööde kohta, mille abil saate hoida oma auto laitmatus korras veel
pikki aastaid. Kõik vajalikud auto hooldus- ja remonttööd on soovitatav teostada volitatud HYUNDAI teeninduses.
Ametlikud HYUNDAI teenindused on ette valmistatud tipptasemel teeninduse, kvaliteetse hoolduse ja igasuguse muu
vajaliku abi osutamiseks.
“Omaniku käsiraamatut” tuleb pidada teie auto lahutamatuks osaks. Hoidke seda alati autos, et saaksite sellest
vajadusel igal hetkel abi otsida. Kui müüte oma auto uuele omanikule, tuleb see käsiraamat autosse jätta, et ka
järgmine omanik saaks tähtsa ohutusalase info ning auto kasutamist ja hooldamist puudutava teabega tutvuda.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Copyright 2014 HYUNDAI Motor Company. Kõik õigused kaitstud. Ühtki selle väljaande osa ei tohi ilma HYUNDAI
Motor Company eelneva kirjaliku loata mis tahes kujul ja mis tahes meetodiga reprodutseerida, taasesituseks salves-
tada ega edastada.

HYUNDAI tehnilistele nõuetele mittevastavate madala kvaliteediga kütuste ja määrdeainete kasutamine
võib lõppeda mootori ja käigukasti tõsiste kahjustustega. Kasutage alati vaid kõrge kvaliteediga kütuseid
ja määrdeaineid, mille tehnilised näitajad vastavad käsiraamatu osas “Tehnilised andmed ja tarbijainfo” 
(lk 8-6) toodud andmetele.

ETTEVAATUST
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Soovime, et saaksite sõitu oma auto-
ga alati täielikult nautida. See
“Omaniku käsiraamat” võib teile see-
juures mitmeti abiks olla. Ülevaate
saamiseks “Omaniku käsiraamatu”
sisust vaadake läbi raamatu alguses
olev sisukord. Lisaks on ka iga pea-
tüki esimestel lehekülgedel üksik-
asjalik sisukord selles peatükis käsit-
letavatest teemadest.

Teie ja kõigi kaasliiklejate ohutus on
väga tähtis. See “Omaniku käsi-
raamat” sisaldab mitmeid kasulikke
ohutusnõudeid ja ettevaatusabinõu-
sid. Nendega juhitakse teie tähele-
panu võimalikele ohtudele, mille tõttu
teie ise või teised inimesed võivad
viga saada või teie auto kahjustuda.
Autosse kinnitatud hoiatuskleebised
ja selles käsiraamatus toodud hoia-
tused kirjeldavad selliseid ohte ning
annavad nõu, kuidas neid vältida ja
riske vähendada.
Kõik hoiatused ja juhtnöörid, mida
käesolev käsiraamat sisaldab, on
mõeldud teie igakülgse ohtuse taga-
miseks. Ohutusnõuete ja kirjeldatud
ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda raskete või surmavate keha-
vigastustega.
Eriti olulisele infole tähelepanu juhti-
miseks on selles käsiraamatus kasu-
tatud läbivalt HOIATUSSÜMBOLIT ja
pealkirju OHTLIK, HOIATUS, ETTE-
VAATUST ja NB!.

See on hoiatussümbol. Se-
da kasutatakse teie hoiata-
miseks ohtude eest, mille
tagajärjeks võivad olla tõsi-
sed ja isegi surmavad keha-
vigastused. Vigastuste välti-
miseks järgige kõiki sellele
sümbolile järgnevaid ohutus-
nõudeid ja juhiseid väga
hoolikalt. Hoiatussümbol eel-
neb alati ka pealkirjadele
OHTLIK, HOIATUS ja ETTE-
VAATUST.

KUIDAS SEDA 
KÄSIRAAMATUT KASUTADA

Sissejuhatus

OHTLIK juhib tähelepanu oht-
likule olukorrale, milles antud
info eiramine lõppeb raskete või
surmavate kehavigastustega.

OHTLIK

HOIATUS juhib tähelepanu oht-
likule olukorrale, milles antud
info eiramine võib põhjustada
raskeid või surmavaid keha-
vigastusi.

HOIATUS

HOIATUSED JA
OHUTUSNÕUDED
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Sissejuhatus

NB! juhib tähelepanu olukorrale,
milles antud info eiramine võib
kahjustada teie autot.

Bensiinimootor
Pliivaba bensiin
Euroopa mudelid
Auto optimaalse suutlikkuse tagami-
seks soovitame kasutada pliivaba
bensiini, mille oktaanarv (RON) on
vähemalt 95 ja detonatsioonikindluse
indeks (AKI) 91 või kõrgem.  (Ärge
kasutage metanooli sisaldavaid kütu-
seid.)
Võite kasutada ka pliivaba bensiini,
mille oktaanarv jääb vahemikku
91–94 ja detonatsioonikindluse indeks
vahemikku 87–90, kuid see võib 
põhjustada auto suutlikkuse kerget
langust. 

Välja arvatud Euroopa mudelid
Teie uus auto on ette nähtud tööta-
ma pliivaba bensiiniga, mille oktaan-
arv (RON) on vähemalt 91 ja deto-
natsioonikindluse indeks (AKI) 87 või
kõrgem. (Ärge kasutage metanooli
sisaldavaid kütuseid.)

Teie auto vajab maksimaalse suut-
likkuse saavutamiseks PLIIVABA
KÜTUST, mis vähendab ühtlasi 

kahjulike heitgaaside teket ning 
süüteküünalde määrdumist.

ÄRGE KASUTAGE KUNAGI PLIID
SISALDAVAT KÜTUST! Pliid sisal-
dava kütuse kasutamine mõjub
kahjulikult katalüüsmuundurile,
kahjustab mootori juhtsüsteemi
hapnikuandurit ja tekitab häireid
heitgaaside kontrollsüsteemi töös.
Ärge lisage kütusepaaki kunagi
mingeid toitesüsteemi puhastus-
aineid, kui need pole ette nähtud
spetsiaalselt teie autole (soovita-
me küsida täpsemat teavet volita-
tud HYUNDAI teenindusest).

NB!

NB!

• Kui tankimispüstol katkestab
automaatselt kütuse juurde-
voolu, ärge lisage paaki roh-
kem kütust.

• Kontrollige alati üle, kas
kütusepaagi kork on korra-
likult kinni, et vältida kütuse
väljumist paagist avarii korral.

HOIATUS  

ETTEVAATUST juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, milles antud
info eiramine võib põhjustada
kergemaid või keskmise rasku-
sega kehavigastusi.

ETTEVAATUST

NÕUDED KÜTUSELE
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Sissejuhatus
Etanooli ja metanooli sisaldav
bensiin
Bensiini ja etanooli (teraviljapiirituse)
segu ning metanooli (puupiiritust)
sisaldavat bensiini turustatakse 
mitmetes riikides pliivaba või pliid
sisaldava bensiini asemel või nende-
ga paralleelselt.
Ärge kasutage bensiini ja alkoholi
segu, milles on üle 10% etanooli, ega
metanooli sisaldavaid kütuseid.
Mõlemad eelkirjeldatud küttesegud
võivad põhjustada probleeme sõitmi-
sel ning kahjustada toitesüsteemi,
mootori juhtsüsteemi ja heitgaaside
kontrollsüsteemi.
Kui sõitmisel tekivad probleemid,
lõpetage otsekohe bensiini ja alko-
holi igat liiki segude kasutamine.

• Ärge kasutage kunagi kütte-
segu, mis sisaldab metanooli.

• Ärge kasutage kunagi bensiini ja
alkoholi segu, mis sisaldab üle
10% etanooli.

• Ärge kasutage kunagi pliiben-
siini ega ühtki teist pliid sisalda-
vat küttesegu.

Teie uue auto piiratud garantii ei
pruugi katta toitesüsteemi kahjus-
tusi ega suutlikkuse probleeme,
kui nende põhjuseks on mõni eel-
pool loetletud kütustest.

Muud kütused
Kui kasutate oma autos:

- räniühendeid (Si) sisaldavat
kütust,

- mangaaniühendeid (Mn, MMT)
sisaldavat kütust,

- ferrotseeni (Fe) sisaldavat kütust
või

- muid metallilisi lisandeid
sisaldavaid kütuseid,

võib see kahjustada autot, mootorit
ja süüteküünlaid ning põhjustada
vahelejätmisi mootori töös, halba 
kiirendamist, mootori väljasuremist,
katalüsaatori sulamist, ebatavalist
roostetamist, auto tööea lühenemist
vms. Sel juhul võib süttida ka heit-
gaaside kontrollsüsteemi häire indi-
kaatortuli.

Tootjapoolne garantii ei pruugi
katta toitesüsteemi kahjustusi ega
muid tehnilisi probleeme, kui
nende põhjuseks on mõni eelpool
loetletud kütustest.

NB!

Auto mootori ja toitesüsteemi kah-
justamise vältimiseks:

NB!
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MTBE-sisaldusega kütus
HYUNDAI soovitab mitte kasutada 
oma autos kütuseid, mis sisaldavad 
üle 15 mahuprotsendi MTBE-d 
(metüültertsiaarbutüüleetrit) (hapni-
kusisaldus 2,7 massiprotsenti).
Kütus, mis sisaldab üle 15 mahuprot-
sendi MTBE-d (hapnikusisaldus 2,7 
massiprotsenti), võib mõjuda halvas-
ti mootori jõudlusele, tekitada auru-
luku ja põhjustada raskusi käivita-
misel. 

Teie uue auto piiratud garantii ei 
pruugi katta toitesüsteemi kahjus-
tusi ega suutlikkuse probleeme, 
kui nende põhjuseks on kütus, 
mis sisaldab metanooli või üle 15 
mahuprotsendi MTBE-d (metüül-
tertsiaarbutüüleetrit) (hapniku-
sisaldusega 2,7 massiprotsenti).

NB!



Sissejuhatus

Ärge kasutage metanooli
Teie autos ei tohi kasutada kütuseid,
mis sisaldavad metanooli (puupiiri-
tust). Selline kütus võib vähendada
mootori jõudlust ja kahjustada toite-
süsteemi komponente, mootori juht-
süsteemi ja heitgaaside kontrollsüs-
teemi.

Kütuselisandid
HYUNDAI soovitab teil kasutada plii-
vaba bensiini, mille oktaanarv (RON)
on vähemalt 95 ja detonatsioonikindlu-
se indeks (AKI) 91 või kõrgem
(Euroopa mudelid) või pliivaba bensii-
ni, mille oktaanarv (RON) on vähemalt
91 ja detonatsioonikindluse indeks
(AKI) 87 või kõrgem (välja arvatud
Euroopa mudelid).
Autoomanikel, kes ei kasuta regulaar-
selt ei kvaliteetset bensiini ega kütuse-
lisandeid ning kelle autol tekivad käivi-
tusprobleemid või mootor ei tööta
enam ühtlaselt, soovitame lisada iga
15 000 km (Euroopa mudelid)/ 5 000
km (välja arvatud Euroopa mudelid)
läbimise järel ühe pudeli kütuselisan-
dit. Kütuselisandeid saate osta volita-
tud HYUNDAI esindustest, kust teile
antakse ka täpsed juhtnöörid nende
kasutamiseks. Ärge segage kokku eri-
nevaid kütuselisandeid.
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Auto kasutamine välismaal
Kui asute oma autoga reisile välis-
maale, kontrollige:
• millised nõuded kehtivad teises

riigis auto registreerimisele ja kind-
lustusele,

• kas sihtriigis on saada vajalikku
tüüpi kütust.

AUTO SISSESÕITMISE 
PROTSESS
Spetsiaalne sissesõitmise periood ei
ole vajalik. Kui järgite esimese 1000
km läbimisel paari lihtsat ettevaatus-
abinõud, võite tõsta oma auto suutlik-
kust, ökonoomsust ning pikendada
sõiduki tööiga.
• Ärge laske mootoril asjatult täis-

võimsusel töötada.
• Hoidke mootori pöörded sõidu ajal

vahemikus 2 000 p/min kuni 4 000
p/min.

• Ärge sõitke pikka aega järjest ühe-
suguse – väikese või suure – kiiru-
sega. Mootori töökiiruse muutmine
on kasulik selle korralikuks sisse-
töötamiseks.

• Vältige järsku pidurdamist, välja
arvatud hädaolukordades, et või-
maldada piduritel korralikult paika
minna.

• Esimese 2 000 km jooksul ärge ve-
dage oma autoga järelhaagist.

KASUTUSELT KÕRVALDATUD
SÕIDUKITE TAGASTAMINE
(EUROOPAS)
HYUNDAI edendab romusõidukite 
keskkonnasõbralikku käitlemist ning 
on valmis vastu võtma teie kasutuselt 
kõrvaldatud Hyundai auto vastavalt 
Euroopa Liidus kehtivale direktiivile 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
kohta.

Täpsemat teavet saate oma kohali-
kult HYUNDAI kodulehelt.



Enne autosse istumist 
• Kontrollige, kas kõik aknad, külje-

peeglid ja välistuled on puhtad ja
takistustest vabad.

• Eemaldage härmatis, lumi või jää.
• Vaadake üle rehvid – kontrollige,

kas rehvidel on ebaühtlase kulu-
mise märke või vigastusi.

• Vaadake auto alla – kas ei ole
märke leketest.

• Kui kavatsete tagurdada, kontrolli-
ge, et auto taga ei oleks mingeid
takistusi.

• Kontrollige, et kõik uksed, tagaluuk
ja kapott oleksid korralikult suletud
ja lukustatud.

• Reguleerige iste ja rool enda jaoks
sobivasse asendisse.

• Reguleerige paika sisemine taha-
vaatepeegel ja küljepeeglid.

• Kontrollige, kas kõik tuled tööta-
vad.

• Kinnitage oma turvavöö. Kontrolli-
ge, kas ka kõik kaassõitjad on oma
turvavöö kinnitanud.

• Kui süüde on sisse lülitatud (asen-
disse ON), kontrollige üle kõik
mõõdikud ja hoiatus-/indikaator-
tuled armatuurlaual ning teated
näidikuploki ekraanil.

• Kontrollige, et kõik autos olevad
esemed ja pagas oleks oma õigel
kohal ja korralikult kinnitatud.

RASKETE JA ELUOHTLIKE
VIGASTUSTE riski vähendami-
seks järgige alltoodud ettevaa-
tusabinõusid:
• Kinnitage ALATI oma turva-

vöö. Alati, kui auto liigub, pea-
vad kõik kaassõitjad olema
korralikult turvavöödega kin-
nitatud.

• Sõitke alati ettevaatlikult. Olge
alati valmis selleks, et teised
autojuhid või jalakäijad võivad
olla hooletud ja eksida.

• Keskenduge täielikult auto-
juhtimisele. Tähelepanu kao-
tanud autojuht võib väga
kergesti liiklusõnnetuse põh-
justada.

• Hoidke ees liikuva sõidukiga
alati ohutut pikivahet.

HOIATUS ENNE SÕIDU ALUSTAMIST 

Ärge juhtige KUNAGI autot, kui
olete tarbinud alkoholi või 
uimastavaid aineid!
Auto juhtimine joobeseisundis
või ravimite/uimastite mõju all
on väga ohtlik ning võib lõppe-
da liiklusõnnetuse ja RASKETE
või SURMAVATE KEHAVIGAS-
TUSTEGA.
Purjuspäi autojuhtimine on igal
aastal maanteedel surmaga lõp-
penud avariide peapõhjuseks.
Isegi väike kogus alkoholi mõjub
juhi refleksidele, tajule ja rea-
geerimiskiirusele. Kõigest üks
alkohoolne jook võib vähendada
teie võimet reageerida muutu-
nud sõidutingimustele ja häda-
olukordadele ning iga järgmise
joogiga muutub teie reageeri-
miskiirus veel halvemaks.
Auto juhtimine ravimite või
uimastavate ainete mõju all on
sama ohtlik või koguni ohtlikum
kui juhtimine alkoholijoobes.

(Jätkub)

HOIATUS 



Võtmega keeratav süütelukk 
(kui on varustuses)SÜÜTELUKK 

RASKETE JA ELUOHTLIKE
VIGASTUSTE riski vähendami-
seks järgige alltoodud ettevaa-
tusabinõusid:
• Ärge lubage lastel ega täis-

kasvanutel, kes ei tunne teie
autot, KUNAGI süütevõtit
süütelukku panna ega min-
geid muid käivitussüsteemiga
seotud osi puutuda. Auto võib
ootamatult liikuma hakata ja
põhjustada õnnetuse.

• Kui auto liigub, ärge proovige
kunagi süütevõtit või muid
juhtseadmeid kasutada läbi
rooliratta. Läbi rooliratta pan-
dud käsi võib põhjustada
kontrolli kaotamise auto liiku-
mise üle, mille tagajärjel võib
juhtuda avarii.

HOIATUS 

• Ärge keerake süütevõtit süü-
telukus asendisse LOCK või
ACC kunagi siis, kui auto lii-
gub, v.a hädaolukorras. Selle
tagajärjel mootor seiskub
ning rooli- ja pidurivõimendi
lõpetavad töö.
Nii võib kaduda kontroll auto
liikumissuuna ja pidurdamise
üle ning võib juhtuda avarii.

• Enne juhiistmelt lahkumist
kontrollige alati üle, et käsi-
käigukasti puhul oleks sees
esimene käik ning automaat-
käigukasti puhul oleks käigu-
kang parkimisasendis P, see-
järel rakendage korralikult
seisupidur ja keerake süüte-
võti asendisse LOCK.
Kui neid ettevaatusabinõusid
ei järgita, võib auto ootama-
tult liikuma hakata.

HOIATUS 

(Jätkub)
Kui juhite autot joobeseisundis
või uimastavate ainete mõju all,
suureneb märgatavalt tõenäo-
sus, et võite teha raske avarii.
Palun ärge juhtige autot, kui
olete tarbinud alkoholi või
uimastavaid aineid, ega sõitke
juhiga, kes on uimastavate
ainete mõju all või ei ole kaine.
Valige seltskonnast välja üks
kaine juht või kutsuge takso.



Võtmega keeratava süüteluku asendid 

Süüteluku
asend Tegevus Märkus

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

Selles asendis läheb rool kaitseks auto
ärandamise eest lukku. (Mitte kõikidel
mudelitel)

ACC
Kasutada saab elektrilisi lisaseadmeid.

Rool avaneb lukustusest. 
Kui süütevõtit on asendisse ACC raske 
keerata, keerake rooli pinge kõrvaldamiseks
veidi paremale-vasakule ning proovige
samal ajal võtit keerata.

ON

See on normaalne süütevõtme asend, kui mootor on käivitatud ja
töötab. 
Kasutada saab kõiki funktsioone ja seadmeid. 
Kui keerate süüteluku asendist ACC asendisse ON, saate 
kontrollida, kas näidikuploki hoiatustuled töötavad.

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

START Mootori käivitamiseks keerake süütelukk asendisse START. 
Kui vabastate võtme, läheb süütelukk tagasi asendisse ON.

Mootorit käivitatakse seni, kuni vabastate
võtme.



Mootori käivitamine Bensiinimootori käivitamine 
Käsikäigukastiga mudel:
1.Kontrollige, et seisupidur oleks

rakendatud.
2.Kontrollige, et käigukang oleks

neutraalasendis (vabakäigul).
3.Vajutage ja hoidke siduri- ja piduri-

pedaali all.
4.Keerake süütevõti süütelukus

asendisse START. Hoidke võtit
selles asendis seni, kuni mootor
käivitub (maksimaalselt 10 sekun-
dit), seejärel vabastage võti.

• Kandke auto juhtimise ajal
alati selleks sobivaid jalat-
seid. Ebaõiged jalanõud (nt
tikk-kontsad, suusasaapad,
sandaalid, plätud jms) võivad
segada piduri-, siduri- (kui on
varustuses) ja gaasipedaali
normaalset kasutamist.

• Ärge vajutage mootori käivita-
mise ajal gaasipedaali. Auto
võib järsult kohalt liikuda ja
õnnetuse põhjustada.

• Oodake pärast käivitamist
seni, kuni mootori pöörded on
normaaltasemel. Kui mootori
pöörded on kõrged ja piduri-
pedaal vabastatakse, võib
auto väga järsult kohalt lii-
kuda.

HOIATUS 

Kasulik teave
• Ärge oodake ühe koha peal, kuni

mootor soojeneb.
Hakake mõõdukatel mootoripööre-
tel kohe sõitma. (Vältige järsku
kiirendamist ja aeglustamist.)

• Vajutage piduripedaal mootori käi-
vitamise ajaks alati alla. Ärge vaju-
tage mootori käivitamise ajal gaasi-
pedaali. Ärge laske mootoril töötada
kõrgetel pööretel, kui see alles soo-
jeneb.

i

Siduri kasutamine 
(kui on varustuses)
Siduripedaal tuleb kuni põrandani
alla vajutada, enne kui:

- käivitate mootori;
Mootor ei käivitu, kui siduripedaali
ei vajutata.

- vahetate käiku.

• Ärge toetage oma jalga sõidu
ajal pidevalt siduripedaalile.

• Ärge kasutage sidurit auto pai-
galhoidmiseks kallakul (nt rohe-
lise tule ootamise ajal vms).

• Müra ja siduri kahjustamise väl-
timiseks vajutage siduripedaal
alati lõpuni alla.

• Ärge alustage liikumist teise
käiguga, välja arvatud juhul, kui
tee on libe.

Kui vabastate siduripedaali, tehke
seda aeglaselt. Sõidu ajal peab
siduripedaal olema alati täielikult
vabastatud. 

NB!

Siduri asjatu kulumise ja kahjus-
tamise vältimiseks: 



Käigu allavahetus
Kui sõitu on vaja tihedas liikluses või
järsul mäkketõusul aeglustada, vahe-
tage käik madalamaks, et vältida
mootori liigset koormamist. 
Käigu madalamaks vahetamine
vähendab ka mootori väljasuremise
ohtu ning tagab parema kiirenduse,
kui sõidukiirust on taas vaja tõsta. 
Kui auto on järsul laskumisel, aitab
madalam käik tänu mootoriga pidur-
damisele säilitada ohutut kiirust ning
pikendab pidurite tööiga. 

Mootori, siduri ja käigukasti kah-
justamise vältimiseks:

• Käigu allavahetamisel viiendalt
(5)5) käigult neljandale (4) e
ettevaatlik, et te ei lükkaks
käigukangi kogemata külgsuu-
nas nii, et sisse läheb hoopis
teine (2) käik. Niivõrd järsk käigu
allavahetus võib tõsta mootori
pöörded nii kõrgele, et tahho-
meetri osuti liigub punasele
alale.

• Ärge vahetage käiku madala-
maks korraga üle kahe käigu
võrra. Samuti ärge vahetage
käiku madalamaks, kui mootor
töötab väga kõrgetel pööretel
(5000 p/min või rohkem). Selline
käigu allavahetus võib mootorit,
sidurit ja käigukasti kahjustada.

Head tavad käsikäigukasti
kasutamisel 
• Ärge sõitke mäest alla kunagi

vabakäiguga. See on äärmiselt
ohtlik.

• Ärge hoidke jalga pidevalt piduri-
pedaalil. See võib põhjustada pidu-
rite ja nendega seotud osade
ülekuumenemist ja häireid pidurite
töös.
Selle asemel vähendage pikkadel
laskumistel kiirust ja vahetage käik
madalamaks. Sel juhul aitab sõitu
aeglustada ka nn mootoriga pidur-
damine.

• Enne käigu allavahetamist aeglus-
tage sõitu. Nii väldite mootori pöö-
rete liigset kerkimist, mis võiks
mootorit kahjustada.

• Tugeva külgtuule korral aeglustage
sõitu. See tagab teile oma auto üle
märksa parema kontrolli.

• Veenduge, et auto oleks enne
käiguvahetust tagasikäigule (R)
täielikult seiskunud. Vastasel juhul
võib käigukast kahjustuda.

• Libedal pinnasel sõites olge äärmi-
selt ettevaatlik. Eriti ettevaatlik olge
pidurdamisel, kiirendamisel ja
käigu vahetamisel. Libedal pinna-
sel võivad veorattad auto kiiruse
järsu muutumise tõttu haardumise
kaotada ja auto võib kaotada juhi-
tavuse ning põhjustada avarii.

Kui tee on libe, ärge vahetage
käiku mootoriga pidurdamiseks
kõrgemalt käigult madalamale
liiga järsult. Auto võib libisema
hakata ja põhjustada õnnetuse. 

HOIATUS 

RASKETE JA ELUOHTLIKE
KEHAVIGASTUSTE riski vähen-
damiseks juhinduge järgnevast:
• Kinnitage ALATI oma turva-

vöö! Avarii korral saab turva-
vööga kinnitamata sõitja palju
tõenäolisemalt raskeid keha-
vigastusi või hukkub, kui sõit-
ja, kelle turvavöö on korra-
likult kinnitatud.

• Vältige pööretel ja kurvides
suuri kiirusi.

• Ärge tehke rooliga äkilisi lii-
gutusi, nt järske reavahetusi
või kiireid teravaid pöördeid.

• Ümberpaiskumise ja üle katu-
se rullumise risk kasvab mär-
gatavalt, kui kaotate kont-
rolli auto üle maanteesõidu
kiirustel.

(Jätkub)

HOIATUS 



(Jätkub)
• Kontroll auto üle kaob

tihti juhul, kui üks või
kaks ratast sõidab tee
servalt maha ja juht
keerab rooli teele naas-
miseks korraga liiga
palju.

• Juhul, kui sõidate autoga
teeservalt maha, ärge hakake
rooli järsult keerama. Selle
asemel aeglustage sujuvalt
sõitu ja keerake siis vaikselt
teele tagasi.

• HYUNDAI soovitab teil alati
kinni pidada kehtivatest kiiru-
sepiirangutest.

PIDURISÜSTEEM 
Pidurivõimendi 
Teie autol on võimendiga pidurid,
mille seadistamine toimub normaal-
se kasutamise käigus automaatselt.
Kui mootor ei tööta või mootor seisa-
takse sõidu ajal, siis pidurivõimendi
ei tööta. Sel juhul saate oma auto
ikkagi peatada, vajutades piduri-
pedaali suurema jõuga kui tavaliselt.
Peatumisteekond on sel juhul siiski
pikem, kui see on töötava pidurivõi-
mendiga pidurdades.
Kui mootor ei tööta, väheneb pidurite
reservvõimsus osaliselt iga kord, kui
vajutatakse piduripedaali. Seepärast
ärge pumbake piduripedaali, kui
pidurivõimendi ei tööta.
Sel juhul võib piduripedaali pumbata
üles-alla vaid erandkorras, nt libedal
pinnasel juhitavuse säilitamiseks.

Järgige alltoodud ettevaatus-
abinõusid:
• Ärge toetage oma jalga sõidu

ajal piduripedaalile! See võib
põhjustada pidurite ebanor-
maalset kuumenemist, liigset
piduriklotside ja nende hõõrd-
katete kulumist ning pidur-
dusteekonna pikenemist.

• Kui sõidate alla pikast või jär-
sust laskumisest, pange sisse
madalam käik ning vältige
pidevat pidurite kasutamist.
Pidev pidurite rakendamine
põhjustab pidurite ülekuume-
nemist ning selle tulemuseks
võib olla pidurdusvõime aju-
tine kadumine.

HOIATUS 

(Jätkub)



Kasulik teave
Vahetage piduriklotse alati paari-
kaupa mõlemal esi- või tagarattal 
korraga.

i

(Jätkub)
• Märjad pidurid võivad halven-

dada auto võimet ohutult
aeglustada, lisaks võib auto
pidurdamisel külje ette visata.
Kerge pidurdamine näitab,
kas pidurite töö on kirjeldatud
moel häiritud. Alati, kui olete
sügavast veest läbi sõitnud,
kontrollige pidureid kerge
vajutusega. Pidurite kuivata-
miseks vajutage õrnalt piduri-
pedaali, sõites samal ajal
aeglaselt edasi, kuni pidurid
töötavad taas sama tõhusalt
kui tavaliselt. Seni, kuni pidu-
rid veel normaalselt ei tööta,
vältige sõitmist suurtel kii-
rustel.

Kuluka piduriremondi vältimiseks 
ärge jätkake sõitmist kulunud 
piduriklotsidega.

Nõuandeid ohutuks 
pidurdamiseks 

Alati, kui pargite või lahkute
autost, peatage auto selleks
ettenähtud kohas ja jätkake siis
piduripedaali vajutamist. See-
järel pange käigukang parkimis-
asendisse (P) (automaatkäigu-
kasti puhul) või pange sisse
esimene (1) käik (käsikäigukasti
puhul), rakendage korralikult
seisupidur ja lülitage süüde
välja (asendisse LOCK/OFF). 
Auto, mille seisupidurit ei ole
korralikult rakendatud, võib
ootamatult kohalt liikuda ning
põhjustada teile endale või teis-
tele lähedal viibijatele tõsiseid
kehavigastusi.

HOIATUS 

Piduriklotside 
kulumisindikaatorid 
Kui piduriklotsid on kulunud ning on 
aeg need uute vastu vahetada, 
kuulete esi- või tagapiduritest kõrget 
hoiatusheli. Võite seda heli kuulda 
aeg-ajalt või iga kord, kui vajutate 
piduripedaali.
Pange tähele, et ka mõned sõidu-
tingimused või ilmaolud võivad 
põhjustada pidurite kriiksumist, kui 
piduripedaali vajutatakse esimest 
korda või väga kergelt. See on nor-
maalne ega viita mingile piduritega 
seotud probleemile.

NB! Märjad pidurid on ohtlikud! Pidurid
võivad märjaks saada veest läbi sõi-
tes või auto pesemisel. Auto ei pruu-
gi enam peatuda tavapärase tempo-
ga ning võib pidurdamisel külje ette
visata.
Pidurite kuivatamiseks sõitke aegla-
selt edasi ja vajutage samal ajal 
kergelt piduripedaali, kuni normaalne
pidurdusvõime taastub. Olge ette-
vaatlik, et te ei kaotaks seejuures
kontrolli auto üle. Kui pidurdusvõime
ei taastu, peatage esimesel ohutul
võimalusel auto ja võtke abi saami-
seks ühendust volitatud HYUNDAI
teenindusega.
ÄRGE toetage oma jalga sõidu ajal
piduripedaalile! Isegi vaid kerge, ent
pidev surve piduripedaalile võib põh-
justada pidurite ülekuumenemist, 
kiiremat kulumist või koguni pidurite
rikke.

Kui rehv sõidu ajal puruneb, vajutage 
piduripedaali õrnalt ja ettevaatlikult 
ning hoidke autot aeglustamise ajal 
otse. Alles siis, kui kiirus on ohutuks 
peatumiseks piisavalt väike, sõitke 
teeservale ja peatage auto võimali-
kult ohutus kohas.
Kui olete auto peatanud, hoidke oma 
jalga kindlalt piduripedaalil, et auto ei 
saaks ettepoole veereda.



RASKED SÕIDUTINGIMUSED
Ohtlikud teeolud
Kui teeolud on vee, lume, jää, pori,
liiva vms tõttu ohtlikud, järgige all-
toodud soovitusi:
Sõitke väga ettevaatlikult ning varu-
ge pidurdamiseks pikem maa.
Vältige äkilisi liigutusi pidurdamisel ja
roolimisel.
Kui auto on lume, pori või liiva sisse
kinni jäänud, kasutage paigaltvõtuks
teist käiku. Kiirendage veorataste
tühipöörlemise vältimiseks väga
aeglaselt.

Kasutage lume või pori sisse kinni
jäädes või jäisel teekattel pinnasega
parema haardumise saavutamiseks
veorataste all liiva, kiviklibu või muid
mittelibisevaid materjale.

Kui sõidate libedal teekattel,
võib käigu allavahetus auto-
maatkäigukastiga põhjustada
avarii, sest rataste pöörlemiskii-
ruse järsu muutumise tõttu või-
vad rehvid libisema hakata. Olge
libedatel teedel käigu allavahe-
tamisel väga ettevaatlik.

HOIATUS 

Auto edasi-tagasi kiigutamine 
Kui auto on vaja lumest, liivast või
porist välja “kiigutada”, keerake
esmalt rooli vasakule ja paremale, et
puhastada ära pinnas esirataste
ümber. Seejärel vahetage käsikäigu-
kastiga auto puhul käik korduvalt
esimeselt käigult (1) tagasikäigule
(R) ja vastupidi, automaatkäigukasti-
ga auto puhul pange käigukang
korduvalt sõiduasendist tagasikäigu
asendisse (R) ja vastupidi. Proovige
vältida rataste tühipöörlemist ning
ärge tõstke liigselt mootoripöördeid.
Käigukasti liigse kulumise vältimi-
seks oodake enne käiguvahetust
seni, kuni rattad on pöörlemise lõpe-
tanud. Vabastage käiguvahetuse
ajaks gaasipedaal. Kui käik on sees,
vajutage gaasipedaali sujuvalt ja
õrnalt. Rataste aeglane edaspidi ja
tagurpidi pöörlemine tekitab kiikuva
liikumise, mille abil võib kinni jäänud
auto taas liikuma pääseda.

NB!

Kui rattad käivad ühel kohal ringi 
liiga suure kiirusega, võivad reh-
vid lõhkeda, mille tulemusel juu-
resolijad võivad viga saada. Ärge 
proovige seda meetodit kasutada 
juhul, kui auto läheduses on ini-
mesed või objektid, mis võiksid 
autole ette jääda.
Mootor võib üle kuumeneda, põh-
justades süttimise mootoriruumis 
või muid kahjustusi. Laske ratas-
tel ühel kohal ringi käia nii vähe 
kui võimalik. Kui spidomeetri näit 
kerkib üle 56 km/h, tuleks rataste 
tühipöörlemist täielikult vältida.

NB!

Kui olete proovinud autot juba 
korduvalt kiigutades vabastada, 
kuid olete ikka autoga kinni, laske 
sõiduk mootori ülekuumenemise 
ning käigukasti ja rehvide võima-
liku kahjustamise vältimiseks puk-
siirautol välja tõmmata. 

Sujuv kurvide läbimine
Vältige kurvide läbimisel pidurdamist 
ja käiguvahetusi, eriti juhul, kui tee-
kate on märg. Ideaalne oleks kurv 
läbida kergelt kiirendades.



Sõitmine öösel
Öisel sõitmisel esineb tunduvalt roh-
kem ohte kui sõidul päevavalguses. 
Järgnevalt on toodud mõned tähtsad 
nõuanded, mida tuleks järgida:
• Vähendage kiirust ja hoidke teiste

sõidukitega suuremat pikivahet,
kuna nähtavus on öösel tunduvalt
halvem, seda eriti piirkondades,
kus puudub tänavavalgustus.

• Reguleerige peeglite asendit, et
vähendada pimestamist teiste
sõidukite esitulede poolt.

• Hoidke oma auto esituled puhtad
ning nende valgusvihu suund õige.
Määrdunud ja valesti suunatud esi-
tuled muudavad nähtavuse öösel
halvemaks.

• Vältige vastutulevate sõidukite tule-
desse vaatamist. See võib teid
ajutiselt pimestada ning silmadel
kulub mitu sekundit uuesti pimedu-
sega harjumiseks.

Sõitmine vihmas
Vihm ja märjad teed võivad muuta
sõitmise ohtlikuks. Järgnevalt on
toodud mõned juhised vihmasajus ja
libedal teekattel sõitmiseks:

• Vahetage klaasipuhastite harjad
uute vastu, kui need klaasi enam
ühtlaselt puhtaks ei pühi või jäta-
vad pühkides klaasile triipe.

• Jälgige, et auto rehvide turvise-
mustri sügavus oleks piisav. Kui
rehvide turvisemustri sügavus on
liiga väike, võib järsk pidurdamine
märjal teekattel põhjustada libise-
mist ning lõppeda avariiga.

• Pange esituled põlema, et muuta
oma auto teistele paremini näh-
tavaks.

• Liiga kiire sõit läbi suurte loikude
võib piduritele halvasti mõjuda. Kui
peate sõitma läbi lompide, proo-
vige seda teha aeglaselt.

• Kui arvate, et auto pidurid on mär-
jaks saanud, vajutage aeglaselt
edasi sõites õrnalt piduripedaali,
kuni normaalne pidurdusvõime
taastub.

• Vähendage kiirust ja suurendage
pikivahet teiste sõidukitega. Tihe
vihmasadu muudab nähtavuse
halvemaks ning pikendab auto
peatumisteekonda.

Sõitmine üleujutatud aladel
Vältige sõitmist läbi üleujutatud 
alade, kui te ei ole kindel, et veetase 
pole kõrgem rattarummu alaservast. 
Sõitke igast veest läbi aeglaselt. 
Jätke peatumiseks piisavalt pikk 
maa, kuna pidurid ei pruugi korra-
likult töötada.
Pärast veest läbisõitmist kuivatage 
pidurid ära, vajutades auto aeglase 
liikumise ajal mitu korda õrnalt 
piduripedaali.

Vesiliug 
Kui tee on piisavalt märg ja auto 
sõidukiirus on piisavalt suur, võib 
rehvide kontakt teepinnaga olla väga 
väike või üldse puududa ning auto 
võib tegelikult sõita veepadja peal. 
Kui tee on märg, on parim nõuanne 
VÄHENDADA KIIRUST. Mida roh-
kem rehviturvis kulub, seda 
suurem on vesiliu oht.

Lumised ja jäised teed
Hoidke ees liikuva sõidukiga alati 
piisavat pikivahet.
Vajutage piduripedaali sujuvalt ja 
õrnalt. Liigne kiirus, järsk kiiren-
damine ja pidurdamine ning teravad 
pöörded on talvistes oludes väga 
ohtlikud. Aeglustamisel kasutage või-
malikult palju nn mootoriga pidur-
damist. Järsk pidurdamine lumisel 
või jäisel teel võib põhjustada 
libisemist.
Kui autoga on vaja sõita sügavas 
lumes, peate paigaldama oma autole 
talverehvid või lumeketid.
Kandke alati kaasas ka avarii-
varustust. Selle hulka võiksid kuulu-
da lumeketid, puksiirtross või -köis, 
käivitusjuhtmed, taskulamp, akna-
kaabits, pihustatav jääkõrvaldus-
vahend, kott liiva, valgustusrakett, 
lumelabidas, talvekindad, soe alus-
pesu, kombinesoon, soe tekk jne.



Talverehvid

Talverehvid peavad olema sama 
mõõtu ja tüüpi kui auto stan-
dardrehvid. Vastasel juhul mõ-
jub see äärmiselt halvasti sõi-
duohutusele ja auto juhitavu-
sele.

HOIATUS 

Kui paigaldate oma autole talve-
rehvid, kontrollige, et kasutaksite
originaalrehvidega samas mõõdus ja
sama kandevõimega radiaalrehve.
Paigaldage talverehvid kõigile nelja-
le rattale, sest nii tagate hea ja tasa-
kaalustatud juhitavuse kõigis ilmas-
tikutingimustes. Talverehvide haardu-
mine kuiva teekattega võib olla hal-
vem kui auto originaalvarustusse
kuuluvate rehvidega. Rehvide müü-
jalt saate infot soovitatavate suuri-
mate kiiruste kohta.

Kasulik teave
Ärge paigaldage autole naastrehve,
tutvumata esmalt riiklike ja kohaliku
omavalitsuse poolt kehtestatud mää-
rustega võimalike kasutuspiirangute
kohta.

i

Ettevaatusabinõud sõiduks
talvistes oludes
Kasutage kvaliteetset 
etüleenglükoolipõhist 
jahutusvedelikku
Teie auto jahutussüsteem on teha-
ses täidetud kvaliteetse etüleen-
glükoolipõhise jahutusvedelikuga. 
See on ainus jahutusvedeliku tüüp, 
mida võib teie autos kasutada, kuna 
see aitab vältida jahutussüsteemi 
roostetamist, õlitab veepumpa ja 
hoiab ära jäätumist. Lisage või 
vahetage jahutusvedelikku kindlasti 
vastavalt tehno-hoolduse 
graafikule. Enne talve algust 
laske jahutusvedelikku kontrollida, 
et oleks kindel, et vedeliku 
jäätumispunkt on piisav talvel esine-
vate miinuskraadide puhuks.

Kontrollige üle aku ja juhtmed
Talv esitab akusüsteemile lisanõud-
misi. Vaadake ja kontrollige aku ja 
selle juhtmed üle. Aku laetuse 
taset võite lasta kontrollida 
volitatud HYUNDAI esinduses või 
autoteeninduses.

Kontrollige üle küünlad ja 
süütesüsteemi
Kontrollige süüteküünlad üle ja 
asendage need vajadusel uutega. 
Samuti kontrollige üle kogu 
süütesüsteemi juhtmestik ja 
muud komponendid, et oleks 
kindel, et need pole purune-
nud, liigselt kulunud ega 
mingil moel kahjustunud.

Lukkude külmumise vältimine
Selleks, et lukud ei jäätuks, pritsige 
lukuaukudesse mõnd 
heakskiidetud jäätumisvastast 
vedelikku või glütse-riini. Kui lukk on 

pihus-tage sellele jääga kaetud, 
jää eemaldamiseks 
heakskiidetud 

mõnd 
jääkõrvaldus-

vahendit. Kui lukk on seest 
jääs, õnnestub jää võib-olla ära 
sulatada soojendatud võtit 
kasutades. Käsit-sege soojendatud 
võtit ettevaatlikult, et te end ei 
vigastaks.

V ajadusel vahetage õli "talveõli" 
vastu
Mõnes kliimatsoonis on soovitatav 
külma ilmaga kasutada madalama 
viskoossusega nn talveõli. Kui te 
pole kindel, millist mootoriõli 
kasutada, soovitame küsida nõu voli-
tatud HYUNDAI teenindusest.



Ärge laske auto põhjale 
koguneda paksu lume- või 
jääkihti
Teatud tingimustes võib poritiibade 
alla koguneda paks lume- ja jääkiht 
ning see võib takistada normaalset 
roolikeeramist. Kui sõidate karmides 
talveoludes ja esineb selline oht, 
tuleks autot regulaarselt põhja alt 
kontrollida, et näha, kas esirataste ja 
roolisüsteemi osade liikumine on 
häiritud või mitte.

Kandke kaasas avariivarustust 
Sõltuvalt ilmastikutingimustest, mil-
les te oma autoga sõidate, peaksite 
hoidma talvel autos asjakohast avarii-
varustust. Selle hulka võiksid kuuluda 
lumeketid, puksiirtross või -köis, käi-
vitusjuhtmed, aknakaabits, kott liiva, 
taskulamp, valgustusrakett, lume-
labidas, talvekindad, soe aluspesu, 
kombinesoon, soe tekk jne.

Ärge pange mootoriruumi 
esemeid ega metrjale mis sina ei 
kuulu 
Mootoriruumi pandud esemed või 
materjalid, mis takistavad mootori 
normaalset jahutamist, võivad põh-
justada mõne rikke või süttimise. 
Kõrvaliste esemete või materjalide 
poolt põhjustatud kahjustuste eest 
tootja ei vastuta.

Sõitmine kallakul
Enne, kui alustate pikka allamäge
sõitu või järsust nõlvast laskumist,
vähendage kiirust ja vahetage käik
madalamaks. Kui te käiku madala-
maks ei vaheta, peate võib-olla nii-
võrd sageli pidureid kasutama, et
need kuumenevad liigselt ega tööta
enam piisavalt tõhusalt.
Pikal mäkketõusul kasutage samuti
madalat käiku ja vähendage kiirust
umbes 70 kilomeetrini tunnis, et
vähendada mootori ja käigukasti üle-
kuumenemise võimalust.
Kui järelhaagis kaalub piduriteta
haagise lubatud maksimaalsest 
registrimassist rohkem ja teie autol
on automaatkäigukast, pange käigu-
kang haagise vedamisel sõidu-
asendisse D. Kui panete käigukangi
haagise vedamisel asendisse D,
vähendab see kuumenemist ja 
pikendab käigukasti tööiga.

Kasutage külmumiskindlat
klaasipesuvedelikku
Selleks, et klaasipesuvedelik oma 
paagis ja süsteemis ei jäätuks, lisage 
vedeliku hulka spetsiaalset külmu-
miskindlat klaasipesulahust, järgides 
toote pakendil olevaid juhiseid. 
Külmumiskindlat klaasipesulahust 
saate osta volitatud HYUNDAI tee-
nindusest ja enamikest autotarvete 
kauplustest. Ärge kasutage mingil 
juhul mootori jahutusvedelikku ega 
mingeid muid külmumiskindlaid 
vedelikke, kuna need võivad kahjus-
tada auto värvkatet.

Ärge e  laske  seisupiduril   
jäätuda  
Teatud tingimustel võib auto seisu-
pidur rakendatud asendis jäätuda. 
Kõige tõenäolisem on see juhul, kui 
tagumiste pidurite juurde või ümber 
on kogunenud palju lund või jääd või 
kui pidurid on märjad. Kui esineb 
seisupiduri jäätumise oht, rakendage 
seisupidur vaid senikauaks, kuni 
panete käigukangi parkimisasen-
disse P (automaatkäigukasti puhul) 
või panete sisse esimese või tagasi-
käigu (käsikäigukasti puhul) ja blo-
keerite auto veeremise vältimiseks 
tagarattad. Seejärel vabastage seisu-
pidur



Parkimine kallakule
Üldiselt ei tohiks autot koos järel-
haagisega kallakule parkida.

Kui siiski tekib vajadus parkida auto
koos haagisega kallakule, tegutsege
järgnevalt:

1.Sõitke auto ja haagisega teeser-
vale parkimiseks sobivasse kohta.
Keerake esirattad vastu äärekivi
(kui pargite auto suunaga alla-
poole, keerake rooli paremale, kui
suunaga ülespoole, siis vasakule).

2.Kui autol on käsikäigukast, pange
käigukang neutraalasendisse (va-
bakäigule). Kui autol on automaat-
käigukast, pange käigukang parki-
misasendisse P.

3.Rakendage seisupidur ja seisake
mootor.

4.Pange haagise rataste alla tõkis-
kingad (ratta selle poole alla, mis
on kallakul allpool).

5.Käivitage mootor, vajutage piduri-
pedaali, pange käigukang neut-
raalasendisse, vabastage seisu-
pidur ja seejärel aeglaselt ka pidu-
ripedaal, kuni raskus vajub haagi-
se rataste alla pandud tõkiskinga-
dele.

6.Vajutage piduripedaal uuesti alla ja
rakendage uuesti seisupidur.

7.Kui autol on automaatkäigukast,
pange käigukang parkimisasendis-
se P. Kui autol on käsikäigukast,
pange sisse esimene käik (1)
(ülesmäge parkides) või tagasikäik
(R) (allamäge parkides).

8.Seisake mootor ja vabastage pidu-
ripedaal, kuid seisupidur jätke
peale.

Raskete ja eluohtlike keha-
vigastuste vältimiseks:
Ärge väljuge autost, kui seisu-
pidurit pole korralikult raken-
datud. Kui jätate mootori tööle,
võib auto järsult liikuma hakata.
Teie ise või juuresolijad võivad
raskelt või surmavalt viga
saada. 
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Kui hakkate kallakule pargitud
autoga uuesti sõitma
1.Pange käigukang käsikäigukasti

puhul neutraalasendisse (vaba-
käigule), automaatkäigukasti puhul
parkimisasendisse (P) ja vajutage
piduripedaali. Hoidke piduripedaali
all senikaua, kuni:
• käivitate mootori,
• vahetate käiku ja
• vabastate seisupiduri.

2.Võtke jalg aeglaselt piduripedaalilt
ära.

3.Sõitke aeglaselt edasi, kuni haagis
on tõkiskingade pealt eemaldatud.

4.Peatuge ja laske abilisel tõkis-
kingad üles võtta ja hoiukohta ära
panna.

Mootori ja/või käigukasti üle-
kuumenemise vältimiseks: 

• Kui veate haagist järsul kallakul
(kalle üle 6%), jälgige tähelepa-
nelikult mootori jahutusvedeliku
temperatuuri mõõdikut, kuna
mootor võib üle kuumeneda. Kui
temperatuurimõõdiku näit ker-
kib ülekuumenemist tähistava
ala algusesse (tähise “130” või
“H” juurde), sõitke esimesel
ohutul võimalusel teeservale,
peatage auto ja laske mootoril
senikaua tühikäigul töötada,
kuni see maha jahtub. Sõitu
võite jätkata siis, kui mootor on
piisavalt jahtunud.

• Ülesmäge sõites peate õige sõi-
dukiiruse valikul lähtuma järel-
haagise raskusest ja tõusu kal-
denurgast.



Juhiukse avasse kinnitatud kahel 
sildil on kirjas, kui suurte raskuste
vedamiseks teie auto on ette nähtud:
üks on rehvide tehniliste andmete ja
kandevõimete silt ning teine auto
tüübikinnituse silt.
Enne auto täislaadimist tutvuge järg-
nevate terminitega, mis tähistavad
auto erinevaid masse auto tehniliste
andmete tabelites ja autosse kinnita-
tud siltidel.

Baastühimass
See on sõiduki mass, mis hõlmab
autot koos täis kütusepaagi ja kogu
standardvarustusega. See mass ei
sisalda sõitjate, pagasi ega lisa-
varustuse massi.

Tühimass
See on teie uue auto mass hetkel,
kui olete selle automüüjalt kätte saa-
nud, ning see hõlmab ka sellele pai-
galdatud lisavarustust.

Koorma mass
See number sisaldab kogu baastühi-
massile lisatud raskust, sh pagas ja
lisavarustus.

Teljekoormus (GAW)
See on ühele teljele (esi- või taga-
teljele) avaldatav kogukoormus – sh
auto tühimass ja kogu kasulik koor-
mus.

Maksimaalne teljekoormus
(GAWR)
See on maksimaalne lubatud koor-
mus, mida üks telg (esi- või tagatelg)
võib kanda. Need väärtused on kirjas
auto tüübikinnituse sildil. Kummagi
telje koormus ei tohi seda väärtust
kunagi ületada.

Auto täismass (GVW)
See mass hõlmab baastühimassi,
tegelikku koorma massi ja reisijate
massi.

Auto registrimass 
(lubatud täismass, GVWR)
See on täislaaditud auto maksimaal-
ne lubatud mass (sh igasugune lisa-
varustus, reisijad ja pagas). Registri-
mass on kirjas juhiukse avasse 
kinnitatud tüübikinnituse sildil.

ÜlekoormamineAUTO MASS

Teie auto maksimaalse telje-
koormuse (GAWR) ja auto 
registrimassi (GVWR) väärtu-
sed on kirjas juhiukse (või kaas-
sõitjapoolse esiukse) avasse
kinnitatud tüübikinnituse sildil.
Nende väärtuste ületamine võib
põhjustada avarii või kahjusta-
da autot. Oma koorma raskuse
saate ise välja arvestada, kaa-
ludes esemed (või inimesed)
enne autosse paigutamist ära.
Olge ettevaatlik, et te oma autot
üle ei koormaks.

HOIATUS 



HOIATUS TEEL 
Ohutuled  

Ohutulede ülesandeks on hoiatada
teisi autojuhte, et nad oleksid teie
autole lähenemisel ning teie autost
möödasõidul või ümberpõikel eriti
ettevaatlikud. 
Ohutulesid tuleks kasutada alati, kui
teete hädaremonti või kui olete auto
maantee serval peatanud.
Vajutage ohutulede lülitit. Ohutuled
töötavad sõltumata sellest, kas
süüde on sees või väljas. Ohutulede
lüliti asub keskkonsooli lülitipaneelis.
Kõik suunatuled hakkavad korraga
vilkuma.

• Ohutuled töötavad sõltumata sel-
lest, kas mootor töötab või ei.

• Kui ohutuled on sisse lülitatud, siis
suunatuled ei tööta.

• Ettevaatust ohutulede kasutamisel
auto pukseerimise ajal! Kohalikud
seadused ja eeskirjad võivad ohu-
tulede sellist kasutamist piirata.

HÄDAOLUKORD SÕIDU AJAL
Kui mootor sureb ristmikul
välja
• Kui mootor sureb välja keset rist-

mikku, pange käigukang neutraal-
asendisse (N, vabakäik) ja lükake
auto teelt ära ohutusse kohta.

• Kui teie autol on käsikäigukast,
mille juurde ei kuulu süüteluku lüli-
tit, saab auto edasi liikuda, kui
panete sisse teise (2) või kolman-
da (3) käigu ja keerate siis starterit
siduripedaali vajutamata.

Kui rehv puruneb sõidu ajal
Kui mõni auto rehvidest puruneb
sõidu ajal:
1. Võtke jalg kohe gaasipedaalilt ära

ja laske sõidukiirusel langeda, hoi-
des rooli otse. Ärge vajutage kohe
piduripedaali ega proovige kohe
teeservale keerata, sest sel moel
võite kaotada kontrolli auto liiku-
mise üle. Kui sõit on aeglustunud
kiiruseni, mille juures pidurdamine
on juba ohutu, pidurdage ettevaat-
likult ja sõitke teeservale. Sõitke
sõiduteelt võimalikult kaugele tee-
peenrale ja parkige auto võimali-
kult tasasel ja stabiilsel pinnal. Kui
sõidate mitmerealisel eraldusriba-
ga kiirteel, ärge peatage autot
eraldusribal ega selle servas.

2. Kui auto on peatunud, lülitage
ohutuled sisse, rakendage seisu-
pidur ja pange käigukang parki-
misasendisse P (automaatkäigu-
kasti puhul) või pange sisse
tagasikäik (käsikäigukasti puhul).

3. Laske kõigil kaassõitjatel autost
väljuda. Jälgige, et kõik väljuksid
autost teepeenrapoolsest küljest
(mitte sõiduteepoolsest küljest).

4. Purunenud rehviga ratta vaheta-
misel järgige käesolevas peatükis
antud juhiseid.



KUI MOOTOR EI KÄIVITU
Kui mootor ei käivitu või 
käivitamine ei õnnestu kohe
1. Kui teie autol on automaatkäigu-

kast, pange käigukang kindlasti
neutraalasendisse N või parkimis-
asendisse P ja kontrollige, et
seisupidur oleks rakendatud.

2. Kontrollige üle aku ühendused –
need peavad olema puhtad ja
korralikult kinni.

3. Lülitage salongi laetuli sisse. Kui
valgus nõrgeneb või kustub
starteri rakendamise ajal, on aku
tühjenenud.

4. Kontrollige, ega starteri ühendu-
sed pole lahti tulnud.

5. Ärge lükake ega tõmmake autot
mootori käivitamiseks.

Kui starter töötab normaalselt,
kuid mootor ei käivitu
1. Kontrollige kütusetaset.
2. Kui süüde on välja lülitatud (asen-

disse LOCK/OFF), kontrollige üle
kõik süütepoolide ja süüteküünal-
de ühendused. Ühendage kõik
lahti tulnud või kahtlased ühendu-
sed uuesti (kui leiate selliseid
ühendusi).

3. Kontrollige üle mootoriruumis asu-
vad kütusetorud ja -voolikud.

4. Kui mootor ikka ei käivitu, soovita-
me abi saamiseks pöörduda voli-
tatud HYUNDAI teeninduse poole.

Kui mootor ei käivitu, ärge käi-
vitage autot käima lükates või
tõmmates. See võib lõppeda
kokkupõrkega või muude kah-
justustega. Lisaks võib käima
lükkamine või tõmbamine põh-
justada katalüüsmuunduri üle-
koormuse ning selle tulemusel
võib süttida tulekahju.
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Kui mootor sureb sõidu ajal
välja
1. Vähendage järk-järgult sõidu-

kiirust, hoides autot otse. Kui olete
piisavalt aeglustanud, sõitke või-
malikult ohutus kohas ettevaatli-
kult teeservale.

2. Lülitage sisse ohutuled.
3. Proovige mootor uuesti käivitada.

Kui mootor ei käivitu, soovitame
pöörduda abi saamiseks volitatud
HYUNDAI teeninduse poole.

KÄIVITUSABI

Tühjenenud aku

Käivitusjuhtmed

Abiaku

(–)

(+)

(+)(–)

Juhtmetega käivitamine 
Juhtmetega käivitamine võib olla oht-
lik, kui seda tehakse valesti. See-
pärast järgige iseenda ning auto ja 
aku vigastamise vältimiseks järgne-
vaid juhtmetega käivitamise juhiseid. 
Kahtluse korral soovitame tungivalt 
lasta auto juhtmetega käivitada 
kogemustega tehnikul või autoabi-
teenust osutaval firmal.

Kasutage ainult 12 V abitoitesüs-
teemi. Võite parandamatult rik-
kuda oma 12 V starterimootori ja 
süütesüsteemi ning kahjustada 
muid elektrikomponente, kui kasu-
tate 24 V toiteallikat (kaks 12 V akut 
jadamisi või 24 V generaator).  

Ühendage juhtmed numbrite järje-
korras ning eemaldage täpselt vastu-
pidises  järjekorras.

NB!



Aku
Ärge proovige kunagi kontrolli-
da aku elektrolüüditaset, sest
aku võib selle tulemusel lõhke-
da või plahvatada, põhjustades
raskeid kehavigastusi.

HOIATUS 

• Hoidke igasugused sädemed
ja leegid akust eemal. Aku too-
dab vesinikgaasi, mis võib
sädemete või leekide mõjul
plahvatada.
Kui siin toodud juhiseid täp-
selt ei järgita, võib juhtmetega
käivitamine lõppeda raskete
kehavigastustega. Samuti võib
viga saada auto. Kui te pole
oma oskustes kindel, paluge
abi kogemustega spetsialistilt.
Autoakud sisaldavad väävel-
hapet. See on väga sööbiv ja
mürgine aine. Kui käivitate
autot käivitusjuhtmete ja abi-
akuga, kandke kaitseprille ja
olge väga ettevaatlik, et te aku-
hapet endale, oma riietele ega
autole peale ei ajaks.

• Ärge proovige autot juhtmete-
ga käivitada, kui tühjenenud
aku on külmunud või selle
elektrolüüditase on madal; aku
võib lõhkeda või plahvatada.

Juhtmetega käivitamise juhised 
1. Kontrollige, et abiaku oleks 12-

voldine ja selle miinusklemm oleks
maandatud.

2. Kui abiaku asub teises autos,
jälgige, et autod omavahel kokku
ei puutuks.

3. Lülitage välja kõik mittevajalikud
elektrit tarbivad seadmed.

4. Ühendage käivitusjuhtmed täpselt
eeltoodud pildil näidatud järje-
korras. Esmalt ühendage käivitus-
juhtme üks ots tühjenenud aku
plussklemmiga (1), seejärel sama
juhtme teine ots voolu andva abi-
aku plussklemmiga (2).
Järgmisena ühendage teise käivi-
tusjuhtme üks ots voolu andva
abiaku miinusklemmiga (3), see-
järel sama juhtme teine ots mõne
tühjenenud akust eemal asuva
tugeva liikumatu metallosaga
(näiteks mootori kanduri külge)
(4). Ärge ühendage käivitusjuhet
ühegi sellise osa külge või läheda-
le, mis mootori käivitumisel liiku-
ma hakkab.

Jälgige, et käivitusjuhtmed ei puu-
tuks midagi muud peale õigete
akuklemmide või õige maanduse.
Ärge nõjatuge juhtmete ühenda-
misel aku peale ega kummarduge
aku lähedale.

– Käivitusjuhtmed
Ärge ühendage käivitusjuhtmega
omavahel abiaku ja tühjenenud
aku miinusklemme. Tühjenenud
aku võib selle tulemusel üle kuu-
meneda ja lõhkeda ning akuhape
võib lekkima hakata.

5. Käivitage abiakuga auto mootor
ning tõstke mootori pöörded tase-
mele 2000 p/min. Seejärel käivita-
ge tühjenenud akuga auto mootor.

Kui aku tühjenemise põhjus on eba-
selge, soovitame lasta süsteemi voli-
tatud HYUNDAI teeninduses üle
kontrollida.

NB!

Käima lükkamine 
Käsikäigukastiga autot ei tohi lükates
käivitada, kuna see võib kahjustada
heitgaaside kontrollsüsteemi.
Automaatkäigukastiga autot ei saa
lükates käivitada. 
Järgige eelnevaid juhtmetega käivi-
tamise juhiseid.   

Ärge proovige kunagi käivitada
autot pukseerides. Järsk edasi-
liikumine mootori käivitumisel
võib põhjustada kokkupõrke
pukseeriva sõidukiga.

HOIATUS 



KUI MOOTOR KUUMENEB ÜLE
Kui jahutusvedeliku temperatuuri
mõõdik näitab ülekuumenemist, kui
märkate võimsuse vähenemist või
kui kuulete valju kloppimist või 
vilinat, on mootor tõenäoliselt üle
kuumenenud. Kui esineb mõni eel-
nimetatud sümptomitest, tegutsege
järgnevalt:

1. Sõitke lähima ohutu peatumis-
kohani teeserval ning peatage
auto.

2. Pange käigukang parkimisasen-
disse P (automaatkäigukasti pu-
hul) või neutraalasendisse (käsi-
käigukasti puhul) ning rakendage
seisupidur. Kui konditsioneer töö-
tab, siis lülitage see välja.

3. Kui auto alt lekib jahutusvedelikku
või kapoti alt tuleb auru, seisake
mootor. Ärge avage kapotti enne,
kui jahutusvedeliku lekkimine või
auramine on lõppenud. Kui jahu-
tusvedeliku kadu pole märgata
ning kapoti alt ei tule auru, jätke
mootor tööle ja kontrollige, kas
mootori jahutusventilaator ikka
töötab.  Kui ventilaator ei tööta,
seisake mootor.

4. Kontrollige, kas veepumba veo-
rihmaga on kõik korras (kas see
on korralikult oma kohal). Kui rihm
on korralikult oma kohal, kontrolli-
ge selle pingsust. Kui veorihm on
pingul ja sellega on kõik korras,
kontrollige, ega radiaatorist, lõdvi-
kutest ega auto alt ei leki jahutus-
vedelikku. (Kui konditsioneer töö-
tas, on külma vee tilkumine sellest
pärast auto peatamist täiesti nor-
maalne.)

5. Kui veepumba veorihm on puru-
nenud või mootori jahutusvede-
likku lekib, seisake otsekohe moo-
tor. Sellisel juhul soovitame helis-
tada abi saamiseks volitatud
HYUNDAI teenindusse.

6.Kui te ei suuda ise ülekuumene-
mise põhjust välja selgitada, ooda-
ke, kuni mootori temperatuur on
langenud normaaltasemeni. Kui
jahutusvedelikku on lekke tõttu
liiga väheks jäänud, siis lisage
nüüd paaki ettevaatlikult jahutus-
vedelikku, et vedelikutase kerkiks
paagis keskmisele tasemele.

7.Jätkake sõitu väga ettevaatlikult, jäl-
gides pidevalt ülekuumenemisele
osutavaid tundemärke. Kui mootor
kuumeneb uuesti üle, soovitame
pöörduda volitatud HYUNDAI tee-
ninduse poole.

Suur jahutusvedeliku kadu viitab 
lekkele jahutussüsteemis. Sellisel
juhul soovitame lasta süsteemi
volitatud HYUNDAI teeninduses
üle kontrollida.

NB!

Kui mootor töötab, hoidke juuk-
sed, käed ja riided vigastuste
vältimiseks liikuvatest osadest
(nt ventilaatorist ja veorihma-
dest) eemal.

HOIATUS 

Ärge eemaldage raadiatorilt
korki, kui mootor on kuum.
Põletav tuline jahutusvedelik
võib avast välja pursata ja teki-
tada tõsiseid põletusi.

HOIATUS 



KUI REHV PURUNEB (VARURATTAGA MUDEL, KUI ON VARUSTUSES)

Tungraud ja tööriistad

Varuratas, tungraud, tungraua käe-
pide ja ratta mutrivõti on hoiul paki-
ruumis. (Mitte kõikidel mudelitel)
Nende kättesaamiseks tõstke paki-
ruumi põhjakate üles. 
(1) Tungraua käepide
(2) Tungraud
(3) Ratta mutrivõti

Juhiseid tungraua 
kasutamiseks 
Tungraud on ette nähtud ainult ratta
vahetamiseks hädaolukorras.
Tungraua kolisemise vältimiseks
sõidu ajal pange see alati korralikult
oma kohale tagasi.
Võimalike kehavigastuste vältimi-
seks järgige kõiki tungrauaga tõst-
mise juhiseid.

Ratta vahetamine võib olla 
ohtlik. Raskete või eluohtlike
kehavigastuste riski vähenda-
miseks järgige ratta vahetami-
sel kindlasti kõiki järgnevatel
lehekülgedel toodud juhiseid!

HOIATUS 

Ratta vahetamine
• Ärge proovige autot remonti-

da ega ratast vahetada kunagi
keset üldkasutatavat sõidu-
teed või maanteed.

•

•

Enne ratta vahetamist lükake
auto alati täielikult tee pealt
ära teepeenrale. Tungrauda
tuleks alati kasutada tasasel
tugeval aluspinnal. Kui te ei
leia maantee serval tugeva ja
tasase pinnaga kohta, kutsu-
ge appi puksiirteenust osutav
firma.
Kasutage auto tõstmiseks
kindlasti ainult õigeid tung-
raua eesmisi ja tagumisi toe-
tuspunkte; ärge kasutage toe-
tuspunktina kunagi auto kaitse-
raudu ega mingeid muid auto
osi.

(Jätkub)

HOIATUS 



(Jätkub)
• Auto võib kergesti tungraua

pealt maha veereda, põhjus-
tades raskeid või koguni sur-
mavaid kehavigastusi. Mitte
keegi ei tohi kunagi ühtki oma
kehaosa panna ainult tung-
rauale toetuva auto alla. Vaja-
duse korral kasutage spet-
siaalset tõstevarustust (nt
pukke).

• Kui auto on tungrauaga üles
tõstetud, ärge käivitage moo-
torit ega jätke seda tööle.

• Kui tõstate autot tungrauaga,
ärge lubage kellelgi autosse
jääda.

• Kui autos olid lapsed, jälgige,
et nad viibiksid auto tung-
rauaga tõstmise ajal autost
ohutus kauguses ja liiklusest
eemal.

Varuratta väljavõtmine ja 
hoiulepanek  
Keerake ratta kinnituspolti vastu-
päeva.
Ratta hoiulepanekuks tegutsege 
väljavõtmisele vastupidises järje-
korras.
Varuratta ja tööriistade kolisemise 
vältimiseks sõidu ajal pange need 
alati korralikult oma kohale tagasi.

1. Parkige auto tasasele pinnale ja
rakendage korralikult seisupidur.

2. Pange käigukang automaatkäigu-
kasti puhul parkimisasendisse P,
käsikäigukasti puhul asendisse R
(tagasikäik).

3. Lülitage sisse ohutuled.
4. Võtke ratta mutrivõti, tungraud,

tungraua käepide ja varuratas
autost välja.

5. Fikseerige tõkiskingade abil nii
eest kui tagant diagonaalselt tung-
raua toetuspunkti vastas olev
ratas.

Ratta vahetamine 

Ratta vahetamine
• Auto liikumise vältimiseks rat-

ta vahetamise ajal rakendage
alati korralikult seisupidur ja
fikseerige diagonaalselt vahe-
tatava ratta vastas olev ratas.

• Igaks juhuks soovitame tõkis-
kingadega fikseerida kõik
auto rattad (v.a vahetatav
ratas). Samuti tuleb meeles
pidada, et tungrauaga tõstmi-
se ajaks peavad kõik inime-
sed autost väljuma.

HOIATUS 

6. Pistke kruvikeeraja ilukilbi ja ratta
vahelisse prakku ja kangutage ilu-
kilp ettevaatlikult rattalt ära (kui on
varustuses).
Keerake ratta kinnitusmutrid ühe
vastupäeva täispöörde võrra lahti,
kuid ärge eemaldage ühtegi mutrit
enne, kui ratas on maast lahti
tõstetud.



7. Asetage tungraud eesmise või
tagumise toetuspunkti alla, vahe-
tatava ratta kõrvale. Paigutage
tungraud raami all selleks ettenäh-
tud kohta. Tungraua toetuspunkti-
deks on raami külge keevitatud
plaadid, millel on tungraua fiksee-
rimiseks kaks sälku ja üks kõrgem
koht.

Tungraua paigutamine
Vigastuste riski vähendamiseks
kasutage kindlasti ainult autoga
kaasasolevat tungrauda ja alati
õige toetuspunkti all. Ärge ka-
sutage tungraua toetuspunktina
kunagi ühtegi muud auto osa.

HOIATUS 

8. Pange käepide tungraua külge ja
keerake päripäeva, tõstes autot
just nii palju, et rehv kerkiks maa-
pinnalt lahti (s.o umbes 30 mm).
Enne ratta kinnitusmutrite eemal-
damist kontrollige, et auto asend
oleks stabiilne ning autol poleks
mingit võimalust libiseda ega liiku-
da.

9. Keerake ratta kinnitusmutrid
käsitsi lõpuni lahti ja eemaldage.
Nüüd eemaldage ratas – libistage
see poltidelt maha. Pange ratas
lapiti maapinnale, et see ei saaks
veerema hakata. Varuratta paigal-
damiseks pange selles olevad
augud poltidega kohakuti ja lüka-
ke ratas poltide peale. Kui see on
raske, kallutage ratast veidi ja
pange selle kõige ülemine auk
kohakuti kõige ülemise poldiga.
Seejärel liigutage ratast veidi
edasi-tagasi, kuni ratta saab ka
ülejäänud poltide peale lükata.

10. Varuratta kinnitamiseks hoidke
seda poltide peal paigal, pange
rattamutrid poltidele ja keerake
käsitsi kinni. Keerake ratast veidi
ühes ja teises suunas, et kontrol-
lida, kas see on õigesti paigas, ja
keerake siis mutrid käsitsi võima-
likult kõvasti kinni.

11. Kui olete mutrid kõvemini kinni
keeranud, laske auto tagasi maa-
pinnale, keerates tungraua käe-
pidet ratta mutrivõtmega vastu-
päeva.



• Velje ja ilukilbi servad võivad
olla teravad. Vigastuste välti-
miseks olge nende käsitse-
misel ettevaatlik.

• Enne, kui panete ratta oma
kohale, kontrollige, et nii rattal
kui rummul poleks mingeid
takistusi (näiteks pori, tõrva,
kivikesi jms), mis ei laseks
rattal korralikult vastu rummu
paika minna. Kui märkate
sellist mustust, kõrvaldage
see. Kui ratta ja rummu vahe-
line kontakt paigalduspinnal
on halb, võivad rattamutrid
lahti tulla ning ratas võib auto
alt lahti pääseda. Selle taga-
järjel võib auto kaotada juhi-
tavuse ja põhjustada raskete
või surmavate kehavigastus-
tega lõppeva avarii.

HOIATUS 

Seejärel paigutage ratta mutrivõti
mutrile, nagu ülaltoodud pildil näida-
tud, ja keerake kõik mutrid kõvasti
kinni. Jälgige, et võtmepadrun oleks
korralikult lõpuni mutrile lükatud.
Ärge astuge mutrivõtme käepideme
peale ega kasutage selle otsas min-
geid pikendustorusid.
Keerake kõik mutrid kinni, liikudes
edasi ristimustrit järgides (vastavalt
pildil toodud numbritele). Seejärel
kontrollige mutrid veel kord üle.
Pärast iga rattavahetust soovitame
teil lasta ratta ja rattamutrid volitatud
HYUNDAI teeninduses üle kontrol-
lida.

Rattamutrite pingutusmoment:
Terasveljed ja alumiiniumist 
valuveljed:
9–11 kg.m

Kui teil on olemas manomeeter,
eemaldage ventiilikork ja kontrollige
rehvirõhku. Kui rõhk on nõutust
madalam, sõitke aeglaselt esimesse
tanklasse või autoteenindusse ja täit-
ke rehv nõutava rõhuni. Kui rehvi-
rõhk on liiga kõrge, vähendage seda
nõutava tasemeni. Pange ventiilikork
alati pärast rehvirõhu kontrollimist või
reguleerimist kindlasti ventiilile taga-
si. Kui korki tagasi ei panda, võib õhk
hakata rehvist väljuma. Kui olete
ventiilikorgi kaotanud, ostke esime-
sel võimalusel uus ja pange uuesti
ventiilile peale.
Pärast ratta vahetamist kinnitage
purunenud rehviga ratas korralikult
oma kohale ja pange tungraud ja
tööriistad nende hoiukohta hoiule.



Tungraua, selle käepideme, mutrivõt-
me ja ratta kolisemise vältimiseks
sõidu ajal pange need alati korralikult
oma kohale tagasi.

Tähtis – ajutise varuratta 
kasutamine (kui on varustuses)
Teie auto varustusse kuulub ajutine 
kompaktne varuratas, mis võtab 
vähem ruumi kui täismõõdus ratas. 
See varuratas on väiksem kui tavali-
ne ratas ning on ette nähtud vaid aju-
tiseks kasutamiseks.

• Ajutise kompaktse varuratta ka-
sutamisel tuleb sõita väga ette-
vaatlikult. Ajutise varuratta peab
esimesel võimalusel asendama
täismõõdus tavalise velje ja reh-
viga.

• Sellele autole ei ole soovitatav
paigaldada korraga mitut ajutist
kompaktset varuratast.

Rõhk ajutise varuratta rehvis peab
olema 420 kPa (60 psi).

Kasulik teave 
Pärast varuratta paigaldamist kont-
rollige selle rehvirõhku. Vajadusel
reguleerige rõhk rehvis nõutavale
tasemele.

NB!

i

Rattapoldid
Kui poldid on viga saanud, ei
pruugi need enam ratast korra-
likult kinni hoida. Ratas võib alt
ära tulla ning juhtuda liiklus-
õnnetus, mis võib lõppeda
inimeste hukkumisega.

HOIATUS 

Ajutist kompaktset varuratast
tohib kasutada ainult hädaolu-
kordades. Kui autole on paigal-
datud ajutine varuratas, ei tohi
sõita kiiremini kui 80 km/h. Et
vältida varuratta purunemist,
mis võib lõppeda raske avarii ja
eluohtlike kehavigastustega,
tuleb auto originaalrehv esime-
sel võimalusel ära parandada
või uuega asendada.

HOIATUS 

Vale rõhk varuratta rehvis
Kontrollige esimesel võimalusel 
pärast varuratta paigaldamist 
selle rehvirõhku. Vajadusel regu-
leerige rõhk rehvis nõutavale 
tasemele. 

HOIATUS 

NB!

Teie auto ratastel on meeterkeer-
mega poldid ja mutrid. Ratta vahe-
tamisel jälgige, et samad mutrid, 
mis eemaldatakse, pandaks oma 
kohale ka tagasi. Kui mutrid asen-
datakse uutega, peab kasutama 
meeterkeermega ja sama profiili-
ga mutreid. Kui meeterkeermega 
poldile paigaldatakse mutter, mis 
ei ole meeterkeermega – või vas-
tupidi – siis ei kinnita see ratast 
korralikult rummule ning vigasta-
takse polti, mis tuleb seejärel 
asendada uuega. 
Pange tähele, et enamik eraldi 
müüdavaid rattamutreid ei ole 
meeterkeermega. Enne ostetud 
mutrite või poltide paigaldamist 
kontrollige tingimata veel kord 
nende keermetüüpi.
Kahtluse korral soovitame küsida 
nõu volitatud HYUNDAI teenindu-
sest.

NB!



Ajutise varuratta kasutamisel pidage
kinni järgnevatest ohutusnõuetest:
• Mitte mingil tingimusel ei tohi sõita

kiiremini kui 80 km/h; suuremal
kiirusel võib rehv puruneda.

• Sõitke kõikide ohtude vältimiseks
alati piisavalt aeglaselt, lähtudes
hetke teeoludest. Igasugused tee-
del esinevad ohud, nagu näiteks
sügavad augud või kivid, võivad
ajutist varuratast tõsiselt kahjus-
tada.

• Selle varuratta pidev sõiduks kasu-
tamine võib lõppeda rehvi purune-
mise, juhitavuse kaotamise ja
raskete kehavigastustega.

• Ärge ületage auto maksimaalset
kandevõimet ega ajutise varuratta
küljele märgitud kandevõimet.

• Vältige sõitmist üle igasuguste
takistuste. Ajutise varuratta dia-
meeter on väiksem kui täismõõdus
ratta oma ning seepärast on auto
kliirens umbes 25 mm võrra väik-
sem. Seetõttu võib auto kergemini
viga saada.

• Väikses mõõdus ajutise varuratta
rehvi ei tohi kasutada ühelgi teisel
rattaveljel, nagu ei tohi ka täismõõ-
dus ratta rehve, talverehve ega ilu-
kilpe paigaldada varuratta veljele.
Vastasel juhul võivad nimetatud
osad või auto muud osad viga
saada.

• Ärge kasutage korraga mitut väik-
ses mõõdus ajutist varuratast.

• Ärge vedage autoga järelhaagist,
kui autole on paigaldatud ajutine
varuratas.

• Kui autole on paigaldatud ajutine 
varuratas, ärge minge autot pese-
ma automaatpesulasse.

• Ärge kasutage ajutisel varurattal 
lumekette. Kuna varuratas on väik-
sem, pole lumekett sellele rehvile 
paras. Auto võib viga saada ning 
lumekett võib rattalt maha tulla.

• Kui autoga peab sõitma lumes või 
jääl, ei tohiks ajutist väikses mõõ-
dus varuratast paigaldada esi-
teljele.

• Ärge paigaldage oma auto ajutist 
varuratast ühelegi teisele sõiduki-
le. See varuratas on konstrueeritud 
spetsiaalselt vaid teie auto jaoks.

• Ajutise varuratta turvis peab vastu 
lühemat aega kui tavalise rehvi 
turvis. Kontrollige ajutise varuratta 
rehvi regulaarselt ja asendage 
kulunud rehv uue, täpselt samas 
mõõdus ja sama tüüpi rehviga ning 
paigaldage see samale veljele. 



KUI REHV PURUNEB (REHVI KIIRREMONDI KOMPLEKTIGA MUDEL, KUI ON VARUSTUSES)

Kasutusohutuse tagamiseks lugege
enne rehvi kiirremondi komplekti
kasutamist tähelepanelikult läbi selle
kasutusjuhend järgnevatel lehe-
külgedel ning järgige täpselt kõiki
juhiseid.
(1) Kompressor
(2) Hermeetiku pudel
Rehvi kiirremondi komplekt on mõel-
dud vaid rehvi ajutiseks parandami-
seks. Seepärast soovitame teil lasta
vigastatud rehvi esimesel võimalusel
volitatud HYUNDAI teeninduses üle
vaadata ja korda teha.

– Üks hermeetik ühe
rehvi jaoks

Kui vigastatud on korraga kaks
või enam rehvi, ärge rehvi kiir-
remondi komplekti kasutage.
Komplekti kuulub vaid üks pudel
hermeetikut, mis on ette nähtud
ainult ühe rehvi parandamiseks.

Tänu rehvi kiirremondi komplektile
(Tire Mobility Kit) saate autoga sõitu
jätkata ka juhul, kui rehvi sisse on
tekkinud torkeauk.
Kompressorist ja hermeetikust koos-
neva süsteemi abil saab kiiresti ja
mugavalt ära parandada enamiku
naelte jm teravate esemete poolt 
sõiduauto rehvi tekitatud aukudest
ning rehvi siis uuesti täis pumbata.
Kui olete rehvi ära parandanud ja
tulemust kontrollinud, võite paranda-
tud rehviga ettevaatlikult sõita (kuni
200 km) kiirusega kuni 80 km/h, et
jõuda rehvi vahetamiseks autotee-
nindusse või rehvifirmasse.

NB!

Rehvi küljed
Ärge kasutage kiirremondi komp-
lekti rehvi külgedesse tekkinud
torkeaukude parandamiseks. See
võib lõppeda rehvi täieliku puru-
nemisega, mille tulemusel võib
juhtuda liiklusõnnetus.

HOIATUS 

Ajutine parandamine
Laske rehv esimesel võimalusel
korralikult ära parandada. Kui
rehv on kiirremondi komplekti
abil täidetud, võib rõhk selles
igal hetkel uuesti langeda.

HOIATUS 



Võib juhtuda, et mõnda rehvi (eriti 
suuremate torkeaukudega või külg-
seina vigastustega) pole võimalik 
õhukindlalt parandada.
Rehvirõhu alanemine võib rehvi 
sõiduomadusi tuntavalt halvendada.
Seepärast peaksite vältima järske 
pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, 
eriti juhul, kui autos on raske koorem 
või veate järelhaagist.
Rehvi kiirremondi komplekt ei ole 
ette nähtud rehvi püsivaks paranda-
miseks ja seda tohib kasutada korra-
ga vaid ühe rehvi remondiks.
Järgnevalt kirjeldatakse sammhaa-
val, kuidas auk rehvis ajutiselt väga 
lihtsalt ja usaldusväärselt ära paran-
dada.

Nõuandeid rehvi kiirremondi
komplekti ohutuks 
kasutamiseks
• Parkige oma auto teeservale, et

asuksite rehvi kiirremondi komp-
lekti kasutamise ajal liiklusest
eemal.

• Rakendage alati korralikult seisu-
pidur, et auto ei saaks mingil juhul
liikuda, seda isegi tasasel pinnal.

• Kasutage rehvi kiirremondi komp-
lekti ainult sõiduauto rehvide
parandamiseks ja/või täitmiseks.
Rehvi kiirremondi komplektiga
saab parandada ainult neid torke-
auke, mis on tekkinud rehvi veere-
pinna turvisesse.

• Ärge kasutage seda komplekti
mootorrataste, jalgrataste või mis
tahes muud tüüpi rehvide jaoks.

• Enda ohutuse tagamiseks ärge
kasutage kiirremondi komplekti,
kui lisaks rehvile on viga saanud
ka ratta velg.

• Kiirremondi komplekti kasutamine
ei pruugi anda soovitud tulemust,
kui auk rehvis on suurem kui
umbes 6 mm.
Sel juhul soovitame teil pöörduda
volitatud HYUNDAI teeninduse
poole.

• Ärge kasutage rehvi kiirremondi
komplekti, kui rehv on tugevalt viga
saanud, kuna tühja või peaaegu
tühja rehviga on sõitu pikemat
aega jätkatud.

• Ärge eemaldage mingeid võõrkehi
– nagu näiteks naelu või kruve –
mis on rehvist läbi tunginud.

• Eeldusel, et auto on õues, jätke
mootor tööle. Vastasel juhul võib
töötav kompressor auto aku
tühjendada.

• Ärge jätke rehvi kiirremondi komp-
lekti selle kasutamise ajal kunagi
järelevalveta.

• Ärge laske kompressoril töötada
korraga kauem kui 10 minutit,
muidu võib see üle kuumeneda.

• Ärge kasutage rehvi kiirremondi
komplekti juhul, kui ümbritsev tem-
peratuur on madalam kui -30 °C.



0. Kiirusepiirangu kleebis
1. Hermeetiku pudel koos kiiruse-

piirangu kleebisega
2. Täitevoolik (hermeetiku pudeli

ühendamiseks rehvi ventiiliga)
3. Pistikuga toitejuhe ühendamiseks

voolupesaga

4. Pudelipesa
5. Kompressor
6. Sisse/välja-lüliti
7. Manomeeter rehvirõhu mõõtmiseks
8. Voolik, millega saab omavahel

ühendada kompressori ja hermee-
tiku pudeli või kompressori ja rehvi

Toitejuhe ja ühendusvoolik on hoiul
kompressori korpuses.

Järgige kõiki juhiseid täpselt õiges
järjekorras, vastasel juhul võib her-
meetik rõhu all välja pursata.

Rehvi kiirremondi komplekti osad

0

Kõlblikkusaja ületanud hermeetik
Ärge kasutage kõlblikkusaja üle-
tanud hermeetikut (s.t pudelile
märgitud kõlblikkusaeg on möö-
dunud). See võib rehvi purune-
misriski suurendada.

HOIATUS 

Hermeetik
• Hoidke hermeetikut lastele

kättesaamatus kohas.
• Olge ettevaatlik, et hermee-

tikut ei satuks silma.
• Ärge pange hermeetikut suhu

ega neelake alla.

HOIATUS 



Rehvi kiirremondi komplekti
kasutamine

1. Eemaldage hermeetiku pudelilt
(1) kiirusepiirangu kleebis (0) ning
kinnitage see autos hästi nähta-
vale kohale (nt roolile). See tule-
tab juhile meelde, et ta ei tohi liiga
kiiresti sõita.

2. Kruvige ühendusvoolik (8) her-
meetiku pudeli ühendusava külge.

3. Keerake auguga rehvi ventiililt
kork ära ja keerake hermeetiku
pudeli täitevoolik (2) ventiili külge.

4. Keerake hermeetiku pudel tagur-
pidi (põhi üles) ja pange siis
kompressori korpuses asuvasse
pudelipessa (4).

5. Kontrollige, et kompressor oleks
välja lülitatud (lüliti asendis 0).

6. Ühendage kompressor kaasas-
oleva toitejuhtme abil auto voolu-
pesaga (pange pistik voolupessa).
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– Rehvi rõhk
Ärge sõitke oma autoga, kui rõhk
on mõnes rehvis langenud alla 29
psi (200 kPa). See võib põhjusta-
da rehvi ootamatu purunemise ja
sellega kaasneva avarii.

7. Kui süüde on sees (mootori start/
stopp-lüliti või süütelukk asendis
ON), lülitage kompressor sisse
ning laske sellel umbes 5–7 minu-
tit järjest töötada, et rehv hermee-
tikuga ettenähtud rõhuni täita.
Milline on rõhk rehvis kohe
pärast hermeetikuga täitmist, pole
oluline, sest seda kontrollitakse ja
korrigeeritakse hiljem.
Hoiduge rehvi ületäitmisest ning
püsige rehvi täitmise ajal sellest
ohutus kauguses.

8. Lülitage kompressor välja.
9. Eemaldage voolik hermeetiku pu-

deli ühendusava ja rehvi ventiili
küljest.

Pange rehvi kiirremondi komplekt 
autosse oma hoiukohta tagasi.

NB!

Süsinikoksiid (vingugaas)
Ärge jätke mootorit pikemaks
ajaks tööle halvasti ventileeri-
tud või ilma ventilatsioonita
kohas (nt siseruumis).  Vastasel
juhul võite saada süsinikoksiidi
(vingugaasi) mürgistuse või
koguni lämbuda. 

HOIATUS 



Hermeetiku ühtlane jaotamine
rehvis
10. Sõitke autoga otsekohe umbes

7–10 km või 10 minutit järjest, et
hermeetik saaks rehvis ühtlaselt
laiali minna ja torkeaugu sulgeda.

Ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h ning
võimalusel ärge laske sõidukiirusel
langeda alla 20 km/h.
Kui tunnete sõidu ajal ebatavalist vib-
reerimist või kostab müra, vähenda-
ge kiirust ja sõitke ettevaatlikult esi-
mese turvalise teeäärse peatumis-
kohani.
Helistage abi saamiseks autoabi- või
puksiirteenust osutavale firmale.
Rehvi kiirremondi komplekti kasuta-
misel võib hermeetik rehvirõhu andu-
rit ja velge kahjustada. Laske rõhu-
andur ja velg volitatud teenindu-
ses nendele sattunud hermeetikust
ära puhastada ning üle kontrollida. 

Rehvirõhu kontrollimine
1. Kui olete läbinud umbes 7–10 km

(või olete sõitnud umbes 10 minu-
tit), peatage auto sobivas ohutus
kohas.

2. Ühendage kompressori ühendus-
voolik (8) otse rehvi ventiiliga.

3. Ühendage kompressor kaasas-
oleva toitejuhtme abil auto voolu-
pesaga (pange pistik voolupessa).

4. Reguleerige rõhk rehvis nõutavale
tasemele.
Kui süüde on sees, tegutsege
järgnevalt:
- Kui rehvirõhk on liiga madal:

lülitage kompressor sisse (lüliti
asendisse I). Hetkel rehvis oleva
rõhu kontrollimiseks lülitage
kompressor korraks välja.

Kasulik teave
Kui kompressor töötab, võib mano-
meetri näit olla tegelikust rehvirõhust
suurem. Et manomeetri näit oleks
täpne, peab kompressor olema välja
lülitatud.

– Rehvi õhu andur
Soovitame kasutada ainult volita-
tud HYUNDAI edasimüüjalt oste-
tud rehvi kiirremondi komplekti
kuuluvat hermeetikut. Kui asenda-
te parandatud rehvi uuega, tuleb
rehvirõhu andur ja velg neile 
sattunud hermeetikust ära puhas-
tada ning rõhuandurid üle kont-
rollida. Laske seda teha volitatud
teeninduses. 

NB!

i

Tehnilised andmed
Süsteemi tarbitav toide: 

DC (alalisvool) 12 V
Toitepinge töötamisel: 

DC (alalisvool) 9–15 V
Voolutugevus: maks 15 A
Sobib kasutamiseks temperatuuril:

-30 °C – +70 °C
Maksimaalne töörõhk:

6,6 baari (95 psi) – 7,9 baari (115 psi)

Mõõtmed: 
Kompressor: 70 x 150 x 65 mm
Hermeetiku pudel: 104 x 85,5 ø mm
Hermeetiku kogus: 300 ml



PUKSEERIMINE
Puksiirteenus

Kui tekib hädavajadus pukseerimi-
seks, soovitame lasta seda teha voli-
tatud HYUNDAI teenindusel või
kogemustega pukseerimisfirmal. 
Õige tõstmis- ja pukseerimistehnika
on auto kahjustamise vältimiseks
väga tähtis. Soovitatav on kasutada
spetsiaalset ratasplatvormi või tasa-
pinnalist transportimisvarustust (nt
platvormtreilerit).

Kui autot pukseeritakse spetsiaalse 
puksiirautoga ja ilma ratasplatvormi-
ta, peab alati üles tõstma auto 
esi-osa, mitte tagaosa.

• Ärge pukseerige autot tagumine
ots ees, nii et auto esirattad on
maas. See võib autot kahjustada.

• Ärge pukseerige autot riputus-
meetodil kasutatavate seadmete-
ga. Kasutage rataste tõstealust
(nt ratasplatvormi) või tasapinna-
list transportimisvarustust (nt
platvormtreilerit).

NB!

Kui pukseerite oma autot hädaolu-
korras ilma ratasplatvormita: 

Kui käigukang ei ole pukseerimise
ajal neutraalasendis N (vaba-
käigul), võivad käigukastis tekki-
da sisemised vigastused.  

1. Keerake süütelukk või lülitage
start/stopp-lüliti asendisse ACC.

2. Pange käigukang neutraalasen-
disse N.

3. Vabastage seisupidur.

Seda autot võib pukseerida nii, et 
tagarattad on maas (ilma ratasplat-
vormita) ja esirattad on üles tõstetud.
Kui mõni koormatud ratastest või 
auto vedrustus on viga saanud või 
kui autot pukseeritakse nii, et esi-
rattad on maas, kasutage esirataste 
all ratasplatvormi.

Eemaldatav pukseerimisaas
(ees) (kui on varustuses)

1. Avage tagaluuk ja võtke pukseeri-
misaas tööriistakotist välja.

2. Avage esikaitseraual asuva kinni-
tuskoha kate.

3. Pistke pukseerimisaas avasse ja
keerake päripäeva, kuni see on
korralikult kinni.

4. Pärast kasutamist keerake aas
uuesti välja ja sulgege ava kate.

NB!



Kui tekib vajadus pukseerimiseks,
soovitame lasta seda teha volitatud
HYUNDAI teenindusel või kogemus-
tega pukseerimisfirmal. 
Kui pukseerimisfirmat pole hädaolu-
korras võimalik kutsuda, võib teie
autot ajutiselt pukseerida köie, trossi
või keti abil, mis kinnitatakse auto
esiosa (või tagaosa) all asuva häda-
olukordadeks mõeldud pukseerimis-
aasa külge. 
Olge auto pukseerimisel äärmiselt
ettevaatlik. Pukseeritavas autos
peab olema juht, kes autot roolib ja
vajadusel pidurdab.

Sellisel viisil võib autot pukseerida
ainult kõvakattega teedel väga lühi-
kest maad ja aeglase sõidukiirusega.
Samuti peavad rattad, sillad, jõuüle-
kanne, rooli- ja pidurisüsteem olema
heas töökorras.

• Ärge kasutage auto pukseerimis-
aasu auto väljatõmbamiseks mu-
dast, liivast ega muudest kohta-
dest, kust auto ei suuda omal jõul
välja sõita.

• Pukseeritav auto ei tohi olla ras-
kem kui vedav sõiduk.

• Mõlema sõiduki juhid peavad üks-
teist pidevalt olukorraga kursis
hoidma ja omavahel sidet pidama.

� Taga • Enne pukseerimist kontrollige, ega
aas pole purunenud või vigastatud.

• Kinnitage pukseerimisköis või
-tross korralikult aasa külge.

• Ärge tõmmake autot aasast järsu
jõnksatusega. Tõmmake stabiilse
ühtlase jõuga.

• Aasa vigastamise vältimiseks ärge
tõmmake seda külgsuunas ega
vertikaalselt üles. Tõmmake alati
otse ettepoole.

NB!

• Kinnitage pukseerimisköis või -
tross ainult pukseerimisaasa
külge.

• Kui kasutate pukseerimiseks
mõnd muud auto osa (mitte puk-
seerimisaasa), võib autokere
viga saada.

• Kasutage ainult spetsiaalselt
pukseerimiseks ette nähtud
trossi või köit. Kinnitage köis või
tross korralikult olemasoleva
pukseerimisaasa külge.

Olge auto pukseerimisel äärmi-
selt ettevaatlik! 
• Vältige järske paigaltvõtte ja

ebatavalisi manöövreid, mis
võiksid pukseerimisaasale ja
pukseerimisköiele või -trossi-
le liigset survet avaldada. Aas
ja pukseerimisköis või -tross
võivad puruneda ning inime-
sed ja auto tõsiselt viga
saada.

• Kui vedaval sõidukil ei õnnes-
tu pukseeritavat autot liiguta-
da, loobuge pukseerimisest.
Võtke abi saamiseks ühen-
dust volitatud HYUNDAI tee-
ninduse või mõne pukseeri-
misfirmaga.

• Tõmmake pukseeritavat sõi-
dukit võimalikult otse ette-
poole.

• Hoiduge sõidu ajal pukseeri-
tavast autost eemale.

HOIATUS 



Ohutusnõuded pukseerimisel
• Keerake süütelukk või lülitage start/

stopp-lüliti asendisse ACC, et rool
ei saaks lukustuda.

• Pange käigukang neutraalasen-
disse N (vabakäigule).

• Vabastage seisupidur.
• Vajutage piduripedaali suurema

jõuga kui tavaliselt, kuna pidurid ei
tööta sama tõhusalt kui töötava
mootoriga.

• Rooli keeramiseks on samuti vaja
suuremat jõudu, kuna roolivõimen-
di ei tööta, kui mootor ei tööta.

• Kui sõidate alla pikast laskumisest,
võivad pidurid üle kuumeneda ning
pidurdusjõud veelgi väheneda.
Seepärast peatuge tihti ja laske
piduritel jahtuda.

– Automaatkäigukast
• Kui autot pukseeritakse nii, et

selle kõik neli ratast on maas,
tohib seda pukseerida ainult
eestpoolt. Käigukang peab tingi-
mata olema neutraalasendis N.
Ärge ületage pukseerimisel kii-
rust 40 km/h ning ärge pukseeri-
ge autot üle 25 km. Hoolitsege
selle eest, et rool ei saaks lukus-
tuda, keerates süüteluku või
vajutades start/stopp-lüliti asen-
disse ACC. Pukseeritavas autos
peab olema juht, kes autot roo-
lib ja vajadusel pidurdab.

• Enne auto pukseerimist kontrol-
lige automaatkäigukasti vedeli-
ku taset. Kui see jääb mõõte-
vardal olevast kuuma vedeliku
(HOT) vahemikust allapoole,
lisage vedelikku. Kui vedelikku
pole võimalik lisada, tuleb auto
pukseerimiseks kasutada ratas-
platvormi.

NB!

TEHNOHOOLDUS
Alati, kui viite läbi mingeid hooldus-
või kontrolltoiminguid, peate olema
äärmiselt ettevaatlik, et vältida oma
auto kahjustamist ja iseenda vigasta-
mist.
Puudulik, asjatundmatu või eba-
piisav hooldus võib põhjustada 
probleeme auto töös, mille tõttu võib
sõiduk kahjustuda, juhtuda avarii või
inimesed viga saada.

Omaniku vastutus

Kasulik teave 
Auto hoolduse ja seda puudutava
dokumentatsiooni säilitamise eest 
vastutab auto omanik.

Soovitame teil lasta oma autot või-
maluse korral alati hooldada volita-
tud HYUNDAI teeninduses.
Omanikuna peate alles hoidma kõik
hooldust puudutavad dokumendid,
mis näitavad, et teie autot on nõuete-
kohaselt hooldatud vastavalt järgne-
vatel lehekülgedel toodud hooldus-
graafikule. Seda infot on teil vaja
auto garantiitingimustes ette nähtud
teenindus- ja hooldusnõuetele vasta-
vuse tõendamiseks.
Detailsed garantiitingimused on kirjas
teile eraldi antud garantii- ja hooldus-
raamatus.
Teie autole antud garantii ei kata
remonti ja teenuseid, mis on vajali-
kud ebaõige hoolduse või nõutava
hoolduse puudumise tõttu.

i

• Kasutage pukseerimisköit või
-trossi, mis ei oleks pikem kui 5 m.
Siduge selle keskele valge või
punane riideriba (u 30 cm laiune),
et ka teised juhid seda märkaksid.

• Sõitke ettevaatlikult ja jälgige, et
pukseerimisköis või -tross auto
küljest lahti ei tuleks.



• Ärge asetage mootori kattele
(kui on varustuses) või mootori
toitesüsteemi osade peale ras-
keid esemeid ega avaldage neile
tugevat survet.

• Mootori toitesüsteemi (kütuse-
torustiku ja sissepritseseadme-
te) kontrollimiseks soovitame
pöörduda volitatud HYUNDAI
teenindusse.

• Ärge sõitke autoga pikka aega
järjest, kui mootori kate (kui on
varustuses) on eemaldatud.

• Ärge kontrollige mootoriruumi
lahtise tule läheduses. Kütus,
klaasipesuvedelik, erinevad õlid
jm võivad väga kergesti süttida
ja põhjustada tulekahju.

• Enne aku, süütesüsteemi juht-
mete ja elektrijuhtmestiku puu-
dutamist ühendage aku miinus-
klemm lahti. Vastasel juhul võite
saada elektrilöögi.

• Kui eemaldate lapikpeaga kruvi-
keeraja abil salongi kattepanee-
le, tehke seda väga ettevaatli-
kult, et te eemaldatavaid osi ei
kahjustaks.

• Kui vahetate või puhastate lam-
pe, olge põletuste ja elektri-
löökide vältimiseks väga ette-
vaatlik.

NB!

Hooldustööd
• Auto hooldustööd võivad olla

ohtlikud. Mõne hooldustöö
käigus võite tõsiselt viga saa-
da. Kui teil ei ole piisavalt tead-
misi, kogemusi ega õigeid töö-
riistu ja varustust töö soorita-
miseks, soovitame lasta kõik
hooldustööd ära teha volita-
tud HYUNDAI teeninduses.

• Kui mootor töötab, on kapoti
all töötada ohtlik. See on veel-
gi ohtlikum, kui kannate rippu-
vaid ehteid või rõivaid. Need
võivad sattuda liikuvate osade
vahele ning põhjustada tõsi-
seid kehavigastusi.

HOIATUS 

Seepärast – kui on tõesti vaja
mootor kapoti all töötamise
ajal käima panna – kinnitage
oma juuksed, võtke ära kõik
ehted (eriti sõrmused, kaela-
keed, kellad ja käevõrud) ning
kõik lipsud, sallid ning muud
sarnased lahtised rõivaese-
med. Alles seejärel võite min-
na mootori või jahutusventi-
laatorite lähedale.

Ettevaatusabinõud omaniku-
poolsel hooldusel  
Ebaõige või puudulik hooldus võib
tekitada mitmeid probleeme. Selles
peatükis antakse juhiseid ainult ker-
gemate hooldustööde iseseisvaks
läbiviimiseks.   

Kasulik teave 
Ebaõige omanikupoolne hooldus garan-
tiiperioodil võib mõjuda garantii kehti-
vusele. Detailsema info saamiseks luge-
ge läbi teile eraldi kaasa antud garantii-
ja hooldusraamat. Kui te ei ole mõne
hooldustoimingu puhul endas päris kin-
del, soovitame teil lasta see parem ära
teha volitatud HYUNDAI teeninduses.

i



OMANIKUPOOLNE HOOLDUS 
Sõiduohutuse ja auto usaldusväärse
töökorra tagamiseks peab vastavalt
toodud intervallidele läbi viima järg-
nevalt loetletud kontrolltoimingud ja
ülevaatused.
Kui nende toimingute käigus ilmneb
mõni probleem, pöörduge selle lahen-
damiseks esimesel võimalusel volita-
tud HYUNDAI teeninduse poole.
Järgnevalt kirjeldatud igapäevased
omanikupoolsed hooldustoimingud
ei ole reeglina garantiiga kaetud ning
tellitud tööd ning kasutatud osad ja
määrdeained on üldjuhul tasulised.   

Omaniku hooldusgraafik 
Kui olete peatunud tankimiseks:
• Kontrollige mootori õlitaset.
• Kontrollige mootori jahutusvedeliku

taset jahutusvedeliku paagis.
• Kontrollige klaasipesuvedeliku taset.
• Kontrollige rehvirõhku (kas see

pole liiga madal).

Sõidu ajal:
• Pange tähele, ega väljalaskesüs-

teemist kostvad helid pole muutu-
nud ning ega autosse ei tungi heit-
gaaside lõhna.

• Jälgige, ega rool ei vibreeri. Pange
tähele, kas rooli keeramine on
muutunud raskemaks või esineb
selle keeramisel lõtke. Jälgige, kas
auto liigub otse, kui rooli hoitakse
otse.

• Jälgige, ega auto ei kisu tasasel
siledal teel sõites pidevalt kergelt
ühele poole viltu.

• Kui pidurdate, kuulake hoolega,
ega ei kosta mingeid ebatavalisi
hääli, ja jälgige, ega auto ei kisu
ühele küljele, ega piduripedaali
vajutamine pole muutunud raske-
maks ning ega seda ei pea vajuta-
ma sügavamale kui tavaliselt.

• Kui käigukasti kasutamisel esineb
käigu libisemist või mingeid muid
muutusi, kontrollige käigukasti ve-
deliku taset.

Kui mootor on kuum, olge moo-
tori jahutusvedeliku taseme
kontrollimisel ettevaatlik. Põle-
tav tuline jahutusvedelik ja aur
võivad rõhu all välja pursata.
Võite end tõsiselt põletada.

HOIATUS
• Kontrollige automaatkäigukasti par-

kimisasendi (P) töökorda.
• Kontrollige seisupidurit.
• Kontrollige, ega auto all ei esine

vedelike lekkeid (vee tilkumine
konditsioneerist selle kasutamise
ajal või pärast seda on normaalne).

Vähemalt kord kuus kontrollige:
• mootori jahutusvedeliku taset jahu-

tusvedeliku paagis,
• kõikide välistulede töökorda, sh

pidurituled, suunatuled ja ohutuled,
• rõhku kõikides rehvides, k.a varu-

ratta rehvis.

Vähemalt kaks korda aastas 
(s.t igal kevadel ja sügisel) 
kontrollige:
• kas radiaatori, kütteseadme ja kon-

ditsioneeri voolikud on terved – ega
need ei leki ega ole viga saanud;

• kas esiklaasi pesuri pihustid ja
klaasipuhastid töötavad korralikult;
puhastage puhastite harjad ära
klaasipesuvedelikus niisutatud puh-
ta riidelapiga;

• esitulede valgusvihu suunda;
• summutit, väljalasketorustikku, sel-

le katteid ja kinnitusi;
• kas turvavööd on töökorras ega ole

liigselt kulunud;
• kas rehvid pole liigselt kulunud

ning kas rattamutrid on kõvasti
kinni.



Vähemalt kord aastas:
• puhastage põhjalikult ära autokere

ja uste äravooluavad;
• kontrollige ja õlitage uksehingi ja

kapotihingi;
• õlitage ukse- ja kapotilukke ning

linke;
• määrige uste kummist veetihendeid;
• kontrollige konditsioneeri töökorda;
• kontrollige ja õlitage automaat-

käigukasti ühendusi, liigendeid ja
juhtmehhanisme;

• puhastage akut ja selle klemme;
• kontrollige pidurivedeliku (ja siduri-

vedeliku) taset.

REGULAARSE TEHNOHOOLDUSE GRAAFIK 

Järgige regulaarse tehnohoolduse
tavagraafikut, kui autot ei kasutata
reeglina alljärgnevalt loetletud tingi-
mustes. Kui auto kasutamisel on 
täidetud kas või üks järgnevalt nime-
tatud tingimustest, järgige raskete
kasutustingimuste korral kehtivat
hooldusgraafikut.

•

• Pidevalt läbitakse ainult lühikesi 
vahemaid.
Sõidetakse tolmustel teedel või 
liivastes piirkondades.

• Sõitmisel kasutatakse väga palju
pidureid.

• Sõidetakse piirkondades, kus tee-
del kasutatakse soola või muid kor-
rodeerivaid aineid.

Kui sõidate autoga eelkirjeldatud 
tingimustes, peate autoosi kontrolli-
ma, need vajadusel uutega asenda-
ma ja lisama vedelikke sagedamini,
kui seda näeb ette järgnev regu-
laarse tehnohoolduse tavagraafik.
Pärast tabelis toodud perioode või
läbisõitu jätkake ettenähtud hooldus-
intervallide kohaselt.  

Tehnohoolduse graafik võib auto
kasutusaja jooksul muutuda.
Pöörduge volitatud Hyundai tee-
nindusse ja kontrollige kindlasti
kehtivat hooldusgraafikut! 

• Enamasti sõidetakse konarlikel või
poristel teedel.

• Sõidetakse mägistes piirkondades.
• Mootor töötab sageli pikalt tühi-

käigul või väikese kiirusega.
• Pikka aega sõidetakse väga kül-

mas ja/või eriti niiskes kliimas.
• Üle 50% sõidust toimub tihedas

linnaliikluses kuuma ilmaga (õhu-
temperatuur üle 32 °C).

KLAASIPUHASTID 
Klaasipuhastite kontroll

Kasulik teave 
Autode automaatpesulates peale-
kantavad kuumvahad muudavad esi-
klaasi reeglina raskemini puhastata-
vaks.  

Nii esiklaasi kui ka klaasipuhasti-
harjade määrdumine vähendab 
klaasipuhastite puhastusvõimet. 
Määrdumise tavalisemateks põhjus-
teks on putukad, puutolm ja -vaik 
ning kuumvahatöötlus, mida mõned 
autopesufirmad kasutavad. Kui klaa-
sipuhastid ei pühi korralikult, puhas-
tage nii klaas kui ka puhastite harjad 
ära selleks ette nähtud kvaliteetse 
puhastusvahendiga ja loputage see-
järel põhjalikult ära puhta veega.   

Klaasipuhastiharjade kahjustamise 
vältimiseks ärge kasutage nende 
peal või läheduses bensiini, petroo-
leumi, värvivedeldit ega muid 
lahusteid.  

i

NB!



Klaasipuhastite vahetamine 
Kui klaasipuhastid enam korralikult
klaasi puhtaks ei pühi, võivad nende
harjad olla lihtsalt kulunud või pragu-
nenud ning need peab asendama
uutega. 

Klaasipuhastihoobade ning muu-
de osade vigastamise vältimiseks
ärge proovige puhasteid klaasil
käsitsi ise liigutada.  

Kui kasutatakse sellele autole
sobimatuid klaasipuhasteid, võib
see tekitada häireid klaasipuhas-
tite töös ning lõppeda mehha-
nismi rikkega.

NB!

NB!

Esiklaasi puhasti vahetamine

Tüüp A
1. Tõstke klaasipuhasti hoob üles ja
keerake kogu klaasipuhasti hoo-vaga
risti, et tuua nähtavale plastist
kinnitusklamber.

Esiklaasi vigastamise (pragude ja
täkete) vältimiseks ärge laske
klaasipuhasti hooval suure hooga
vastu klaasi langeda.

NB! 2. Suruge klamber kokku ja libistage
klaasipuhastit allapoole.

3. Eemaldage klaasipuhasti nüüd
hoova küljest.

4. Paigaldage uus klaasipuhasti hoo-
va külge, tegutsedes eemaldami-
sele vastupidises järjekorras.



Tüüp B
1. Tõstke klaasipuhasti hoob üles.

Esiklaasi vigastamise (pragude ja
täkete) vältimiseks ärge laske
klaasipuhasti hooval suure hooga
vastu klaasi langeda.

NB!

2. Keerake klaasipuhasti klamber
üles. Tõmmake nüüd klaasipuhas-
tit allapoole ja eemaldage.

3. Paigaldage uus klaasipuhasti hoo-
va külge, tegutsedes eemaldami-
sele vastupidises järjekorras.

Tagaklaasi puhasti vahetamine 
(kui on varustuses)

1. Tõstke klaasipuhasti hoob üles ja
keerake klaasipuhastit ülespoole
(1).

2. Tõmmake klaasipuhasti hoova kül-
jest ära.

3. Pange kohale uus klaasipuhasti,
lükates selle keskosa klaasi-
puhasti hoovas olevasse soonde,
nii et puhasti fikseerub klõpsatu-
sega kohale.

4. Kontrollige, kas klaasipuhasti on
tugevalt hoova küljes kinni, proovi-
des seda kergelt tõmmata.

Klaasipuhastite, nende hoobade ja
muude osade kahjustamise vältimi-
seks soovitame lasta klaasipuhas-
teid vahetada volitatud HYUNDAI
teeninduses.



• Kui kasutate auto pesemiseks sur-
vepesurit, ärge hoidke pesuri pihus-
tuspüstolit autole liiga lähedal. Liiga
väike kaugus autost või liiga
tugev veesurve võib autoosi kahjus-
tada või vesi võib neisse sisse pää-
seda.

• Ärge suunake survepesuri veejuga
otse kaamerale, anduritele või neid
ümbritsevale alale. Survepesuri
veejuga võib anda kaamerale või
anduritele tugeva löögi, mis võib
nende töökorrale väga halvasti
mõjuda.

• Ärge hoidke pihustuspüstolit liiga
lähedal erinevatele kummi- ja plast-
katetele ning igasugustele ühen-
duskohtadele, sest tugev veejuga
võib neid kahjustada.

VÄLINE HOOLDUS
Autokere hooldus
Ettevaatust autokere välispinna
hooldusel 
Kui kasutatakse mis tahes keemilist
puhastusainet või poleerimisvahen-
dit, peab järgima täpselt kõiki selle
tootja juhtnööre. Lugege tähelepane-
likult läbi kõik hoiatused ja ohutus-
nõuded, mis sildile on trükitud. 

Pesemine survepesuriga

Värvkatte hooldus
Pesu 
Auto välispinna kaitsmiseks rooste ja 
muude kahjustuste eest peske auto 
vähemalt kord kuus leige või külma 
veega põhjalikult puhtaks. 
Kui kasutate oma autot maastiku-
sõiduks, peaksite selle iga kord 
pärast maastikusõitu puhtaks pese-
ma. Olge eriti tähelepanelik soola, 
pori ja igasuguse muu kogunenud 
mustuse eemaldamisel. Jälgige, et 
väljavooluavad uste alaservades ja 
lävekarpides püsiksid puhtad ja 
takistustest vabad.
Putukad, tõrv, puuvaik, lindude välja-
heited, tööstuslikud saasteained ja 
muud sarnased heitmed võivad kah-
justada teie auto värvkatet, kui neid 
kohe ei eemaldata. 
Isegi viivitamatu pesemine puhta 
veega ei pruugi kõiki neid sadestisi 
eemaldada. Kasutada võib värv-
kattele ohutut õrnatoimelist seepi.
Pärast pesemist loputage auto leige 
või külma veega põhjalikult puhtaks. 
Ärge laske seebil auto värvkattel ära 

NB!
Ärge kasutage kanget seepi, kemi-
kaale sisaldavaid pesuvahendeid 
ega kuuma vett ning ärge peske 
autot otsese päikesepaiste käes 
ega siis, kui autokere on soe. 

Märjad pidurid
Pärast auto pesemist kontrol-
lige aeglaselt sõites üle pidurid,
et näha, kas vesi on neile mõju-
nud. Kui pidurdusvõime on 
halvenenud, kuivatage pidurid
ära, vajutades aeglast kiirust
hoides pidevalt kergelt piduri-
pedaali.

HOIATUS

• Mootoriruumi pesemine veega
(sh survepesuriga) võib tekitada
häireid mootoriruumis asuvates
vooluahelates.

• Jälgige hoolega, et auto elektri- 
ja elektroonikakomponentidele
ei satuks kunagi vett ega muid
vedelikke, sest see võiks neid
kahjustada.

NB!



Vahatamine
Vahatage oma autot, kui vesi ei püsi 
värvkattel enam tilgakujulisena koos.
Enne vahatamist peske ja kuivatage 
auto alati ära. Kasutage kvaliteetset 
vedelat vaha või vahapastat ning jär-
gige täpselt selle tootja juhiseid. 
Vahatage ka kõiki metallosi ja -liiste, 
et neid välismõjude eest kaitsta ning 
nende läiget säilitada.
Õli, tõrva jms plekkide eemaldamine 
spetsiaalse plekieemaldajaga koorib 
tavaliselt värvkattelt maha ka vaha-
kihi. Vahatage sellised kohad kind-
lasti üle, seda ka juhul, kui kogu auto 
veel vahatamist ei vaja.

• Tolmu ja mustuse mahapühki-
mine autokerelt kuiva lapiga krii-
mustab värvkatet.

• Ärge kasutage kroomitud või
anodeeritud alumiiniumosade
puhastamiseks metallist küüri-
miskäsnu, abrasiivseid puhastus-
aineid ega kangeid pesuvahen-
deid, mis sisaldavad tugevalt lee-
liselisi või sööbivaid koostis-
aineid. See võib kahjustada nen-
de osade kaitsekihti ning muuta
või rikkuda nende värvi.

Värvkatte kahjustuste 
parandamine 
Värvitud pinnale tekkinud sügavad
kriimustused ja kivitäkked peab otse-
kohe ära parandama. Paljastunud
metall hakkab kiiresti roostetama
ning see võib lõppeda juba tunduvalt
kallima remondiga. 

Kasulik teave 
Kui auto on viga saanud ja vajab mõne
metallosa remonti või väljavahetamist,
hoolitsege selle eest, et remonditöö-
kojas kaetaks remonditavad või asen-
dusosad spetsiaalse korrosioonivastase
kaitsekihiga.  

i

NB!
Läikiva metallpinna hooldus
• Asfaldipigi ja putukate eemalda-

miseks kasutage asfaldiplekkide
eemaldusvahendit, mitte aga kaa-
bitsat või muid teravaid esemeid.

• Läikivate metallpindade kaitsmi-
seks korrosiooni eest kandke neile
kiht vaha või kroomikaitsevahendit
ning hõõruge tugevalt läikima.

• Talvistes ilmaoludes või ranniku-
aladel katke läikivad metallpinnad
paksema vaha- või kaitsevahendi
kihiga. Vajadusel katke osad mitte-
sööbiva vaseliiniga või muu kaitsva
ainega.

Kerepõhja hooldus
Sööbivad ained, mida kasutatakse 
tänavatel jää- ja lumetõrjeks või 
tolmu vähendamiseks, võivad kogu-
neda auto põhjale. Kui neid aineid ei 
eemaldata, võib see põhjustada põh-
jadetailide – kütusetorude, raami, 
põhjapaneeli ja väljalaskesüsteemi –
kiirenenud roostetamist isegi juhul, 
kui neid on töödeldud roostetamis-
vastase kaitsevahendiga.
Loputage auto põhi ja rattakoopad 
vähemalt kord kuus, iga kord pärast 
maastikusõitu ja iga talveperioodi 
lõpus leige või külma veega põhjali-
kult puhtaks. Pöörake kerealusele 
pinnale ja detailidele erilist tähele-
panu, kuna seal on raske kogu pori 
ja mustust näha. Teedelt kogunenud 
mustuse märjakstegemine ilma seda 
eemaldamata teeb rohkem halba kui 
head. Uste alaservades, lävepanee-
lides ja raamis on väljavooluavad, 
millel ei tohi lasta mustusest ummis-
tuda; nendesse kohtadesse kogu-
nenud vesi võib põhjustada rooste-
tamist. 



Pärast auto pesemist kontrol-
lige aeglaselt sõites üle pidurid,
et näha, kas vesi on neile
mõjunud. Kui pidurdusvõime on
halvenenud, kuivatage pidu-
rid ära, vajutades aeglast kiirust
hoides pidevalt kergelt piduri-
pedaali.

HOIATUS

Alumiiniumvelgede hooldus  
Alumiiniumveljed on kaetud läbi-
paistva kaitsekihiga.
• Ärge kasutage alumiiniumvelgede

puhastamiseks mingeid abrasiiv-
seid puhastusvahendeid, poleeri-
misaineid, lahusteid ega traatharju.
Need võivad velgede pinda krii-
mustada või kahjustada.

• Kasutage ainult õrnatoimelist seepi
või neutraalset pesuvahendit ning
loputage seejärel põhjalikult puhta
veega. Velgi tuleks kindlasti puhas-
tada alati pärast soolatatud teedel
sõitmist. See aitab vältida korro-
siooni.

•

•

Vältige velgede pesemist suurel
kiirusel töötavate autopesuharja-
dega.
Ärge kasutage velgede puhastami-
seks mingeid happelisi puhastus-
vahendeid, kuna need võivad vel-
gede läbipaistvat kaitsekihti kah-
justada ja põhjustada roostetamist.

Korrosioonikaitse
Auto kaitsmine korrosiooni eest
Kasutades korrosioonivastases võit-
luses kõige eesrindlikumaid konst-
ruktsioonilisi lahendusi ja meetodeid,
toodame me kõrgeima kvaliteediga
autosid. Siiski on see vaid osa tööst.
Teie auto võimalikult pikaajalise 
korrosioonikindluse saavutamiseks
on vaja ka teie kui auto omaniku
koostööd ja abi.

Korrosiooni tüüpilisemad põhjused
Tüüpilisemad põhjused, mis võivad
põhjustada korrosiooni:
•

•

teedel kasutatav sool ning pori ja
niiskus, millel lastakse auto põhja-
le koguneda;
värvkatte või kaitsekihi eemaldu-
mine kivitäkete, tugeva hõõrdumi-
se, kriimustuste või väiksemate
mõlkide tulemusel, mille tõttu jääb
paljastunud metall korrosiooni eest
kaitseta.

Kõrge korrosiooniriskiga 
piirkonnad
Kui elate piirkonnas, kus teie auto 
satub pidevalt korrodeerivate ainete 
mõjuvälja, on korrosioonivastane 
kaitse eriti tähtis. Kiirenenud korro-
siooni tavalisemateks põhjusteks on 
teedel kasutatav sool, tolmu vähen-
damiseks kasutatavad kemikaalid, 
ookeanituuled ja tööstuslikud saaste-
ained.

Niiskus soodustab korrosiooni
Niiskus loob korrosiooni tekkeks kõi-
ge soodsamad tingimused. Korrodee-
rumine kiireneb kõrge õhuniiskuse 
juures, eriti siis, kui temperatuur on 
vaid veidi nullist ülalpool. Sellistel tin-
gimustel püsib korrodeeriv aine aeg-
laselt aurustuva niiskuse tõttu auto-
kere pinnaga kaua pidevas kontaktis.
Tugeva korrodeeriva toimega on ka 
pori, kuna see kuivab aeglaselt ja 
hoiab niiskust pikalt autoga pidevas 
kontaktis. Kuigi pori võib näida kuiv, 
võib see ikkagi niiskust sisaldada ja 
korrosiooni soodustada.
Ka kõrged temperatuurid võivad 
kiirendada selliste osade korrodee-
rumist, mis ei ole korralikult ventilee-
ritud, kuna niiskus ei saa sel juhul kii-
resti hajuda. Kõigist nimetatud põh-
justest tulenevalt on väga tähtis 
hoida oma auto puhas nii porist kui 
igasugusest muust mustusest. See 
ei kehti mitte ainult auto nähtavate 
pindade, vaid eriti just auto põhja 
kohta.

Kuidas korrosiooni vältida 
Korrosiooni vältimiseks saate ka ise 
palju ära teha, kui peate kinni järgne-
vatest juhtnööridest:



Hoidke oma auto puhas!
Parim meetod oma auto kaitsmiseks 
korrosiooni eest on hoida see puhas 
kõigist korrodeerivatest ainetest. Eriti 
tähtis on seejuures pöörata tähele-
panu auto põhjale.

• Kui elate kõrge korrosiooniriskiga
piirkonnas — näiteks ookeani lähe-
duses, piirkonnas, kus sõiduteid
soolatatakse, kõrge tööstusliku
saastumisega piirkonnas, kohas,
kus esineb happevihmu vms —
peate korrosiooni vältimiseks ole-
ma eriti hoolikas. Talvel loputage
auto põhi puhtaks vähemalt kord
kuus ning kui talv saab läbi, viige
läbi üks eriti põhjalik kerepõhja
puhastus.

• Uste alaservade, lävekarpide ja
raami puhastamisel jälgige, et nen-
des asuvad äravooluavad püsiksid
puhtad ja takistustest vabad, et
niiskus välja pääseks ega jääks
ummistunud avadesse seisma,
kiirendades sel moel roostetamist.

• Auto puhastamisel põhja alt pööra-
ke erilist tähelepanu rattakoobaste
ja poritiibade alustele pindadele
ning muudele kohtadele, mis on
silma eest varjatud. Puhastage
põhjalikult: kogunenud mustuse
märjakstegemine ilma seda eemal-
damata pigem kiirendab kui aeg-
lustab roostetamist. Mustuse kõr-
valdamine survepesuriga ja auru-
ga on pori ja kogunenud korrodee-
rivate ainete eemaldamiseks eriti
tõhus.

Hoidke oma garaaž kuiv!
Ärge hoidke oma autot niiskes ja hal-
vasti ventileeritud garaažis. Sellises 
kohas on korrosiooni tekkeks loodud 
eriti head tingimused. Eriti kehtib see 
juhul, kui pesete oma autot garaažis 
või sõidate autoga garaaži sisse, kui 
auto on veel märg või lume, jää või 
poriga kaetud. Isegi köetav garaaž ei 
suuda roostetamist ära hoida, kui 
seal puudub piisav ventilatsioon niis-
kuse kõrvaldamiseks.

Hoolitsege auto värvkatte ja 
välisviimistluse eest!
Auto värvkattele tekkinud kriimustu-
sed ja täkked tuleks esimesel võima-
lusel katta parandusvärviga. 
See kaitseb metalli korrosiooni 
eest. Kui metall on paljastunud ja 
teil pole võimalik seda ise 
millegagi katta, pöörduge 
parandustöödeks kvalifit-seeritud 
keretööde teenindusse.

Lindude väljaheited: lindude välja-
heited on tugevalt sööbiva toimega 
ning võivad kahjustada auto värv-
katet juba mõne tunniga. 
Kõrvaldage lindude väljaheited 
autolt nii ruttu kui võimalik.

Salongi hooldus
Ettevaatust salonghooldusel! 
Vältige sööbivate lahuste (nt lõhna-
õlide, kosmeetiliste vedelike) sattu-
mist armatuurlauale – need võivad 
kahjustada selle pinda või muuta 
selle värvi. Kui sellised ained siiski 
satuvad armatuurlauale, pühkige 
need otsekohe ära. Lugege läbi ka 
alltoodud juhised vinüülpindade õige 
hooldamise kohta.   

NB!NB!

Jälgige hoolega, et auto elektri- 
ja elektroonikakomponentidele ei 
satuks kunagi vett ega muid vede-
likke, sest see võib neid kahjus-
tada.

Istmekatete ja muude pindade 
puhastamine

Vinüül 
Esmalt eemaldage vinüülpinnalt tolmu-
imeja või harjaga tolm ja lahtine prügi. 
Seejärel puhastage vinüülpinnad ära 
spetsiaalse vinüüli puhastusvahendiga.



Tekstiil 
Esmalt eemaldage tekstiililt tolmu-
imeja või harjaga tolm ja lahtine
prügi. Seejärel kasutage puhasta-
miseks mõnd pehme mööbli või vai-
pade jaoks soovitatud õrnatoimelist
puhastusvahendit. Värsked plekid
eemaldage otsekohe tekstiilmaterja-
lidele mõeldud plekieemaldajaga.
Kui värsketele plekkidele kohe tähe-
lepanu ei pöörata, võib plekk tuge-
valt sisse jääda ning kanga värvus
võib seetõttu muutuda. Samuti või-
vad väheneda materjali tulekindlad
omadused, kui selle eest õigesti ei
hoolitseta.   

Soovitatud puhastusvahenditest
ja meetoditest erinevate ainete ja
meetodite kasutamine võib rikku-
da tekstiili väljanägemist ja vähen-
dada selle tulekindlust.

Turvavöö rihma puhastamine  
Kasutage rihmade puhastamiseks
mis tahes õrnatoimelist puhastus-
vahendit, mis on ette nähtud pehme
mööbli või vaipade puhastamiseks.
Järgige puhastusvahendi kasutus-
juhendit. Ärge rihmasid valgendage
ega värvige, sest see vähendab
nende vastupidavust.   

Aknaklaasi sisepinna 
puhastamine 
Kui auto aknaklaasid muutuvad
seestpoolt uduseks (s.t need on kae-
tud rasvase või õlise kihiga), peab
neid puhastama spetsiaalse klaasi-
puhastusvahendiga. Järgige puhas-
tusvahendi pakendil olevaid juhiseid. 

Ärge kraapige tagaklaasi sisepin-
da – võite kahjustada tagaklaasi
soojenduse traate.

NB!

NB!NB!



REHVID JA VELJED

Ratas Rehvi mõõt Velje mõõt
Rehvirõhk, bar (psi, kPa) Rattamutrite pingutus-

moment 
kg•m (lb•ft, N•m)

Normaalkoormus Suurim koormus
Ees Taga Ees Taga

Täismõõdus
ratas

185/65R15 6J x 15 2,3
(34, 235)

2,1 
(31, 215)

2,4
(35, 240)

2,5 
(36, 250)

9~11
(65~79,88~107)

185/65R15* 
(Eco-pakett) 6J x 15 2,6 

(38, 260)
2,6 

(38, 260)
2,6 

(38, 360)
2,6

(38, 260)

185/65R15
(Euroopa pakett) 6J x 15 2,5

(36, 250)
2,2

(33, 227)
2,5

(36, 250)
2,5

(36, 250)

195/55R16 6J x 16

2,3 
(34, 235)

2,6*
(38, 260)

2,1 
(31, 215)

2,6*
(38, 260)

2,4 
(35, 240) 

2,6*
(38, 260)

2,6
(38, 260)

2,6*
(38, 260)

205/45R17 6.5J x 17 2,3
(34, 235)

2,1 
(31, 215)

2,4
(35, 240)

2,6
(38, 260)

Ajutine 
varuratas T125/80D15 3.5J x 15 4,2

(60, 420)
4,2

(60, 420)
4,2

(60, 420)
4,2

(60, 420)

* Kehtib MSTA rehvide puhul



Tehnilised andmed ja tarbijainfo 
AUTO IDENTIFITSEERIMISNUMBER (VIN)

Auto identifitseerimisnumber (VIN) 
on number, mida kasutatakse teie 
auto registreerimisel, aga ka kõikide 
muude auto omandiõigusega seotud 
küsimuste lahendamisel.
Number on pressitud kaassõitja esi-
istme (või juhiistme) alla.

VIN-number on kirjas ka armatuur-
laua peale kinnitatud plaadil. Plaadil 
olev number on hästi näha väljast-
poolt läbi esiklaasi. 

Auto tüübikinnituse silt asub juhi-
poolsel (või kaassõitjapoolsel) kesk-
piilaril. Sellele on märgitud ka auto
identifitseerimisnumber (VIN).

AUTO TÜÜBIKINNITUSE SILT

Teie uue auto rehvid on valitud nii, et
igapäevasel tavalisel sõidul oleks
tagatud parimad sõiduomadused.
Rehvide tehniliste andmete ja rõhku-
de kleebisel, mis asub juhipoolsel
keskpiilaril, on kirjas teie auto soovi-
tatavad rehvirõhud. 

REHVIDE TEHNILISTE ANDMETE JA 
RÕHKUDE KLEEBIS

E-märgistuse silt asub juhipoolsel
keskpiilaril. E-märgistuse silt tõendab
auto vastavust ÜRO Euroopa Majan-
duskomisjoni (ECE) keskkonna- ja
ohutusalastele eeskirjadele. Sellel on
kirjas järgnevad andmed:

E-MÄRGISTUSE SILT (EUROOPA
MUDELID)(KUI ON VARUSTUSES)

Kõik auto osad, mis kasutavad oma
töös erinevaid raadiosagedusi, vas-
tavad direktiivi 1995/5/EÜ nõuetele
ja sellest tulenevatele teistele asja-
kohastele sätetele.
Täiendav teave, sh tootja vastavus-
deklaratsioon, on kättesaadav
HYUNDAI veebilehel: 
http://service.hyundai-motor.com

VASTAVUSDEKLARATSIOON
� Näide 




