
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Darbības 
uzturēšanas 
specifikācijas

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kas ir aktuāla 
publicēšanas brīdī. Tomēr HYUNDAI patur sev tiesības jebkurā brīdī 
veikt izmaiņas, īstenojot mūsu nepārtraukto produktu uzlabojumu 
politiku.

Šī rokasgrāmata attiecas uz visiem šī transportlīdzekļa modeļiem, 
un ietver gan standarta, gan papildaprīkojuma aprakstus un 
paskaidrojumus. Līdz ar to šajā rokasgrāmatā varat atrast arī 
informāciju, kas neattiecas uz jūsu specifisko transportlīdzekli.

Ņemiet vērā, ka daži modeļi ir paredzēti braukšanai labajā ceļa pusē 
(RHD modeļi). Attiecībā uz dažām darbībām paskaidrojumi šiem RHD 
modeļiem ir pretēji tam, kas norādīts šajā rokasgrāmatā.
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Neveiciet nekādas HYUNDAI transportlīdzekļa modifikācijas. Modifikāciju veikšana var negatīvi 
ietekmēt HYUNDAI transportlīdzekļa sniegumu, drošību vai kalpošanas mūžu, turklāt tas var būt 
uzskatāms par transportlīdzekļa ierobežotās garantijas nosacījumu pārkāpumu. Zināmas modifikā-
cijas var pārkāpt arī jūsu valstī noteiktos Transporta ministrijas vai citu valsts iestāžu noteikumus.

UZMANĪGI: JŪSU HYUNDAI MODIFIKĀCIJAS

Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektronisku degvielas iesmidzināšanas sistēmu un citiem elektro-
niskiem komponentiem. Ja divvirzienu radio vai mobilais tālrunis ir nepareizi uzstādīts, pastāv iespēja, 
ka tas var negatīvi ietekmēt elektronisko sistēmu darbību. Šī iemesla dēļ, ja vēlaties uzstādīt šāda 
veida iekārtas, mēs iesakām stingri sekot radio ražotāja norādēm vai sazināties ar savu HYUNDAI 
izplatītāju, lai veiktu drošības pasākumus vai saņemtu īpašas instrukcijas.

DIVVIRZIENU RADIO VAI MOBILĀ TĀLRUŅA UZSTĀDĪŠANA

Automašīna ir aprīkota ar Pan-european eCall sistēmas ierīci, kas izsauc avārijas dienestus. Ja tiek 
veikta jebkāda nepilnvarota iejaukšanās Pan-european eCall sistēmas darbībā, automašīnas sistēmu 
vai komponentu darbībā, ja tiek uzstādīts aprīkojums, kuru nav ieteicis automašīnas ražotājs un/vai 
pilnvarots HYUNDAI izplatītājs, var tikt izraisīta Pan-european eCall sistēmas (vai tās ierīces) neparei-
za darbība, var tikt veikti nepareizi zvani, vai izraisīta automašīnas ierīces atteice satiksmes negadīju-
ma vai cita negadījuma laikā, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība.
Tas var būt bīstami un var apdraudēt jūsu dzīvību!

BRĪDINĀJUMS! (JA IR APRĪKOTS)
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Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija, kas apzīmēta ar vārdiem BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS, 
UZMANĪGI un PIEZĪME.
Šie vārdi apzīmē šāda veida informāciju: 

 BĪSTAMI

BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāci-
ju, kas, ja no tās neizvairās, izraisa 
nāvi vai smagas traumas.

 BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu si-
tuāciju, kas, ja no tās neizvairās, var 
izraisīt nāvi vai smagas traumas.

UZMANĪGI

UZMANĪGI norāda uz bīstamu situā-
ciju, kas, ja no tās neizvairās, var iz-
raisīt vieglas vai vidējas traumas.

PIEZĪME

PIEZĪME norāda uz situāciju, kas, ja no 
tās neizvairās, var izraisīt transportlī-
dzekļa bojājumus.

DROŠĪBA UN BRĪDINĀJUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA BOJĀJUMIEM
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PRIEKŠVĀRDS
Apsveicam un pateicamies jums par HUYNDAI izvēli. Jūs līdz ar to piebiedrojaties arvien plašākam cilvēku lokam, kas 
izceļas ar labu gaumi un brauc ar HYUNDAI. Mēs esam ļoti lepni par visu mūsu uzbūvēto HYUNDAI mašīnu augsto 
inženiertehnisko līmeni un augstas kvalitātes konstrukciju.
Jūsu Lietotāja rokasgrāmata iepazīstinās jūs ar jūsu jaunā HYUNDAI iespējām un darbību. Lai iepazītos ar savu jauno 
HYUNDAI un spētu pilnībā izbaudīt tās iespējas, uzmanīgi izlasiet šo Lietotāja rokasgrāmatu, pirms sākt braukt ar 
savu jauno mašīnu.
Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz drošību, kā arī instrukcijas, kas ļaus jums iepazīties ar 
savas jaunās mašīnas vadības elementiem un drošības ierīcēm, līdz ar to ļaujot jums mašīnu droši lietot.
Rokasgrāmata tāpat satur informāciju par tehnisko apkopi, kuras mērķis ir uzlabot transportlīdzekļa lietošanas drošī-
bu. Ieteicams, lai visas jūsu mašīnas servisa un tehniskās apkopes darbības veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs. 
HYUNDAI izplatītāji spēs jums sniegt augstas kvalitātes servisu, tehnisko apkopi un jebkādu citu nepieciešamo palī-
dzību.
Šī Lietotāja rokasgrāmata uzskatāma par jūsu mašīnas neatņemamu daļu, un to vajadzētu uzglabāt transportlīdzekļa 
iekšpusē, lai to jebkurā brīdī varētu ātri atrast. Rokasgrāmata jānodod līdzi transportlīdzeklim, ja tas tiek pārdots, lai 
nākamajam īpašniekam būtu pieejama būtiski svarīga informācija par drošību, lietošanu un apkopi.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

UZMANĪGI

Ja tiek lietota zemas kvalitātes degviela vai smērvielas, kas neatbilst HYUNDAI specifikācijām, tiek rādīts 
smagu dzinēja un transmisijas bojājumu risks. Obligāti jālieto augstas kvalitātes degviela un smērvielas, 
kas atbilst specifikācijām, kas uzskaitītas Lietotāja rokasgrāmatas Transportlīdzekļa specifikācijas sada-
ļas 8.-11. lpp.

Autortiesības 2020 HYUNDAI Motor Company. Visas tiesības aizsargātas. Šo rokasgrāmatu bez HYUNDAI Motor 
Company iepriekšējas rakstiskas atļaujas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji  reproducēt, pavairot, uzglabāt  datu izgūšanas 
sistēmā vai jebkādā veidā pārraidīt.

PDe MHEV-Latvian.indb   4 2020-07-07   �� 7:47:28



F5

     Ievads

KĀ LIETOT šO ROKASGRĀMATu
Mēs vēlamies jums palīdzēt mak-
simāli izbaudīt braukšanu ar savu 
automašīnu. Jūsu Lietotāja rokas-
grāmata var jums palīdzēt daudzos 
un dažādos veidos. Mēs ļoti iesakām 
izlasīt visu rokasgrāmatu pilnībā. Lai 
minimizētu nāves vai traumu risku, 
jums obligāti jāizlasa rokasgrāmatas 
sadaļas, kas apzīmētas ar vārdiem 
BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU.
Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir 
sniegtas ar mērķi maksimāli skaidri 
paskaidrot, kā padarīt transportlī-
dzekļa lietošanu pēc iespējas patīka-
māku. Izlasot šo rokasgrāmatu, jūs 
iepazīsieties ar transportlīdzekļa ie-
spējām, svarīgu informāciju par dro-
šību, kā arī padomiem vadītājam par 
braukšanu dažādos ceļa apstākļos.
Kopējais rokasgrāmatas izkārtojums 
ir redzams Satura rādītājā. Izman-
tojiet indeksu, lai atrastu informāciju 
par specifisku tēmu; tajā visa šīs ro-
kasgrāmatas informācija ir uzskaitīta 
alfabētiskā kārtībā.

Nodaļas: Šī rokasgrāmata sastāv no 
astoņām nodaļām un indeksa. Kat-
ras sadaļas sākumā ir atrodams īss 
satura rādītājs, lai jūs ātri varētu no-
teikt, vai nodaļa satur jums vajadzīgo 
informāciju.

DROšībAS pAzIņOJuMI
Jūsu un citu personu drošība ir ļoti 
svarīga. Šajā Lietotāja rokasgrāmatā 
ir aprakstīti daudzi drošības pasāku-
mi un ekspluatācijas procedūras. Šī 
informācija jūs brīdina par potenciā-
liem riskiem, kas var kaitēt jums vai 
citiem cilvēkiem vai arī izraisīt trans-
portlīdzekļa bojājumus.
Drošības paziņojumi, kas redzami 
uz transportlīdzekļa etiķetēm, kā arī 
šajā rokasgrāmatā, apraksta šos ris-
kus un to novēršanu vai mazināšanu.
Šajā rokasgrāmatā ietvertie brīdinā-
jumi un instrukcija ir paredzēta jūsu 
drošībai. Drošības brīdinājumu un 
instrukciju neievērošana var izraisīt 
smagas traumas vai nāvi.
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Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti ap-
zīmējumi BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS, 
UZMANĪGI, PIEZĪME, kā arī DROŠĪ-
BAS TRAUKSMES SIMBOLS.

Šādi izskatās drošības trauk-
smes simbols. To lieto, lai jūs 
brīdinātu par potenciāliem fi-
zisku traumu riskiem. Lai iz-
vairītos no traumām vai nā-
ves, sekojiet visiem drošības 
paziņojumiem, kas apzīmēti 
ar šo simbolu. Drošības trauk-
smes simbols atrodas pirms 
vārdiem BĪSTAMI, BRĪDINĀ-
JUMS un UZMANĪGI.

 BĪSTAMI

BĪSTAMI norāda uz bīstamu 
situāciju, kas, ja no tās neiz-
vairās, izraisa nāvi vai smagas 
traumas.

 BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu 
situāciju, kas, ja no tās neizvairās, 
var izraisīt nāvi vai smagas trau-
mas.

UZMANĪGI

UZMANĪGI norāda uz bīstamu 
situāciju, kas, ja no tās neizvai-
rās, var izraisīt vieglas vai vidē-
jas traumas.

PIEZĪME

PIEZĪME norāda uz situāciju, kas, 
ja no tās neizvairās, var izraisīt 
transportlīdzekļa bojājumus.

DEGvIELAS pRASībAS
Benzīna dzinējs
Bezsvina
Eiropa
Lai nodrošinātu optimālu transport-
līdzekļa sniegumu, iesakām izman-
tot bezsvina benzīnu ar oktānskaitli 
RON (pētnieciskais oktānskaitlis) 
95 / AKI (Anti Knock Index) 91 vai 
augstāku.
Varat lietot arī bezsvina benzīnu ar 
oktānskaitli RON 91-94 / AKI 87-90, 
tomēr tādā gadījumā var nedaudz 
pasliktināties transportlīdzekļa snie-
gums. (Nelietojiet jaukta tipa meta-
nola degvielu.)

Ārpus Eiropas
Jūsu jaunais transportlīdzeklis ir 
paredzēts tikai bezsvina benzīnam 
ar oktānskaitli RON (pētnieciskais 
oktānskaitlis) 91 / AKI (Anti - Knock 
Index) 87 vai augstāku. (Nelietojiet 
jaukta tipa metanola degvielu.)
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Jūsu transportlīdzeklis uzrādīs opti-
mālo sniegumu, lietojot BEZSVINA 
DEGVIELU, kas turklāt ļauj minimizēt 
izplūdes emisijas un aizdedzes sve-
ces piesārņojumu.

UZMANĪGI

NEDRĪKST LIETOT DEGVIELU 
AR SVINU. Lietojot degvielu ar 
svinu, tiek negatīvi ietekmēts 
katalizators, kā arī tiek izraisīti 
bojājumi dzinēja vadības sis-
tēmas skābekļa sensoram, un 
tiek ietekmēta emisiju vadība.
Nelejiet degvielas tvertnē jeb-
kādus degvielas sistēmas tīrī-
šanas līdzekļus, kas atšķiras 
no norādītajiem (sīkākai infor-
mācijai iesakām sazināties ar 
pilnvarotu HYUNDAI izplatītā-
ju).

 BRĪDINĀJUMS

• Uzpildot degvielu, nemēģiniet 
turpināt iepildīt degvielu, kad 
sprausla ir jau automātiski 
aizvērusies.

• Neaizmirstiet pārbaudīt, vai 
degvielas tvertnes vāciņš ir 
stingri uzskrūvēts, lai novēr-
stu degvielas noplūdes ie-
spēju, ja noris satiksmes ne-
gadījums.

Degviela ar svina saturu (ja ir 
aprīkots)
Dažās valstīs jūsu transportlīdzeklis 
ir paredzēts ekspluatācijai ar ben-
zīnu, kas satur svinu. Ja plānojat 
izmantot benzīnu, kas satur svinu, 
iesakām konsultēties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju, lai noskaidrotu, 
vai šāda veida benzīnu drīkst izman-
tot jūsu transportlīdzeklī.
Benzīnam ar svinu oktānskaitlis ir 
tāds pats kā bezsvina benzīnam.

Benzīns, kas satur alkoholu un 
metanolu
Tirgū kopā ar bezsvina benzīnu un 
benzīnu ar svinu tiek pārdots arī ga-
zohols, benzīna un etanola maisī-
jums, un benzīns vai gazohols, kas 
satur metanolu.
Nelietojiet gazoholu, kura etanola 
saturs pārsniedz 10%, un nelieto-
jiet benzīnu vai gazoholu, kas sa-
tur metanolu (jebkādā apjomā). Šie 
degvielas veidi var izraisīt mašīnas 
vadīšanas problēmas un bojājumus 
degvielas sistēmai, dzinēja vadības 
sistēmai un emisiju vadības sistēmai.
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Ja parādās jebkādas mašīnas va-
dīšanas problēmas, pārstājiet lietot 
jebkāda veida gazoholu.
Ražotāja garantija var nesegt trans-
portlīdzekļa bojājumus vai vadīša-
nas problēmas, kuras izraisa šādu 
degvielu lietošana:
1. gazohols, kurā etanola saturs pār-

sniedz 10%
2. benzīns vai gazohols, kas satur 

metanolu
3. degviela ar svina saturu vai gazo-

hols ar svina saturu.

UZMANĪGI

Nekādā gadījumā nelietojiet ga-
zoholu, kas satur metanolu. Ne-
lietojiet arī cita veida gazohola 
degvielu, ja tās lietošana izrai-
sa transportlīdzekļa vadīšanas 
problēmas. 

Citas degvielas
Izmantojot:
- silīciju (Si) saturošu degvielu,
- MMT (mangānu, Mn) saturošu 

degvielu,
- ferocēnu (Fe) saturošu degvielu un
- citu metālisku piedevu saturošu 

degvielu, 

var sabojāt transportlīdzekli un dzi-
nēju, kā arī radīt aizsērēšanos, dar-
bības traucējumus, paātrinājuma 
uzņemšanas traucējumus, noslāp-
šanu, katalizatora kušanu, koroziju, 
kalpošanas laika samazināšanos 
u.tml.
Var degt arī darbības traucējumu in-
dikators (MIL).

PIEZĪME

Jaunā transportlīdzekļa ierobežo-
tā garantija var nesegt degvielas 
sistēmas bojājumus vai snieguma 
problēmas, kuras izraisa minēto 
degvielas veidu lietošana.

MTBE lietošana
HYUNDAI iesaka nelietot degvielas, 
kurās MTBE (metil-terc-butilētera) 
saturs pārsniedz 15,0% no tilpuma 
(skābekļa saturs 2,7% no svara).
Degviela, kurās MTBE saturs pār-
sniedz 15,0% no tilpuma (skābekļa 
saturs 2,7% no svara) var pasliktināt 
transportlīdzekļa sniegumu un izrai-
sīt tvaika iestrēgumu vai iedarbinā-
šanas problēmas. 

UZMANĪGI

Jaunā transportlīdzekļa iero-
bežotā garantija var nesegt 
degvielas sistēmas bojājumus 
vai snieguma problēmas, kuras 
izraisa degviela, kas satur me-
tanolu, vai degviela, kurā MTBE 
(metil-terc-butilētera) saturs 
pārsniedz 15,0% no tilpuma 
(skābekļa saturs 2,7% no sva-
ra).
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Nelietojiet metanolu
Šajā transportlīdzeklī nedrīkst lietot 
degvielu, kas satur metanolu. Šis 
degvielas veids var pasliktināt trans-
portlīdzekļa sniegumu un izraisīt bo-
jājumus degvielas sistēmas, dzinēja 
vadības sistēmas un emisiju vadības 
sistēmas komponentiem.

Degvielas piedevas
HYUNDAI iesaka izmantot bezsvina 
benzīnu ar oktānskaitli RON (pēt-
nieciskais oktānskaitlis) 95 / AKI 
(Anti - Knock Index) 91 vai augstā-
ku (Eiropā), vai ar oktānskaitli RON 
(pētnieciskais oktānskaitlis) 91 / AKI 
(Anti - Knock Index) 87 vai augstāku 
(ārpus Eiropas). 
Klientiem, kas nelieto augstas kvali-
tātes benzīnu (tostarp degvielas pie-
devas), un kuri konstatē iedarbināša-
nas vai dzinēja vienmērīgas darbības 
problēmas, ieteicam saskaņā ar teh-
niskās apkopes grafiku (skatiet 7. 
nodaļu, “Normālās apkopes grafiks”) 
pievienot degvielas tvertnē vienu 
degvielas piedevas pudeli.

Degvielas piedevas varat iegādāties 
no sava pilnvarotā HYUNDAI izplatī-
tāja, kurš jums sniegs arī informāciju 
par to lietošanu. Nelietojiet citas pie-
devas.

Ekspluatācija ārvalstīs
Ja plānojat ar mašīnu doties uz citu 
valsti, neaizmirstiet:
• ievērot jebkādus noteikumus, kas 

attiecas uz reģistrēšanu un apdro-
šināšanu;

• pārliecināties, ka būs pieejama 
piemērota degviela.

Dīzeļdegvielas dzinējs
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegvielas dzinēju drīkst lie-
tot tikai ar komerciāli pieejamu dī-
zeļdegvielu, kas atbilst EN 590 vai 
līdzvērtīgam standartam. (EN apzī-
mē “Eiropas normatīvu”.) Nelietojiet 
kuģniecības dīzeļdegvielu, apkures 
eļļu vai neapstiprinātas degvielas 
piedevas, jo tās var izraisīt nodilumu 
un dzinēja un degvielas sistēmas bo-
jājumus. Neapstiprinātu degvielu un/
vai degvielas piedevu lietošana iero-
bežos jūsu garantijas izmantošanas 
tiesības. 
Jūsu automašīnā tiek lietota dīzeļ-
degviela ar cetānskaitli virs 51. Ja ir 
pieejami divi dīzeļdegvielas veidi, iz-
mantojiet pareizu vasaras vai ziemas 
degvielu atkarībā no šādiem tempe-
ratūras apstākļiem.
• Virs -5°C (23°F) ... Vasaras tipa dī-

zeļdegviela.
• Zem -5°C (23°F) ... Ziemas tipa dī-

zeļdegviela.
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Rūpīgi novērojiet degvielas līmeni 
tvertnē: Ja dzinējs apstājas degvie-
las trūkuma dēļ, lai varētu automa-
šīnu atkal iedarbināt, sistēmai jāveic 
pilnīga caurpūte.

UZMANĪGI

Neļaujiet tvertnē iekļūt benzī-
nam vai ūdenim. Tādā gadījumā 
būtu jāveic iztukšošana un līni-
ju caurpūte, lai novērstu iesmi-
dzināšanas sūkņa iestrēgšanu 
un dzinēja sabojāšanu.

UZMANĪGI

Dīzeļdegvielas automašīnām, 
kas aprīkotas ar DPF sistēmu, 
ieteicams izmantot normatī-
viem atbilstošu automašīnu dī-
zeļdegvielu.
Ja izmantojat dīzeļdegvielu ar 
augstu sēra saturu (vairāk nekā 
50 ppm sēra) un nezināmām 
piedevām, var tikt izraisīti DPF 
sistēmas bojājumi, kā arī baltu 
dūmu emisijas.

Biodīzelis 
Jūsu automašīnā var lietot komer-
ciāli pieejamas dīzeļdegvielas mai-
sījumus, kas satur ne vairāk kā 7% 
biodīzeļa (bieži saukts par “B7 dī-
zeļdegvielu”), ja biodīzelis atbilst EN 
14214 vai līdzvērtīgām specifikāci-
jām. (EN apzīmē “Eiropas normatī-
vu”.) Ja tiek izmantota biodegviela, 
kas pārsniedz 7%, un ražota no ra-
pša metila estera (RME), taukskāb-
ju metila estera (FAME), augu eļļas 
metila estera (VME), u.c., vai dīzeļa 
maisījums, kurā biodīzelis pārsniedz 
7%, tas izraisīs paaugstinātu dzinē-
ja un degvielas sistēmas nodilumu 
vai bojājumus. Ražotāja garantija 
nesedz remontu vai nomaiņu kom-
ponentiem, kura nodilumu vai bojā-
jumu izraisa nepilnvarotas degvielas 
lietošana.

UZMANĪGI

• Nelietojiet degvielu - dīzeļ-
degvielu, B7 biodīzeli, vai citu 
- kas neatbilst jaunākajām 
naftas nozares specifikāci-
jām.

• Nedrīkst lietot degvielas pie-
devas vai apstrādi, kuru nav 
ieteicis automašīnas ražotājs.
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F11

     Ievads

TRAnSpORTLīDzEKļA MO-
DIfIKĀcIJAS
• Transportlīdzeklim nevajadzē-

tu veikt nekādas modifikācijas. 
Transportlīdzekļa modificēšana 
var negatīvi ietekmēt tā sniegumu, 
drošību un kalpošanas mūžu, kā 
arī iespējams, ka modifikācijas uz-
skatāmas par valdības drošības un 
emisijas noteikumu pārkāpumu.
Turklāt iespējams, ka modifikāciju 
izraisītos bojājumus vai snieguma 
problēmas nesedz garantija.   

• Ja lietojat ražotāja neapstiprinātas 
elektroniskās ierīces, to lietoša-
na var izraisīt nenormālu mašīnas 
darbību, bojājumus vadiem, aku-
mulatora izlādēšanos vai uguns-
grēku. Jūsu drošības dēļ nelietojiet 
ražotāja neapstiprinātas elektro-
niskās ierīces. 

TRAnSpORTLīDzEKļA
pIESTRĀDES pROcESS
Nav nepieciešams īpašs darbināša-
nas periods. Lai uzlabotu transportlī-
dzekļa sniegumu, ekonomiskumu un 
kalpošanas mūžu, kamēr transport-
līdzekļa nobraukums nav sasnie-
dzis 1000 km (600 jūdzes), ievērojiet 
šādu režīmu:
• Nepārslogojiet dzinēju (nedarbiniet 

pie maksimāliem apgriezieniem).
• Braukšanas laikā dzinēja ātrumam 

(apgriezienu skaitam minūtē) vaja-
dzētu būt diapazonā no 2000 līdz 
4000 apgriezieniem minūtē.

• Nebrauciet pārāk ilgu laiku ar ne-
mainīgu ātrumu, neatkarīgi no tā, 
vai tas ir lēns vai ātrs. Lai veiktu 
pareizu dzinēja piestrādi, nepie-
ciešams biežāk mainīt dzinēja āt-
rumu.

• Izvairieties no pēkšņas apstāša-
nās (izņemot ārkārtas gadījumus), 
lai ļautu bremzēm ieņemt pareizu 
pozīciju.

• Nevelciet piekabi pirmo braukša-
nas 2000 km (1200 jūdžu) laikā.

LIETOTu 
TRAnSpORTLīDzEKļu 
nODOšAnA (EIROpĀ)
HYUNDAI vēlas sekmēt videi drau-
dzīgu transportlīdzekļu apstrādi pēc 
to kalpošanas mūža beigām, un 
piedāvā iespēju nodot jūsu nolietoto 
Hyundai transportlīdzekli saskaņā ar 
Eiropas Savienības (ES) Nolietoto 
transportlīdzekļu direktīvu.

Sīkāku informāciju varat atrast savā 
nacionālajā HYUNDAI mājas lapā.
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Īsumā par jūsu automobili

Rīcība ārkārtas situācijā

Apkope

Indekss

Jūsu automašīnas drošības sistēma

Informatīvi izklaidējošā sistēma

Jūsu automašīnas ērtības funkcijas

Transportlīdzekļa vadīšana

Specifikācijas un informācija patērētājiem

SATuRA RĀDīTĀJS
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Ārējais kopskats (I)............................................... 1-2
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Instrumentu paneļa pārskats (I)....................... 1-10
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īsumā par jūsu automobili

1
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1-2

Īsumā par jūsu automobili    

ĀRēJAIS KOpSKATS (I)
� Skats no priekšpuses

• 5 durvis, universālis

OPDE010009

1. Durvju slēdzenes ...................................3-13

2. Panorāmas lūka .....................................3-39

3. Pārsegs ..................................................3-44

4. Ārējais atpakaļskata spogulis ................3-29

5. Galvenais lukturis .......................3-101, 7-81

6. Dienas gaitas lukturi (DRL)......... 3-110, 7-81

7. Priekšējais miglas lukturis ............3-73, 7-87

8. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju 
slotiņas ......................................... 3-117, 7-45

9. Priekšējie ultraskaņas sensori.............3-131

10. Riepas un riteņi..................................... 7-52

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

� Skats no priekšpuses
• Fastback

OPDE010001

1. Durvju slēdzenes ...................................3-13

2. Panorāmas lūka .....................................3-39

3. Pārsegs ..................................................3-44

4. Ārējais atpakaļskata spogulis ................3-29

5. Galvenais lukturis .......................3-101, 7-81

6. Dienas gaitas lukturi (DRL)......... 3-110, 7-81

7. Priekšējais miglas lukturis ............3-73, 7-87

8. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju 
slotiņas ......................................... 3-117, 7-45

9. Priekšējie ultraskaņas sensori.............3-131

10. Riepas un riteņi..................................... 7-52

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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Īsumā par jūsu automobili    

� Skats no priekšpuses
• N līnija

OPDE010011

1. Durvju slēdzenes ...................................3-13

2. Panorāmas lūka .....................................3-39

3. Pārsegs ..................................................3-44

4. Ārējais atpakaļskata spogulis ................3-29

5. Galvenais lukturis .......................3-101, 7-81

6. Dienas gaitas lukturi (DRL)......... 3-110, 7-81

7. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju 
slotiņas ......................................... 3-117, 7-45

8. Priekšējie ultraskaņas sensori.............3-131

9. Riepas un riteņi ...................................... 7-52

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

ĀRēJAIS KOpSKATS (II)
� Skats no aizmugures

• 5 durvis

OPDE010002

1. Degvielas uzpildes durtiņas...................3-47

2. Bagāžas nodalījuma durvis ...................3-45

3. Aizmugurējā loga tīrītāja 
slotiņa ...........................................3-121, 7-47

4. Atkausētājs ..........................................3-137

5. Antena ......................................................4-3

6. Aizmugures kombinētais lukturis...........7-94

7. Augšējais bremžu signāla lukturis ....... 7-104

8. Aizmugurējais miglas lukturis ...3-108, 7-103

9. Aizmugurējie ultraskaņas sensori........3-125

10. Atpakaļskata kamera ..........................3-122

11. Vilkšanas āķis .......................................6-36

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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Īsumā par jūsu automobili    

� Skats no aizmugures
• Universālis

OPDE010008

1. Degvielas uzpildes durtiņas...................3-47

2. Bagāžas nodalījuma durvis ...................3-45

3. Aizmugurējā loga tīrītāja 
slotiņa ...........................................3-121, 7-47

4. Atkausētājs ..........................................3-137

5. Antena ......................................................4-3

6. Aizmugures kombinētais lukturis...........7-94

7. Augšējais bremžu signāla lukturis ....... 7-104

8. Aizmugurējais miglas lukturis ...3-108, 7-103

9. Aizmugurējie ultraskaņas sensori........3-125

10. Atpakaļskata kamera ..........................3-122

11. Vilkšanas āķis .......................................6-36

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

� Skats no aizmugures
• N līnija

OPDE018002

1. Degvielas uzpildes durtiņas...................3-47

2. Bagāžas nodalījuma durvis ...................3-45

3. Aizmugurējā loga tīrītāja 
slotiņa ...........................................3-121, 7-47

4. Atkausētājs ..........................................3-137

5. Antena ......................................................4-3

6. Aizmugures kombinētais lukturis...........7-94

7. Augšējais bremžu signāla lukturis ....... 7-104

8. Aizmugurējais miglas lukturis ...3-108, 7-103

9. Aizmugurējie ultraskaņas sensori........3-125

10. Atpakaļskata kamera ..........................3-122

11. Vilkšanas āķis .......................................6-36

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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Īsumā par jūsu automobili    

� Skats no aizmugures
• Fastback

OPDE017006

1. Degvielas uzpildes durtiņas...................3-47

2. Bagāžas nodalījuma durvis ...................3-45

3. Aizmugurējā loga tīrītāja 
slotiņa ...........................................3-121, 7-47

4. Atkausētājs ..........................................3-137

5. Antena ......................................................4-3

6. Aizmugures kombinētais lukturis...........7-94

7. Augšējais bremžu signāla lukturis ....... 7-104

8. Aizmugurējais miglas lukturis ...3-108, 7-103

9. Aizmugurējie ultraskaņas sensori........3-125

10. Atpakaļskata kamera ..........................3-122

11. Vilkšanas āķis .......................................6-36

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

SALOnA pĀRSKATS

OPDE010003

1. Iekšējais durvju rokturis.........................3-15

2. Vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņas 
sistēma...................................................3-22

3. Ārējo atpakaļskata spoguļu 
pielocīšana.............................................3-31

4. Ārējo atpakaļskata spoguļu vadība .......3-30

5. Elektrisko logu pacēlāju bloķēšanas 
slēdzis ....................................................3-36

6. Elektrisko logu pacēlāju slēdži ..............3-33

7. Priekšējo lukturu regulēšanas ierīce ... 3-110

8. Instrumentu paneļa apgaismojuma vadības 
slēdzis ....................................................3-52

9. ISG poga ................................................5-71

10. ESC izslēgšanas poga .........................5-64

11. TPMS IESTATĪŠANAS poga.................6-10

12. Drošinātāju bloks .................................. 7-67

13. Stūres rats ............................................3-25

14. Stūres slīpuma/teleskopiskā svira .......3-26

15. Dzinēja pārsega atvēršanas svira ........3-44

16. Sēdeklis ..................................................2-4

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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Īsumā par jūsu automobili    

InSTRuMEnTu pAnEļA pĀRSKATS (I)

OPDE010005

1. Instrumentu panelis ...............................3-51

2. Lukturu slēdzis/pagriezienu rādītāji.....3-101

3. Stikla tīrītājs/mazgātājs ....................... 3-117

4. Stūres rata audio sistēmas vadība/.........4-4
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas brīvroku 
vadība ......................................................4-5

5. Vadītāja palīdzības poga .....................5-131

6. Signāltaure.............................................3-27

7. Vadītāja priekšējais drošības spilvens ..2-53

8. Atslēgas aizdedzes slēdzis/.....................5-7
-dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas 
poga .......................................................5-12

9. Audio sistēma/ .........................................4-9
navigācijas sistēma..................................4-5

10. Avārijas lukturu slēdzis...........................6-2

11. Centrālais durvju slēdzis ......................3-15

12. Manuālā klimata kontroles sistēma/...3-139
automātiskā klimata kontroles 
sistēma................................................3-150

13. Pasažiera priekšējais drošības 
spilvens .................................................2-53

14. Cimdu nodalījums...............................3-168

15. Krūzes turētājs....................................3-170

16. Konsoles nodalījums ..........................3-167

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

InSTRuMEnTu pAnEļA pĀRSKATS (II)

OPDE010010

1. Elektrības kontaktligzda ......................3-172

2. Aux, USB..................................................4-2

3. Bezvadu mobilo tālruņu uzlādes 
sistēma.................................................3-175

4. Elektroniskās stāvbremzes (EPB) 
slēdzis ....................................................5-51

5. Automātiskā noturēšana 
(“Auto Hold”)...........................................5-57

6. Sēdekļa sildītājs/sēdekļa gaisa 
ventilācija ...............................................2-20

7. Apsildāms stūres rats ............................3-27

8. Braukšanas režīma poga.......................5-79

9. Parking Safety poga ............................3-129

10. Tukšgaitas apstāšanās un iedarbināšanas 
(ISG) sistēmas izslēgšanas poga.........5-71

11. Manuālās ātrumkārbas pārnesuma pārs-
lēgsvira .................................................5-22

12. Automātiskās ātrumkārbas 
pārslēgsvira/ .........................................5-30
dubultā sajūga transmisijas 
pārslēgsvira ..........................................5-37

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

� A tips � B tips
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Īsumā par jūsu automobili    

DzInēJA nODALīJuMS

OPDE070088/OPDE070001

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne/
Dzinēja dzeses šķidruma vāciņš ........... 7-31

2. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne...........7-35

3. Dzinēja gaisa filtrs..................................7-40

4. Motoreļļas mērstienis............................. 7-28

5. Motoreļļas uzpildīšanas vāciņš.............. 7-28

6. Vējstikla mazgāšanas šķidruma 
tvertne ....................................................7-38

7. Drošinātāju bloks ...................................7-63

8. Akumulators ...........................................7-48

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.
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1

Īsum
ā par jūsu autom

obili

OPDE070089

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne .......... 7-31

2. Radiatora vāciņš .................................... 7-31

3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne...........7-35

4. Dzinēja gaisa filtrs..................................7-40

5. Motoreļļas mērstienis............................. 7-28

6. Motoreļļas uzpildīšanas vāciņš.............. 7-28

7. Vējstikla mazgāšanas šķidruma 
tvertne ....................................................7-38

8. Drošinātāju bloks ...................................7-63

9. Akumulators ...........................................7-48

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.5)

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.
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Īsumā par jūsu automobili    

OOS078100

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne/
Dzinēja dzeses šķidruma vāciņš ........... 7-31

2. Drošinātāju bloks ...................................7-63

3. Akumulators ...........................................7-48

4. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne...........7-35

5. Dzinēja gaisa filtrs .................................7-40

6. Motoreļļas mērstienis.............................7-29

7. Motoreļļas uzpildīšanas vāciņš..............7-29

8. Vējstikla mazgāšanas šķidruma 
tvertne ....................................................7-38

� Dīzeļdzinējs (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.
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Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par to, kā aizsargāt sevi un pasažierus. 
Tajā paskaidrots, kā pareizi lietot sēdekļus un drošības jostas, un kā darbojas gaisa drošības spilveni. 
Turklāt šajā nodaļā paskaidrots, kā pareizi automašīnā ierobežot zīdaiņu un mazu bērnu kustību.

Svarīgas norādes attiecībā uz drošību..............2-2
Obligāti piesprādzējiet drošības jostu....................... 2-2
Izmantojiet bērnu drošības sistēmu .......................... 2-2
Gaisa drošības spilvena izraisītie riski ..................... 2-2
Vadītāja uzmanības zaudēšana .................................. 2-2
Kontrolējiet automašīnas ātrumu .............................. 2-3
Automašīnai jāatrodas drošā darba kārtībā .......... 2-3

Sēdekļi.....................................................................2-4
Drošības pasākumi .........................................................2-5
Priekšējie sēdekļi .............................................................2-6
Aizmugurējie sēdekļi ......................................................2-12
Galvas balsts .................................................................. 2-16
Sēdekļa sildītāji un gaisa ventilācija sēdekļiem ....2-20

Drošības jostas ..................................................2-23
Drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu 
lietošanu ..........................................................................2-23
Drošības jostas brīdinājuma lampiņa ......................2-24
Drošības siksnas kustības ierobežošanas 
sistēma .............................................................................2-27
Papildu drošības pasākumi attiecībā uz drošības 
jostu lietošanu ...............................................................2-32

Drošības siksnu aprūpe ..............................................2-35
Bērnu drošības sistēma (CRS) .........................2-36

Mūsu rekomendācija: 
Bērni vienmēr aizmugurē ...........................................2-36
Bērnu drošības sistēmas (CRS) izvēle ....................2-37
Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana .........2-39

Gaisa drošības spilvens – papildu kustības 
ierobežošanas sistēma.......................................2-51

Kur atrodas drošības spilveni? .................................2-53
Kā drošības spilvenu sistēma darbojas? ................2-59
Ko sagaidīt pēc drošības spilvena piepūšanās .....2-63
Kāpēc mans drošības spilvens sadursmes laikā 
nepiepūtās? .....................................................................2-64
SRS apkope .....................................................................2-69
Papildu drošības pasākumi ........................................ 2-70
Drošības spilvenu brīdinājuma marķējums  ........... 2-71

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par to, kā aizsargāt sevi un pasažierus. 
Tajā paskaidrots, kā pareizi lietot sēdekļus un drošības jostas, un kā darbojas gaisa drošības spilveni. 
Turklāt šajā nodaļā paskaidrots, kā pareizi automašīnā ierobežot zīdaiņu un mazu bērnu kustību.

Jūsu automašīnas drošības sistēma

2
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Jūsu automašīnas drošības sistēma    

SvARīGAS nORĀDES ATTIEcībĀ uz DROšību
Šajā nodaļā, kā arī visā šajā rokas-
grāmatā, atradīsiet daudzas norādes 
par drošību un citus ieteikumus. Šajā 
nodaļā sniegtās norādes par drošību 
ir īpaši svarīgas.

Obligāti piesprādzējiet drošī-
bas jostu
Drošības siksna ir labākais aizsar-
dzības līdzeklis jebkāda veida ne-
gadījumā Gaisa drošības spilvenu 
funkcija ir papildināt drošības jostas, 
nevis tās aizvietot. Tādēļ, lai gan jūsu 
automašīna ir aprīkota ar drošības 
spilveniem, OBLIGĀTI pārliecinie-
ties, ka jūs un jūsu pasažieri ir pareizi 
piesprādzējuši drošības siksnas.

Izmantojiet bērnu drošības 
sistēmu 
Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, 
jābrauc aizmugurējā sēdeklī, izman-
tojot atbilstošo drošības (kustības 
ierobežošanas) sistēmu, nevis priek-
šējā sēdeklī. Zīdaiņiem un bērniem 
jālieto piemērota Bērna drošības sis-
tēma. Vecākiem bērniem jāizmanto 
bērnu sēdeklis ar klēpja/pleca jostu, 
līdz viņi iemācās pareizi lietot drošī-
bas jostu bez bērnu sēdekļa.

Gaisa drošības spilvena izrai-
sītie riski 
Lai gan gaisa drošības spilveni var 
glābt dzīvību, tie var arī izraisīt no-
pietnas vai pat nāvējošas traumas 
pasažieriem, kas tiem sēž pārāk 
tuvu, vai kuru kustības nav atbilsto-
ši ierobežotas. Vislielākais risks gūt 
gaisa drošības spilvena izraisītas 
traumas ir zīdaiņiem, maziem bēr-
niem un maza auguma pieauguša-
jiem. Sekojiet visām instrukcijām un 
brīdinājumiem, kas doti šajā rokas-
grāmatā.

Vadītāja uzmanības zaudēša-
na 
Vadītāja uzmanības zaudēšana ir 
nopietns un potenciāli nāvējošs ap-
draudējums, jo īpaši nepieredzējušu 
vadītāju gadījumā. Vadot mašīnu, 
drošība ir vissvarīgākā, tādēļ vadītā-
jiem ir jāapzinās visas lietas, kas var 
potenciāli izraisīt uzmanības zudu-
mu, piemēram, miegainība, sniegša-
nās pēc priekšmetiem, ēšana, ska-
tīšanās spoguli un sevis kopšana, 
citi pasažieri, kā arī mobilo tālruņu 
lietošana.
Vadītāji var zaudēt uzmanību, ja no-
vērš acis no ceļa vai ja noņem rokas 
no riteņa, lai pievērstu uzmanību lie-
tām, kam nav saistības ar braukšanu. 
Lai mazinātu uzmanības novēršanas 
un sekojošu negadījumu risku:
• OBLIGĀTI veiciet nepieciešamās 

darbības ar mobilajām ierīcēm 
(piem., MP3 atskaņotājiem, tālru-
ņiem, navigācijas ierīcēm, u.c.), 
kad automašīna ir novietota stāvē-
šanai vai apturēta drošā vietā. 

PDe MHEV-Latvian.indb   2 2020-07-07   �� 7:47:43



2-3

2

Jūsu autom
ašīnas drošības sistēm

a

• Mobilo ierīci drīkst lietot TIKAI tad, 
kad spēkā esošie likumi un notei-
kumi to atļauj. NEDRĪKST sūtīt īs-
ziņas vai paziņojumus braukšanas 
laikā. Lielākajā daļā valstī ir spēkā 
likumi, kas aizliedz vadītājiem sūtīt 
īsziņas. Dažās valstīs un pilsētās 
vadītājiem tāpat ir aizliegts lietot 
mobilo tālruni, to turot rokā.

• NEDRĪKST pieļaut, ka mobilās ie-
rīces lietošana novērš uzmanību 
no automašīnas vadīšanas. Jums 
ir atbildība savu pasažieru un citu 
satiksmes dalībnieku priekšā vien-
mēr braukt droši, turot rokas uz 
stūres, kā arī nenovēršot acis un 
uzmanību no ceļa.

Kontrolējiet automašīnas ātru-
mu 
Pārāk liels ātrums ir būtisks faktors 
avāriju, traumu un nāves izraisīšanā. 
Kopumā, jo augstāks ātrums, jo lie-
lāks risks, tomēr nopietnas traumas 
var rasties arī braucot ar mazu ātru-
mu. Nedrīkst pārsniegt maksimālo 
ātrumu, kas attiecīgajā situācijā ir 
drošs, neatkarīgi no ceļa zīmju no-
teiktā maksimālā ātruma.

Automašīnai jāatrodas drošā 
darba kārtībā 
Sprāgusi riepa vai mehāniska attei-
ce var būt ļoti bīstama. Lai mazinātu 
šādu problēmu iespēju, bieži pārbau-
diet riepu spiedienu un stāvokli, un 
veiciet visus grafikā noteiktos tehnis-
kās apkopes darbus.
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SēDEKļI

OPDE036001

Priekšējie sēdekļi
(1) Uz priekšu un atpakaļ
(2) Atzveltnes leņķis
(3) Sēdekļa spilvena augstums 

(manuāls)*
Sēdekļa spilvena slīpums/augstums 
(elektronisks)*

(4) Gurnu atbalsts (vadītāja sēdeklim)*
(5) Sēdekļa sildītājs*/gaisa ventilācija 

sēdeklim*
(6) Galvas balsts

Aizmugurējais sēdeklis
(7) Elkoņa balsts*
(8) Sēdekļa atzveltnes saliekšana
(9) Galvas balsts
(10) Garu un šauru kravu pārvadāšanai*

*: ja ir aprīkots

� Vadītāja pusē

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

� Manuāla regulēšana

� Elektroniska 
regulēšana

� Pasažiera pusē
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Drošības pasākumi 
Sēdekļa noregulēšana, lai jūs sēdētu 
drošā un komfortablā pozīcijā, ir no-
zīmīgs faktors vadītāja un pasažieru 
drošības nodrošināšanai (kombinā-
cijā ar drošības jostām un gaisa dro-
šības spilveniem) negadījuma laikā.

 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet spilvenus, kas mazi-
na berzi starp sēdekli un pasa-
žieri. Negadījuma vai straujas 
bremzēšanas gadījumā pasa-
žiera gurni var paslīdēt zem 
drošības siksnas apakšējās 
daļas.
Tas var izraisīt smagas vai nā-
vējošas iekšējo orgānu trau-
mas, jo drošības siksna nespēj 
pareizi darboties.

Gaisa drošības spilveni 
Iespējams īstenot drošības pasāku-
mus, kas mazina traumu risku, ko 
rada piepūsts gaisa drošības spil-
vens. Sēdēšana pārāk tuvu gaisa 
drošības spilvenam ievērojami pa-
lielina traumu risku gaisa drošības 
spilvena piepūšanās gadījumā. Pār-
vietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk no 
priekšējiem gaisa drošības spilve-
niem, vienlaikus saglabājot kontroli 
pār automašīnu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku, ko izraisa dro-
šības spilvens piepūšanās lai-
kā, veiciet šādus drošības pa-
sākumus:
• Noregulējiet vadītāja sēdekli 

tik tālu uz aizmuguri, cik ie-
spējams, vienlaikus saglabā-
jot kontroli pār automašīnu.

• Noregulējiet priekšējā pasa-
žiera sēdekli tik tālu uz aizmu-
guri, cik iespējams.

• Novietojiet rokas uz stūres 
pozīcijās, kas atbilst pulk-
steņa rādījumiem 9 no rīta 
(kreisā roka) un 3 pēcpusdie-
nā (labā roka), lai minimizētu 
traumu risku rokām.

• NEDRĪKST novietot priekš-
metus (vai personas) starp 
jums un drošības spilvenu.

• Neļaujiet priekšējam pasažie-
rim novietot pēdas vai kājas 
uz instrumentu paneļa, lai mi-
nimizētu kāju traumu risku.
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Drošības jostas
Pirms brauciena uzsākšanas obligāti 
piesprādzējiet savu drošības siksnu. 
Pasažieriem vienmēr jāsēž vertikā-
li un jāizmanto atbilstošie kustības 
ierobežošanas līdzekļi. Zīdaiņiem 
un bērniem jālieto piemērota Bērna 
drošības sistēma. Bērni, kas ir pietie-
kami veci, lai nelietotu bērnu sēdekli, 
un pieaugušajiem ir jāizmanto drošī-
bas siksnas.

 BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pa-
sākumus, noregulējot drošības 
jostu:
• NEDRĪKST lietot vairāk nekā 

vienu drošības jostu uz cilvē-
ku.

• Noregulējiet sēdekļa atzveltni 
vertikāli, lai drošības siksnas 
klēpja daļa cieši un zemu pie-
gulētu pie gurniem.

• NEDRĪKST ļaut bērniem vai 
zīdaiņiem braukt pasažiera 
klēpī.

• Nepārlieciet drošības siksnu 
pāri savam kaklam, pāri asām 
šķautnēm, un nemainiet nor-
mālo pleca lences pozīciju.

• Drošības josta nedrīkst ieķer-
ties vai iesprūst.

Priekšējie sēdekļi
Priekšējo sēdekli var noregulēt, iz-
mantojot vadības sviru (vai pogu), 
vai  slēdžus, kas atrodas sēdekļa 
spilvena ārpusē. Pirms braukšanas 
noregulējiet sēdekli piemērotā pozī-
cijā, lai jūs varētu ērti kontrolēt stūri, 
pedāļus un instrumentu paneļa vadī-
bas elementus.

 BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasā-
kumus, noregulējot sēdekli:
• NEDRĪKST mēģināt noregulēt 

sēdekli, kamēr transportlī-
dzeklis pārvietojas. Sēdeklis 
var reaģēt, izdarot neprog-
nozētu kustību, un var izrai-
sīt kontroles zaudēšanu pār 
transportlīdzekli, novedot pie 
negadījuma.

• Nenovietojiet priekšmetus 
zem priekšējiem sēdekļiem. 
Nenofiksēti priekšmeti vadī-
tāja pēdu tuvumā var traucēt 
pedāļu lietošanu, izraisot ne-
gadījumu.
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• Nedrīkst pieļaut, ka kāds 
priekšmets traucē sēdekļa at-
zveltnes normālai pozīcijai un 
nofiksēšanai.

• Nenovietojiet šķiltavas uz grī-
das vai uz sēdekļa. Sēdekļa 
lietošanas laikā no šķilta-
vas var izplūst gāze, izraisot 
ugunsgrēku.

• Esiet ļoti uzmanīgi, izņemot 
nelielus priekšmetus, kas 
iestrēguši starp sēdekļiem, 
vai starp sēdekli un centrālo 
konsoli. Pastāv risks, ka sē-
dekļa mehānisma asās malas 
var sagriezt vai traumēt ro-
kas. 

• Ja aizmugurējos sēdekļos at-
rodas pasažieri, uzmanieties, 
noregulējot priekšējo sēdek-
ļu pozīciju.

UZMANĪGI

Lai novērstu traumas:
• Nemēģiniet regulēt sēdekli, 

kamēr ir piesprādzēta drošī-
bas josta. 
Sēdekļa spilvena pārvietoša-
na uz priekšu var izraisīt spē-
cīgu spiedienu pret vēderu.

• Kamēr sēdeklis pārvietojas, 
uzmanieties, lai jūsu rokas 
vai pirksti neieķertos sēdekļa 
mehānismos.

Manuāla regulēšana 

OPDE036002

Noregulēšana uz priekšu un uz 
aizmuguri 
Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai 
uz aizmuguri
1. Pavelciet sēdekļa noregulēšanas 

sviru uz augšu un turiet to.
2. Pastumiet sēdekli uz   vēlamo po-

zīciju.
3. Atlaidiet sviru un pārbaudiet, vai 

sēdeklis ir nofiksējies. Pārvietojiet 
uz priekšu un atpakaļ, neizmanto-
jot sviru. Ja sēdeklis kustas, tas 
nav kārtīgi nofiksēts.
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OPDE036003

Atzveltnes leņķis 
Atzveltnes nolaišana:
1. Pagrieziet sēdekļa atzveltnes 

pogu uz aizmuguri. 
2. Pastumiet atzveltni uz vēlamo po-

zīciju.

Atgāzta sēdekļa atzveltne 
Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sē-
dekļa atzveltnes, kamēr transportlī-
dzeklis pārvietojas, var būt bīstama. 
Arī ja drošības josta ir piesprādzēta, 
sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija 
ievērojami samazina jūsu kustības 
ierobežošanas sistēmas (drošības 
jostas un/vai drošības gaisa spilve-
na) sniegto aizsardzību.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST braukt ar atgāztu 
sēdekļa atzveltni.
Braukšana ar atgāztu sēdekļa 
atzveltni palielina nopietnu vai 
nāvējošu traumu gūšanas risku 
sadursmes vai pēkšņas apstā-
šanās gadījumā.
Vadītājiem un pasažieriem OB-
LIGĀTI jāsēž pietiekami dziļi 
savā sēdekli, ar pareizi pie-
sprādzētu drošības siksnu un 
sēdekļa atzveltni vertikālā po-
zīcijā.

Lai drošības josta darbotos pareizi, 
tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un 
krūškurvja. Ja sēdekļa atzveltne ir 
atgāzta atpakaļ, pleca josta nevar 
funkcionēt, jo tā vairs cieši nepieguļ 
pie krūškurvja. Tā vietā plecu josta 
atradīsies jūsu priekšā. Negadījuma 
laikā pastāv iespēja, ka jūsu ķerme-
nis tiek sviests drošības jostas virzie-
nā, izraisot kakla vai citas traumas.
Jo vairāk atzveltne ir atgāzta, jo lie-
lāka iespēja, ka pasažiera gurni iz-
slīdēs zem klēpja jostas vai ka pasa-
žiera kakls sadursies ar plecu jostu.
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OPDE036004

Sēdekļa spilvena augstums (ja ir 
aprīkots) 
Lai mainītu sēdekļa spilvena augstu-
mu:
• Pastumiet sviru vairākas reizes uz 

leju, lai nolaistu sēdekļa spilvenu.
• Pavelciet sviru vairākas reizes uz 

augšu, lai paceltu sēdekļa spilve-
nu.

Elektroniska regulēšana 

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST atstāt bērnus auto-
mašīnā bez uzraudzības. Elek-
triski regulējamos sēdekļus var 
lietot, kad dzinējs ir izslēgts.

PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas sēdekļiem: 
• Pārstājiet noregulēt sēdekli, kad 

sēdeklis ir pārvietots maksimāli 
uz priekšu vai maksimāli uz aiz-
muguri.

• Neveiciet sēdekļu noregulēša-
nu pārāk ilgi, kamēr dzinējs ir 
izslēgts. Tas var izraisīt nevaja-
dzīgu akumulatora izlādēšanos. 

• Nenoregulējiet divus vai vairāk 
sēdekļus vienlaicīgi. Tas var iz-
raisīt elektriskās sistēmas kļū-
du.

OPD036005

Noregulēšana uz priekšu un uz 
aizmuguri
Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai 
uz aizmuguri:
1. Pastumiet vadības slēdzi uz priek-

šu vai  atpakaļ.
2. Atlaidiet slēdzi, kad sēdeklis sa-

sniedz  vēlamo pozīciju.
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OPD036006

Atzveltnes leņķis 
Atzveltnes nolaišana:
1. Pastumiet vadības slēdzi uz priek-

šu vai atpakaļ.
2. Atlaidiet slēdzi, kad sēdekļa atz-

veltne sasniedz vēlamo pozīciju.

Atgāzta sēdekļa atzveltne 
Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sē-
dekļa atzveltnes, kamēr transportlī-
dzeklis pārvietojas, var būt bīstama. 
Arī ja drošības josta ir piesprādzēta, 
sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija 
ievērojami samazina jūsu kustības 
ierobežošanas sistēmas (drošības 
jostas un gaisa drošības spilvena) 
sniegto aizsardzību.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST braukt ar atgāztu 
sēdekļa atzveltni.
Braukšana ar atgāztu sēdekļa 
atzveltni palielina nopietnu vai 
nāvējošu traumu gūšanas risku 
sadursmes vai pēkšņas apstā-
šanās gadījumā.
Vadītājam un pasažieriem OB-
LIGĀTI jāsēž pietiekami dziļi 
savā sēdekli, ar pareizi pie-
sprādzētu drošības siksnu un 
sēdekļa atzveltni vertikālā po-
zīcijā.

Lai drošības josta darbotos pareizi, 
tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un 
krūškurvja. Ja sēdekļa atzveltne ir 
atgāzta atpakaļ, pleca josta nevar 
funkcionēt, jo tā vairs cieši nepieguļ 
pie krūškurvja. Tā vietā plecu josta 
atradīsies jūsu priekšā. Negadījuma 
laikā pastāv iespēja, ka jūsu ķerme-
nis tiek sviests drošības jostas virzie-
nā, izraisot kakla vai citas traumas.
Jo vairāk atzveltne ir atgāzta, jo lie-
lāka iespēja, ka pasažiera gurni iz-
slīdēs zem klēpja jostas vai ka pasa-
žiera kakls sadursies ar plecu jostu.
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OPDE038007

Sēdekļa spilvena slīpums (1, vadītā-
ja sēdeklim) (ja ir aprīkots)
Lai mainītu spilvena priekšējās daļas 
leņķi:
Pastumiet vadības slēdža priekšējo 
daļu uz augšu, lai paceltu, vai uz leju, 
lai nolaistu sēdekļa spilvena priekšē-
jo daļu.
Atlaidiet slēdzi, kad sēdeklis sa-
sniedz vēlamo pozīciju.

Sēdekļa spilvena augstums (2, vadī-
tāja sēdeklim) (ja ir aprīkots)
Lai mainītu sēdekļa spilvena augstu-
mu:
Pastumiet vadības slēdža aizmugu-
rējo daļu uz augšu, lai paaugstinātu, 
vai uz leju, lai pazeminātu sēdekļa 
spilvena augstumu.
Atlaidiet slēdzi, kad sēdeklis sa-
sniedz vēlamo pozīciju.

OPD036008

Gurnu atbalsts (vadītāja sēdeklim, 
ja ir aprīkots)
• Jostas vietas atbalstu regulē, no-

spiežot jostas vietas atbalsta slē-
dzi.

• Nospiediet slēdža priekšējo daļu 
(1), lai pastiprinātu gurnu atbalstu, 
vai slēdža aizmugurējo daļu (2), lai 
mazinātu atbalstu.
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Sēdekļa atzveltnes kabata (ja ir 
aprīkots)

OAD035017

Sēdekļa atzveltnes kabata atrodas 
priekšējo atzveltņu aizmugurē.

UZMANĪGI

Neievietojiet atzveltnes kabatās 
smagus vai asus priekšmetus. 
Negadījuma laikā tie var izlidot 
no kabatas un izraisīt traumas.

Aizmugurējie sēdekļi
Aizmugurējā sēdekļa saliekšana 
Aizmugurējo sēdekļu atzveltnes var 
saliekt, lai atvieglotu garu priekšme-
tu pārvadāšanu vai palielinātu auto-
mašīnas bagāžas kapacitāti.

 BRĪDINĀJUMS

• Pasažieri nedrīkst sēdēt uz 
saliektas sēdekļa atzveltnes, 
kamēr transportlīdzeklis pār-
vietojas. Šī sēdēšanas pozī-
cija ir nepareiza, turklāt tādā 
pozīcijā nevar izmantot drošī-
bas jostu. Tādējādi var izraisīt 
smagu traumu vai pat nāvi ne-
gadījuma vai pēkšņas apstā-
šanās rezultātā. 

• Priekšmeti, kas tiek novietoti 
uz saliektās atzveltnes, ne-
drīkst sniegties pāri priekšējo 
sēdekļu atzveltnēm. Tādējādi 
krava varētu slīdēt uz priekšu 
un izraisīt traumas vai bojā-
jumus pēkšņas apstāšanās 
gadījumā.

OPD036018

Lai noliektu aizmugurējā sēdekļa at-
zveltni:
1. Novietojiet priekšējā sēdekļa atz-

veltni vertikālā pozīcijā un, ja ne-
pieciešams, pārvietojiet priekšējo 
sēdekli uz priekšu.

2. Nolaidiet aizmugurējos galvas 
balstus līdz zemākajai pozīcijai.
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3.

OPDE036019

Pirms atzveltnes saliekšanas pār-
vietojiet drošības jostu uz ārējo 
pozīciju, lai nepieļautu, ka drošī-
bas siksnu sistēma traucē atzvelt-
nei.

4.

OPDE036020

OPDE036021

Pavelciet sēdekļa atzveltnes sviru 
(1) un salieciet atzveltni automobi-
ļa priekšpuses virzienā. 

5.

OPDE036062

Lai lietotu aizmugurējo sēdekli, 
paceliet un pastumiet atzveltni uz 
aizmuguri.
Stingri pastumiet atzveltni, līdz tā 
ar dzirdamu klikšķi fiksējas. Pārlie-
cinieties, ka atzveltne ir nofiksēta.
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 BRĪDINĀJUMS

Novietojot saliekto aizmugurē-
jo atzveltni atpakaļ vertikālā po-
zīcijā, turiet atzveltni un lēnām 
to pārvietojiet. Uzmanieties, 
lai nesabojātu sēdekļa siksnas 
audumu vai sprādzi. Neļaujiet 
sēdekļa siksnas audumam vai 
sprādzei ieķerties aizmugu-
rējā sēdeklī. Pārliecinieties, 
ka sēdekļa atzveltne ir pilnībā 
fiksējusies vertikālā pozīcijā, 
pastumjot atzveltnes augšpu-
si. Negadījuma vai pēkšņas 
apstāšanās laikā nenofiksēta 
atzveltne var ļaut kravai ar lielu 
spēku pārvietoties uz priekšu 
un iekļūt pasažieru nodalījumā, 
izraisot smagas traumas vai pat 
nāvi.

UZMANĪGI

Aizmugurējās drošības jostas
Novietojot aizmugurējās sēdek-
ļu atzveltnes atpakaļ vertikālā 
pozīcijā, neaizmirstiet novietot 
aizmugurējās pleca siksnas to 
pareizajā pozīcijā.

 BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet priekšmetus uz 
aizmugurējiem sēdekļiem, jo 
tos nevar kārtīgi nofiksēt, un 
sadursmes laikā tie var sadur-
ties ar pasažieriem, izraisot 
smagas traumas vai nāvi.

 BRĪDINĀJUMS

Iekraujot un izkraujot kravu, 
pārliecinieties, ka dzinējs ir iz-
slēgts, pārslēgsvira atrodas P 
(Stāvvietas) pozīcijā, un stāv-
bremze ir aktivizēta. Šo drošī-
bas pasākumu neīstenošanas 
gadījumā automašīna var sākt 
pārvietoties, ja pārslēgsvira 
tiek nejauši pārvietota uz citu 
pozīciju.
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Elkoņa balsts (ja ir aprīkots)

OPDE036022

Elkoņa balsts atrodas aizmugurēja 
sēdekļa centrā. Lai to lietotu, pavel-
ciet elkoņa balstu uz leju.

Garu un šauru kravu pārvadāša-
nai (ja ir aprīkots)

OPDE036072

Pieejama papildu kravas telpa, lai 
ietilptu gari, šauri priekšmeti (slēpes, 
nūjas u.tml.), kas neietilpts bagāžas 
nodalījumā, kad tas aizvērts. 
1. Pavelciet elkoņa balstu uz leju. 
2. Velciet pārsegu lejup, turot pa-

vilktu atbrīvošanas sviru. 

UZMANĪGI

• Uzmanieties, iekraujot kravu 
pāri aizmugurējiem pasažieru 
sēdekļiem, lai nesabojātu au-
tomašīnas salonu. 

• Ja krava tiek iekrauta pāri 
aizmugurējiem pasažieru sē-
dekļiem, pārliecinieties, ka 
krava ir droši nostiprināta, lai 
tā braukšanas laikā nevarētu 
pārvietoties. 

 BRĪDINĀJUMS

Krava ir obligāti jānostiprina, 
lai tā sadursmes laikā nevarē-
tu tikt iesviesta salonā, izraisot 
traumas pasažieriem. Nenovie-
tojiet priekšmetus uz aizmugu-
rējiem  sēdekļiem, jo tos nevar 
kārtīgi nofiksēt, un sadursmes 
laikā tie var sadurties ar priek-
šējos sēdekļos sēdošajiem.
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Galvas balsts 
Automašīnas priekšējiem un aizmu-
gurējiem sēdekļiem ir pielāgojami 
galvas balsti. Galvas balsti nodroši-
na pasažieru komfortu, tomēr to gal-
venā funkcija ir aizsargāt pasažierus 
no pēkšņas kustības izraisītām trau-
mām un citām kakla un mugurkaula 
traumām negadījuma laikā, jo īpaši 
negadījumos, kurus izraisa automa-
šīnas aizmugures sadursme. 

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku negadījuma 
laikā, veiciet šādus drošības 
pasākumus, pielāgojot galvas 
balstus:
• Obligāti pareizi noregulējiet 

galvas balstus visiem pasa-
žieriem PIRMS transportlī-
dzekļa iedarbināšanas.

• Braukšanas laikā NEDRĪKST 
sēdēt sēdeklī, kura galvas 
balsts ir noņemts.

•

OLF034072N

Noregulējiet galvas balstus 
tā, lai galvas balsta vidējā 
daļa atrastos acu augšējās 
daļas augstumā.

• NEDRĪKST mainīt vadītāja sē-
dekļa galvas balsta pozīciju, 
kamēr automašīna pārvieto-
jas.

• Noregulējiet galvas balstu 
pēc iespējas tuvāk pasažie-
ra galvai. Nelietojiet sēdekļa 
spilvenus, kas neļauj ķerme-
nim pilnībā atbalstīties pret 
atzveltni.

• Pēc noregulēšanas pārlie-
cinieties, ka galvas balsts ir 
nofiksējies.

PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumiem, NE-
DRĪKST vilkt galvas balstus vai 
sist pa tiem.

UZMANĪGI

Ja aizmugurējos sēdekļos ne-
viens nesēž, noregulējiet gal-
vas balsta augstumu līdz ze-
mākajai pozīcijai. Aizmugurējā 
sēdekļa galvas balsts var mazi-
nāt aizmugurējo redzamību.
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Priekšējo sēdekļu galvas balsti 

OPDE036068

Vadītāja un priekšējā pasažiera sē-
dekļi ir aprīkoti ar noregulējamiem 
galvas balstiem drošībai un komfor-
tam. 

OPD036010

Augstuma regulēšana uz augšu un 
uz leju 
Lai paceltu galvas balstu:
1. Pavelciet to uz augšu līdz vēlama-

jai pozīcijai (1).

Lai nolaistu galvas balstu:
1. Nospiediet un turiet nospiestu at-

laišanas pogu (2) uz galvas balsta 
turekļa.

2. Nolaidiet galvas balstu līdz vēla-
majai pozīcijai (3).

OPD036009

Noregulēšana uz priekšu un uz 
aizmuguri (ja ir aprīkots)
Galvas balstu var noregulēt uz priek-
šu 3 dažādās pozīcijās, pavelkot 
galvas balstu uz priekšu vēlamajā at-
tālumā. Lai noregulētu galvas balstu 
tālākajā aizmugurējā pozīcijā, pilnībā 
pavelciet to uz priekšu līdz tālākajai 
pozīcijai un atlaidiet to. 
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OLF034015

PIEZĪME

Ja jūs noliecat atzveltni uz priekš-
pusi ar paceltu galvas balstu un 
sēdekļa sēdekli, iespējams, ka 
galvas balsts var saskarties ar 
saules aizsargu vai citām automa-
šīnas daļām. 

OPD036013

� B tips
OPDE036011

� A tips

Noņemšana/atkārtota uzstādīšana
Galvas balsta noņemšana:
1. Nolieciet atzveltni (2), izmantojot 

atzveltnes leņķa pogu vai slēdzi 
(1).

2. Paceliet galvas balstu tik tālu, cik 
iespējams.

3. Nospiediet galvas balsta atlaiša-
nas pogu (3), vienlaicīgi velkot 
galvas balstu uz augšu (4).

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST ļaut kādam brauk-
šanas laikā sēdēt sēdeklī, kura 
galvas balsts ir noņemts.
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OPD036014

� B tips
OPDE036012

� A tips

Lai atkal uzstādītu galvas balstu:
1. Nolieciet sēdekļa atzveltni.
2. Ievietojiet galvas balsta tapas (2) 

atverēs, vienlaikus nospiežot atlai-
šanas pogu (1).

3. Noregulējiet galvas balstu piemē-
rotā augstumā.

4. Nolieciet atzveltni (4), izmantojot 
atzveltnes leņķa pogu vai slēdzi 
(3).

 BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pēc uzstādīšanas un 
pareizas noregulēšanas pār-
liecinieties, ka galvas balsts ir 
nofiksējies.

Aizmugurējo sēdekļu galvas 
balsti 

OPDE036069

Aizmugurējie sēdekļi ir aprīkoti ar 
galvas balstiem visās sēdēšanas po-
zīcijās, lai garantētu pasažieru drošī-
bu un komfortu.
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OPD036017

Augstuma regulēšana uz augšu un 
uz leju
Lai paceltu galvas balstu:
1. Pavelciet to uz augšu līdz vēlama-

jai pozīcijai (1).

Lai nolaistu galvas balstu:
1. Nospiediet un turiet nospiestu at-

laišanas pogu (2) uz galvas balsta 
turekļa.

2. Nolaidiet galvas balstu līdz vēla-
majai pozīcijai (3).

Sēdekļa sildītāji un gaisa ven-
tilācija sēdekļiem
Priekšējo sēdekļu sildītāji (ja ir 
aprīkots) 
Sēdekļu sildītāji silda sēdekļus auk-
stā laikā.

 BRĪDINĀJUMS

Sēdekļu sildītāji var izraisīt 
SMAGUS APDEGUMUS, arī pie 
zemas temperatūras, jo īpaši 
tad, ja tie tiek lietoti ilgstoši.
Pasažieriem jābūt spējīgiem 
just, vai sēdeklis kļūst pārāk 
silts, lai to varētu izslēgt, ja ne-
pieciešams.
Cilvēkiem, kuri nespēj noteikt 
temperatūras izmaiņas vai iz-
just ādas sāpes, jābūt ļoti uz-
manīgiem, jo īpaši šādiem pa-
sažieriem:
• Zīdaiņiem, bērniem, vecā-

kiem cilvēkiem vai invalīdiem, 
vai ambulatoru pacientiem.

• Cilvēkiem ar jutīgu ādu, vai 
cilvēkiem, kuri viegli gūst ap-
degumus.

• Nogurušām personām.
• Personām, kas atrodas aprei-

binošu vielu ietekmē.
• Cilvēkiem, kas lieto medika-

mentus, kas var izraisīt mie-
gainību.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST novietot uz sēdek-
ļa materiālu ar siltumizolācijas 
īpašībām (piemēram, segu vai 
sēdekļa spilvenu), ja tiek lietots 
sēdekļa sildītājs. Tas var izrai-
sīt sēdekļa sildītāja pārkarša-
nu, izraisot apdegumus vai sē-
dekļa bojājumus.
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PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas sēdekļu sildītājiem un sē-
dekļiem:
• Sēdekļu tīrīšanai nelietojiet šķī-

dinātājus, piemēram, krāsas 
šķīdinātāju, benzolu, alkoholu 
vai benzīnu.

• Nenovietojiet smagus vai asus 
priekšmetus uz sēdekļiem, kas 
aprīkoti ar sēdekļa sildītājiem.

• Nemainiet sēdekļa pārsegu. Tā-
dējādi var sabojātu sēdekļa sil-
dītāju.

OPDE036015

� A tips

� B tips

Kamēr dzinējs darbojas, nospiediet 
kādu no slēdžiem, lai apsildītu vadī-
tāja vai priekšējā pasažiera sēdekli.
Ja laiks nav auksts vai ja sēdekļa 
sildītāja darbība nav nepieciešama, 
slēdžiem jābūt izslēgtiem.

• Katru reizi, kad slēdzis tiek no-
spiests, sēdekļa temperatūras ies-
tatījums tiek mainīts šādi:

OFF (Izslēgts) →
HIGH 

(augsta )
↑ ↓

LOW 
(zema )

←
MIDDLE 

(vidēja )

• Ja sēdekļa sildītāja darbības laikā 
slēdzis tiek turēts nospiests ilgāk 
par 1,5 sekundēm, sēdekļa sildī-
tājs izslēgsies.

• Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, 
sēdekļa sildītāji pēc noklusējuma ir 
izslēgti.

i Informācija 
Kamēr sēdekļa slēdzis ir ieslēgts, sē-
dekļa apsildes sistēma ieslēdzas un 
izslēdzas automātiski atkarībā no ies-
tatītās temperatūras.
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Priekšējā sēdekļa gaisa ventilā-
cija (ja ir aprīkots)

OPDE036016

Gaisa ventilācija sēdekļiem dzesē 
priekšējos sēdekļus, pūšot gaisu 
caur mazām ventilācijas atverēm sē-
dekļa spilvena un atzveltņu virsmā. 
Ja sēdekļa gaisa ventilācijas darbība 
nav nepieciešama, slēdžiem jāatro-
das izslēgtā pozīcijā.
Kamēr dzinējs darbojas, nospiediet  
slēdzi, lai dzesētu vadītāja vai priek-
šējā pasažiera sēdekli (ja ir aprīkots). 

• Katru reizi, kad slēdzis tiek no-
spiests, gaisa plūsma tiek mainīta 
šādi:

OFF (Izslēgts) →
HIGH 

(augsta )
↑ ↓

LOW 
(zema )

←
MIDDLE 

(vidēja )

• Ja sēdekļa gaisa ventilācijas dar-
bības laikā slēdzis tiek turēts no-
spiests ilgāk par 1,5 sekundēm, 
gaisa ventilācija tiks izslēgta.

• Kad aizdedzes slēdzis tiek ie-
slēgts, sēdekļu gaisa ventilācija  
pēc noklusējuma ir izslēgta.

PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas sēdekļa gaisa ventilācijas 
sistēmai:
• Izmantojiet sēdekļa gaisa ven-

tilāciju TIKAI tad, ja ir ieslēg-
ta klimata vadības sistēma. Ja 
sēdekļa gaisa ventilācija tiek 
ilgstoši lietota, kamēr klimata 
vadības sistēma ir izslēgta, sē-
dekļa gaisa ventilācija var sākt 
nepareizi darboties.

• Sēdekļu tīrīšanai nelietojiet šķī-
dinātājus, piemēram, krāsas 
šķīdinātāju, benzolu, alkoholu 
vai benzīnu.

• Izvairieties no šķidrumu izlieša-
nas uz priekšējiem sēdekļiem 
un to atzveltnēm; tas var izraisīt 
ventilācijas atveru bloķēšanu un 
nepareizu darbību.

• Nenovietojiet zem sēdekļiem 
nevajadzīgus materiālus, pie-
mēram, plastmasas maisiņus 
vai avīzes. Tās var bloķēt gaisa 
ieplūdi, izraisot nepareizu venti-
lācijas atveru darbību.

• Nemainiet sēdekļa pārsegus. 
Tādējādi var izraisīt bojājumus 
sēdekļa gaisa ventilācijas sistē-
mai. 

• Ja ventilācijas atveres nedarbo-
jas, restartējiet automašīnu. Ja 
nekas nemainās, mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.
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DROšībAS JOSTAS
Šajā sadaļā aprakstīta pareiza dro-
šības siksnu lietošana. Šeit tāpat 
aprakstītas dažas lietas, no kurām 
jāizvairās drošības jostu lietošanas 
laikā.

Drošības pasākumi attiecībā 
uz drošības jostu lietošanu 
Obligāti piesprādzējiet savu drošī-
bas siksnu un pārliecinieties, ka visi 
pasažieri ir piesprādzējuši savas 
drošības siksnas, pirms sākt braukt. 
Drošības spilvenu funkcija ir papildi-
nāt drošības siksnas kā papildu dro-
šības ierīces, nevis tās aizvietot. Lie-
lākajā daļā valstu likums pieprasa, lai 
visi cilvēki automašīnā piesprādzētu 
drošības siksnas.

 BRĪDINĀJUMS

Automašīnas kustības laikā 
drošības siksnas ir jālieto VI-
SIEM pasažieriem. Īstenojiet 
šādus drošības pasākumus, 
noregulējot un piesprādzējot 
drošības siksnu:
• Bērniem, kas jaunāki par 

13 gadiem, ir jānodrošina at-
bilstošas drošības (kustības 
ierobežošanas) sistēmas lie-
tošana.

• Bērni nedrīkst braukt priek-
šējā pasažiera sēdeklī, ja 
vien nav deaktivizēts drošī-
bas gaisa spilvens. Ja bērns 
sēž priekšējā pasažiera sē-
deklī, pārvietojiet sēdekli pēc 
iespējas tālāk atpakaļ, un no-
drošiniet drošu bērna kustī-
bas ierobežošanu sēdeklī. 

• NEDRĪKST bērnu vai zīdaini 
pārvadāt pasažiera klēpī.

• NEDRĪKST braukt ar atgāztu 
sēdekļa atzveltni.

• Neļaujiet vairākiem bērniem 
sēdēt vienā sēdeklī vai pie-
sprādzēt vienu drošības jos-
tu.

• Nenovietojiet pleca lenci zem 
rokas vai aiz muguras.

• Nedrīkst piesprādzēt dro-
šības siksnu tā, ka zem tās 
atrodas trausli priekšmeti. 
Pēkšņas apstāšanās vai sa-
dursmes gadījumā drošības 
siksna šos priekšmetus var 
sabojāt. 

• Nelietojiet drošības jostu, ja 
tā ir savijusies. Savijusies 
drošības josta var nespēt jūs 
pareizi aizsargāt negadījuma 
laikā.

• Nelietojiet drošības jostu, ja 
ir sabojājies tās audums vai 
armatūra.

• Nepiesprādzējiet drošības 
jostu pie citu sēdekļu sprā-
dzēm.
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• NEDRĪKST braukšanas laikā 
atsprādzēt drošības jostu. Tā 
rezultātā var zaudēt kontroli 
pār transportlīdzekli, izraisot 
negadījumu.

• Pārliecinieties, ka sprādzes 
iekšpusē nekas netraucē dro-
šības jostas aiztures mehā-
nismam. Tas var traucēt dro-
šai drošības jostas fiksācijai.

• Lietotājs nedrīkst veikt modi-
fikācijas vai papildinājumus, 
kas varētu traucēt drošības 
jostu noregulēšanas ierīcēm 
nospriegot vaļīgu jostu, vai 
traucēt drošības jostas bloka 
noregulēšanu, lai nospriego-
tu vaļīgu jostu.

 BRĪDINĀJUMS

Bojātas drošības jostas un dro-
šības jostu bloki nedarbosies 
pareizi. Obligāti nomainiet:
• Nolietotu, piesārņotu vai bo-

jātu drošības jostas audumu.
• Bojātu armatūru.
• Visu drošības jostas bloku, ja 

tas ir lietots negadījuma laikā, 
arī tad, ja bojājumi drošības 
jostas audumam vai blokam 
nav redzami.

Drošības jostas brīdinājuma 
lampiņa 
Drošības jostas brīdinājums

OAM032161L

� Instrumentu panelis

Vadītāja drošības siksnas brīdinā-
jums 
Lai atgādinātu vadītājam lietot drošī-
bas siksnu, drošības siksnas brīdinā-
juma lampiņa iedegsies uz apmēram 
6 sekundēm katru reizi, kad ieslēdzat 
aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no tā, 
vai drošības siksna ir piesprādzēta 
vai nē.

PDe MHEV-Latvian.indb   24 2020-07-07   �� 7:47:47



2-25

2

Jūsu autom
ašīnas drošības sistēm

a

Ja drošības siksna nav piesprādzēta, 
kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, 
vai ja tā tiek atvienota, kamēr aiz-
dedzes slēdzis ir ieslēgts, drošības 
siksnas brīdinājuma lampiņa degs, 
līdz drošības siksna tiks piesprādzē-
ta.
Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu 
drošības siksnu, vai ja atsprādzēsiet 
drošības siksnu, braucot ar ātrumu, 
kas mazāks par 20 km/h, attiecīgā 
brīdinājuma lampiņa turpinās degt, 
līdz drošības siksna tiks piesprādzē-
ta.
Ja turpināsiet braukt ar nepiesprā-
dzētu drošības siksnu, vai ja atsprā-
dzēsiet drošības siksnu, braucot 
ātrāk par 20 km/h, apmēram 100 
sekundes skanēs drošības siksnas 
skaņas signāls, un mirgos attiecīgā 
brīdinājuma lampiņa.

OTLE035082

Priekšējā pasažiera drošības siks-
nas brīdinājums
Lai atgādinātu priekšējam pasažie-
rim lietot drošības siksnu, drošības 
siksnas brīdinājuma lampiņa iedeg-
sies uz aptuveni 6 sekundēm katru 
reizi, kad ieslēgsiet aizdedzes slēdzi, 
neatkarīgi no tā, vai drošības siksna 
ir piesprādzēta vai nē.
Ja drošības siksna nav piesprādzēta, 
kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, 
vai ja tā tiek atvienota, kamēr aiz-
dedzes slēdzis ir ieslēgts, drošības 
siksnas brīdinājuma lampiņa degs, 
līdz drošības siksna tiks piesprādzē-
ta.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu 
drošības siksnu, vai ja atsprādzēsiet 
drošības siksnu, braucot ar ātrumu, 
kas mazāks par 20 km/h, attiecīgā 
brīdinājuma lampiņa turpinās degt, 
līdz drošības siksna tiks piesprādzē-
ta.
Ja turpināsiet braukt ar nepiesprā-
dzētu drošības siksnu, vai ja atsprā-
dzēsiet drošības siksnu, braucot 
ātrāk par 20 km/h, apmēram 100 
sekundes skanēs drošības siksnas 
skaņas signāls, un mirgos attiecīgā 
brīdinājuma lampiņa.

 BRĪDINĀJUMS

Braukšana nepareizā pozīcijā 
negatīvi ietekmē priekšējā pa-
sažiera drošības siksnas brīdi-
nājuma sistēmu. Ir svarīgi, lai 
vadītājs norādītu pasažierim 
pareizu sēdekļa pozīcijas ie-
ņemšanu saskaņā ar šo rokas-
grāmatu.
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•
i Informācija 
Priekšējā pasažiera drošības jostas 
brīdinājuma lampiņa atrodas uz 
centrālā instrumentu paneļa.

• Arī tad, ja priekšējā pasažiera sē-
deklis ir tukšs, drošības siksnas brī-
dinājuma lampiņa 6 sekundes mir-
gos vai degs.

• Priekšējā pasažiera drošības siks-
nas brīdinājums var būt aktīvs, ja 
priekšējā pasažiera sēdeklī ir novie-
tota bagāža.

OPD036024

Aizmugurējā pasažiera drošības 
siksnas brīdinājums 
Lai atgādinātu aizmugurējiem pasa-
žieriem lietot drošības siksnu, aiz-
mugurējā pasažiera drošības siks-
nas brīdinājuma lampiņa iedegsies 
uz apmēram 6 sekundēm katru reizi, 
kad ieslēdzat aizdedzes slēdzi, ne-
atkarīgi no tā, vai drošības siksna ir 
piesprādzēta vai nē.
Pēc tam, atbilstošā aizmugurējās 
drošības siksnas brīdinājuma lam-
piņa degs apmēram 35 sekundes 
jebkurā no zemāk aprakstītajām si-
tuācijām:

- Automašīna brauc ātrāk par 
9 km/h, kamēr nav piesprādzēta 
aizmugurējā sēdekļa drošības jos-
ta.

- Aizmugurējā sēdekļa drošības jos-
ta tiek atvienota, braucot lēnāk par 
20 km/h.

Ja tiek piesprādzēta aizmugurējā sē-
dekļa drošības siksna, brīdinājuma 
lampiņa nekavējoties izdzisīs.
Ja aizmugurējā drošības josta tiek 
atsprādzēta, kamēr transportlīdzek-
ļa ātrums pārsniedz 20 km/h, tad 
35 sekundes skanēs brīdinājuma 
signāls, un atbilstošā drošības jostas 
brīdinājuma lampiņa mirgos.
Tomēr, ja aizmugurējā pasažiera 
klēpja/pleca josta tiek piesprādzēta 
un atvienota divreiz 9 sekunžu laikā 
pēc tās piesprādzēšanas, atbilstošā 
sēdekļa drošības siksnas brīdināju-
ma lampiņa nedarbosies.

PDe MHEV-Latvian.indb   26 2020-07-07   �� 7:47:48



2-27

2

Jūsu autom
ašīnas drošības sistēm

a

Drošības siksnas kustības 
ierobežošanas sistēma 
Klēpja/pleca lence 

ODH033055

Lai piesprādzētu savu drošības 
jostu: 
Izvelciet siksnu no ievilcēja mehā-
nisma un ievietojiet metāla izcilni 
(1) sprādzē (2). Kad izcilnis fiksējas 
sprādzē, ir dzirdams klikšķis.

ODH033053

Novietojiet klēpja lences (1) daļu pāri 
gurniem un pleca lences (2) daļu pār 
krūškurvim. 
Drošības josta automātiski pielāgo-
jas piemērotā garumā, kad klēpja 
lences daļa tiek noregulēta manuāli, 
lai tā cieši piegulētu ap jūsu gurniem. 
Ja lēnām nolieksieties uz priekšu, 
josta izpletīsies un kustēsies jums 
līdzi. Pēkšņas apstāšanās vai sa-
dursmes gadījumā drošības siksna 
nofiksēsies savā pozīcijā. Tā nofik-
sējas arī tad, ja mēģināsiet noliekties 
uz priekšu pārāk ātri.

PIEZĪME

Ja nespējat vienmērīgā kustībā iz-
vilkt siksnu no ievilcēja mehānis-
ma, stingri izvelciet siksnu un at-
laidiet to. Pēc atlaišanas varēsiet 
turpināt jostu izvilkt vienmērīgā 
kustībā.
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ODH033056

 BRĪDINĀJUMS

Nepareizi novietotas drošības 
jostas negadījuma laikā palieli-
na smagu traumu risku. Īsteno-
jiet šādus drošības pasākumus, 
noregulējot drošības jostu:
• Novietojiet drošības jostas 

klēpja daļu pēc iespējas ze-
māk pāri saviem gurniem, 
nevis pāri jostas vietai, lai tā 
cieši piegulētu. Tādējādi jūsu 
spēcīgie iegurņa kauli spēs 
absorbēt sadursmes spēku, 
samazinot iekšējo orgānu 
traumēšanas risku.

• Novietojiet vienu roku zem 
pleca lences un otru virs siks-
nas, kā redzams ilustrācijā.

• Obligāti nofiksējiet pleca len-
ces fiksatoru piemērotā aug-
stumā. 

• Nedrīkst novietot pleca lenci 
pāri kaklam vai sejai.

Augstuma pielāgošana 
Jūs varat pielāgot drošības jostas 
fiksatora augstumu četrās dažādās 
pozīcijās, lai uzlabotu komfortu un 
drošību.
Pleca daļa ir jānoregulē tā, lai tā būtu 
novietota pāri krūškurvim, un durvīm 
tuvākā pleca vidējam punktam, nevis 
pāri kaklam.

OPD036025

� Priekšējais sēdeklis

Lai noregulētu drošības jostas fiksa-
tora augstumu, paceliet vai nolaidiet 
augstuma regulētāju atbilstošā pozī-
cijā.
Lai paceltu augstuma regulētāju, pa-
velciet to uz augšu (1). Lai to nolais-
tu, pastumiet to uz leju (3), vienlaicīgi 
nospiežot augstuma regulētāja pogu 
(2).
Atlaidiet pogu, lai nofiksētu fiksatoru. 
Mēģiniet pavilkt augstuma regulētā-
ju, lai pārliecinātos, ka tas ir fiksējies.
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ODH033057

Lai atsprādzētu savu drošības 
jostu: 
Nospiediet sprādzes atlaišanas pogu 
(1).
Kad josta tiek atlaista, tai vajadzētu 
automātiski ievilkties ievilcēja mehā-
nismā. Ja tā nenotiek, pārbaudiet, 
vai josta nav savijusies, tad mēģiniet 
vēlreiz.

Aizmugurējā centrālā drošības 
siksna (3 punktu aizmugurējā 
centrālā drošības siksna)   

1.

OPDE036070

Ievietojiet sprādzi (A) turētājā (A’), 
līdz atskan klikšķis, kas norāda, 
ka siksna ir piesprādzēta. Parūpē-
jieties, lai siksna nebūtu sagriezu-
sies. 

2.

OPDE036071

Pavelciet sprādzi (B) un ievietojiet 
to turētājā (B’), līdz dzirdat klikšķi, 
kas norāda, ka siksna ir piesprā-
dzēta. Parūpējieties, lai siksna ne-
būtu sagriezusies.

Izmantojot aizmugurējo centrālo dro-
šības siksnu, jāizmanto sprādze ar 
marķējumu “CENTER".
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Vienmēr gādājiet, lai metāla 
mēlīte (A) ir ievietota sprādzē 
(A').

i Informācija 
Ja nespējat izvilkt siksnu no ievilcēja 
mehānisma, stingri izvelciet siksnu 
un atlaidiet to. Pēc atlaišanas varēsiet 
turpināt jostu izvilkt vienmērīgā kus-
tībā.

Drošības jostas spriegotājs 

OLMB033039

Jūsu automašīna ir aprīkota ar va-
dītāja, priekšējā pasažiera un aiz-
mugurējo pasažieru (ja ir aprīkots) 
drošības siksnas spriegotājiem (ie-
vilcēja spriegotājiem). Spriegotāja 
funkcija ir nodrošināt, lai drošības 
siksnas cieši piegultu pie cilvēka 
ķermeņa specifiskās priekšējās vai 
sānu sadursmes situācijās. Drošības 
siksnas spriegotājs var tikt aktivizēts 
negadījumos, kuros priekšējā vai 
sānu sadursme ir pietiekami spēcī-
ga, kopā ar drošības spilveniem.

Ja automašīna pēkšņi apstājas, vai 
ja cilvēks mēģina pārāk ātri noliek-
ties uz priekšu, drošības siksnas 
ievilcējs nofiksēsies. Zināmās priek-
šējās sadursmes situācijās tiks ak-
tivizēts spriegotājs, kas savilks dro-
šības siksnu, lai tā ciešāk piegultu 
cilvēka ķermenim.
Ja sistēma jūt, ka spriegotāja aktivi-
zēšanas gadījumā vadītāja vai pa-
sažiera drošības siksna tiek pārāk 
nospriegota, ievilcēja spriegotājā 
iestrādātais slodzes ierobežotājs sa-
mazinās attiecīgās drošības siksnas 
spiedienu.  
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 BRĪDINĀJUMS

• Vienmēr piesprādzējiet drošī-
bas siksnu un pareizi sēdiet 
savā sēdeklī.

• Nelietojiet drošības jostu, ja 
tā ir savijusies vai vaļīga. Va-
ļīga vai  savijusies drošības 
josta var nespēt jūs pareizi 
aizsargāt negadījuma laikā.

• Nenovietojiet priekšmetus 
drošības jostas sprādzes tu-
vumā. Tas var negatīvi ietek-
mēt drošības jostas sprādzes 
darbību.

• Obligāti nomainiet drošības 
jostu spriegotājus pēc to ak-
tivizēšanas vai pēc negadīju-
ma.

• NEDRĪKST pašrocīgi pārbau-
dīt drošības siksnu sprie-
gotājus vai veikt to tehnisko 
apkopi, remontu vai nomai-
ņu. Tas ir jādara pilnvarotam 
HYUNDAI izplatītājam.

• Nedrīkst sist pa drošības jos-
tas bloku.

 BRĪDINĀJUMS

Pēc drošības jostas spriegotāja 
aktivizēšanas vairākas minūtes 
nepieskarieties tā blokam. Ja 
sadursmes laikā tiek aktivizēts 
drošības siksnas spriegotāja 
mehānisms, tas var kļūt karsts 
un izraisīt apdegumus.

UZMANĪGI

Automašīnas priekšējai daļai 
veikts virsbūves remonts var 
izraisīt drošības siksnas sprie-
gotāja sistēmas bojājumus. Tā-
dēļ ieteicams, lai sistēmas teh-
nisko apkopi veiktu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs. OPDE037069

OLMB033040

Drošības jostas spriegotājs galve-
nokārt sastāv no šādiem komponen-
tiem. To atrašanās vieta ir norādīta 
augstāk redzamajā ilustrācijā:
(1) SRS drošības spilvena brīdināju-

ma lampiņa
(2) Ievilcēja mehānisma spriegotājs  
(3) SRS vadības modulis
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(4) Aizmugurējā ievilcēja mehā-
nisma spriegotāja bloks (ja ir 
aprīkots) 

PIEZĪME

Sensors, kas aktivizē SRS vadī-
bas moduli, ir savienots ar drošī-
bas jostas spriegotājiem. Pēc aiz-
dedzes slēdža ieslēgšanas SRS 
drošības spilvena brīdinājuma 
lampiņa instrumentu panelī ie-
degsies uz apmēram 6 sekundēm, 
un pēc tam tai vajadzētu izdzist.
Ja spriegotājs nedarbojas pareizi, 
brīdinājuma lampiņa degs arī tad, 
ja SRS drošības spilvenam nav 
konstatēta darbības kļūme. Ja 
brīdinājuma lampiņa neiedegas, 
paliek iedegta vai iedegas, kamēr 
automašīna brauc, ieteicams, lai 
pilnvarots HYUNDAI izplatītājs 
pēc iespējas ātrāk veiktu drošī-
bas siksnas spriegotāju un/vai 
SRS vadības moduļa pārbaudi.

•
i Informācija 
Gan vadītāja, gan priekšējā pasa-
žiera drošības siksnas spriegotāji 
var tikt aktivizēti zināmās priekšē-
jās vai sānu sadursmes situācijās.

• Ja drošības siksnas spriegotāji tiek 
aktivizēti, var būt dzirdams skaļš 
troksnis un salonā var būt redzami 
smalki putekļi, kas atgādina dū-
mus. Tie nav bīstami un neliecina 
par problēmu.

• Lai gan šie putekļi nav toksiski, tie 
var izraisīt ādas kairinājumu, un 
tos nevajadzētu ilgstoši elpot. Ja ne-
gadījuma laikā tika aktivizēti dro-
šības siksnas spriegotāji, nomazgā-
jiet visas atklātās ādas zonas.

Papildu drošības pasākumi 
attiecībā uz drošības jostu 
lietošanu 
Drošības jostas lietošana grūt-
niecības laikā 
Grūtniecēm obligāti jālieto drošības 
jostas. Labākais veids, kā aizsargāt 
nepiedzimušo bērnu, ir aizsargāt 
sevi, piesprādzējot drošības jostu.
Grūtniecēm obligāti jāvalkā klēp-
ja-pleca drošības siksnas. Novie-
tojiet pleca lenci pāri krūškurvim 
(novietojot to starp krūtīm), nepieska-
roties kaklam. Novietojiet klēpja siks-
nu zem vēdera, lai tas CIEŠI piegu-
lētu jūsu gurniem un iegurņa kaulam, 
zem vēdera izliektās daļas.

 BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu nedzimušā bērna 
smagu traumu vai nāves risku 
negadījuma laikā, grūtnieces 
NEDRĪKST novietot drošības 
siksnas klēpja daļu virs vēdera 
daļas vai pāri vēdera daļai, kurā 
atrodas bērns.
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Drošības jostas lietošana un 
bērni 
Zīdaiņi un mazi bērni 
Vairākumā valstu ir spēkā likumi 
par bērnu kustības ierobežošanas 
sistēmu lietošanu, kas nosaka, ka 
bērniem ir jābrauc automašīnā, iz-
mantojot atbilstošas bērnu drošības 
sistēmas, tostarp bērnu sēdekļus. 
Vecums, kurā ir atļauts izmantot dro-
šības jostas bērnu drošības sistēmu 
vietā, dažādās valstīs atšķiras, tādēļ 
jums vajadzētu uzzināt savā valstī 
(vai valstī, kurā braucat) spēkā eso-
šās prasības. Zīdaiņu un bērnu dro-
šības sistēma ir pareizi jānovieto un 
jāuzstāda aizmugurējā sēdeklī. 
Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Bērnu drošības sistēmas” šajā no-
daļā.

 BRĪDINĀJUMS

OBLIGĀTI nepieciešams parei-
zi ierobežot zīdaiņu un mazu 
bērnu kustību, izmantojot bēr-
nu drošības sistēmu, kas pie-
mērota bērna augstumam un 
svaram.
Lai mazinātu nopietnu traumu 
vai nāves risku bērniem un ci-
tiem pasažieriem, NEDRĪKST 
turēt bērnu klēpī vai rokās au-
tomašīnas pārvietošanās laikā. 
Spēki, kas tiek radīti negadīju-
ma laikā, izraus bērnu no jūsu 
rokām un var mest bērnu pret 
objektiem automašīnas salonā.

Mazi bērni tiek optimāli aizsargāti no 
traumām negadījuma laikā, ja tie sēž 
aizmugurējā sēdeklī, izmantojot bēr-
nu drošības sistēmu, kas atbilst jūsu 
valstī spēkā esošo noteikumu prasī-
bām. Pirms bērnu drošības sistēmas 
iegādes pārliecinieties, ka ir sertificē-
ta tās atbilstība jūsu valsts drošības 
standartiem. Bērnu drošības sistē-
mai jābūt piemērotai jūsu bērna au-
gumam un svaram. 
Šo informāciju varat atrast uz bērnu 
drošības sistēmas etiķetes. Skatiet 
sadaļu “Bērnu drošības sistēmas” 
šajā nodaļā.
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Lielāki bērni 
Bērniem, kas ir jaunāki par 13 ga-
diem un ir pārāk lieli, lai izmantotu 
bērnu sēdekli, ir obligāti jāsēž aiz-
mugurējā sēdeklī un jāpiesprādzē 
klēpja/pleca drošības siksnas. Lai 
droši ierobežotu bērna kustību, dro-
šības josta ir jānovieto pāri augšstil-
biem, un tai ir cieši jāpieguļ pie pleca 
un krūškurvja. Periodiski pārbaudiet, 
vai drošības siksna pieguļ pie bērna 
ķermeņa. Bērna kustības var izmai-
nīt drošības siksnas pozīciju. Nega-
dījuma laikā bērna drošību optimāli 
nodrošina piemērota bērnu drošības 
sistēma, bērniem sēžot aizmugurē-
jos sēdekļos.
Ja lielākam bērnam, kas pārsniedzis 
13 gadu vecumu, ir jāsēž priekšējā 
sēdekli, bērnam jāpiesprādzē pie-
ejamā klēpja/pleca drošības josta, 
un sēdeklis ir jānovieto pēc iespējas 
tālāk uz aizmuguri.
Ja pleca lences daļa nedaudz pie-
skaras bērna kaklam vai sejai, mē-
ģiniet novietot bērnu tuvāk trans-
portlīdzekļa centram. Ja pleca lence 
joprojām pieskaras sejai vai kaklam, 
bērnam jāatgriežas sēdēt uz bērna 
sēdekļa aizmugurējā sēdeklī.

 BRĪDINĀJUMS

• Neaizmirstiet pārliecināties, 
ka lielāku bērnu drošības jos-
tas ir piesprādzētas un parei-
zi noregulētas.

• Drošības jostas pleca lence 
NEDRĪKST pieskarties bērna 
kaklam vai sejai.

• Vienu drošības jostu nedrīkst 
vienlaicīgi lietot vairāk nekā 
viens bērns.

Drošības siksnas lietošana un 
traumēti cilvēki
Ja tiek transportēts traumēts cilvēks, 
jālieto drošības josta. Specifiskus ie-
teikumus varēs sniegt ārsts.

Viens cilvēks uz vienu drošības 
jostu 
Divi cilvēki (tostarp arī bērni) ne-
drīkst lietot vienu drošības jostu. Tas 
var palielināt negadījumā gūto trau-
mu smagumu.

Nenogulieties 
Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sē-
dekļa atzveltnes, kamēr transportlī-
dzeklis pārvietojas, var būt bīstama. 
Arī ja drošības josta ir piesprādzēta, 
sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija 
ievērojami samazina jūsu kustības 
ierobežošanas sistēmas (drošības 
jostas un/vai drošības gaisa spilve-
na) sniegto aizsardzību.
Lai drošības josta darbotos pareizi, 
tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un 
krūškurvja. 
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Negadījuma laikā pastāv iespēja, ka 
jūsu ķermenis tiek sviests drošības 
jostas virzienā, izraisot kakla vai ci-
tas traumas.
Jo vairāk atzveltne ir atgāzta, jo lie-
lāka iespēja, ka pasažiera gurni izslī-
dēs zem klēpja siksnas vai ka pasa-
žiera kakls saskarsies ar plecu lenci.

 BRĪDINĀJUMS

• NEDRĪKST braukt ar atgāztu 
sēdekļa atzveltni.

• Braukšana ar atgāztu sēdek-
ļa atzveltni palielina nopietnu 
vai nāvējošu traumu gūšanas 
risku sadursmes vai pēkšņas 
apstāšanās gadījumā.

• Vadītājam un pasažieriem 
obligāti jāsēž pietiekami dziļi 
savā sēdekli, ar pareizi pie-
sprādzētu drošības siksnu 
un sēdekļa atzveltni vertikālā 
pozīcijā.

Drošības siksnu aprūpe 
Drošības jostu sistēmas nedrīkst de-
montēt vai modificēt. Turklāt jāuzma-
nās, lai drošības jostas un to armatū-
ru nesabojātu sēdekļu eņģes, durvis 
vai citi negatīvi faktori.

Periodiska pārbaude
Visām drošības jostām periodiski jā-
veic pārbaudes, lai konstatētu iespē-
jamo nodilumu vai bojājumus. Visas 
bojātās detaļas ir pēc iespējas ātrāk 
jānomaina.

Drošības siksnām jābūt tīrām 
un sausām 
Drošības siksnām vienmēr jābūt tī-
rām un sausām Ja jostas kļūst netī-
ras, tās var notīrīt, izmantojot maigu 
ziepju šķīdumu un siltu ūdeni. Ne-
drīkst lietot balinātājus, krāsvielas, 
spēcīgus tīrīšanas līdzekļus vai ber-
šanas līdzekļus, jo tādējādi var sabo-
jāt siksnas audumu un samazināt tā 
izturību.

Kad nepieciešama drošības 
jostu nomaiņa 
Viss drošības jostu bloks (vai blo-
ki) ir jānomaina pēc tam, kad auto-
mašīna ir bijusi iesaistīta satiksmes 
negadījumā. Tā ir jādara arī tad, ja 
nav redzami bojājumi. Mēs iesakām 
sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI iz-
platītāju. 
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bēRnu DROšībAS SISTēMA (cRS) 
Mūsu rekomendācija: 
Bērni vienmēr aizmugurē 

 BRĪDINĀJUMS

Obligāti jāierobežo automa-
šīnā braucošo bērnu kustība. 
Visu vecumu bērniem drošāk ir 
braukt aizmugurējos sēdekļos. 
Nedrīkst novietot uz aizmuguri 
pagrieztu bērnu drošības sistē-
mu priekšējā pasažiera sēdeklī, 
ja vien nav deaktivizēts drošī-
bas spilvens.

Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, 
vienmēr jāsēž aizmugurējos sēdek-
ļos, izmantojot kustības ierobežoša-
nas sistēmu, lai novērstu traumu ris-
ku negadījuma, pēkšņas apstāšanās 
vai pagriešanās laikā. 
Negadījumu statistika liecina, ka 
bērnu drošība ir optimāla, ja viņi sēž 
aizmugurējos sēdekļus (izmantojot 
kustības ierobežošanas sistēmu), 
nevis priekšējos sēdekļos. Ja bērns 
ir pārāk liels, lai lietotu bērnu drošī-
bas sistēmu, ir jāizmanto drošības 
siksna.

Vairākumā valstu ir spēkā noteikumi, 
kas nosaka, ka bērniem automašīnā 
jālieto bērnu drošības sistēmas.
Likumi attiecībā uz vecumu vai aug-
stuma/svara ierobežojumiem, lai va-
rētu izmantot drošības siksnas bēr-
nu drošības sistēmu vietā, dažādās 
valstīs atšķiras, tādēļ jums vajadzētu 
uzzināt savā valstī (vai valstī, kurā 
braucat) spēkā esošās prasības.
Bērnu drošības sistēma ir pareizi 
jāuzstāda  automašīnas sēdeklī. Iz-
mantojiet komerciāli pieejamas bēr-
nu drošības sistēmas, kas atbilst 
jūsu valstī noteiktajām prasībām.

Bērnu drošības sistēma (CRS) 
Zīdaiņi un mazi bērni ir jāievieto pie-
mērotā uz aizmuguri vai priekšpusi 
pagrieztā bērnu drošības sistēmā, 
kas iepriekš ir pareizi nostiprināta 
pie automašīnas sēdekļa. Izlasiet un 
ievērojiet bērnu drošības sistēmas 
ražotāja montāžas un lietošanas ins-
trukcijas.

 BRĪDINĀJUMS

• Obligāti ievērojiet bērnu 
drošības sistēmas ražotāja 
sniegtās montāžas un lieto-
šanas instrukcijas.

• Vienmēr pareizi ievietojiet 
bērnu kustības ierobežoša-
nas (bērnu drošības) sistēmā.

• Nelietojiet zīdaiņa pārnēsā-
šanas vēdera somu vai bēr-
na drošības sēdekli, kas tiek 
pieāķēts pie atzveltnes, jo 
šādi līdzekļi var nesniegt ne-
pieciešamo aizsardzību ne-
gadījuma laikā.
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• Pēc negadījuma ieteicams, 
lai HYUNDAI izplatītājs pār-
baudītu bērna drošības sistē-
mu, drošības siksnas, ISOFIX 
stiprinājumus un augšējās 
siksnas stiprinājumus.

Bērnu drošības sistēmas 
(CRS) izvēle 
Izvēloties bērnu drošības sistēmu 
savam bērnam, obligāti:
• Pārliecinieties, ka ir sertificēta bēr-

nu drošības sistēmas atbilstība 
jūsu valsts drošības standartiem.
Bērnu drošības sistēmu drīkst 
uzstādīt tikai tad, ja tā atbilst 
ECE-R44 vai ECE-R129 prasībām.

• Izvēlieties bērnu drošības sistēmu, 
kas piemērota jūsu bērna augstu-
mam un svaram. Šī informācija 
parasti ir atrodama uz etiķetes vai 
lietošanas instrukcijās.

• Izvēlieties bērnu drošības sistēmu, 
kuru iespējams pareizi montēt au-
tomašīnas sēdeklī, kur tā tiks lieto-
ta.

• Izlasiet un ievērojiet visus brīdinā-
jumus un montāžas un lietošanas 
instrukcijas, kuras sniedzis bērnu 
drošības sistēmas ražotājs.

Bērnu drošības sistēmu veidi 
Pastāv trīs galvenie bērnu drošības 
sistēmu veidi: pagriezti uz aizmuguri, 
pagriezti uz priekšpusi un “booster” 
tipa sēdekļa paliktņi.
Tos klasificē saskaņā ar bērna vecu-
mu, augstumu un svaru.
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OPDE036027

Uz aizmuguri pagrieztas bērnu 
drošības sistēmas
Uz aizmuguri pagrieztas bērnu dro-
šības sistēmas ierobežo kustību, 
sēdēšanas virsmai atrodoties pret 
bērna muguru. Drošības jostu sistē-
ma notur bērnu vietā, un negadījuma 
laikā saglabā bērna pozīciju drošī-
bas sistēmā un mazina slodzi uz vā-
rīgajām kakla un mugurkaula zonām.

Bērniem, kas jaunāki par vienu gadu, 
obligāti jālieto uz aizmuguri pagriez-
tas bērnu drošības sistēmas. Pastāv 
dažādi uz aizmuguri pagriezto bērnu 
drošības sistēmu veidi: bērnu drošī-
bas sistēmas, kas paredzētas tikai 
zīdaiņiem, var lietot tikai pozīcijā pre-
tēji braukšanas virzienam. Konvertē-
jamām un “trīs vienā” bērnu drošības 
sistēmām parasti ir lielāki augstuma 
un svara ierobežojumi pozīcijā pretē-
ji braukšanas virzienam, ļaujot bērnu 
pārvadāt pretēji braukšanas virzie-
nam ilgāku laiku.
Turpiniet izmantot bērnu drošības 
sistēmu braukšanas virzienam pretē-
ji vērstā pozīcijā, kamēr bērns atbilst 
augstuma un svara ierobežojumiem, 
ko norādījis bērnu drošības sistēmas 
ražotājs.

OPDE036028

Uz priekšu pagrieztas bērnu drošī-
bas sistēmas
Uz priekšu pagrieztas bērnu dro-
šības sistēmas nodrošina bērna 
ķermeņa kustības ierobežošanu, 
izmantojot drošības siksnu sistēmu. 
Bērniem jābrauc uz priekšu pagriez-
tā bērnu drošības sistēmā ar drošī-
bas siksnām, līdz tie sasniedz bērnu 
drošības sistēmas ražotāja norādīto 
augstuma vai svara limitu.
Kad bērns ir pārāk liels, lai lietotu 
uz priekšu pagriezto bērnu drošības 
sistēmu, bērniem jāpāriet uz "boos-
ter” tipa sēdekļa paliktņa lietošanu.
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Sēdekļa paliktņi 
Sēdekļa paliktnis ir bērnu drošības 
sistēma, kuras mērķis ir labāk pie-
lāgot automašīnas drošības siksnu 
sistēmu bērna vajadzībām. Sēdek-
ļa paliktnis ļauj pozicionēt drošības 
siksnu tā, lai to varētu izvietot pāri 
bērna ķermeņa spēcīgākajām da-
ļām. Bērniem jābrauc, sēžot sēdekļa 
paliktņi, kamēr tie vēl nav pietiekami 
lieli, lai pareizi lietotu drošības siksnu 
bez sēdekļa paliktņa. 
Lai drošības siksna pareizi piegulē-
tu, klēpja lencei ir jābūt ērti novieto-
tai pāri augšstilbiem, nevis vēderam. 
Pleca lencei jābūt ērti novietotai pāri 
plecam un krūškurvim, nevis pāri 
kaklam vai sejai. Bērniem, kas jaunā-
ki par 13 gadiem, vienmēr jāizmanto 
kustības ierobežošanas sistēma, lai 
novērstu traumu risku negadījuma, 
pēkšņas apstāšanās vai pagrieša-
nās laikā.

Bērnu drošības sistēmas 
(CRS) uzstādīšana

 BRĪDINĀJUMS

Pirms bērnu drošības sistēmas 
uzstādīšanas obligāti:
Izlasiet un ievērojiet bērnu dro-
šības sistēmas ražotāja ins-
trukcijas.
Brīdinājumu un instrukciju ne-
ievērošana var palielināt SMA-
GU vai NĀVĒJOŠU TRAUMU 
risku negadījuma laikā.

 BRĪDINĀJUMS

Ja automašīnas galvas balsts 
neļauj pareizi uzstādīt bērnu 
drošības sistēmu, attiecīgā sē-
dekļa galvas balsts ir vai nu jā-
noregulē vai pilnībā jānoņem.

Pēc savam bērnam piemērotas bēr-
nu drošības sistēmas atlasīšanas un 
pārliecināšanās, ka bērnu drošības 
sistēmu iespējams pareizi uzstādīt 
sēdeklī, parasti jāizpilda trīs montā-
žas soļi: 
• Kārtīgi nostipriniet bērnu drošī-

bas sistēmu automašīnā. Jebku-
ra bērnu drošības sistēma ir stin-
gri jāpiestiprina pie automašīnas, 
izmantojot klēpja drošības siksnu 
vai klēpja/pleca drošības siksnas 
klēpja daļu, vai izmantojot ISOFIX 
augšējās siksnas stiprinājumu un/
vai ISOFIX stiprinājumu un/vai at-
balsta kājiņu.

• Pārliecinieties, ka bērnu drošī-
bas sistēma ir droši nostiprinā-
ta. Pēc bērnu drošības sistēmas 
uzstādīšanas automašīnā, pastu-
miet un pavelciet sēdekli uz priek-
šu un uz sāniem, lai pārliecinātos, 
ka sistēma ir droši piestiprināta pie 
sēdekļa. Ja bērnu drošības sistē-
ma ir nostiprināta ar drošības siks-
nas palīdzību, tā ir jāuzstāda pēc 
iespējas drošāk. Tomēr ir pieļauja-
ma zināma kustība uz sāniem. 
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Uzstādot bērnu drošības sistēmu, 
pielāgojiet automašīnas sēdekļa 
un atzveltnes pozīciju (uz augšu 
un uz leju, uz priekšu un uz aizmu-
guri), lai bērns komfortabli varētu 
atrasties bērnu drošības sistēmā.

• Nostipriniet bērnu tā drošības 
sistēmā. Pārliecinieties, ka bērns 
ir pareizi piesprādzēts bērnu dro-
šības sistēmā atbilstoši sistēmas 
ražotāja instrukcijām.

UZMANĪGI

Slēgtā automašīnā bērnu drošī-
bas sistēma var kļūt ļoti karsta. 
Lai izvairītos no apdegumiem, 
pirms bērna ievietošanas bēr-
nu drošības sistēmā, pārbau-
diet sēdēšanas virsmu un sprā-
dzes.

ISOFIX stiprinājums un aug-
šējās siksnas stiprinājums 
(ISOFIX stiprinājuma sistēma) 
bērniem 
ISOFIX sistēma notur bērnu drošības 
sistēmu braukšanas laikā un negadī-
juma laikā. Šī sistēma ir konstruēta 
tā, lai atvieglotu bērnu drošības sis-
tēmas uzstādīšanu un samazinātu 
iespēju, ka bērnu drošības sistēma 
tiek uzstādīta nepareizi. ISOFIX 
sistēmā tiek izmantoti stiprinājumi 
automašīnā un bērnu drošības sis-
tēmas pieslēgumi. ISOFIX sistēma 
ļauj neizmantot drošības siksnas, lai 
nostiprinātu bērnu drošības sistēmu 
pie aizmugurējiem sēdekļiem.
ISOFIX stiprinājumi ir metāla stieņi, 
kas iebūvēti automašīnā. Katrai ISO-
FIX sēdēšanas pozīcijai ir paredzēti 
divi apakšējie stiprinājumi, kas ļauj 
uzstādīt bērnu drošības sistēmu ar 
apakšējiem pieslēgumiem.
Lai automašīnā izmantotu ISOFIX 
sistēmu, nepieciešams izmantot bēr-
nu drošības sistēmu ar ISOFIX pie-
slēgumiem.  
Bērnu drošības sistēmas ražotājs 
sniegs jums instrukcijas par to, kā 
lietot bērnu drošības sistēmas pie-
slēgumus ISOFIX stiprinājumiem.

OAE036063

ISOFIX stiprinājumi ir pieejami krei-
sajai un labajai ārējai aizmugures 
sēdēšanas pozīcijai. To atrašanās 
vietas ir norādītas ilustrācijā.  

 BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet uzstādīt bērnu dro-
šības sistēmu ar ISOFIX  stip-
rinājumiem aizmugurējā cen-
trālajā sēdēšanas pozīcijā. Šim 
sēdeklim ISOFIX stiprinājumi 
nav pieejami. Ārējo sēdekļu 
stiprinājumu izmantošana, lai 
uzstādītu bērnu drošības sis-
tēmu centrālajā aizmugurējā 
sēdēšanas pozīcijā, var izraisīt 
stiprinājumu bojājumus.

PDe MHEV-Latvian.indb   40 2020-07-07   �� 7:47:50



2-41

2

Jūsu autom
ašīnas drošības sistēm

a

OPDE036031

ISOFIX stiprinājuma pozī-
cijas indikators

ISOFIX stiprinājums

ISOFIX stiprinājumi atrodas starp 
aizmugurējā kreisā un labā ārējā sē-
dekļa atzveltni un sēdekļa spilvenu, 
tos norāda simboli .
Lai izmantotu ISOFIX stiprinājumus, 
pastumiet ISOFIX stiprinājuma pār-
sega augšējo daļu.

Bērnu drošības sistēmas no-
stiprināšana, izmantojot ISOFIX 
stiprinājumu sistēmu  
Lai uzstādītu i-izmēra vai ar ISOFIX 
savietojamu bērnu drošības sistēmu 
kādā no ārējiem aizmugurējiem sē-
dekļiem:
1. Pārvietojiet drošības siksnas 

sprādzi tālāk no ISOFIX stiprinā-
jumiem.

2. Pārvietojiet citus priekšmetus tā-
lāk no stiprinājumiem, ja tie var 
traucēt droša savienojuma izvei-
došanai starp bērnu drošības sis-
tēmu un ISOFIX stiprinājumiem.

3. Novietojiet bērnu drošības sistē-
mu uz automašīnas sēdekļa, tad 
piestipriniet sēdekli pie ISOFIX 
stiprinājumiem saskaņā ar bērnu 
drošības ražotāja sniegtajām ins-
trukcijām.

4. Sekojiet bērnu drošības ražotāja 
sniegtajām instrukcijām, lai pareizi 
uzstādītu un savienotu bērnu dro-
šības sistēmas ISOFIX pieslēgu-
mus ar ISOFIX stiprinājumiem.

 BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasā-
kumus, izmantojot ISOFIX sis-
tēmu:
• Izlasiet visas bērnu drošības 

ražotāja sniegtās instrukci-
jas.

• Lai novērstu iespēju, ka bērns 
varētu sniegties pēc neie-
vilktām drošības siksnām, 
sasprādzējiet visas nelietotās 
aizmugurējo sēdekļu drošī-
bas siksnas un ievelciet dro-
šības siksnas audumu, kas 
atrodas aiz bērna. Ja drošī-
bas siksnas pleca lence ap-
ķeras ar bērna kaklu un dro-
šības siksna savelkas, bērns 
var noslāpt.

• NEDRĪKST pievienot vairāk 
nekā vienu bērnu drošības 
sistēmu pie viena un tā paša 
stiprinājuma. Tas var izraisīt 
stiprinājuma vai pieslēguma 
vaļīgumu vai lūšanu.
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• Pēc negadījuma ISOFIX sistē-
ma ir obligāti jāpārbauda jūsu 
izplatītājam. Negadījums var 
izraisīt ISOFIX sistēmas bo-
jājumus, un tā var vairs neno-
drošināt pareizu bērnu drošī-
bas sistēmas nostiprināšanu.

Bērnu drošības sistēmas no-
stiprināšana, izmantojot augšē-
jās siksnas stiprinājumu sistē-
mu 

OPDE036029

Bērnu drošības sistēmu augšējās 
siksnas stiprinājumi atrodas atzvelt-
ņu aizmugurē.

1.

OPDE036030

Novietojiet bērnu drošības sistē-
mas augšējo siksnu pāri atzvelt-
nei. Lai novietotu augšējā stip-
rinājuma siksnu, sekojiet bērnu 
drošības sistēmas ražotāja ins-
trukcijām.

2. Savienojiet augšējo stiprinājuma 
siksnu ar augšējo stiprinājumu, tad 
nospriegojiet augšējo stiprinājuma 
siksnu saskaņā ar bērnu drošības 
sistēmas ražotāja instrukcijām, lai 
droši piestiprinātu bērnu drošības 
sistēmu pie sēdekļa.
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Īstenojiet šādus drošības pa-
sākumus, izmantojot augšējo 
stiprinājumu:
• Izlasiet visas bērnu drošības 

ražotāja sniegtās instrukcijas.
• NEDRĪKST pievienot vairāk 

nekā vienu bērnu drošības 
sistēmu pie viena un tā paša 
ISOFIX augšējā stiprinājuma. 
Tas var izraisīt stiprinājuma 
vai pieslēguma vaļīgumu vai 
lūšanu.

• Nepievienojiet augšējā stipri-
nājuma siksnu pie jebkādiem 
citiem elementiem, izņemot 
pareizo augšējo stiprinājumu. 
Ja siksna tiek pievienota pie 
cita priekšmeta, tā var nedar-
boties pareizi.

• Bērnu drošības sistēmu stip-
rinājumi ir paredzēti tikai slo-
dzēm, ko rada pareizi uzstādī-
ta bērnu drošības sistēma. 
Tos nekādā gadījumā ne-
drīkst lietot pieaugušo dro-
šības siksnām vai siksnu 
sistēmām, vai jebkādu citu 
priekšmetu vai aprīkojuma 
pievienošanai automašīnai.
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Katras sēdēšanas pozīcijas atbilstība ISOFIX bērnu drošības sistēmām atbilstoši ECE noteikumiem - 5 
durvis, universālis

Svara grupa Izmēra 
klase Fiksācija

Transportlīdzekļa ISOFIX pozīcija
Priekšā sēdošais 

pasažieris Kreisā puse Centrs Labā puse

Zīdaiņa pārnē-
sāšanas grozs

F ISO/L1 Nav X Nav X
G ISO/L2 Nav X Nav X

0- : līdz 10 kg E ISO/R1 Nav IL Nav IL

0+ : līdz 13 kg
E ISO/R1 Nav IL Nav IL
D ISO/R2 Nav IL Nav IL
C ISO/R3 Nav IL Nav IL

I : 9 līdz 18 kg

D ISO/R2 Nav IL Nav IL
C ISO/R3 Nav IL Nav IL
B ISO/F2 Nav IUF, IL Nav IUF, IL
B1 ISO/F2X Nav IUF, IL Nav IUF, IL
A ISO/F3 Nav IUF, IL Nav IUF, IL

IUF = piemērots ISOFIX universālās kategorijas uz priekšu vērstām bērnu dro-
šības sistēmām izmantošanai svara grupā.

IL = piemērots atsevišķām ISOFIX bērnu drošības sistēmām (CRS), kas minē-
tas pievienotajā sarakstā. Šīs ISOFIX CRS ir "specifiska transportlīdzek-
ļa", "ierobežotas" vai "daļēji universālas" kategorijas.

X  = ISOFIX pozīcija, kas nav piemērota ISOFIX bērnu drošības sistēmai šajā 
svara grupā un/vai šajā izmēra klasē.

A - ISO/F3: pilna auguma uz priekšpusi vērsta bērnu drošības sistēma zīdai-
nim (augums 720 mm)

B - ISO/F2: samazināta auguma uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma 
zīdainim (augums 650 mm)

B1 - ISO/F2X: samazināta auguma uz priekšpusi vērsta muguras formas at-
balsta otrās versijas bērnu drošības sistēma zīdainim (augums 650 mm)

C - ISO/R3: pilna izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma zīdainim

D - ISO/R2: samazināta izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma 
zīdainim

E - ISO/R1: zīdaiņa izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma

F - ISO/L1: uz kreiso pusi vērsta bērnu drošības sistēma (zīdaiņa pārnēsāša-
nas grozs)

G - ISO/L2: uz labo pusi vērsta bērnu drošības sistēma (zīdaiņa pārnēsāšanas 
grozs)
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Katras sēdēšanas pozīcijas atbilstība ISOFIX bērnu drošības sistēmām atbilstoši ECE noteikumiem - 
Fastback

Svara grupa Izmēra 
klase Fiksācija

Transportlīdzekļa ISOFIX pozīcija
Priekšā sēdošais 

pasažieris Kreisā puse Centrs Labā puse

Zīdaiņa pārnē-
sāšanas grozs

F ISO/L1 Nav X Nav X
G ISO/L2 Nav X Nav X

0- : līdz 10 kg E ISO/R1 Nav IL Nav IL

0+ : līdz 13 kg
E ISO/R1 Nav IL Nav IL
D ISO/R2 Nav IL Nav IL
C ISO/R3 Nav IL* Nav IL*

I : 9 līdz 18 kg

D ISO/R2 Nav IL Nav IL
C ISO/R3 Nav IL* Nav IL*
B ISO/F2 Nav IUF, IL Nav IUF, IL
B1 ISO/F2X Nav IUF, IL Nav IUF, IL
A ISO/F3 Nav IUF, IL Nav IUF, IL
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IUF = piemērots ISOFIX universālās kategorijas uz priekšu vērstām bērnu dro-
šības sistēmām izmantošanai svara grupā.

IL = piemērots atsevišķām ISOFIX bērnu drošības sistēmām (CRS), kas minē-
tas pievienotajā sarakstā. Šīs ISOFIX CRS ir "specifiska transportlīdzek-
ļa", "ierobežotas" vai "daļēji universālas" kategorijas.

IL* = piemērots atsevišķām ISOFIX bērnu drošības sistēmām (CRS), kas 
minētas pievienotajā sarakstā.
Vadītāja sēdeklis : Sēdeklim ir jābūt paceltam augstākajā pozīcijā
Pasažiera sēdeklis: Sēdeklim ir jāatrodas pozīcijā vistālāk uz priekšu.  

X = ISOFIX pozīcija, kas nav piemērota ISOFIX bērnu drošības sistēmai šajā 
svara grupā un/vai šajā izmēra klasē.

A - ISO/F3: pilna auguma uz priekšpusi vērsta bērnu drošības sistēma zīdai-
nim (augums 720 mm)

B - ISO/F2: samazināta auguma uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma 
zīdainim (augums 650 mm)

B1 - ISO/F2X: samazināta auguma uz priekšpusi vērsta muguras formas at-
balsta otrās versijas bērnu drošības sistēma zīdainim (augums 650 mm)

C - ISO/R3: pilna izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma zīdainim

D - ISO/R2: samazināta izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma 
zīdainim

E - ISO/R1: zīdaiņa izmēra uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma

F - ISO/L1: uz kreiso pusi vērsta bērnu drošības sistēma (zīdaiņa pārnēsāša-
nas grozs)

G - ISO/L2: uz labo pusi vērsta bērnu drošības sistēma (zīdaiņa pārnēsāšanas 
grozs)
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Bērnu drošības sistēmas no-
stiprināšana ar  klēpja/pleca 
drošības siksnu
Ja netiek izmantota ISOFIX sistēma, 
bērnu drošības sistēma ir jānostipri-
na pie aizmugurējā sēdekļa, izman-
tojot klēpja/pleca drošības siksnas 
klēpja daļu.

OLMB033044

Bērnu ierobežotājsistēmas  uzstā-
dīšana ar gurnu/plecu drošības 
siksnu 
Lai uzstādītu bērnu drošības sistēmu 
uz aizmugurējiem sēdekļiem, rīkojie-
ties šādi:

1. Novietojiet bērnu drošības sistē-
mu uz aizmugurējā sēdekļa un iz-
vadiet klēpja/pleca siksnu ap bēr-
nu drošības sistēmu vai caur to, 
sekojot bērnu drošības sistēmas 
ražotāja instrukcijām. Pārliecinie-
ties, ka sēdekļa siksnas audums 
nav savijies.

2.

ODH033063

Nostipriniet klēpja/pleca siksnas 
aizturi sprādzē. Jābūt skaidri dzir-
damam klikšķim.

i Informācija 
Novietojiet atlaišanas pogu tā, lai tai 
varētu viegli piekļūt ārkārtas gadīju-
mā.

3.

OLMB033046

Pēc iespējas likvidējiet siksnas va-
ļīgumu, pastumjot bērnu drošības 
sistēmu uz leju, vienlaikus vadot 
drošības siksnu atpakaļ ievilcēja 
mehānismā.

4. Pastumiet un pavelciet bērnu dro-
šības sistēmu, lai pārliecinātos, ka 
drošības siksna to stingri notur vie-
tā.

Ja bērnu drošības sistēmas ražotājs 
iesaka lietot augšējo stiprinājumu 
kopā ar klēpja/pleca drošības siksnu, 
skatiet 2-42 lappusi.
Lai noņemtu bērnu drošības sistēmu, 
nospiediet atlaišanas pogu uz aiztura, 
un tad izvelciet klēpja/pleca siksnu ārā 
no bērnu drošības sistēmas un ļaujiet 
drošības siksnai pilnībā ievilkties.
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Katras sēdēšanas pozīcijas piemērotība "universālās" kategorijas bērnu drošības sistēmām atbilstoši 
ECE noteikumiem

Svara grupa

Sēdēšanas pozīcija
Priekšā sēdošais pasažieris Otrā rinda

Drošības spil-
vens aktivizēts

Drošības spil-
vens dezakti-

vēts

Ārpusēpa 
kreisi

Vidū 
(3 punktu dro-
šības siksna)

Pa labi

Grupa 0 
(0-9 mēneši) līdz 10 kg X U* U U** U

Grupa 0 + 
(0–2 gadi) līdz 13 kg X U* U U** U

Grupa I 
(9 mēneši–4 gadi) 9 līdz 18 kg X U* U U** U

Grupa II 
(15 līdz 25 kg)

15 līdz 
25 kg UF U* U U U

Grupa III 
(22 līdz 36 kg)

22 līdz 
36 kg UF U* U U U

U = piemērots "universālās" kategorijas bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas izmantošanai šajā svara grupā.

U = piemērots "universālās" kategorijas bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas izmantošanai šajā svara grupā (uzstādot bērnu sēdeklīti 
priekšējā pasažiera sēdeklī, ir jānoregulē pacelta sēdekļa pozīcija un atzveltnes pozīcija līdz galam uz priekšu, lai nofiksētu bērnu sēdeklīti). 
※ Priekšējā pasažiera sēdekļa augstuma regulēšanas mehānisms ir izvēles komplektācija.

U** = sēdēšanas pozīcija nav piemērota, lai tajā uzstādītu bērnu drošības sistēmu ar balsta kājiņu. 

UF = piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas kustību ierobežošanas līdzekļiem, kas apstiprināti izmantošanai šajā svara grupā.

X = sēdekļa pozīcija nav piemērota bērniem šajā svara grupā.
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Iesakām bērnu drošības sēdeklīšus uzstādīt uz aizmugurējā sēdekļa par tad, ja priekšējā pasažiera dro-
šības spilvena ON/OFF slēdzis atrodas pozīcijā OFF (izslēgts). Lai nodrošinātu bērna drošību, priekšējā 
pasažiera drošības spilvens ir jāatslēdz, ja ir nepieciešams izņēmuma gadījumā uzstādīt bērna drošības 
sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdeklī.

i-Size bērnu drošības sistēmas atbilstoši ECE noteikumiem

Svara grupa
Sēdēšanas pozīcija

Priekšējais pasažieris
Otrā rinda

Ārpusēpa kreisi Centrs Pa labi
i-size bērnu drošības sistēmas X i-U X i-U

i-U : piemērots i-Size "universālajām" uz priekšu un uz aizmuguri vērstajām bērnu drošības sistēmām

i-UF : piemērots tikai i-Size "universālajām" uz priekšu vērstajām bērnu drošības sistēmām

X : sēdekļa pozīcija nav piemērota i-Size bērnu drošības sistēmām
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Ieteiktās bērnu drošības sistēmas (Eiropa)

Svara grupa Nosaukums Ražotājs Stiprinājuma veids
ECE-R44 

Apstiprinājuma 
Nr.

Grupa 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi Uz aizmuguri pagriezts ar ISOFIX E4 04443907

Grupa I Duo Plus Britax Römer Uz priekšpusi pagriezts ar ISOFIX un aug-
šējo stiprinājumu E1 04301133

Grupa II KidFix II XP Britax Römer Uz priekšpusi pagriezts ar ISOFIX un  
transportlīdzekļa stiprinājumu E1 04301323

Grupa III Junior III Graco Vērsts uz priekšu, ar automašīnas drošības 
siksnu

E11 03.44.164 
E11 03.44.165

Bērnu drošības sistēmas ražotāja informācija

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

Britax Römer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com
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GAISA DROšībAS SpILvEnS  pApILDu KuSTībAS IERObEžOšAnAS SISTēMA

OPD037032L/OPDE036066

1. Vadītāja priekšējais drošības 
spilvens

2. Pasažiera priekšējais drošības 
spilvens

3. Sānu drošības spilvens*
4. Aizkarveida drošības spilvens*
5. Ceļgalu drošības spilvens*
6. Priekšējā pasažiera drošības 

spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas 
slēdzis*

*: ja ir aprīkots

Faktiski automobilī uzstādītie gaisa drošības spilveni var atšķirties no attēlā redzamajiem.
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Automašīnas ir aprīkotas ar papildu 
drošības spilvenu sistēmu vadītāja 
sēdeklim un priekšējā pasažiera sē-
deklim.
Priekšējie drošības spilveni ir pare-
dzēti lietošanai kā trīs punktu drošī-
bas siksnu sistēmas papildinājumi. 
Lai šie drošības spilveni varētu funk-
cionēt, braukšanas laikā obligāti ir 
jāpiesprādzē drošības siksnas.
Ja drošības siksna nav piesprādzē-
ta, negadījuma laikā varat gūt sma-
gas vai nāvējošas traumas. Drošības 
spilvenu funkcija ir papildināt drošī-
bas siksnas, nevis tās aizvietot Tur-
klāt drošības spilveni nav paredzēti 
aktivizēšanai visās sadursmēs. Da-
žās negadījumu situācijās drošības 
siksnas būs vienīgais līdzeklis, kas 
jūs aizsargās.

 BRĪDINĀJUMS

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ GAISA SPILVENIEM
OBLIGĀTI piesprādzējiet drošības siksnas un lietojiet bērnu drošī-
bas sistēmas - katrā braucienā, vienmēr un visiem! Arī ar drošības 
spilveniem jūs sadursmes laikā varat gūt smagas vai nāvējošas trau-
mas, ja nav pareizi piesprādzēta drošības siksna drošības spilvena 
piepūšanās laikā.
NEDRĪKST novietot uz aizmuguri pagrieztu bērnu drošības sistēmu 
vai sēdekļa paliktni priekšējā pasažiera sēdeklī, ja vien nav deaktivi-
zēts drošības spilvens.
Drošības spilvens piepūšanās laikā var ar lielu spēku triekties pret 
zīdaini vai bērnu, izraisot smagas vai nāvējošas traumas.
Obligāti piesprādzējiet bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem, aizmugu-
rējā sēdeklī. Tā ir drošākā vieta jebkura vecuma bērnam. Ja bērnam, 
kas sasniedzis 13 gadu vecumu, jāsēž priekšējā sēdeklī, bērnam pa-
reizi jāpiesprādzē drošības siksna, un sēdeklis jāpārvieto pēc iespē-
jas tālāk uz aizmuguri.
Visiem braucējiem automašīnā jāsēž vertikāli sēdekļa spilvena cen-
trā ar piesprādzētu drošības siksnu, atzveltnēm jāatrodas vertikālā 
pozīcijā, kājām jābūt komfortabli izstieptām, un pēdām jāatrodas uz 
grīdas, līdz automašīna tiek novietota stāvēšanai un dzinējs tiek iz-
slēgts. Ja braucējs negadījuma laikā neatrodas pareizā pozīcijā, dro-
šības spilvens, ātri piepūšoties, var triekties pret braucēju, izraisot 
smagas vai nāvējošas traumas.
Ne jūs, ne pasažieri nedrīkst sēdēt vai noliekties pārāk tuvu drošības 
spilveniem vai noliekties pret durvīm vai centrālo konsoli.
Pārvietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk no priekšējiem gaisa drošības 
spilveniem, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.
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Kur atrodas drošības spilveni? 
Vadītāja un pasažiera priekšējie 
drošības spilveni (ja ir aprīkots)

OPD036034

� Vadītāja ceļgalu drošības spilvens
OPD036033

� Vadītāja priekšējais drošības spilvens

OPD036041

� Pasažiera priekšējais drošības spilvens

Jūsu automašīna ir aprīkota ar pa-
pildu kustības ierobežošanas sistē-
mu (SRS) un klēpja/pleca drošības 
siksnām gan vadītāja, gan pasažiera 
sēdēšanas pozīcijās.
SRS sastāv no drošības spilveniem, 
kas atrodas stūres centrā, vadītāja 
puses zemākajā triecienu absorbē-
šanas blokā zem stūres,  un pasa-
žiera sānu priekšējā paneļa paliktnī 
virs cimdu nodalījuma.
Drošības spilveni ir marķēti ar bur-
tiem "AIR BAG” (Drošības spilvens), 
kas iegravēti uz paliktņu pārsegiem.

SRS funkcija ir sniegt papildu aiz-
sardzību automašīnas vadītājam un 
priekšējam pasažierim, papildinot 
drošības siksnu sistēmas funkciju, 
ja noris pietiekami spēcīga priekšējā 
sadursme. 

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku, ko izraisa dro-
šības spilvens piepūšanās lai-
kā, veiciet šādus drošības pa-
sākumus:
• Obligāti jāpiesprādzē drošī-

bas siksnas, lai pareizi pozi-
cionētu braucējus.

• Pārvietojiet sēdekli pēc ie-
spējas tālāk no priekšējiem 
gaisa drošības spilveniem, 
vienlaikus saglabājot kontroli 
pār automašīnu.

• Nedrīkst noliekties pret dur-
vīm vai centrālo konsoli.
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• Neļaujiet priekšējam pasažie-
rim novietot pēdas vai kājas 
uz instrumentu paneļa.

• Nedrīkst novietot priekšme-
tus (piemēram, avārijas pa-
liktņa pārsegu, mobilā tālru-
ņa turētāju, krūzes turētāju, 
parfimēriju vai uzlīmes) pāri 
drošības spilvenu moduļiem 
uz stūres, instrumentu pane-
ļa, priekšējā aizsargstikla vai 
priekšējā pasažiera paneļa 
virs cimdu nodalījuma. Šādi 
priekšmeti var izraisīt trau-
mas, ja automašīna iekļūst 
sadursmē, kas ir pietiekami 
spēcīga, lai tiktu aktivizēti 
drošības spilveni.

• Nepievienojiet priekšmetus 
pie priekšējā aizsargstikla vai 
iekšējā spoguļa.

OPDE036064

Pasažiera priekšējā drošības spilve-
na  ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis  
(ja ir aprīkots)
Šī slēdža funkcija ir atspējot pasa-
žiera priekšējo drošības spilvenu, lai 
varētu transportēt cilvēkus, kas pa-
kļauti īpaši augstam riskam saistībā 
ar drošības spilveniem sava vecuma, 
izmēra vai veselības stāvokļa dēļ.

OPDE036036

Lai deaktivizētu pasažiera priekšējo 
drošības spilvenu:
Ievietojiet atslēgu vai līdzīgu cietu 
priekšmetu pasažiera priekšējā dro-
šības spilvena ieslēgšanas/izslēgša-
nas slēdzī un pagrieziet to izslēgtā 
pozīcijā. Iedegsies pasažiera drošī-
bas spilvena izslēgšanas indikators 
( ), kas paliks iedegts, līdz pasa-
žiera priekšējais drošības spilvens 
tiek atkal aktivizēts.
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OPDE036065

Lai atkal aktivizētu pasažiera priek-
šējo drošības spilvenu:
Ievietojiet atslēgu vai līdzīgu cietu 
priekšmetu pasažiera priekšējā dro-
šības spilvena ieslēgšanas/izslēgša-
nas slēdzī un pagrieziet to ieslēgtā 
pozīcijā. Iedegsies un 60 sekundes 
paliks iedegts pasažiera drošības 
spilvena ieslēgšanas indikators ( ). 

i Informācija 
Pēc aizdedzes slēdža pagriešanas ie-
slēgtā pozīcijā pasažiera priekšējā 
drošības spilvena ieslēgšanas/izslēg-
šanas indikators deg apmēram 4 se-
kundes.

 BRĪDINĀJUMS

Pieaugušam pasažierim ne-
drīkst braukt priekšējā pasa-
žiera sēdeklī, ja deg pasažiera 
drošības spilvena izslēgšanas 
indikators. Ja šis indikators 
deg, drošības spilvens sadur-
smes laikā netiks aktivizēts. 
Ieslēdziet pasažiera priekšējo 
drošības spilvenu vai arī lū-
dziet, lai pasažieris pārsēžas uz 
aizmugurējo sēdekli.

 BRĪDINĀJUMS

Ja pasažiera priekšējā drošī-
bas spilvena ieslēgšanas/iz-
slēgšanas slēdzis ir defektīvs, 
var rasties šādas situācijas:
• Iedegas instrumentu paneļa 

drošības spilvena brīdināju-
ma lampiņa ( ).

• Pasažiera drošības spilve-
na izslēgšanas indikators 
( ) neiedegas, un ieslēgša-
nas indikators ( ) iedegas 
un izdziest pēc apmēram 60 
sekundēm. Pasažiera priek-
šējais drošības spilvens tiek 
aktivizēts priekšējās sadur-
smes gadījumā, lai gan pa-
sažiera priekšējā drošības 
spilvena ieslēgšanas/izslēg-
šanas slēdzis ir iestatīts uz 
izslēgtu pozīciju.

• Ieteicams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs pēc ie-
spējas ātrāk pārbaudītu pa-
sažiera priekšējā drošības 
spilvena ieslēgšanas/izslēg-
šanas slēdzi un SRS drošības 
spilvenu sistēmu.
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Sānu drošības spilveni (ja ir 
aprīkots) 

OPD036043

OPD036042

Abi jūsu automašīnas priekšējie sē-
dekļi ir aprīkoti ar sānu drošības spil-
veniem. Drošības spilvena funkcija ir 
sniegt papildu aizsardzību vadītājam 
un priekšējam pasažierim, ko nespēj 
sniegt viena pati drošības siksna.

Atkarībā no sadursmes spēka sānu 
drošības spilveniem paredzēts ak-
tivizēties zināmās sānu sadursmes 
situācijās.
Sānu drošības spilveniem abās au-
tomašīnas pusēs ir paredzēts aktivi-
zēties, kad apgāšanās sensors de-
tektē automašīnas apgāšanos. (Ja 
automašīna ir aprīkota ar apgāšanās 
sensoru)
Sānu drošības spilveniem nav pare-
dzēts aktivizēties pilnīgi visās sadur-
smes vai apgāšanās situācijās.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku, ko izraisa sānu 
drošības spilvens piepūšanās 
laikā, veiciet šādus drošības 
pasākumus:
• Obligāti jāpiesprādzē drošī-

bas siksnas, lai pareizi pozi-
cionētu braucējus.

• Neļaujiet pasažieriem no-
liekt galvu vai ķermeni durv-
ju virzienā, novietot rokas uz 
durvīm, izstiept rokas ārā pa 
logu, vai novietot priekšme-
tus starp durvīm un sēdek-
ļiem.

• Novietojiet rokas uz stūres 
pozīcijās, kas atbilst pulk-
steņa rādījumiem 9 no rīta 
(kreisā roka) un 3 pēcpusdie-
nā (labā roka), lai minimizētu 
traumu risku rokām.
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• Nelietojiet papildu sēdekļu 
pārsegus. Tas var mazināt vai 
pilnībā likvidēt sistēmas efek-
tivitāti.

• Nepakariet priekšmetus (iz-
ņemot drēbes). Negadījuma 
laikā pakārti priekšmeti var iz-
raisīt automašīnas bojājumus 
vai traumas, jo īpaši drošības 
spilvena piepūšanās gadīju-
mā.

• Nenovietojiet priekšmetus 
virs drošības spilvena vai 
starp drošības spilvenu un 
sevi. Nepiestipriniet  priekš-
metus ap zonu, kurā drošības 
spilvens piepūšas, piemē-
ram, ap durvīm, sānu durvju 
stiklu, priekšējo un aizmugu-
rējo kolonnu.

• Nenovietojiet priekšmetus 
starp durvīm un sēdekli. Kad 
sānu drošības spilvens pie-
pūšas, šie priekšmeti var tikt 
mesti pa gaisu un kļūt bīsta-
mi.

• Neuzstādiet piederumus sānu 
drošības spilvenu tuvumā.

• Izvairieties no triecienu noda-
rīšanas durvīm, kamēr aizde-
dzes slēdzis atrodas ieslēgtā 
pozīcijā, jo tādējādi var izrai-
sīt sānu drošības spilvenu 
piepūšanos.

• Ja sēdeklis vai sēdekļa pār-
segs ir bojāts, mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli 
uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

Aizkarveida drošības spilveni 
(ja ir aprīkots) 

OPD036045

OPD036044

Sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveni atrodas jumta vadotņu abās 
pusēs virs priekšējam un aizmugurē-
jām durvīm.
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To funkcija ir palīdzēt aizsargāt priek-
šējos sēdekļos un ārējos aizmugurē-
jos sēdekļos sēdošo galvas noteik-
tās sānu sadursmes situācijās.
Atkarībā no sānu sadursmes spēka 
sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveniem ir paredzēts aktivizēties 
zināmās sānu sadursmes situācijās.
Sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveniem abās automašīnas pusēs 
ir paredzēts aktivizēties, kad apgā-
šanās sensors detektē automašīnas 
apgāšanos. (Ja automašīna ir aprī-
kota ar apgāšanās sensoru)
Sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveniem nav paredzēts aktivizē-
ties pilnīgi visās sadursmes vai ap-
gāšanās situācijās.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku, ko izraisa sānu 
galvas aizsardzības drošības 
spilvens piepūšanās laikā, vei-
ciet šādus drošības pasāku-
mus:
• Obligāti jāpiesprādzē drošī-

bas siksnas, lai pareizi pozi-
cionētu braucējus.

• Nostipriniet bērnu drošības 
sistēmu pēc iespējas tālāk no 
durvīm.

• Nenovietojiet priekšmetus 
virs drošības spilvena. Ne-
piestipriniet priekšmetus ap 
zonu, kurā drošības spilvens 
piepūšas, piemēram, ap dur-
vīm, sānu durvju stiklu, priek-
šējo un aizmugurējo kolonnu, 
jumta sānu vadotni.

• Nepakariet priekšmetus (iz-
ņemot drēbes), jo īpaši cietus 
vai lūztošus priekšmetus. 
Negadījuma laikā pakārti 
priekšmeti var izraisīt auto-
mašīnas bojājumus vai trau-
mas.

• Neļaujiet pasažieriem no-
liekt galvu vai ķermeni durv-
ju virzienā, novietot rokas uz 
durvīm, izstiept rokas ārā pa 
logu, vai novietot priekšme-
tus starp durvīm un sēdek-
ļiem.

• Neatveriet un nemēģiniet re-
montēt sānu galvas aizsardzī-
bas drošības spilvenus.
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Kā drošības spilvenu sistēma 
darbojas? 

OPDE037063

SRS sastāv no šādiem komponen-
tiem:
(1) Vadītāja priekšējā drošības spil-

vena modulis/ Vadītāja ceļgalu 
drošības spilvena modulis

(2) Pasažiera priekšējā drošības 
spilvena modulis

(3) Sānu drošības spilvenu moduļi/ 
Sānu sadursmes sensori

(4) Sānu galvas aizsardzības drošī-
bas spilvenu moduļi

(5) Aizmugurējā ievilcēja mehā-
nisma spriegotāja bloks (ja ir 
aprīkots) 

(6) Ievilcēja mehānisma spriegotāju 
bloki

(7) Gaisa spilvena brīdinājuma 
lampiņa

(8) SRS vadības modulis (SRSCM)/
apgāšanās sensors 

(9) Priekšējās sadursmes sensori
(10) Sānu spiediena sensori
(11) Pasažiera priekšējā drošības 

spilvena ieslēgšanas/izslēgša-
nas indikators (tikai priekšējā 
pasažiera sēdeklim)

(12) Pasažiera priekšējā drošības 
spilvena ieslēgšanas/izslēgša-
nas slēdzis

SRSCM nepārtraukti pārrauga visus 
SRS komponentus, kamēr aizde-
dzes slēdzis atrodas ieslēgtā pozī-
cijā, lai noteiktu, vai sadursmes trie-
ciens ir pietiekami spēcīgs, lai būtu 
nepieciešams aktivizēt drošības spil-
venus vai aktivizēt drošības siksnas 
spriegotājus.

  SRS brīdinājuma 
lampiņa

SRS (papildu kustības ierobežoša-
nas sistēmas) drošības spilvenu brī-
dinājuma lampiņa instrumentu pane-
lī rāda ilustrācijā redzamo drošības 
spilvena simbolu. Sistēma pārbauda, 
vai drošības spilvenu elektriskā sis-
tēma strādā pareizi. Lampiņa norā-
da, ka pastāv potenciāla drošības 
spilvenu sistēmas problēma - tas var 
attiekties uz sānu un/vai galvas sānu 
galvas aizsardzības drošības spilve-
niem, ko izmanto apgāšanās aizsar-
dzībai (ja automašīna ir aprīkota ar 
apgāšanās sensoru).
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 BRĪDINĀJUMS

Ja SRS sistēma nedarbojas pa-
reizi, drošības spilvens nega-
dījuma laikā var neaktivizēties 
pareizi, palielinot smagu trau-
mu vai nāves risku.
Ja konstatējat kādu no zemāk 
aprakstītajiem apstākļiem, SRS 
sistēma nedarbojas pareizi:
• Lampiņa neiedegas apmēram 

6 sekundes pēc aizdedzes 
slēdža pagriešanas ieslēgtā 
pozīcijā.

• Lampiņa paliek iedegta pēc šī 
6 sekunžu perioda.

• Lampiņa iedegas, kamēr au-
tomašīna pārvietojas.

• Gaisma mirgo, kamēr darbo-
jas dzinējs.

Ja konstatējat minētos apstāk-
ļus, ieteicams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs pēc iespē-
jas ātrāk veiktu SRS sistēmas 
pārbaudi.

Ja noris vidēji smaga vai smaga 
priekšējā sadursme, sensori kon-
statēs automašīnas pēkšņu ātruma 
samazināšanos. Ja ātrums sama-
zinās pietiekami ātri, vadības bloks 
komandēs priekšējiem drošības spil-
veniem piepūsties pareizajā laikā un 
ar pareizo spēku.
Priekšējie drošības spilveni palīdz 
aizsargāt vadītāju un priekšējo pa-
sažieri, reaģējot uz priekšējām sa-
dursmēm, ja drošības siksnas vienas 
pašas nevar nodrošināt pietiekamu 
cilvēku kustības ierobežošanu. Ja 
nepieciešams, sānu drošības spilve-
ni sniedz papildu aizsardzību sānu 
sadursmes vai apgāšanās gadījumā, 
atbalstot ķermeņa augšdaļas sānu 
daļu. 
• Drošības spilveni tiek iespējoti (t.i., 

kļūst spējīgi piepūsties, kad nepie-
ciešams) tikai tad, kad aizdedzes 
slēdzis atrodas ieslēgtā pozīcijā.

• Drošības spilveni piepūšas noteik-
tu priekšējo vai sāna sadursmju 
gadījumā, lai palīdzētu aizsargāt 
cilvēkus automašīnā no smagām 
traumām.

• Nav iespējams norādīt vienu kon-
krētu ātrumu, pie kura drošības 
spilveni piepūtīsies. Drošības spil-
veni ir paredzēti tam, lai piepūstos 
atkarībā no sadursmes smaguma 
un virziena. Šie divi faktori nosaka, 
vai sensori ģenerē elektronisku ak-
tivizēšanas/piepūšanās signālu.

• Drošības spilvenu aktivizēšana ir 
atkarīga no vairākiem faktoriem, 
tostarp transportlīdzekļa ātruma, 
sadursmes leņķa un to transport-
līdzekļu vai objektu blīvuma un 
stingrības, ar ko notiek transport-
līdzekļa sadursme. Noteicošie fak-
tori nav tikai iepriekš minētie.

• Priekšējie drošības spilveni spēj 
momentāni pilnībā piepūsties un 
atkal saplakt. Negadījuma laikā 
praktiski nav iespējams pamanīt, 
kā drošības spilveni piepūšas. 
Daudz biežāk gadās, ka jūs re-
dzēsiet tikai drošības spilvenus, 
kas jau ir saplakuši un karājas no 
saviem nodalījumiem pēc tam, kad 
sadursme jau ir beigusies.
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• Automašīnām, kas aprīkotas ar ap-
gāšanās sensoriem, papildus akti-
vizēšanai smagu sānu sadursmju 
gadījumā, sānu un galvas aizsar-
dzības drošības spilveni piepūtī-
sies arī tad, ja sensoru sistēma 
konstatē automašīnas apgāšanos.
Ja tiek konstatēta automašīnas 
apgāšanās, galvas aizsardzības 
drošības spilveni paliks piepūsti 
ilgāk, lai sniegtu aizsardzību pret 
izkrišanu no automašīnas, jo īpaši 
kombinācijā ar drošības siksnām. 
(ja automašīna ir aprīkota ar apgā-
šanās sensoru)

• Lai sniegtu aizsardzību, drošī-
bas spilveniem ir jāpiepūšas ātri. 
Augsts drošības spilvena piepū-
šanās ātrums ir nepieciešams tā-
dēļ, ka laika periods, kurā drošības 
spilvenam ir jāpiepūšas un jāatro-
das starp braucēju un automašīnas 
komponentiem, pirms braucējs tiek 
triekts pret šiem komponentiem, ir 
ļoti īss. Šis piepūšanās ātrums sa-
mazina potenciāli nāvējošu traumu 
risku un līdz ar to ir neatņemama 
drošības spilvena konstrukcijas 
daļa.

Tomēr ātra drošības spilvena pie-
pūšanās var izraisīt arī traumas, 
tostarp sejas nobrāzumus, sasitu-
mus un lūzušus kaulus, jo piepū-
šanās ātrums nozīmē, ka drošības 
spilvens izplešas ar ļoti lielu spēku.

• Dažās situācijās saskarsme ar 
drošības spilvenu var pat būt nāvē-
joša, jo īpaši tad, ja cilvēks atrodas 
pārāk tuvu drošības spilvenam.

Iespējams īstenot drošības pasāku-
mus, kas mazina traumu risku, ko 
rada piepūsts gaisa drošības spil-
vens. Vislielāko risku rada sēdēša-
na pārāk tuvu drošības spilvenam. 
Drošības spilvenam nepieciešama  
zināma telpa, lai varētu piepūsties. 
Ieteicams, lai vadītājs sēdētu, ietu-
rot  maksimālo iespējamo attālumu 
starp stūres centru un savu krūškur-
vi, vienlaikus saglabājot kontroli pār 
automašīnu.

OLMB033054

� Vadītāja priekšējais drošības spilvens (1)

Ja SRSCM konstatē pietiekami 
spēcīgu triecienu pret automašīnas 
priekšpusi, tā automātiski aktivizēs 
priekšējos drošības spilvenus.
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OLMB033055

� Vadītāja priekšējais drošības spilvens (2)

Kad drošības spilveni tiek aktivizēti, 
spiediens, ko rada drošības spilveni, 
piepūšoties, izraisīs paliktņu pārse-
gos iestrādāto plīšanas šuvju atda-
līšanos. Tālāka pārsega atvēršanās 
ļauj drošības spilveniem piepūsties 
pilnībā.
Pilnībā piepūsts drošības spilvens 
kombinācijā ar pareizi piesprādzētu 
drošības siksnu palēnina vadītāja vai 
priekšējā pasažiera ķermeņa kustību 
uz priekšu, mazinot galvas un krūš-
kurvja traumu risku.

OLMB033057

� Pasažiera priekšējais drošības spilvens
OLMB033056

� Vadītāja priekšējais drošības spilvens (3)

Pēc pilnas piepūšanās drošības spil-
vens nekavējoties sāk saplakt, ļaujot 
vadītājam redzēt ceļu un stūrēt vai 
lietot citus vadības elementus.

 BRĪDINĀJUMS

Lai pasažiera drošības spilvena 
piepūšanās laikā bīstamā veidā 
netiktu izmesti priekšmeti:
• Nenovietojiet priekšmetus 

(krūzes turētāju, kompakt-
disku turētāju, uzlīmes, u.c.) 
uz priekšējā pasažiera pane-
ļa virs cimdu nodalījuma, kur 
atrodas pasažiera drošības 
spilvens.

• Neuzstādiet šķidra gaisa at-
svaidzinātāja tvertni instru-
mentu paneļa tuvumā vai uz 
instrumentu paneļa virsmas.
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Ko sagaidīt pēc drošības spil-
vena piepūšanās 
Kad priekšējais vai sānu drošības 
spilvens piepūšas, tas ļoti ātri atkal 
saplaks. Drošības spilvena piepū-
šanās neliegs vadītājam redzēt caur 
vējstiklu un netraucēs stūrēt. Sānu 
galvas aizsardzības drošības spilve-
ni var palikt daļēji piepūsti arī kādu 
laiku pēc aktivizēšanās.

 BRĪDINĀJUMS

Pēc drošības spilvena piepūša-
nās īstenojiet šādus drošības 
pasākumus:
• Pēc iespējas ātrāk pēc sadur-

smes atveriet logus un dur-
vis, lai samazinātu laiku, kurā 
automašīnā esošie cilvēki 
tiek pakļauti drošības spilve-
na piepūšanās laikā izdalīto 
dūmu un putekļu iedarbībai.

• Nepieskarieties drošības spil-
vena uzglabāšanas zonas iek-
šējiem komponentiem uzreiz 
pēc drošības spilvena piepū-
šanās. Detaļas, kas nonāk sa-
skarsmē ar drošības spilvenu 
tā piepūšanās laikā, var būt 
ļoti karstas.

• Kārtīgi nomazgājiet atklātās 
ādas daļas ar aukstu ūdeni un 
maigām ziepēm.

• Ieteicams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs nomai-
nītu drošības spilvenu uzreiz 
pēc tā aktivizēšanas. Drošī-
bas spilveni ir paredzēti vien-
reizējai lietošanai.

Troksnis un dūmi, ko izraisa 
drošības spilvens piepūšanās 
laikā 
Kad drošības spilveni piepūšas, tie 
izdala skaļu troksni un var ģenerēt 
dūmus un putekļus automašīnas 
iekšpusē. Tas ir normāli, un to iz-
raisa drošības spilvena piepūšanas 
ierīces nostrādāšana. Pēc drošības 
spilvena piepūšanās varat just elpo-
šanas grūtības, ko izraisa jūsu krūš-
kurvja saskarsme gan ar drošības 
siksnu, gan ar drošības spilvenu, 
kā arī dūmu un putekļu ieelpošana. 
Putekļi dažiem cilvēkiem var paslik-
tināt astmas simptomus. Ja jums ir 
elpošanas problēmas pēc drošības 
spilvena aktivizēšanas, nekavējoties 
vērsieties pēc medicīniskas palīdzī-
bas.
Lai gan dūmi un putekļi nav toksis-
ki, tie var izraisīt ādas, acu, degu-
na, kakla un citu kairinājumu. Tādā 
gadījumā nekavējoties mazgājiet un 
skalojiet ar aukstu ūdeni, un vērsie-
ties pēc medicīniskas palīdzības, ja 
simptomi neizzūd.
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Nedrīkst uzstādīt bērnu drošī-
bas sistēmu uz priekšējā pasa-
žiera sēdekļa

OYDESA2042

Nedrīkst uzstādīt bērnu drošības sistē-
mu priekšējā pasažiera sēdeklī, ja vien 
nav deaktivizēts drošības spilvens.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST lietot pretēji brauk-
šanas virzienam novietotu 
bērnu drošības sistēmu uz sē-
dekļa, kuru aizsargā AKTĪVS 
DROŠĪBAS SPILVENS, pre-
tējā gadījumā var tikt izraisī-
tas SMAGAS vai NĀVĒJOŠAS 
BĒRNA traumas.

Kāpēc mans drošības spilvens 
sadursmes laikā nepiepūtās?
Ir noteikti negadījumu veidi, kuros 
nav sagaidāms, ka drošības spil-
vens varētu sniegt papildu aizsar-
dzību. Tas attiecas uz triecienu au-
tomašīnas aizmugurei, otru un trešo 
triecienu negadījumos, kuros tiek 
piedzīvotas vairākas sadursmes, kā 
arī triecieniem, kas tiek piedzīvoti, 
braucot ar zemu ātrumu. Bojājumi 
automašīnai norāda uz sadursmes 
enerģijas absorbēšanu, tie nav uzti-
cami indikatori tam, vai drošības spil-
venam vajadzēja piepūsties vai nē.

Drošības spilvenu sadursmes 
sensori  

 BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu risku, ka drošības 
spilvens varētu negaidīti pie-
pūsties un radīt smagas vai nā-
vējošas traumas:
• Nepieļaujiet triecienus pret 

vietām, kur ir uzstādīti drošī-
bas spilveni vai sensori.

• Neveiciet tehnisko apkopi 
drošības spilvenu sensoru tu-
vumā. Ja sensoru atrašanās 
vieta vai leņķis tiek mainīts, 
drošības spilveni var tikt ak-
tivizēti bez vajadzības vai arī 
var netikt aktivizēti, kad tie ir 
nepieciešami.

• Neuzstādiet bufera aizsargus 
un nenomainiet buferi ar ne-
oriģinālām detaļām. Tas var 
negatīvi ietekmēt sniegumu 
sadursmes un drošības spil-
vena aktivizēšanas gadījumā.

• Ja automašīna tiek vilkta, 
novietojiet aizdedzes slēdzi 
LOCK/OFF (Bloķēts/izslēgts) 
vai ACC (Piederumi) pozīcijā, 
lai novērstu nejaušas drošī-
bas spilvena aktivizēšanas 
iespēju.

• Ieteicams, lai visus drošības 
spilvenu remontdarbus veik-
tu pilnvarots HYUNDAI izpla-
tītājs.
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OPDE030046/OPDE036047/OPDE030048/OPD036049/OPD036050

1. SRS vadības modulis
2. Priekšējās sadursmes sensors
3. Sānu spiediena sensors 

(priekšā)*
4. Sānu trieciena sensors 

(aizmugurē)*
*: ja ir aprīkots
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Drošības spilvenu piepūšanās 
nosacījumi 

OPD036051

Priekšējie drošības spilveni 
Priekšējie drošības spilveni ir pare-
dzēti tam, lai piepūstos priekšējās 
sadursmes gadījumā atkarībā no 
trieciena spēka, ātruma vai leņķa.

OPD036053

OPDE030052

Sānu drošības spilveni un sānu gal-
vas aizsardzības drošības spilveni 
Sānu drošības spilveni un sānu gal-
vas aizsardzības drošības spilveni ir 
paredzēti tam, lai piepūstos, ja sānu 
sadursmes sensori konstatē sa-
dursmi, atkarībā no trieciena spēka, 
ātruma un leņķa.

Lai gan vadītāja un priekšējā pasa-
žiera drošības spilveni ir paredzēti 
tam, lai piepūstos priekšējas sadur-
smes gadījumā, tie var piepūsties arī 
cita veida sadursmju gadījumā, ja 
priekšējās sadursmes sensori kon-
statē pietiekamu trieciena spēku. 
Sānu drošības spilveni un sānu gal-
vas aizsardzības drošības spilveni ir 
paredzēti tam, lai piepūstos sānu sa-
dursmes gadījumā, tomēr tie var pie-
pūsties arī cita veida sadursmju ga-
dījumā, ja sānu sadursmes sensori 
detektē pietiekamu trieciena spēku. 
Turklāt sānu drošības spilveni un 
sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveni ir paredzēti tam, lai piepūs-
tos arī gadījumā, ja apgāšanās sen-
sors detektē automašīnas apgāša-
nos. (Ja automašīna ir aprīkota ar 
apgāšanās sensoru)
Drošības spilveni var piepūsties, ja 
automašīnas šasiju ietekmē bedres 
vai priekšmeti uz sliktas kvalitātes 
ceļiem. Braucot pa sliktas kvalitātes 
ceļu vai uz virsmām, kas nav pare-
dzētas automašīnu satiksmei, brau-
ciet uzmanīgi, lai novērstu nevajadzī-
gu drošības spilvenu aktivizēšanas 
iespēju.
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Nosacījumi, pie kuriem drošības 
spilveni netiek aktivizēti 

OPD036054

Dažos zema ātruma sadursmes ga-
dījumos drošības spilveni var netikt 
aktivizēti. Drošības spilveni nav pa-
redzēti tam, lai šādos gadījumos 
piepūstos, jo tie var nesniegt būtisku 
papildu aizsardzību papildus drošī-
bas siksnām.

OPD036055

Priekšējie drošības spilveni nav pa-
redzēti tam, lai piepūstos aizmugurē-
jas sadursmes gadījumā, jo trieciena 
spēks tādā gadījumā pārvieto brau-
cējus uz aizmuguri. Tādā gadījumā 
piepūsti drošības spilveni nebūtu 
efektīvi.

OPDE030056

Priekšējie drošības spilveni var ne-
piepūsties sānu sadursmes laikā, 
jo braucēji pārvietojas sadursmes 
virzienā, līdz ar to sānu trieciena ga-
dījumā priekšējo drošības spilvenu 
aktivizēšana nesniegtu papildu aiz-
sardzību.
Tomēr sānu drošības spilveni un 
sānu galvas aizsardzības drošības 
spilveni var piepūsties, atkarībā no 
trieciena spēka, automašīnas ātru-
ma un trieciena leņķa.
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OTL035069

Ja automašīna piedzīvo sadursmi 
slīpā leņķī, trieciena spēks var pār-
vietot braucējus virzienā, kurā dro-
šības spilveni nespēj sniegt papildu 
aizsardzību, līdz ar to sensori var ne-
aktivizēt drošības spilvenus.

OPD036057

Tieši pirms trieciena vadītāji bieži 
spēcīgi bremzē. Šāda spēcīga brem-
zēšana izraisa automašīnas priek-
šējās daļas pazemināšanos, poten-
ciāli izraisot tās pabraukšanu zem 
automašīnas ar lielāku attālumu no 
zemes. Šādā "apakšaizsardzības" 
situācijā drošības spilveni var nepie-
pūsties, jo šādas sadursmes gadīju-
mā sensoru noteiktie ātrumu sama-
zinošie spēki var būt pārāk vāji.

OTL035068

Priekšējie drošības spilveni var ne-
piepūsties automašīnas apgāša-
nās gadījumā, jo priekšējo drošības 
spilvenu piepūšanas tādā gadījumā 
nesniegtu papildu aizsardzību brau-
cējiem. 
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•
i Informācija 
Automašīnas, kas aprīkotas ar ap-
gāšanās sensoru
Sānu drošības spilveni un sānu gal-
vas aizsardzības drošības spilveni 
automašīnas apgāšanās gadījumā 
var piepūsties, ja automašīnas ap-
gāšanos detektē apgāšanās sensors.

• Automašīnas, kas nav aprīkotas ar 
apgāšanās sensoru
Sānu un/vai aizkarveida drošības 
spilveni var piepūsties, ja automašī-
na apgāžas sānu trieciena rezultātā, 
ja automašīna ir aprīkota ar sānu 
un/vai aizkarveida drošības spilve-
niem. 

OPDE030058

Drošības spilveni var nepiepūsties, 
ja automašīna saduras ar priekšme-
tiem, piemēram, elektrības stabiem 
vai kokiem, ja trieciena punkts ir kon-
centrēts, un sadursmes enerģiju ab-
sorbē automašīnas konstrukcija.

SRS apkope 
SRS tehniskā apkope praktiski nav 
nepieciešama, un nav neviena kom-
ponenta, kuram tehnisko apkopi var 
veikt lietotājs pats. Ja SRS drošī-
bas spilvena brīdinājuma lampiņa 
neiedegas, kad aizdedzes slēdzis 
atrodas ieslēgtā pozīcijā, vai arī deg 
nepārtraukti, ieteicams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs nekavējoties 
veiktu sistēmas pārbaudi.
Iesakām uzticēt jebkādus ar SRS 
sistēmu saistītos darbus, piemēram, 
stūres, priekšējā pasažieru paneļa, 
priekšējo sēdekļu un jumta vadotņu 
demontēšanu, montēšanu, remontu 
vai jebkādus citus darbus pilnvaro-
tam HYUNDAI izplatītājam. Neparei-
za rīcība ar SRS sistēmu var izraisīt 
smagas traumas.
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 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu 
vai nāves risku, veiciet šādus 
drošības pasākumus:
• Nemēģiniet modificēt vai at-

vienot SRS komponentus vai 
vadus, tostarp pievienot jeb-
kāda veida zīmes pie paliktņu 
pārsegiem, vai veikt šasijas 
konstrukcijas modifikācijas.

• Nenovietojiet priekšmetus 
drošības spilvenu moduļu tu-
vumā uz stūres, instrumentu 
paneļa un priekšējā pasažie-
ra paneļa virs cimdu nodalī-
juma.

• Notīriet drošības spilvenu 
paliktņu pārsegus ar mīk-
stu drānu, kas samitrināta 
ar tīru ūdeni. Šķīdinātāji vai 
tīrīšanas līdzekļi var negatīvi 
ietekmēt drošības spilvenu 
pārsegu darbību un sistēmas 
pareizu aktivizēšanu.

• Ieteicams, lai  piepūstos dro-
šības spilvenus nomainītu 
pilnvarots HYUNDAI izplatī-
tājs.

• Ja nepieciešams izmest dro-
šības spilvenu sistēmas kom-
ponentus, vai ja jāveic auto-
mašīnas utilizācija, jāievēro 
noteikti drošības pasākumi. 
Lai saņemtu nepieciešamo 
informāciju, sazinieties ar 
pilnvarotu HYUNDAI izplatī-
tāju. Šo drošības pasākumu 
neievērošana var izraisīt trau-
mas.

Papildu drošības pasākumi 
Pasažieri nedrīkst mainīt sēdvie-
tas vai pamest savas sēdvietas 
automašīnas pārvietošanās laikā.
Pasažieris, kurš avārijas vai pēkšņas 
apstāšanās laikā nav piesprādzējis 
drošības siksnu, var tikt sviests pret 
automašīnas salona komponentiem, 
citiem braucējiem vai izsviests no 
automašīnas.
Nelietojiet nekādus drošības siks-
nu piederumus. Lai gan tirgū tiek 
pārdotas ierīces, kas it kā uzlabo 
braucēju komfortu vai pareizi pozicio-
nē drošības siksnu, tās īstenībā var 
pasliktināt drošības siksnas sniegto 
aizsardzību un palielināt smagu trau-
mu risku avārijas gadījumā.
Nemodificējiet priekšējos sēdek-
ļus.
Priekšējo sēdekļu modifikācijas var 
traucēt papildu kustības ierobežoša-
nas sistēmas sensoru komponentu 
vai sānu drošības spilvenu darbībai.

PDe MHEV-Latvian.indb   70 2020-07-07   �� 7:47:58



2-71

2

Jūsu autom
ašīnas drošības sistēm

a

Nenovietojiet priekšmetus zem 
priekšējiem sēdekļiem. Priekšme-
tu novietošana zem priekšējiem sē-
dekļiem var traucēt papildu kustības 
ierobežošanas sistēmas sensoru 
komponentu un vadojuma darbībai.
Izvairieties no triecienu nodarīša-
nas durvīm.Triecienu nodarīšana 
durvīm, kamēr aizdedzes slēdzis 
atrodas ieslēgtā pozīcijā, var izraisīt 
drošības spilvenu piepūšanos.

Aprīkojuma pievienošana auto-
mašīnai vai ar drošības spilve-
niem aprīkotās automašīnas 
modificēšana
Ja modificējat automašīnu, mainot 
tās šasiju, buferu sistēmu, priekšējo 
vai sānu lokšņu metāla elementus 
vai attālumu no zemes, tas var ietek-
mēt automašīnas drošības spilvenu 
sistēmas darbību.

Drošības spilvenu brīdinājuma 
marķējums  

OAD035053

Drošības spilvenu brīdinājuma mar-
ķējums brīdina pasažierus par po-
tenciālo risku, ko izraisa drošības 
spilvenu sistēma. 
Izlasiet visu informāciju par jūsu au-
tomašīnā uzstādītajiem drošības 
spilveniem, kas atrodama šajā lieto-
tāja rokasgrāmatā.
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pIEKļūšAnA SAvAM TRAnSpORTLīDzEKLIM
Attālā atslēga (ja ir aprīkots)

OPDE046001

Jūsu HYUNDAI mašīnā tiek izmanto-
ta attālā atslēga, kas ļauj atslēgt vai 
aizslēgt durvis (un atveramo bortu) 
un pat iedarbināt dzinēju.
1. Durvju slēgšana 
2. Durvju atslēgšana
3. Atveramā borta atslēgšana

Aizslēgšana
Aizslēgšana: 
1. Aizveriet visas durvis, dzinēja pār-

segu un atveramo bortu. 
2. Nospiediet attālās atslēgas durvju 

aizslēgšanas pogu (1). 
3. Durvis aizslēgsies. Mirgos brīdi-

nājuma gaismas. Turklāt, ja ārējo 
atpakaļskata spoguļu saliekšanas 
slēdzis atrodas pozīcijā AUTO, 
ārējais atpakaļskata spogulis tiks 
saliekts (ja ir aprīkots).

4. Kad durvis ir aizslēgtas, deg indi-
kators uz centrālā durvju aizslēg-
šanas/atslēgšanas slēdža.

 BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet atslēgas automašī-
nā kopā ar nepieskatītiem bēr-
niem. Bērni var mēģināt ievie-
tot atslēgu aizdedzes slēdzī un 
darbināt elektriski atveramos 
logus vai citus vadības elemen-
tus, vai pat uzsākt automašīnas 
pārvietošanos, kas var izraisīt 
smagas traumas vai nāvi.

Atslēgšana
Lai atslēgtu:
1. Nospiediet attālās atslēgas durvju 

atslēgšanas pogu (2). 
2. Durvis tiks atslēgtas. Brīdināju-

ma gaismas divas reizes nomir-
gos. Turklāt, ja ārējo atpakaļskata 
spoguļu saliekšanas slēdzis atro-
das AUTO pozīcijā, ārējais atpa-
kaļskata spogulis tiks izvilkts (ja ir 
aprīkots).

i Informācija 
30 sekundes pēc durvju atslēgšanas 
durvis automātiski tiks aizslēgtas, ja 
vien kādas no durvīm netiek atvērtas.

Atveramā borta atslēgšana
Lai atslēgtu:
1. Ilgāk par sekundi turiet nospiestu 

attālās atslēgas Atveramā borta 
atslēgšanas pogu (3).

2. Brīdinājuma gaismas divas reizes 
nomirgos. 

PDe MHEV-Latvian.indb   4 2020-07-07   �� 7:47:59



3-5

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

i Informācija 
Uz pogas ir uzrakstīts vārds “HOLD” 
(Turēt), lai norādītu, ka poga ir jātur 
nospiesta ilgāk par 1 sekundi.

Iedarbināšana 
Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Aizdedzes atslēgas slēdzis” 5. no-
daļā.

PIEZĪME

Lai izvairītos no attālās atslēgas 
sabojāšanas:
• Uzglabājiet attālo atslēgu drošā 

attālumā no ūdens vai jebkā-
diem citiem šķidrumiem, kā arī 
uguns. Ja viedās atslēgas iekš-
puse paliek mitra (izlijuši dzērie-
ni, mitrums), vai tiek uzkarsēta, 
iekšējā mikroshēma var nedar-
boties pareizi, turklāt tādā gadī-
jumā tiek anulēta garantija.

• Nemetiet attālo atslēgu un uz-
manieties, lai tā nenokristu.

• Nepakļaujiet atslēgu ekstremā-
lai temperatūrai.

Mehāniskā atslēga 

OPDE046003

Ja attālā atslēga nedarbojas, durvis 
var aizslēgt vai atslēgt ar mehānisko 
atslēgu. 
Lai atlocītu atslēgu, nospiediet atlai-
šanas pogu un atslēga automātiski 
atlocīsies.
Lai salocītu atslēgu, manuāli to salo-
ciet, vienlaikus turot nospiestu atlai-
šanas pogu.

PIEZĪME

Nemēģiniet salocīt atslēgu, neno-
spiežot atlaišanas pogu. Tādējādi 
atslēgu var sabojāt.

Attālās atslēgas drošība
Attālā atslēga nedarbosies šādos 
gadījumos:
• Aizdedzes atslēga ir ievietota slē-

dzī.
• Ir pārsniegts tālvadības darbības 

diapazons (apmēram 30 m [90 pē-
das]).

• Izlādējusies attālās atslēgas bate-
rija.

• Signālu bloķē citi transportlīdzekļi 
vai priekšmeti.

• Ļoti zema temperatūra.
• Attālā atslēga atrodas radio raidī-

tāja tuvumā, piemēram, radio sta-
cijas vai lidostas tuvumā - tas var 
izraisīt traucējumus attālās atslē-
gas normālai darbībai.

Ja attālā atslēga nedarbojas, atveriet 
un aizveriet durvis, izmantojot mehā-
nisko atslēgu. Ja konstatējat attālās 
atslēgas darbības problēmas, iesa-
kām sazināties ar pilnvarotu HYUN-
DAI izplatītāju.
Ja attālā atslēga atrodas jūsu mobi-
lā tālruņa tuvumā, signālu var bloķēt 
mobilā  tālruņa darbības signāli. 
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Tas ir īpaši būtiski tad, ja tālrunis ir 
aktīvs, piemēram, veic vai saņem 
zvanus, īsziņas, un/vai sūta/saņem 
e-pastus. 
Neuzglabājiet attālo atslēgu kopā 
ar mobilo tālruni - vienmēr mēģiniet 
uzturēt pienācīgu attālumu starp šīm 
divām iekārtām.

i Informācija 
Ja lietotājs veic izmaiņas vai modifi-
kācijas, kuras nav īpaši apstiprinājusi 
tā puse, kas atbild par normatīvu ie-
vērošanu, var tikt anulētas lietotāja 
pilnvaras izmantot šo aprīkojumu. 
Ja minēto nepilnvaroto izmaiņu vai 
modifikāciju veikšanas rezultātā bez-
atslēgas sistēma nedarbojas, tad šādu 
situāciju nesegs automašīnas ražotāja 
garantija.

PIEZĪME

Uzglabājiet attālo atslēgu drošā 
attālumā no elektromagnētiskiem 
materiāliem, kas var bloķēt elek-
tromagnētiskos viļņus uz atslē-
gas virsmas.

Baterijas nomaiņa 
Ja attālā atslēga nedarbojas, mēģi-
niet nomainīt tās bateriju.

OPD046002

Baterijas veids: CR2032
Lai nomainītu bateriju:
1. Ievietojiet slotā kādu plānu darba-

rīku un uzmanīgi paceliet vāciņu.
2. Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet 

baterijas pārsegu.
3. Izņemiet veco bateriju un ievieto-

jiet jaunu. Pārliecinieties, ka bate-
rija ir ievietota pareizi.

4. Atkal uzlieciet baterijas pārsegu 
un atslēgas vāciņu, izpildot darbī-
bas apgrieztā secībā. 

Ja jums ir aizdomas, ka attālā atslēga 
ir bojāta, vai liekas, ka attālā atslēga 
nestrādā pareizi, iesakām sazināties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju. 

i Informācija 
   Nepareizi utilizēta baterija var 
kaitēt apkārtējai videi un cil-
vēku veselībai. Utilizējiet bate-
riju saskaņā ar vietējiem liku-
miem vai noteikumiem.
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Viedā atslēga (ja ir aprīkots)

OPDE046044

Jūsu HYUNDAI mašīnā tiek izmanto-
ta veidā atslēga, kas ļauj atslēgt vai 
aizslēgt durvis (un atveramo bortu) 
un pat iedarbināt dzinēju.
1. Durvju slēgšana 
2. Durvju atslēgšana
3. Atveramā borta atslēgšana

Aizslēgšana 

OPD046005

Lai aizslēgtu: 
1. Aizveriet visas durvis, dzinēja pār-

segu un atveramo bortu. 
2. Vai nu nospiediet durvju roktura 

pogu vai nospiediet attālās atslē-
gas Durvju aizslēgšanas pogu (1).

3. Mirgos brīdinājuma gaismas. Tur-
klāt, ja ārējo atpakaļskata spoguļu 
saliekšanas slēdzis atrodas pozī-
cijā AUTO, ārējais atpakaļskata 
spogulis tiks saliekts (ja ir aprī-
kots).

4. Kad durvis ir aizslēgtas, deg indi-
kators uz centrālā durvju aizslēg-
šanas/atslēgšanas slēdža.

i Informācija 
Durvju roktura poga darbojas tikai 
tad, ja viedā atslēga atrodas 0,7-1 m 
(28-40 collu) attālumā no ārējā durv-
ju roktura. 

Zemāk uzskaitītajās situācijās durvis 
neaizslēgsies arī tad, ja nospiedīsiet 
ārējo durvju roktura pogu, un trīs se-
kundes skanēs brīdinājuma signāls:
• Viedā atslēga atrodas automašī-

nas iekšpusē.
• Dzinēja iedarbināšanas/apturēša-

nas poga atrodas ACC vai ON po-
zīcijā.

• Ir atvērtas jebkuras durvis, izņe-
mot atveramo bortu.
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 BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet viedo atslēgu auto-
mašīnā kopā ar nepieskatītiem 
bērniem. Bērni var mēģināt no-
spiest dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas pogu un darbināt 
elektriski atveramos logus vai 
citus vadības elementus, vai 
pat uzsākt automašīnas pārvie-
tošanos, kas var izraisīt sma-
gas traumas vai nāvi.

Atslēgšana

OPD046005

Lai atslēgtu:
1. Nēsājiet viedo atslēgu sev līdzi. 
2. Vai nu nospiediet durvju roktura 

pogu vai nospiediet attālās atslē-
gas Durvju atslēgšanas pogu (2). 

3. Durvis tiks atslēgtas. Brīdinājuma 
gaismas divas reizes nomirgos. 
Turklāt, ja ārējo atpakaļskata spo-
guļu saliekšanas slēdzis atrodas 
pozīcijā AUTO, ārējais atpakaļska-
ta spogulis tiks izvilkts (ja ir aprī-
kots).

•
i Informācija 
Durvju roktura poga darbojas tikai 
tad, ja viedā atslēga atrodas 0,7-1 
m (28-40 collu) attālumā no ārējā 
durvju roktura. Citi cilvēki, kuriem 
nav viedā atslēga, arī var atvērt 
durvis.

• 30 sekundes pēc durvju atslēgšanas 
durvis automātiski tiks aizslēgtas, 
ja vien kādas no durvīm netiek at-
vērtas.

Atveramā borta atslēgšana 
Lai atslēgtu:
• Nēsājiet viedo atslēgu sev līdzi. 
• Vai nu nospiediet atveramā borta 

roktura pogu, vai ilgāk par sekun-
di turiet nospiestu atveramā borta 
atslēgšanas pogu (3) uz viedās at-
slēgas. 

• Brīdinājuma gaismas divas reizes 
nomirgos. 
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•
i Informācija 
Atveramā borta atslēgšanas poga 
(3) tikai atslēdz atveramo bortu. Tā 
neizraisa automātisku slēga atlaiša-
nu un atveramā borta atvēršanu. Ja 
izmantojat atveramā borta atslēgša-
nas pogu, kādam ir jānospiež atve-
ramā borta roktura poga, lai atvēr-
tu atveramo bortu.

• 30 sekundes pēc atveramā borta 
atslēgšanas atveramais borts auto-
mātiski tiks aizslēgts, ja vien atve-
ramais borts netiks atvērts.

Iedarbināšana
Dzinēju var iedarbināt, neievietojot 
atslēgu. Sīkākai informācijai ska-
tiet 5. nodaļas sadaļu “Dzinēja ie-
darbināšanas/apturēšanas poga”.

PIEZĪME

Lai izvairītos no viedās atslēgas 
sabojāšanas:
• Uzglabājiet viedo atslēgu drošā 

attālumā no ūdens vai jebkā-
diem citiem šķidrumiem, kā arī 
uguns. Ja viedās atslēgas iekš-
puse paliek mitra (izlijuši dzērie-
ni, mitrums), vai tiek uzkarsēta, 
iekšējā mikroshēma var nedar-
boties pareizi, turklāt tādā gadī-
jumā tiek anulēta garantija.

• Nemetiet viedo atslēgu un uz-
manieties, lai tā nenokristu.

• Nepakļaujiet viedo atslēgu eks-
tremālai temperatūrai.

PIEZĪME

Izkāpjot no automašīnas, vienmēr 
pārliecinieties, ka viedā atslēga 
atrodas pie jums. Ja viedā atslēga 
tiek atstāta transportlīdzekļa tu-
vumā, tas var izraisīt transportlī-
dzekļa akumulatora izlādēšanos.
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Mehāniskā atslēga 
Ja viedā atslēga nedarbojas, durvis 
var aizslēgt vai atslēgt ar mehānisko 
atslēgu.

OPD046045

Pārvietojiet atlaišanas sviru bultiņas 
(1) norādītajā virzienā, un tad izņe-
miet mehānisko atslēgu (2). Ievieto-
jiet mehānisko atslēgu durvju atslē-
gas caurumā. 
Lai atkal uzstādītu mehānisko atslē-
gu, ievietojiet atslēgu caurumā un 
pastumiet, līdz dzirdams klikšķis.

Viedās atslēgas pazaudēšana 
Vienai automašīnai var reģistrēt 
maksimāli divas viedās atslēgas. Ja 
pazaudējat viedo atslēgu, iesakām 
nekavējoties nogādāt automašīnu 
(velkot, ja nepieciešams) un atliku-
šās atslēgas pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.

Viedās atslēgas drošība
Viedā atslēga nedarbosies šādos 
gadījumos:
• Viedā atslēga atrodas radio raidī-

tāja tuvumā, piemēram, radio sta-
cijas vai lidostas tuvumā - tas var 
izraisīt traucējumus raidītāja nor-
mālai darbībai.

• Viedā atslēga atrodas mobilas div-
virzienu radio sistēmas vai mobilā 
tālruņa tuvumā.

• Jūsu transportlīdzekļa tuvumā tiek 
lietota kāda cita transportlīdzekļa 
viedā atslēga.

Ja viedā atslēga nedarbojas, atveriet 
un aizveriet durvis, izmantojot mehā-
nisko atslēgu. Ja konstatējat viedās 
atslēgas darbības problēmas, iesa-
kām sazināties ar pilnvarotu HYUN-
DAI izplatītāju.
Ja viedā atslēga atrodas jūsu mobi-
lā tālruņa tuvumā, signālu var bloķēt 
mobilā tālruņa darbības signāli. Tas 
ir īpaši būtiski tad, ja tālrunis ir aktīvs, 
piemēram, veic vai saņem zvanus, 
īsziņas, un/vai sūta/saņem e-pastus. 
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Neuzglabājiet viedo atslēgu kopā 
ar mobilo tālruni - vienmēr mēģiniet 
uzturēt pienācīgu attālumu starp šīm 
divām iekārtām.

i Informācija 
Ja lietotājs veic izmaiņas vai modifi-
kācijas, kuras nav īpaši apstiprinājusi 
tā puse, kas atbild par normatīvu ie-
vērošanu, var tikt anulētas lietotāja 
pilnvaras izmantot šo aprīkojumu. 
Ja minēto nepilnvaroto izmaiņu vai 
modifikāciju veikšanas rezultātā bez-
atslēgas sistēma nedarbojas, tad šādu 
situāciju nesegs automašīnas ražotāja 
garantija.

PIEZĪME

Uzglabājiet viedo atslēgu drošā 
attālumā no elektromagnētiskiem 
materiāliem, kas var bloķēt elek-
tromagnētiskos viļņus uz atslē-
gas virsmas.

PIEZĪME

Izkāpjot no automašīnas, vienmēr 
pārliecinieties, ka viedā atslēga 
atrodas pie jums. Ja viedā atslēga 
tiek atstāta transportlīdzekļa tu-
vumā, tas var izraisīt transportlī-
dzekļa akumulatora izlādēšanos.

Baterijas nomaiņa 

OPDE046046

Ja viedā atslēga nedarbojas, mēģi-
niet nomainīt tās bateriju.
Baterijas veids: CR2032
Lai nomainītu bateriju:
1. Izņemiet mehānisko atslēgu.
2. Izmantojiet plānu darbarīku, lai at-

vērtu viedās atslēgas aizmugurējo 
vāciņu.

3. Izņemiet veco bateriju un ievieto-
jiet jaunu. Pārliecinieties, ka bate-
rija ir ievietota pareizi.

4. Atkal montējiet viedās atslēgas 
aizmugurējo vāciņu.
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Ja jums ir aizdomas, ka viedā atslēga 
ir bojāta, vai liekas, ka viedā atslēga 
nestrādā pareizi, iesakām sazināties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

i Informācija 
   Nepareizi utilizēta baterija 
var kaitēt apkārtējai videi un 
cilvēku veselībai. Utilizējiet 
bateriju saskaņā ar vietējiem 
likumiem vai noteikumiem.

Imobilaizera sistēma (ja ir 
aprīkots)
Imobilaizera sistēma aizsargā jūsu 
automašīnu no zagļiem. Ja tiek iz-
mantota atslēga (vai cita ierīce) ar 
nepareizu kodu, tiek atspējota dzinē-
ja degvielas sistēma.
Kad aizdedzes atslēga tiek pagriez-
ta ieslēgtā pozīcijā, imobilaizera sis-
tēmas indikatoram vajadzētu uz īsu 
brīdi iedegties un tad izdzist. Ja in-
dikators sāk mirgot, tas nozīmē, ka 
sistēma neatpazīst atslēgas kodu.
Pagrieziet aizdedzes atslēgu uz po-
zīciju LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts), 
un tad atkal pagrieziet aizdedzes at-
slēgu uz ieslēgtu pozīciju.
Ja atslēgas tuvumā atrodas cita 
imobilaizera atslēga vai cits metāla 
priekšmets (piem., atslēgas pieka-
riņš), sistēma var neatpazīt atslēgas 
kodu. Dzinējs var neiedarboties, jo 
metāls var traucēt transpondera sig-
nāla normālai pārraidīšanai.
Ja sistēma atkārtoti neatpazīst at-
slēgas kodu, iesakām sazināties ar 
HYUNDAI izplatītāju.

Nemēģiniet modificēt šo sistēmu vai 
pievienot tai citas iekārtas. Tas var 
izraisīt elektriska tipa problēmas, kas 
var padarīt automašīnu nelietojamu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu automašīnas zā-
dzības iespēju, neatstājiet au-
tomašīnā rezerves atslēgas. 
Jūsu imobilaizera parole ir kat-
ram klientam unikāli izveidota 
parole - jums ir jānodrošina tās 
konfidencialitāte.

PIEZĪME

Transponders, kas iebūvēts atslē-
gā, ir svarīga imobilaizera daļa. 
Tas ir konstruēts tā, lai nodrošinā-
tu ilggadīgu kalpošanas mūžu, to-
mēr to nevajadzētu pakļaut mitru-
ma, statiskās elektrības vai 
triecienu iedarbībai. Tas var izrai-
sīt imobilaizera sistēmas kļūmes.

PDe MHEV-Latvian.indb   12 2020-07-07   �� 7:48:00



3-13

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

DuRvJu SLēDzEnES
Durvju slēdzeņu lietošana no 
automašīnas ārpuses 
Mehāniskā atslēga

OPD046006

� Attālā atslēga � Viedā atslēga

Aizslēgt 
Aizslēgt 

Atslēgt 
Atslēgt 

Pagrieziet atslēgu automašīnas aiz-
mugures virzienā, lai atslēgtu, un au-
tomašīnas priekšpuses virzienā, lai 
aizslēgtu.
Ja aizslēdzat/atslēdzat vadītāja dur-
vis ar atslēgu, vadītāja durvis tiek 
aizslēgtas/atslēgtas automātiski.
Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, 
velkot aiz durvju roktura.
Aizverot durvis, pastumiet tās ar 
roku. Pārliecinieties, ka durvis ir cieši 
aizvērtas.

Attālā atslēga 

OPDE046413

Lai aizslēgtu durvis, nospiediet at-
tālās atslēgas Durvju aizslēgšanas 
pogu (1).
Lai atslēgtu durvis, nospiediet at-
tālās atslēgas Durvju atslēgšanas 
pogu (2).
Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, 
velkot aiz durvju roktura.
Aizverot durvis, pastumiet tās ar 
roku. Pārliecinieties, ka durvis ir cieši 
aizvērtas. 

Viedā atslēga 

OPDE046004

OPD046005

Slēgšana/atslēgšana

Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu 
uz ārējā durvju roktura, ja pie jums 
ir viedā atslēga, vai arī nospiediet 
viedās atslēgas durvju aizslēgšanas 
pogu.
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Lai atslēgtu durvis, nospiediet pogu 
uz ārējā durvju roktura, ja jums ir vie-
dā atslēga, vai arī nospiediet viedās 
atslēgas durvju atslēgšanas pogu.
Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, 
velkot aiz durvju roktura. 
Aizverot durvis, pastumiet tās ar 
roku. Pārliecinieties, ka durvis ir cieši 
aizvērtas. 

•
i Informācija 
Aukstā un slapjā klimatā durvju 
slēdzenes un durvju mehānismi var 
nedarboties pareizi (to izraisa sasal-
šana).

• Ja durvis īsā laikā vairākas reizes 
pēc kārtas tiek aizslēgtas un atslēg-
tas, izmantojot automašīnas atslēgu 
vai durvju slēgšanas slēdzi, sistēma 
var uz laiku pārstāt darboties ar 
mērķi aizsargāt mikroshēmas un 
novērst sistēmas komponentu bojā-
jumus.

OPDEN047414

Avārijas gadījumā 
Ja durvju slēdzenes elektroniskais 
slēdzis nedarbojas (piemēram, iz-
lādējies akumulators), durvis var 
aizslēgt vienīgi ar mehānisko atslēgu 
durvju ārpusē.
Durvis, kuru ārpusē nav atslēgas 
cauruma, var aizslēgt šādi:
1. Atveriet durvis.
2. Ievietojiet atslēgu durvju avārijas 

atslēgas caurumā un pagrieziet to 
horizontāli, lai aizslēgtu.

3. Cieši aizveriet durvis.

i Informācija 
Ja elektroniski darbināmajai durvju 
slēdzenei nepienāk elektrība (piem., 
izlādējies akumulators) un bagāžas 
nodalījuma durvis ir aizvērtas, bagā-
žas nodalījuma durvis nevarēs atvērt 
līdz tiks atjaunota elektrības padeve.
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Durvju slēdzeņu lietošana no 
automašīnas iekšpuses 
Ar durvju rokturi

OPDE046007

Priekšējās durvis 
Ja iekšējo durvju rokturi pavelk, ka-
mēr durvis ir aizslēgtas, durvis at-
slēgsies un atvērsies.

Aizmugurējās durvis 
Ja iekšējo durvju rokturi pavelk, ka-
mēr durvis ir aizslēgtas, durvis at-
slēgsies.
Ja iekšējo durvju rokturi pavelk vēl-
reiz, durvis atvērsies.

i Informācija 
Ja elektriskā durvju slēdzene nedar-
bojas, kamēr atrodaties transportlī-
dzeklī, pamēģiniet vienu vai vairākus 
no zemāk uzskaitītajiem līdzekļiem, 
lai tiktu ārā: 
• Atkārtoti darbiniet durvju atslēgša-

nas funkciju (gan elektroniski, gan 
manuāli), vienlaicīgi velkot durvju 
rokturi. 

• Darbiniet citu durvju slēdzenes un 
rokturus, gan priekšpusē, gan aiz-
mugurē. 

• Nolaidiet kādu no priekšējiem lo-
giem un izmantojiet mehānisko at-
slēgu, lai atslēgtu durvis no ārpuses.

Ar centrālo durvju slēgšanas/
atslēgšana slēdzi

•

OPD046008

Kad vienas durvis ir atslēgtas
- Nospiežot durvju centrālo slēdzi, 

visas transportlīdzekļa durvis 
tiek aizslēgtas un iedegas slēdža 
indikatora lampiņa.

- Ja slēdža nospiešanas laikā kā-
das no durvīm ir atvērtas, nevie-
nas no durvīm netiek aizslēgtas.
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• Kad visas durvis ir aizslēgtas 
- Nospiežot durvju centrālo atslēg-

šanas slēdzi, tiek atslēgtas visas 
durvis.

- Ja jebkuras durvis ir atslēgtas, 
durvju slēdža indikators no-
dziest.

i Informācija 
Atslēdzot jebkuras durvis vai atverot 
bagāžas nodalījuma durvis, slēdža in-
dikators mirgo aptuveni vienu minūti.

 BRĪDINĀJUMS

• Kamēr transportlīdzeklis pār-
vietojas, durvīm obligāti jābūt 
pilnībā aizvērtām un aizslēg-
tām. Ja durvis ir atslēgtas, 
pieaug risks tikt izsviestam 
no automašīnas avārijas ga-
dījumā.

• Kamēr automašīna pārvieto-
jas, nevelciet aiz iekšējā va-
dītāja (vai pasažiera) durvju 
roktura.

 BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet automašīnā nepie-
skatītus bērnus vai dzīvnie-
kus. Aizslēgta automašīna var 
spēcīgi uzkarst, izraisot nāvi 
vai smagas traumas nepieska-
tītiem bērniem vai dzīvniekiem, 
kas nespēj izkļūt no automašī-
nas. 
Bērni var mēģināt lietot auto-
mašīnas funkcijas, kas var iz-
raisīt traumas, vai var citādi tikt 
apdraudēti, piemēram, ja kāds 
mēģina iekļūt automašīnā.

 BRĪDINĀJUMS

Ja atstājat automašīnu neaiz-
slēgtu, jūs to pakļaujat zādzī-
bas vai ielaušanās riskam
Lai nodrošinātu automašīnu, 
pie nospiesta bremžu pedāļa 
pārvietojiet pārslēgsviru pozī-
cijā P (stāvvieta) (automašīnai 
ar automātisku/dubultā sajū-
ga pārnesumkārbu) vai pirma-
jā pārnesumā, vai pozīcijā vai 
R (atpakaļgaita) (automašīnai 
ar manuālu pārnesumkārbu), 
aktivizējiet stāvbremzi, pārslē-
dziet aizdedzes slēdzi pozīcijā 
LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts), 
aizveriet visus logus, aizslē-
dziet visas durvis un, dodoties 
prom, paņemt līdzi atslēgu.
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 BRĪDINĀJUMS

Ja atverat durvis, kamēr kāda 
persona pietuvojas, jūs varat 
izraisīt bojājumus vai traumas. 
Uzmanieties, atverot durvis, un 
pievērsiet uzmanību transport-
līdzekļiem, motocikliem, rite-
ņiem vai gājējiem, kas tuvojas 
jūsu automašīnai virzienā, kurā 
atvērsies durvis.

 BRĪDINĀJUMS

Ja ilgāku laiku uzturaties au-
tomašīnā, kamēr ir ļoti auksts 
vai karsts laiks, pastāv  traumu 
vai pat dzīvības apdraudējuma 
risks. Neaizslēdziet automašī-
nu no ārpuses, kamēr automa-
šīnā kāds atrodas.

Automātiskās durvju slēgša-
nas un atslēgšanas funkcijas 
Durvju atslēgšanas sistēmas 
trieciena konstatēšana (ja ir 
aprīkots)
Visas durvis tiek automātiski atvēr-
tas, kad trieciens izraisa gaisa spil-
venu aktivizēšanu.

Durvju aizslēgšanas sistēmas 
ātruma noteikšana (ja ir aprī-
kots)
Visas durvis tiek automātiski aiz-
slēgtas, ja automašīnas ātrums pār-
sniedz 15 km/h (9 jūdzes stundā).

Automātiskās durvju slēgšanas un 
atslēgšanas funkcijas var aktivizēt 
vai deaktivizēt LCD ekrāna Lietotāja 
iestatījumu režīmā. Plašāku infor-
māciju skatiet šīs nodaļas sadaļā 
“LCD displejs”.

Bērnu aizsardzības aizmugu-
res durvju slēdzenes

OPDE046009

Bērnu drošības aizsargsistēma pa-
līdz aizsargāt bērnus, kas sēž aiz-
mugurējos sēdekļos un potenciāli 
varētu nejauši atvērt aizmugurējās 
durvis. Aizmugurējo durvju drošības 
slēdzenes vajadzētu lietot katru reizi, 
kad automašīnā atrodas bērni. 
Bērnu drošības slēdzene atrodas 
katru aizmugurējo durvju malā. Ja 
bērnu drošības slēdzene atrodas 
slēgtā pozīcijā, pavelkot iekšējo 
durvju rokturi, aizmugurējās durvis 
neatvērsies. 
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Lai slēgtu bērnu drošības slēdzeni, 
ievietojiet atslēgu (vai skrūvgriezi) (1) 
caurumā un pagrieziet to uz slēgto 
pozīciju.
Lai atļautu aizmugurējo durvju atvēr-
šanu no automašīnas iekšpuses, at-
slēdziet bērnu drošības slēdzeni. 

 BRĪDINĀJUMS

Ja bērns nejauši atver aizmugu-
rējās durvis, kamēr automašīna 
pārvietojas, bērns var izkrist no 
mašīnas. Aizmugurējo durvju 
drošības slēdzenes vajadzētu 
lietot katru reizi, kad automašī-
nā atrodas bērni.

Drošās izkāpšanas palīgsistē-
ma (ja ir aprīkots)

1.

OTM058100

Drošās izkāpšanas palīgsistēma 
paredzēta, lai novērstu pasažie-
ru iespējas atvērt durvis; sistēma 
brīdina pasažierus, ja pēc trans-
portlīdzekļa apstāšanās tiek kon-
statēts, ka no aizmugures tuvojas 
cits transportlīdzeklis.

2. Ja pēc transportlīdzekļa apstāša-
nās tiek konstatēts, ka no aizmu-
gures tuvojas cits transportlīdzek-
lis, aizmugurējās durvis netiek 
atslēgtas, pat ja vadītājs mēģina 
atslēgt aizmugurējās durvis ar 
elektronisko bērnu drošības slē-
dža pogu.  Uz instrumentu paneļa 
parādās brīdinājuma paziņojums 
“Pārbaudiet apkārtni un mēģiniet 
vēlreiz”, un ieslēdzas brīdinājuma 
signāls.
Taču, ja nospiedīsiet pogu 10 se-
kunžu laikā pēc brīdinājuma ziņo-
juma parādīšanās (indikators uz 
pogas izslēdzas), sistēma domās, 
ka vadītājs ir atslēdzis durvis pēc 
aizmugures zonas pārbaudes, un 
slēdzis tiek atslēgts, neskatoties 
uz situāciju aizmugurē. 

3. Ja durvju atvēršanas brīdī tiek 
konstatēts, ka no aizmugures tu-
vojas transportlīdzeklis, uz instru-
mentu paneļa parādās brīdināju-
ma paziņojums “Uzmanieties no 
satiksmes”, un ieslēdzas brīdinā-
juma signāls. 
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- Iepriekš minētā 2. un 3. funkcija 
tiek aktivizēta, ja lietotāja iestatī-
jumu režīmā instrumentu panelī 
atlasāt “Driving Assist” → “Blind-
spot safety” → “Safe Exit Assist” 
(Braukšanas palīgsistēma →
Aklās zonas drošība → Drošas 
izkāpšanas palīgsistēma).

- Elektriskā bērnu drošības slē-
dža sistēma darbosies aptuveni 
10 minūtes pēc aizdedzes at-
slēgas izņemšanas vai pagrie-
šanas LOCK (vai OFF) pozīcijā. 
Pēc aptuveni 10 minūtēm pogas 
indikators izslēgsies, un jūs ne-
varēsiet deaktivizēt elektronisko 
bērnu drošības slēdža sistēmu. 
Lai deaktivizētu elektronisko 
bērnu drošības slēdža sistēmu, 
vēlreiz nospiediet elektronisko 
bērnu drošības sistēmas pogu, 
kad aizdedzes slēdzis ir ieslēgtā 
pozīcijā (ON) vai pēc dzinēja ie-
darbināšanas.

- Kad pēc akumulatora izņemša-
nas vai akumulatora izlādes ar 
bērnu drošības slēdzi aizslēgtā 
pozīcijā, vēlreiz nospiediet aiz-
mugurējo durvju slēdža pogu, lai 
salāgotu aizmugurējo durju slē-
dža pogas indikatoru un faktisko 
aizmugurējo durvju bērnu drošī-
bas slēdža statusu. 

- Ja aizmugurējo durvju slēdzis ir 
ON pozīcijā (ieslēdzas indikators 
uz pogas) un tiek aktivizēts dro-
šības spilvens, slēdzis automā-
tiski izslēdzas (OFF), un aizmu-
gurējās durvis tiek atslēgtas.

UZMANĪGI

• Drošās izkāpšanas palīgsis-
tēma var nedarboties parei-
zi, ja jūsu transportlīdzekļa 
aizmugurē ir cits transportlī-
dzeklis vai šķērslis.

• Drošās izkāpšanas sistēma 
var nedarboties pareizi, ja 
jūsu transportlīdzeklim divas 
joslas tālāk strauji tuvojas 
cits transportlīdzeklis vai ja 
no aizmugures pa blakus jos-
lu lielā ātrumā tuvojas trans-
portlīdzeklis.

• Drošās izkāpšanas sistēma 
var aktivizēties vēlāk nekā ie-
rasts vai nedarboties pareizi, 
ja jūsu transportlīdzeklim no 
aizmugures strauji tuvojas 
cits transportlīdzeklis.

• Drošās izkāpšanas sistēma 
nedarbosies, ja aklās zonas 
sadursmes brīdinājuma sistē-
mā radusies kļūme:
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- Tiek parādīts BCW brīdinā-
juma ziņojums
BCW sensors vai zona ap 
sensoru ir netīra vai nosegta 

- BCW nenosūta brīdinājumu 
vai nosūta nepareizu brīdi-
nājumu

Vairāk informācijas par piesar-
dzības pasākumiem un ierobe-
žojumiem skatiet “Aklās zonas 
sadursmes brīdinājums” 5 no-
daļā.

 BRĪDINĀJUMS

• Sistēma neatpazīst visus 
šķēršļus, kas tuvojas trans-
portlīdzekļa izejai.

• Autovadītājs un pasažieris ir 
atbildīgi par jebkuru negadī-
jumu, kas notiek, kāpjot ārā 
no transportlīdzekļa. Vienmēr 
pārbaudiet zonu ap transport-
līdzekli, pirms izkāpjat no tā.
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pRETzAGļu TRAuKSMES SISTēMA
Šī sistēma palīdz aizsargāt automa-
šīnu un īpašumu, kas tajā atrodas. 
Skaņas signāls izskanēs un apdrau-
dējuma brīdinājuma gaismas nepār-
traukti mirgos šādās situācijās: 
- Durvis tiek atvērtas, neizmantojot 

attālo atslēgu vai viedo atslēgu. 
- Atveramais borts tiek atvērts, ne-

izmantojot attālo atslēgu vai viedo 
atslēgu. 

- Tiek atvērts dzinēja pārsegs. 
Trauksme turpinās 30 sekundes, tad 
sistēma veic atiestati. Lai izslēgtu 
trauksmi, atslēdziet durvis, izmanto-
jot attālo atslēgu vai viedo atslēgu. 
Pretzagļu trauksmes sistēma auto-
mātiski iestata 30 sekundes pēc tam, 
kad aizslēdzat durvis un atveramo 
bortu. Lai sistēma aktivizētos, nepie-
ciešams aizslēgt durvis un atveramo 
bortu, atrodoties ārpus automašīnas 
un izmantojot attālo atslēgu vai viedo 
atslēgu, vai nospiežot pogu uz ārējā 
durvju roktura, kamēr pie jums atro-
das viedā atslēga.
Vienu reizi iemirgosies brīdinājuma 
gaismas , norādot, ka sistēma ir ak-
tivizēta.

Kad drošības sistēma ir iestatīta, jeb-
kuru durvju, atveramā borta vai dzi-
nēja pārsega atvēršana, neizmanto-
jot attālo atslēgu vai viedo atslēgu, 
izraisīs trauksmes nostrādāšanu.
Pretzagļu trauksmes sistēma netiek 
aktivizēta, ja pārsegs, atveramais 
borts vai jebkuras durvis nav pilnī-
bā aizvērtas. Ja sistēmu neizdodas 
aktivizēt, pārliecinieties, ka pārsegs, 
atveramais borts un visas durvis ir 
pilnībā aizvērtas.
Nemēģiniet modificēt šo sistēmu vai 
pievienot tai citas iekārtas.

•
i Informācija 
Neaizslēdziet durvis, pirms visi pa-
sažieri ir pametuši automašīnu. Ja 
kāds pasažieris pamet automašīnu, 
kad trauksmes sistēma jau ir akti-
vizēta, nostrādās trauksme.

• Ja trauksmes sistēma netiek at-
slēgta, izmantojot attālo atslēgu 
vai viedo atslēgu, atveriet durvis, 
izmantojot mehānisko atslēgu, un 
pārslēdziet aizdedzes slēdzi ieslēg-
tā pozīcijā (ja izmantojat attālo at-
slēgu), vai iedarbiniet dzinēju (ja 
izmantojat viedo atslēgu), un pagai-
diet 30 sekundes.

• Ja sistēma ir deaktivizēta, tomēr 
durvis vai atveramais borts netiek 
atvērts 30 sekunžu laikā, sistēma 
atkal aktivizēsies.

OJC040170

i Informācija 
Automašīnas, kas ir aprīkotas ar pret-
zagļu trauksmes sistēmu, ir marķētas 
ar etiķeti, kas piestiprināta pie auto-
mašīnas un satur šādu tekstu:
1. BRĪDINĀJUMS
2. DROŠĪBAS SISTĒMA
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vADīTĀJA SēDEKļA pOzīcIJAS ATMIņAS SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE046010

Vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņas 
sistēma ļauj saglabāt un atcerēties 
šādus atmiņas iestatījumus, vienkār-
ši nospiežot pogu. 
- Vadītāja sēdekļa pozīcija
- Ārējā atpakaļskata spoguļa pozīci-

ja
- Instrumenta paneļa apgaismojuma 

intensitāte

 BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet vadītāja sēdekļa 
pozīcijas atmiņas sistēmu, kad 
transportlīdzeklis atrodas kus-
tībā. 
Tā jūs varat zaudēt kontroli pār 
automašīnu, izraisīt nāvējošu 
negadījumu, nopietnas trau-
mas vai īpašuma bojājumu.

•
i Informācija 
Ja akumulators tiek atvienots, at-
miņas iestatījumi tiks dzēsti. 

• Ja vadītāja sēdekļa pozīcijas atmi-
ņas sistēma nedarbojas pareizi, mēs 
iesakām nogādāt sistēmu pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja un veikt 
sistēmas pārbaudi. 

Atmiņas pozīciju saglabāšana
1. Pārbīdiet pārslēgsviru pozīcijā P 

(stāvvieta), kamēr aizdedzes at-
slēga tiek pagriezta vai dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas poga 
tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.

2. Regulējiet vadītāja sēdekļa pozī-
ciju, ārējā atpakaļskata spoguļa 
pozīciju un instrumentu paneļa 
apgaismojuma intensitāti vēlama-
jā pozīcijā.

3. Nospiediet pogu SET. Sistēmas 
skaņas signāls atskanēs vienu 
reizi, un uz LCD ekrāna redzēsiet 
paziņojumu “Nospiediet pogu, lai 
saglabātu iestatījumus”. 

4. Nospiediet vienu no atmiņas po-
gām (1 vai 2) 4 sekunžu laikā. Kad 
pozīcija ir saglabāta, sistēmas 
skaņas signāls atskanēs divas rei-
zes.

5. Uz LCD ekrāna tiks parādīts uz-
raksts “1 (vai 2.) vadītāja iestatīju-
mi saglabāti”.
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Atmiņas pozīciju aktivizēšana
1. Pārbīdiet pārslēgsviru pozīcijā P 

(stāvvieta), kamēr aizdedzes at-
slēga tiek pagriezta vai dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas poga 
tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.

2. Nospiediet vēlamo atmiņas pogu 
(1 vai 2). Sistēmas skaņas signāls 
atskanēs vienu reizi, tad vadītā-
ja sēdekļa pozīcija, ārējā atpa-
kaļskata spogulis un instrumentu 
paneļa apgaismojums automātiski 
pielāgosies saglabātajai pozīcijai 
(ja ir aprīkots).

3. Uz LCD ekrāna tiks parādīts uz-
raksts “1 (vai 2.) vadītāja iestatīju-
mi ir piemēroti”.

•
i Informācija 
Atmiņas pozīcijas “1” aktivizēšanas 
laikā īsi nospiediet SET vai pogu 1, 
lai uz laiku apturētu aktivizētās at-
miņas pozīcijas regulēšanu. Pogas 2 
nospiešana aktivizē atmiņas pozīci-
ju “2”. 

• Atmiņas pozīcijas “2” aktivizēšanas 
laikā īsi nospiediet SET vai pogu 2, 
lai uz laiku apturētu aktivizētās at-
miņas pozīcijas regulēšanu. Pogas 1 
nospiešana aktivizē atmiņas pozīci-
ju “1”.

• Saglabāto pozīciju aktivizēšanas 
laikā nospiežot vienu no vadības 
pogām vadītāja sēdeklim, ārējam 
atpakaļskata spogulim vai instru-
mentu paneļa apgaismojums attiecī-
gā komponenta kustība apstāsies un 
sāks kustēties nospiestās kontroles 
pogas virzienā. 

Vieglas piekļuves funkcija (ja 
ir aprīkots)
Sistēma pārvietos vadītāja sēdekli 
automātiski šādi:
Pārslēgsvira atrodas pozīcijā P 
(stāvvieta).
• Bez viedās atslēgas sistēmas

- Vadītāja sēdeklis pārvietojas uz 
aizmuguri, kad aizdedzes atslē-
ga ir izņemta un priekšējās dur-
vis vadītāja pusē ir atvērtas. 

- Vadītāja sēdeklis pārvietojas uz 
priekšu, kad aizdedzes atslēga ir 
ielikta aizdedzē.

• Ar viedās atslēgas sistēmu
- Vadītāja sēdeklis pārvietojas uz 

aizmuguri, kad dzinēja iedarbi-
nāšanas/apturēšanas poga tiek 
nospiesta izslēgtā pozīcijā un 
durvis vadītāja pusē ir atvērtas. 

- Vadītāja sēdeklis pārvietojas uz 
priekšu, kad automašīna ir ie-
slēgta vai vadītāja durvis tiks aiz-
vērtas ar jūsu viedo atslēgu.
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Vieglas piekļuves funkciju var aktivi-
zēt vai deaktivizēt LCD ekrāna Lie-
totāja iestatījumu režīmā. Plašāku 
informāciju skatiet šīs nodaļas 
sadaļā “LCD displejs”.

UZMANĪGI

Vadītājam jābūt uzmanīgam, 
izmantojot šo funkciju, lai izvai-
rītos no aizmugurējos sēdekļos 
esošo pasažieru vai bērnu trau-
mām. Avārijas gadījumos vadī-
tājam jāaptur priekšējā sēdekļa 
kustība (kad aktivizēta vieglās 
piekļuves funkcija), nospiežot 
SET pogu vai jebkuru no vadītā-
ja sēdekļas vadības slēdžiem.
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STūRE
Stūres iekārta ar pastiprinā-
tāju (Electric Power Steering, 
EPS)
Šī sistēma palīdz vadīt automašīnu. 
Ja dzinējs ir izslēgts vai ja stūres 
pastiprinātāja sistēma pārstāj darbo-
ties, automašīnu joprojām iespējams 
vadīt, tomēr būs nepieciešams lie-
lāks spēks, lai pagrieztu stūri.
Turklāt stūrēšana kļūst arvien grūtā-
ka, pieaugot automašīnas ātrumam, 
bet paliek vieglāka, ātrumam sama-
zinoties, tādējādi uzlabojoties stūres 
vadāmībai.
Ja normālas automašīnas darbības 
laikā novērojat jebkādas stūres pa-
griešanai nepieciešamā spēka izmai-
ņas, mēs iesakām sistēmu pārbaudīt 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

•
PIEZĪME

Ja elektriskā stūres iekārta ar 
pastiprinātāju nedarbojas parei-
zi, instrumentu panelī iedegsies 
vai mirgos brīdinājuma lampiņa 
( ). Iespējams, ka stūres lieto-
šana vai kontrolēšana var būt 
apgrūtināta. Pēc iespējas ātrāk 
nogādājiet automašīnu pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja un 
veikt sistēmas pārbaudi.

• Ja tiek konstatēta nepareiza 
elektriskās stūres iekārtas pa-
stiprināšanas darbība, stūres 
iekārtas pastiprināšanas funk-
cija tiks apturēta, lai novērstu 
iespējamus nāvējošus negadī-
jumus. Vienlaicīgi instrumentu 
panelī iedegsies vai mirgos brī-
dinājuma lampiņa  . Iespējams, 
ka stūres lietošana vai kontrolē-
šana var būt apgrūtināta. Neka-
vējoties novietojiet automašīnu 
drošā zonā un pēc iespējas āt-
rāk nogādājiet to uz pārbaudi.

i Informācija 
Normālas automašīnas darbības laikā 
var tikt novēroti šādi simptomi:
• Stūres pagriešanai var būt nepie-

ciešams lielāks spēks uzreiz pēc 
aizdedzes slēdža pogas pagriešanas 
ieslēgtā pozīcijā.
To izraisa sistēmas veiktā EPS sis-
tēmas diagnostika. Kad diagnosti-
ka ir pabeigta, stūres pagriešanai 
nepieciešamais spēks atgriezīsies 
normālā līmenī.

• EPS relejs var izdalīt klikšķim lī-
dzīgu troksni pēc aizdedzes slēdža 
pagriešanas ieslēgtā vai LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts) pozīcijā.

• Ja transportlīdzeklis apstājas vai 
brauc ar mazu ātrumu, var būt 
dzirdams motora troksnis.

• Darbinot stūri pie zemas tempera-
tūras, var būt dzirdami neparasti 
trokšņi. Ja temperatūra pieaug, šie 
trokšņi izzudīs. Tas ir normāli.
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• Ja automašīna stāv uz vietas, un 
vadītājs pagriež stūri līdz galam pa 
kreisi vai pa labi, stūrēšanai nepie-
ciešamais spēks pieaug. Tā nav sis-
tēmas kļūda. Pēc neilga laika stūres 
pagriešanai nepieciešamais spēks 
atgriezīsies normālā līmenī.

Stūres noliekšana / teleskopis-
kā stūre

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST mainīt stūres pozī-
ciju braukšanas laikā. Tādējādi 
var zaudēt kontroli pār stūri un 
izraisīt smagas traumas, nāvi 
vai satiksmes negadījumus.

i Informācija 
Pēc pielāgošanas dažreiz iespējams, 
ka fiksēšanas-atlaišanas svira var 
nebloķēt stūri.
Tas nav defekts. Tā notiek tad, ja divi 
zobrati nesaķeras. Tādā gadījumā 
vēlreiz pielāgojiet stūri un tad nofik-
sējiet to.

UZMANĪGI

Pielāgojot stūres augstumu, 
izvairieties no pārāk spēcīgas 
vilkšanas vai stumšanas, jo tā-
dējādi var sabojāt armatūru.

OPD046012

Pavelciet stūres kolonnas bloķēša-
nas atlaišanas sviru (1) uz leju, un 
pielāgojiet stūres leņķi (2) un pozīciju 
(3). Pārvietojiet stūri, līdz tā ir orien-
tēta jūsu krūšu virzienā, nevis jūsu 
sejas virzienā. 
Pārliecinieties, ka varat labi redzēt 
instrumentu paneļa brīdinājuma lam-
piņas un mērinstrumentus.
Pēc pielāgošanas pavelciet bloķēša-
nas atlaišanas sviru (1) uz augšu, lai 
nofiksētu stūri vietā. Pastumiet stūri 
gan uz augšu, gan uz leju, lai pār-
liecinātos, ka tā ir nofiksējusies. Ne-
aizmirstiet noregulēt stūres pozīciju 
pirms braukšanas.
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Apsildīta stūre (ja ir aprīkots)

OPDE046013

Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts 
ieslēgtā pozīcijā, vai kad darbojas 
dzinējs, nospiediet apsildītās stūres 
pogu, lai uzsildītu stūri. Iedegsies 
pogas indikators.
Lai izslēgtu stūres apsildi, vēlreiz 
nospiediet pogu. Pogas indikators 
izdzisīs.

i Informācija 
Stūres rata apsilde automātiski iz-
slēgsies apmēram 30 minūtes pēc ap-
sildāmā stūres rata ieslēgšanas. 
Kad dzinējs ir izslēgts un stūres rata 
apsilde ir ieslēgta, apsildāmā stūres 
rata taimera funkcija tiks atiestatīta.
Lai vēlreiz ieslēgtu stūres rata apsildi, 
vēlreiz nospiediet pogu.  

PIEZĪME

Neuzstādiet uz stūres jebkādus 
pārsegus vai piederumus. Pārsegi 
vai piederumi var izraisīt stūres 
apsildes sistēmas bojājumus.

Taure (skaņas signāls)

OPD046014

Lai darbinātu tauri, nospiediet zonu, 
uz kuru norāda taures simbols uz 
stūres. Skaņas signāls izskanēs tikai 
tad, ja tiek nospiesta šī zona.

PIEZĪME

Nesitiet pa skaņas signāla zonu 
pārāk stipri. Nespiediet skaņas 
signāla zonu ar asa priekšmeta 
palīdzību.
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SpOGuļI
Iekšējais atpakaļskata spogu-
lis
Pirms sākt braukt, noregulējiet atpa-
kaļskata spoguli, lai tas būtu centrēts 
uz skatu caur aizmugurējo logu.

 BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka jūsu skatiena 
līniju nebloķē šķēršļi. Nenovie-
tojiet priekšmetus aizmugurējā 
sēdeklī, kravas zonā vai aiz aiz-
mugurējo sēdekļu galvas bal-
stiem, ja tie traucē jums redzēt 
caur aizmugurējo logu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagu traumu ie-
spēju negadījuma laikā vai gai-
sa spilvena aktivizēšanas laikā, 
nemodificējiet atpakaļskata 
spoguli un nemēģiniet uzstādīt 
platāku spoguli.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST noregulēt spoguli 
braukšanas laikā. Tā rezultātā 
var zaudēt kontroli pār trans-
portlīdzekli, izraisot negadīju-
mu.

PIEZĪME

Tīrot spoguli, izmantojiet papīra 
dvieli vai līdzīgu materiālu, kas 
piesūcināts ar stikla tīrīšanas lī-
dzekli. Nesmidziniet stikla tīrīša-
nas līdzekli tieši uz spoguļa - tādā 
veidā stikla tīrīšanas līdzeklis var 
iekļūt spoguļa korpusā.

Dienas/nakts atpakaļskata spo-
gulis (ja ir aprīkots)

OAE046010

Diena

Nakts

Veiciet šo noregulēšanu pirms brauk-
šanas, kamēr dienas/nakts svira at-
rodas dienas pozīcijā.
Pavelciet dienas/nakts sviru virzie-
nā uz sevi, lai mazinātu apžilbinošo 
gaismu, kas nāk no transportlīdzek-
ļiem, kas naktī brauc aiz jums.
Atcerieties, ka nakts pozīcijā tiek da-
ļēji zaudēta atpakaļskata skaidrība.
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Elektriskais hroma spogulis 
(EHS) (ja ir aprīkots)
Elektriskais atpakaļskata spogu-
lis automātiski kontrolē apžilbinošo 
gaismu, kas nāk no aizmugurē brau-
cošā transportlīdzekļa nakts vai slik-
ta apgaismojuma apstākļos.
Kamēr darbojas dzinējs, apžilbinošo 
gaismu automātiski kontrolē sen-
sors, kas ir uzstādīts atpakaļskata 
spogulī. Sensors nosaka gaismas lī-
meni ap automašīnu, un automātiski 
pielāgojas, lai mazinātu aizmugutējo 
transportlīdzekļu priekšējo lukturu iz-
dalīto apžilbinošo gaismu.
Kad pārslēgsvira tiek novietota po-
zīcijā R (Atpakaļgaita), spogulis au-
tomātiski pārslēgsies uz spilgtāko 
iestatījumu, lai vadītājs varētu labāk 
redzēt zonu aiz mašīnas.

OAD045010

Indikators

Elektriskā atpakaļskata spoguļa 
darbināšana:
• Nospiediet pogu ON/OFF (1), lai 

izslēgtu automātiskās aptumšoša-
nas funkciju. Spoguļa indikatora 
gaisma izslēgsies.
Nospiediet pogu ON/OFF (1), lai 
ieslēgtu automātiskās aptumšoša-
nas funkciju. Spoguļa indikatora 
gaisma ieslēgsies.

• Kad aizdedzes slēdzis ir ieslēgts, 
spogulis pēc noklusējuma ir ie-
slēgts.

Ārējais atpakaļskata spogulis  

OPD046016

Pirms braukšanas noregulējiet spo-
guļu stāvokli.
Jūsu automašīna ir aprīkota gan ar 
kreisās, gan ar labās puses ārējo at-
pakaļskata spoguli.
Spoguļus var attāli noregulēt, izman-
tojot attālo slēdzi.
Spoguļu korpusus var saliekt, lai iz-
vairītos no bojājumiem automātiskās 
mazgāšanas laikā, vai braucot caur 
šauru ielu.
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 BRĪDINĀJUMS

• Labās puses ārējais atpa-
kaļskata spogulis ir izliekts. 
Dažās valstīs arī kreisais ārē-
jais atpakaļskata spogulis 
ir izliekts. Spogulī redzamie 
objekti atrodas tuvāk, nekā 
izskatās.

• Mainot joslu, izmantojiet iek-
šējo atpakaļskata spoguli vai 
pagrieziet galvu un paskatie-
ties, lai noteiktu faktisko attā-
lumu līdz aizmugurē brauco-
šajiem transportlīdzekļiem.

 BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā nedrīkst no-
regulēt vai salocīt ārējos atpa-
kaļskata spoguļus. Tā rezultātā 
var zaudēt kontroli pār trans-
portlīdzekli, izraisot negadīju-
mu.

•
PIEZĪME

Neskrāpējiet ledu no spoguļa 
virsmas; tādējādi var sabojāt 
stikla virsmu.

• Ja spoguļa kustību bloķē ledus, 
nemēģiniet to noregulēt ar spē-
ku. Izmantojiet ražotāja apstip-
rinātu izsmidzināmo apledoju-
ma likvidēšanas līdzekli (nevis 
radiatora antifrīzu), vai sūkli vai 
mīkstu drānu ar ļoti siltu ūdeni, 
vai arī pārvietojiet automašīnu 
uz siltu vietu un pagaidiet, līdz 
ledus izkūst.

Atpakaļskata spoguļu noregu-
lēšana 

1.

OPDE046017

Nospiediet pogu L (kreisai pusei) 
vai R (labajai pusei) (1), lai atlasītu 
spoguli, kuru vēlaties noregulēt.

2. Izmantojiet spoguļa noregulēša-
nas vadības slēdzi (2), lai pārvie-
totu atlasīto spoguli uz augšu, uz 
leju, pa kreisi vai pa labi.

3. Pēc noregulēšanas pārvietojiet 
pogu neitrālā (centrālā) pozīcijā, 
lai novērstu nejaušas spoguļu pār-
vietošanas iespēju.
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•
PIEZĪME

Spoguļi pārstāj pārvietoties, 
kad tie sasniedz maksimālo no-
regulēšanas leņķi, tomēr mo-
tors turpina darboties, kamēr ir 
nospiests slēdzis. Nespiediet 
slēdzi ilgāk, nekā nepieciešams, 
tas var izraisīt motora bojāju-
mus.

• Nemēģiniet noregulēt atpa-
kaļskata spoguļus ar rokām, tā-
dējādi var sabojāt motoru.

Ārējā atpakaļskata spoguļa 
saliekšana

OPD046018

Manuāli
Lai pielocītu ārējo atpakaļskata spo-
guli, satveriet spoguļa korpusu un 
pielociet to virzienā uz automobiļa 
aizmuguri.

OPDE046019

Elektriski  
Pa kreisi: spogulis izpletīsies.
Pa labi: spogulis ielocīsies.
Vidus (AUTOM.) : Spogulis tiks sa-
locīts vai izplests automātiski tālāk 
norādītajos gadījumos.
• Bez viedās atslēgas sistēmas

- Spogulis tiks salocīts vai izplests, 
kad durvis tiek aizslēgtas vai at-
slēgtas ar attālo atslēgu.
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• Ar viedās atslēgas sistēmu
- Spogulis tiks salocīts vai izplests, 

kad durvis tiek aizslēgtas vai at-
slēgtas ar viedo atslēgu.

- Spogulis tiks salocīts vai izplests, 
kad durvis tiek aizslēgtas vai at-
slēgtas, izmantojot pogu uz ārējā 
durvju roktura.

PIEZĪME

Elektriskā veida ārējais atpa-
kaļskata spogulis darbojas arī 
tad, ja aizdedzes slēdzis atrodas 
izslēgtā pozīcijā. Tomēr, lai novēr-
stu nevajadzīgu strāvas patēriņu, 
brīžos, kad nav ieslēgts dzinējs, 
neregulējiet spoguļu ilgāk nekā 
nepieciešams.

PIEZĪME

Nemēģiniet salocīt ārējo elektris-
kā tipa atpakaļskata spoguli ar ro-
kām. Tas var izraisīt motora bojā-
jumus.

Automašīnas novietošana 
stāvvietā atpakaļgaitā (ja ir 
aprīkots)

OPDE046423

Pārslēdzot pārnesumu sviru R (Atpa-
kaļgaita) pozīcijā, ārējais atpakaļska-
ta spogulis(-i) rotēs virzienā uz leju, 
lai palīdzēt braukt atpakaļgaitā. 

Ārējā atpakaļskata spoguļa slēdža 
(1) pozīcija nosaka, vai spoguļi kus-
tēsies vai ne:
Pa kreisi/pa labi: kad ieslēgts vai nu 

L (pa kreisi), vai R 
(pa labi) slēdzis, abi 
ārējie atpakaļskata 
spoguļi kustēsies. 

Neitrāls: kad nav ieslēgts neviens no 
slēdžiem, ārējie atpakaļska-
ta spoguļi nekustēsies.

Ārējie atpakaļskata spoguļi automā-
tiski pāries oriģinālajās pozīcijās šā-
dās situācijās:
• Aizdedzes slēdzis pagriezts pozīci-

jā BLOĶĒTS/IZSLĒGTS vai pozīci-
jā ACC.

• Pārnesumu svira tiek pārslēgta 
jebkurā pozīcijā, izņemot R (Atpa-
kaļgaita).

• Ārējā atpakaļskata spoguļa slēdzis 
nav ieslēgts.
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LOGI
Elektriski atveramie logi (ja ir aprīkots)

OPDE040021

(1) Vadītāja durvju loga atvēršanas 
slēdzis

(2) Elektroniski regulējams priekšējā 
pasažiera durvju loga pacēlājs

(3) Elektroniski regulējams aizmugu-
rējo durvju loga pacēlājs (kreisa-
jā pusē)*

(4) Elektroniski regulējams aizmugu-
rējo durvju loga pacēlājs (labajā 
pusē)*

(5) Logu atvēršana un aizvēršana
(6) Automātiskais elektroniski atve-

ramais logs*
(7) Elektriskās logu bloķēšanas 

slēdzis 
*: ja ir aprīkots
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Lai varētu pacelt vai nolaist logus, 
aizdedzes slēdzim jāatrodas ieslēgtā 
pozīcijā. Katrām durvīm ir elektriskās 
loga atvēršanas slēdzis, kas kontro-
lē attiecīgo durvju logu. Vadītājam 
ir pieejams elektriskās logu bloķē-
šanas slēdzis, kas bloķē pasažieru 
logu darbību. Elektriski atveramie 
logi darbojas apmēram 30 sekundes 
pēc tam, kad aizdedzes slēdzis ir 
pārslēgts ACC vai OFF (Izslēgts) po-
zīcijā. Tomēr, ja tiek atvērtas priek-
šējās durvis, elektriski atveramie logi 
nedarbosies arī šo 30 sekunžu laikā.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no smagām trau-
mām vai nāves, neizstiepiet 
galvu, rokas vai ķermeni ārpus 
logiem braukšanas laikā.

•
i Informācija 
Aukstā un mitrā laikā elektriski re-
gulējami logu pacēlāji var nedarbo-
ties pareizi sala dēļ.

• Braucot ar atvērtiem (vai daļēji at-
vērtiem) aizmugurējiem logiem vai 
atvērtu jumta lūka (ja ir aprīkots), 
jūsu automašīnai var būt novēroja-
ma vēja izraisīta vibrācija vai pul-
sācijas troksnis. Šāds troksnis ir 
normāls, un to var samazināt vai 
novērst, rīkojoties šādi: Ja troksnis 
novērojams, kamēr ir nolaists viens 
vai abi aizmugurējie logi, daļēji 
nolaidiet abus priekšējos logus par 
apmēram 2,5 cm. Ja troksnis novē-
rojams, kad ir atvērta jumta lūka, 
nedaudz aizveriet to.

Logu atvēršana un aizvēršana

OIG059071

Lai atvērtu: 
Nospiediet loga slēdzi uz leju līdz pir-
majai fiksācijas pozīcijai (5). Atlaidiet 
slēdzi, kad vēlaties, lai loga kustība 
apstātos.

Lai aizvērtu: 
Pavelciet loga slēdzi uz augšu līdz 
pirmajai fiksācijas pozīcijai (5). Atlai-
diet slēdzi, kad vēlaties, lai loga kus-
tība apstātos.

PDe MHEV-Latvian.indb   34 2020-07-07   �� 7:48:03



3-35

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

Automātiskā loga nolaišana (ja 
ir aprīkots) 
Ja elektriskās logu atvēršanas slē-
dzis tiek uz brīdi nospiests līdz otrai 
fiksācijas pozīcijai (6), logs tiek no-
laists pilnībā, arī tad, ja slēdzis tiek 
uzreiz atlaists. Lai apturētu logu vēla-
majā pozīcijā, kamēr tiek veikta loga 
nolaišana, pavelciet slēdzi uz augšu 
vai uz leju un atlaidiet to.

Automātiskā loga pacelšana/
nolaišana (ja ir aprīkots)
Ja elektriskās logu atvēršanas slē-
dzis tiek uz brīdi nospiests uz leju vai 
pacelts uz augšu līdz otrai fiksācijas 
pozīcijai (6), logs tiek nolaists vai pa-
celts pilnībā, arī tad, ja slēdzis tiek 
uzreiz atlaists. Lai apturētu logu vēla-
majā pozīcijā, kamēr tiek veikta loga 
nolaišana, pavelciet slēdzi uz augšu 
vai uz leju un atlaidiet to.

Elektriski atveramo logu aties-
tatīšana
Ja elektriski atveramie logi nedar-
bojas pareizi, jāveic automātiskās 
elektriski atveramo logu sistēmas 
atiestate:
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu ie-

slēgtā pozīcijā.
2. Aizveriet logu un turpiniet vilkt 

elektriskās logu atvēršanas slēdzi 
vismaz vienu sekundi. 

Ja elektriski atveramie logi nedarbo-
jas pareizi arī pēc atiestates, vēlams, 
lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs 
veiktu sistēmas pārbaudi.

 BRĪDINĀJUMS

Automātiskās atpakaļgaitas 
funkcija nedarbojas, kamēr tiek 
veikta elektriski atveramo logu 
sistēmas atiestate. Lai izvairī-
tos no traumām vai automašī-
nas bojājumiem, pirms aizvērt 
logus, pārliecinieties, ka loga 
pacelšanās ceļā neatrodas ķer-
meņa daļas vai citi priekšmeti.

Automātiskā atpakaļgaita (ja ir 
aprīkots)

OLF044032

Ja logs automātiskās aizvēršanās 
laikā konstatē šķērsli, tas apstāsies 
un nolaidīsies par apmēram 30 cm 
(12 collas), lai šķērsli varētu noņemt.
Ja logs konstatē pretestību, kamēr 
elektriskās logu atvēršanas slēdzis 
tiek turēts pavilkts uz augšu, logs 
pārstās kustību uz augšu un nolaidī-
sies par apmēram 2,5 cm (1 collu). 
Ja elektriskās loga atvēršanas slē-
dzis tiek atkal pavilkts uz augšu un 
turēts 5 sekunžu laikā pēc tam, kad 
logu ir nolaidusi automātiskā loga 
atpakaļgaitas funkcija, automātiskā 
loga atpakaļgaita nedarbosies.
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i Informācija 
Automātiskās atpakaļgaitas funkcija 
ir aktīva tikai tad, ja tiek izmantota 
automātiskās pacelšanas funkcija, 
pilnībā pavelkot slēdzi uz augšu līdz 
otrai fiksācijas pozīcijai.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no traumām vai 
automašīnas bojājumiem, 
pirms aizvērt logus, pārliecinie-
ties, ka loga pacelšanās ceļā 
neatrodas ķermeņa daļas vai 
citi priekšmeti.
Ja starp loga stiklu un augšējo 
loga gropi ir ieķerts priekšmets, 
kura diametrs ir mazāks par 4 
mm (0,16 collām), automātiskā 
loga atpakaļgaitas sistēma var 
nespēt šo priekšmetu konsta-
tēt, līdz ar to loga kustība netiks 
apturēta un tas netiks nolaists.

PIEZĪME

Neuzstādiet nekādus piederumus 
logiem. Tas var traucēt automātis-
kās atpakaļgaitas funkcijas darbī-
bai. 

Elektriskās logu bloķēšanas 
slēdzis

OPDE040023

Vadītājs var bloķēt elektriskās logu 
atvēršanas slēdžus pie aizmugurē-
jām pasažieru ’ durvīm, nospiežot 
elektriskās logu atvēršanas slēdzi.
Ja ir nospiests elektriskās logu blo-
ķēšanas slēdzis: 
• Vadītāja galvenais vadības ele-

ments ļauj darbināt visus elektrisko 
atveramos logus.

• Priekšējā pasažiera vadības ele-
ments ļauj darbināt priekšējā pa-
sažiera elektriski atveramo logu.
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• Aizmugurējā pasažiera vadības 
elements ļauj darbināt aizmugurējā 
pasažiera elektriski atveramo logu.

 BRĪDINĀJUMS

Neļaujiet bērniem spēlēties ar 
elektriski atveramajiem logiem. 
Vadītāja durvju elektriskās logu 
bloķēšanas slēdzim jāatrodas 
bloķētā pozīcijā. Bērnam ne-
jauši darbinot logu, var tikt iz-
raisītas smagas traumas vai pat 
nāve.

•
PIEZĪME

Lai izvairītos no iespējamiem 
bojājumiem elektriski atveramo 
logu sistēmai, neatveriet un ne-
aizveriet divus vai vairāk logus 
vienlaicīgi. Tādējādi tiek paildzi-
nāts arī drošinātāja kalpošanas 
mūžs.

• Nemēģiniet vienlaicīgi darbināt 
vadītāja durvju galveno slēdzi 
un atsevišķo durvju logu slē-
džus pretējos virzienos. Tādā 
gadījumā logi apstāsies un tos 
nevarēs ne atvērt, ne aizvērt.

 BRĪDINĀJUMS

• NEDRĪKST atstāt atslēgas au-
tomašīnā, kurā atrodas nepie-
skatīti bērni, ja nav izslēgts 
dzinējs.

• NEDRĪKST atstāt automašīnā 
nepieskatītus bērnus. Arī ļoti 
mazi bērni var nejauši izraisīt 
automašīnas pārvietošanos, 
ieķerties logos vai citādi trau-
mēt sevi vai citus.

• Pirms loga aizvēršanas obli-
gāti divkārt pārliecinieties, ka 
loga ceļā neatrodas pirksti, 
rokas, galva vai citi šķēršļi.

• Neļaujiet bērniem spēlēties 
ar elektriski atveramajiem lo-
giem. Vadītāja durvju elektris-
kās logu bloķēšanas slēdzim 
jāatrodas bloķētā pozīcijā ( 
nospiests). Bērnam nejauši 
darbinot logu, var tikt izraisī-
tas smagas traumas.

• Braucot nemēģiniet izbāzt 
galvu, rokas vai ķermeni caur 
logiem.
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Manuāli atveramie logi (ja ir ap-
rīkots)

OPDE036067

Lai paceltu vai nolaistu logu, grieziet 
loga regulācijas rokturi pulksteņrādī-
tāja virzienā vai pretēji.

 BRĪDINĀJUMS

Logu atvēršanas vai aizvērša-
nas laikā gādājiet, lai pasažieri 
turētu rokas, pirkstus un citas 
ķermeņa daļas drošā attālumā.

Attālinātā logu aizvēršanas 
funkcija (ja ir aprīkots) 

OPD047044L

Jūs varat vadīt logu kustību ar iz-
slēgtu dzinēju, nospiežot durvju 
aizslēgšanas pogu (1) ilgāk par 3 
sekundēm. Logs aizvers, kad jūs 
nospiežat durvju aizslēgšanas pogu. 
Loga kustība apstājas, kad jūs atlai-
žat durvju aizslēgšanas pogu. Bo-
jājumu brīdinājuma indikators mirgo 
3 reizes, kad logs ir pilnībā aizvērts.

•
i Informācija 
Attālinātā logu aizvēršanas funk-
cija var apstāties, ja tās laikā jūs 
aizejat prom no transportlīdzekļa. 
Palieciet transportlīdzekļa tuvumā 
un pārbaudiet logu kustību. 

• Viens no logiem var pārtraukt dar-
boties, ja to aptur specifisks ārējs 
spēks. Taču citi logi var turpināt 
darboties. Tāpēc jums jāpārbauda, 
vai visi logi ir aizvērti un brīdināju-
ma indikators mirgo 3 reizes.
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pAnORĀMAS LūKA (JA IR ApRīKOTS)
Ja automašīnai ir uzstādīta jumta 
lūka, varat pārbīdīt vai pacelt to, iz-
mantojot jumta lūkas vadības slēdzi, 
kas atrodas uz augšējās konsoles.

OPDE040024

Lai varētu atvērt vai aizvērt jumta 
lūku, aizdedzes slēdzim jāatrodas ie-
slēgtā pozīcijā.
Jumta lūku iespējams darbināt ap-
mēram 30 sekundes pēc tam, kad 
aizdedzes atslēga ir izņemta vai pa-
griezta pozīcijā ACC vai LOCK (vai 
OFF). 
Tomēr, ja tiek atvērtas priekšējās 
durvis, jumta lūku nevar darbināt arī 
šo 30 sekunžu laikā.  

•
i Informācija 
Aukstā un slapjā klimatā durvju 
jumta lūka var nedarboties pareizi 
(to izraisa sasalšana).

• Pēc automašīnas mazgāšanas vai 
pēc lietus noslaukiet ūdeni no jumta 
lūkas, pirms to darbināt.

•
PIEZĪME

Neturpiniet pārvietot jumta lū-
kas vadības sviru, kad jumta 
lūka ir pilnībā atvērta, pilnībā 
aizvērta vai pilnībā noliekta. Tā-
dējādi var izraisīt bojājumus 
motoram vai sistēmas kompo-
nentiem.

• Pirms pamest transportlīdzekli, 
pārliecinieties, ka jumta lūka ir 
pilnībā aizvērta. 
Ja jumta lūka ir atvērta, caur to 
var iekļūt lietus vai sniegs un 
samitrināt salonu, turklāt rodas 
arī potenciālas zādzības risks.

 BRĪDINĀJUMS

• Nedrīkst noregulēt jumta lūku 
vai saulessargu braukšanas 
laikā. Tas var izraisīt zaudētu 
kontroli pār automašīnu un 
sekojošu negadījumu, sma-
gas traumas, nāvi vai kaitēju-
mu īpašumam.

• Pirms jumta lūkas darbināša-
nas pārliecinieties, ka galvas 
vai citas ķermeņa daļas vai 
citi priekšmeti neatrodas tās 
kustības ceļā.

• Neatstājiet dzinēju darboja-
mies un neatstājiet viedo at-
slēgu automašīnā kopā ar ne-
pieskatītiem bērniem.
Nepieskatīti bērni var mēģi-
nāt darbināt jumta lūku, izrai-
sot smagas traumas.
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• Panorāmas lūka ir izgatavo-
ta no stikla, kas negadījuma 
laikā var saplīst. Pasažieri, 
kuri neizmanto atbilstošos 
aizsardzības līdzekļus (piem., 
drošības siksnu, CRS u.tml.), 
var tikt izsviesti caur stik-
la lauskām un tādējādi gūt 
nopietnas vai pat nāvējošas 
traumas.

• Nesēdiet uz transportlīdzekļa 
jumta. Tas var izraisīt traumas 
vai automašīnas bojājumus.

Saulessargs

•

OPD046053

Lai atvērtu saulessargu, pabīdiet 
jumta lūkas vadības sviru atpakaļ 
(1) līdz pirmajai fiksācijas pozīcijai.

• Lai aizvērtu saulessargu, kad ir 
aizvērta stikla lūka, pabīdiet sau-
lessarga vadības sviru uz priekšu 
(2). 

Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pabīdiet lūkas kontroles 
sviru.

i Informācija 
Vadības sviras aktivizēšana līdz pir-
majai atdurei iespējama ar nelielu 
pieskārienu.

Jumta lūkas pārvietošana 
Kad saulessargs ir aizvērts

OPD046025

Ja nospiedīsiet lūkas kontroles sviru 
atpakaļ līdz pirmajai fiksēšanas po-
zīcijai, saulessargs atbīdīsies pilnībā 
vaļā un pēc tam arī stikla lūka atbīdī-
sies vaļā.
Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pabīdiet lūkas kontroles 
sviru.
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Kad saulessargs ir atvērts
Ja pavilksiet lūkas kontroles sviru 
atpakaļ, lūka atbīdīsies pilnībā vaļā. 
Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pavelciet vai pabīdiet 
lūkas kontroles sviru.

i Informācija 
Atvērt un aizvērt var tikai priekšējo 
panorāmas lūkas stiklu. 

Jumta lūkas noliekšana 

OPD046054

Kad saulessargs ir aizvērts
Ja pabīdīsiet lūkas kontroles sviru 
uz augšu, atbīdīsies saulessargs un 
pēc tam lūkas stikls atvērsies.
Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pabīdiet lūkas kontroles 
sviru.

Kad saulessargs ir atvērts
Ja pabīdīsiet lūkas kontroles sviru uz 
augšu, lūkas stikls atvērsies. 
Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pabīdiet lūkas kontroles 
sviru.

Jumta lūkas aizvēršana

OPD046055

� Jumta lūkas stikls

� Lūkas stikls ar saulessargu

Jumta lūkas aizvēršana 
Pastumiet jumta lūkas vadības sviru 
uz priekšu līdz pirmajai fiksācijas po-
zīcijai.

Lūkas stikla aizvēršana kopā ar  
saulessargu 
Pabīdiet jumta lūkas vadības sviru 
uz priekšu līdz otrajai fiksācijas po-
zīcijai. Lūkas stikls aizvērsies un pēc 
tam automātiski aizvērsies arī sau-
lessargs.
Lai jebkurā brīdī apturētu lūkas kus-
tību, uz brīdi pabīdiet lūkas kontroles 
sviru.
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Automātiskā atpakaļgaita (ja ir 
aprīkots)

ODH043039

Ja jumta lūka automātiskās aizvērša-
nās laikā tiek konstatēts šķērslis, tā 
mainīs virzienu un tad apstāsies, lai 
šķērsli varētu noņemt.

 BRĪDINĀJUMS

Automātiskā virziena maiņas 
sistēma var nepamanīt nelielus 
priekšmetus, kas ir ieķerti starp 
jumta lūkas stiklu un priekšē-
jo stikla gropi. Tādā gadījumā 
jumta lūkas stikls nespēs de-
tektēt priekšmetu un mainīt 
kustības virzienu.

 BRĪDINĀJUMS

• Lai novērstu nejaušu saules-
sarga darbību, īpaši, ja to dar-
bina bērni, neļaujiet bērniem 
darbināt saulessargu. 

• Nesēdiet uz transportlīdzekļa 
jumta. Tas var radīt transport-
līdzekļa bojājumus.

•
PIEZĪME

Periodiski likvidējiet netīrumus, 
kas varētu būt uzkrājušies uz 
jumta lūkas vadotnes vai starp 
jumta lūku un jumtu paneli, jo tie 
var izraisīt troksni.

• Nemēģiniet atvērt jumta lūku, 
kamēr temperatūra ir zem nul-
les vai kad jumta lūku ir noklājis 
sniegs vai ledus, pretējā gadīju-
mā var sabojāt motoru. Aukstā 
un slapjā klimatā jumta lūka var 
nedarboties pareizi.
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Jumta lūkas atiestatīšana
Šādās situācijās var būt nepiecieša-
ma jumta lūkas atiestatīšana:
- Izlādējies vai atvienots akumula-

tors, vai arī nomainīts vai atvienots 
jumtas lūkas drošinātājs

- Jumta lūkas vadības svira nedar-
bojas pareizi

Lai atiestatītu jumta lūku, rīkojieties 
šādi:
1. Iedarbiniet dzinēju un pilnībā aiz-

veriet lūkas stiklu un saulessargu.
2. Atlaidiet vadības sviru.
3. Nospiediet un turiet saulessar-

ga vadības sviru uz priekšu (lai 
aizvērtu saulessargu) aptuveni 
10 sekundes, līdz saulessargs 
nedaudz pārvietojas, tad atlaidiet 
vadības sviru.

4. Nospiediet un turiet nospiestu va-
dības sviru virzienā uz priekšu, 
līdz saulessargs darbojas šādi:

Atveras saulessargs → atveras 
paceltais stikls → atveras slīdošais 
stikls → aizveras slīdošais stikls →
aizveras saulessargs

Pēc tam atlaidiet vadības sviru.

Kad tas izdarīts, lūkas sistēma ir 
atiestatīta.

Sīkākai informācijai sazinieties ar 
pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

i Informācija 
Ja neatiestatīsiet saulessargu, tas var 
nedarboties pareizi.

Atvērtas jumta lūkas indika-
tors (ja ir aprīkots)

•

OPD046116

Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kamēr 
jumta lūka nav pilnībā aizvērta, ap-
mēram 3 sekundes izskanēs brī-
dinājuma signāls, un LCD ekrānā 
parādīsies paziņojums par atvērtu 
jumta lūku.

• Ja vadītājs izslēdz dzinēju un atver 
durvis, kamēr jumta lūka nav pilnī-
bā aizvērta, LCD ekrānā parādī-
sies paziņojums par atvērtu jumta 
lūku, līdz durvis tiks aizvērtas vai 
līdz jumta lūka tiks pilnībā aizvērta. 

Atstājot automašīnu, droši aizveriet 
jumta lūku.
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ĀRēJĀS funKcIJAS
Pārsegs
Pārsega atvēršana 

1.

OPD046027

Novietojiet transportlīdzekli stāvē-
šanai un aktivizējiet stāvbremzes.

2. Pavelciet atlaišanas sviru, lai 
atbloķētu pārsegu. Tam vajadzētu 
nedaudz pacelties.

3.

OPDE040028

Nostājieties automašīnas priekš-
pusē, nedaudz paceliet pārsegu, 
pastumiet sekundāro slēgu (1) 
pārsega centrā uz augšu, un pa-
celiet pārsegu (2).

4. Izvelciet balsta stieni.

5.

OPD046030

Turiet dzinēja pārsegu atvērtu, at-
balstot pret stieni (1).

 BRĪDINĀJUMS

• Satveriet atbalsta stieni zonā, 
kas ir nosegta ar gumiju. Gu-
mija novērš apdegumus, ku-
rus varētu izraisīt karsts me-
tāls, kamēr dzinējs ir karsts.

• Katru reizi, kad veicat dzinē-
ja nodalījuma apskati, balsta 
stienis ir pilnībā jāievieto tam 
paredzētajā atverē. Tādējādi 
tiek novērsta iespēja, ka pār-
segs var nokrist un izraisīt 
traumas.
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Pārsega aizvēršana
1. Pirms pārsega aizvēršanas pār-

baudiet šādas lietas:
• Visi uzpildes vāciņi dzinēja noda-

lījumā ir pareizi uzstādīti.
• No dzinēja nodalījuma ir izņemti 

visi cimdi, lupatas vai citi uzlies-
mojoši materiāli.

2. Novietojiet atbalsta stieni tā ska-
vā, lai novērstu tā grabēšanu.

3. Līdz pusei nolaidiet pārsegu (par 
apmēram 30cm pacelts attiecībā 
pret aizvērto pozīciju), un pastu-
miet to uz leju, lai droši nofiksētu. 
Vēlreiz pārbaudiet, vai pārsegs ir 
droši aizvērts.
Ja pārsegu var nedaudz pacelt, 
tas nozīmē, ka tas nav pilnībā aiz-
vēries. Vēlreiz to atveriet un aizve-
riet ar lielāku spēku. 

 BRĪDINĀJUMS

• Pirms pārsega aizvēršanas 
pārliecinieties, ka no zonas 
ap pārsega atveri ir izņemti 
visi iespējamie šķēršļi. 

• Pirms braukšanas obligāti 
pārliecinieties, ka pārsegs ir 
stingri nofiksējies. Pārlieci-
nieties, ka instrumentu panelī 
nedeg atvērta pārsega indika-
tors vai netiek rādīts attiecīgs 
paziņojums. Ja automašīnas 
kustības laikā dzinēja pār-
segs nav nofiksēts, izskanēs 
signāls, brīdinot vadītāju, ka 
dzinēja pārsegs nav nofik-
sēts. Atvērts pārsegs brauk-
šanas laikā var izraisīt pilnu 
redzamības zudumu, kas var 
izraisīt negadījumu. 

• Nepārvietojiet automašīnu, 
kamēr ir pacelts pārsegs, jo 
tas traucē redzamībai, līdz 
ar to var tikt izraisīts negadī-
jums, un pārsegs var nokrist 
vai tikt sabojāts.

Atveramais borts
Atveramā borta atvēršana

OPDE040029

� Universālis
OPDE040494

� 5 durvis

Pārliecinieties, ka ir aktīvs P (Stāv-
vietas) pārnesums, un aktivizējiet 
stāvbremzes.
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OPDE047454

� Fastback

Mēģiniet veikt kādu no šīm darbī-
bām:
1. Atslēdziet visas durvis, nospiežot 

viedās atslēgas vai attālās atslē-
gas Durvju atslēgšanas pogu. No-
spiediet atveramā borta roktura 
slēdzi un atveriet atveramo bortu.

2. Turiet nospiestu attālās atslēgas 
vai viedās atslēgas Atveramā bor-
ta atslēgšanas pogu. Nospiediet 
atveramā borta roktura slēdzi un 
atveriet atveramo bortu.

3. Kamēr viedā atslēga atrodas pie 
jums, nospiediet atveramā borta 
roktura pogu un atveriet atveramo 
bortu.

Atveramā borta aizvēršana

OPDE047455

� Fastback
OPDE040031

� 5 durvis, universālis

Nolaidiet atveramā borta vāku un no-
spiediet to uz leju, līdz tas fiksējas. 
Lai pārliecinātos, ka atveramā borta 
vāks ir droši nofiksēts, obligāti vēl-
reiz pārbaudiet, mēģinot to pavilkt uz 
augšu, nenospiežot atveramā borta 
roktura pogu.

 BRĪDINĀJUMS

Automašīnas braukšanas laikā 
atveramā borta vākam jābūt 
pilnībā aizvērtam. Ja to atstāj 
atvērtu vai daļēji atvērtu, auto-
mašīnā var ieplūst indīgas iz-
plūdes gāzes, kas satur oglekļa 
monoksīdu (CO), izraisot sma-
gu slimību vai nāvi.

i Informācija 
Lai izvairītos no bojājumu nodarī-
šanas atveramā borta cilindriem un 
saistītajam aprīkojumam, obligāti 
pirms braukšanas aizveriet atveramo 
bortu.

PIEZĪME

Aukstā un slapjā klimatā atvera-
mā borta slēdzene un mehānismi 
var nedarboties pareizi (to izraisa 
sasalšana).
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 BRĪDINĀJUMS

OHYK047009

Neturiet detaļu (gāzes pacēlā-
ju), kas atbalsta atveramo bor-
tu. Ņemiet vērā, kas šīs detaļas 
deformēšana var izraisīt au-
tomašīnas bojājumus un radīt 
drošības apdraudējumu.

 BRĪDINĀJUMS

• Cilvēki NEKĀDĀ GADĪJUMĀ 
nedrīkst atrasties automašī-
nas bagāžas nodalījumā. Ja 
atveramais borts ir daļēji vai 
pilnībā nofiksēts, un cilvēks 
nevar tikt ārā, svaiga gaisa 
trūkums, izplūdes gāzes un 
strauja siltuma uzkrāšanās 
(vai ilgstoša auksta klimata 
iedarbība uz cilvēku) var izrai-
sīt smagas traumas vai nāvi. 
Atrasties bagāžas nodalīju-
mā tāpat ir ļoti bīstami sadur-
smes gadījumā, jo šī automa-
šīnas zona netiek aizsargāta.

• Automašīna jāuzglabā aiz-
slēgtā stāvoklī, un atslēgas 
jāuzglabā bērniem nepieeja-
mā vietā. Vecākiem ir jāiz-
skaidro saviem bērniem risks, 
ko rada spēlēšanās bagāžas 
nodalījumā.

Degvielas uzpildes durtiņas
Degvielas uzpildes durtiņu 
atvēršana

1.

OPD046034

Izslēdziet dzinēju.
2. Pārliecinieties, vai vadītāja durvis 

ir atslēgtas.
3. Pastumiet degvielas uzpildes dur-

tiņas pozīcijā pa labi.
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4.

OPDE048033

� B tips
OPD046033

� A tips

Izvelciet degvielas uzpildes durti-
ņas (1) ārā, lai pilnībā atvērtu.

5. Lai noņemtu degvielas tvertnes 
vāciņu (2), pagrieziet to pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam. Var 
būt dzirdams šņācošs troksnis - to 
izraisa spiediena izlīdzināšanās 
tvertnē.

6. Novietojiet vāciņu uz degvielas 
uzpildes durtiņām.

i Informācija 
Ja degvielas uzpildes durtiņas neat-
veras, jo ap tām ir apledojums, ne-
daudz uzsitiet vai pastumiet durtiņas, 
lai salauztu ledu un atbrīvotu durti-
ņas. Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja 
nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja 
apstiprinātu apledojuma likvidēšanas 
līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet 
radiatora -), vai pārvietojiet trans-
portlīdzekli uz siltu vietu un pagai-
diet, līdz ledus izkūst.

Degvielas uzpildes durtiņu aiz-
vēršana
1. Lai uzstādītu degvielas tvertnes 

vāciņu, pagrieziet to pulksteņa rā-
dītāju virzienā, līdz vienu reizi iz-
skan klikšķis. 

2. Aizveriet degvielas uzpildes durti-
ņas, līdz tās droši nofiksējas.

i Informācija 
Degvielas uzpildes durtiņas nevar 
aizvērt, ja vadītāja durvis ir aizslēg-
tas. Ja aizslēdzat vadītāja durvis deg-
vielas uzpildes laikā, atslēdziet tās 
pirms degvielas uzpildes durtiņu aiz-
vēršanas.
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 BRĪDINĀJUMS

Benzīns ir ļoti viegli uzliesmo-
jošs un sprādzienbīstams. Šo 
norāžu neievērošana var iz-
raisīt SMAGAS TRAUMAS vai 
NĀVI:
• Izlasiet un ievērojiet visus brī-

dinājumus, kas redzami deg-
vielas uzpildes stacijā. 

• Pirms degvielas uzpildīšanas 
pievērsiet uzmanību degvie-
las uzpildes stacijas avārijas 
benzīna atslēgšanas iekārtas 
atrašanās vietai (ja tāda ir).

• Pirms pieskaršanās deg-
vielas sprauslai likvidējiet 
potenciāli uzkrāto statisko 
enerģiju, ar kailu roku pieska-
roties kādai savas automašī-
nas metāla detaļai, drošā at-
tālumā no degvielas uzpildes 
kakliņa, sprauslas vai cita 
benzīna avota. 

• Degvielas uzpildes laikā ne-
lietojiet mobilos tālruņus. Mo-
bilo tālruņu ģenerētā elektris-
kā strāva un/vai elektroniskā 
interference var potenciāli 
izraisīt degvielas izgaroju-
mu uzliesmošanu un izraisīt 
ugunsgrēku. 

• Pēc degvielas uzpildes uz-
sākšanas neiesēdieties at-
pakaļ mašīnā. Statiskās 
enerģijas uzkrāšanos var iz-
raisīt pieskaršanās jebkuram 
priekšmetam vai audumam, 
kas spēj ģenerēt statisko 
elektrību.
Statiskās elektrības izlāde var 
aizdedzināt degvielas izga-
rojumus, izraisot ugunsgrē-
ku. Ja obligāti nepieciešams 
iekāpt automašīnā, vēlreiz 
likvidējiet potenciāli uzkrā-
to statisko enerģiju, ar kailu 
roku pieskaroties kādai savas 
automašīnas metāla detaļai, 
drošā attālumā no degvielas 
uzpildes kakliņa, sprauslas 
vai cita benzīna avota.

• Pirms degvielas uzpildes ob-
ligāti pārvietojiet pārslēgsvi-
ru pozīcijā P (stāvvieta) (au-
tomātiskajai ātrumkārbai / 
dubultā sajūga ātrumkārbai), 
pirmajā pārnesumā vai pozī-
cijā R (atpakaļgaita) (manuā-
lajai ātrumkārbai), aktivizējiet 
stāvbremzi un pārslēdziet 
aizdedzes slēdzi pozīcijā 
LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts). 
Ar dzinēju saistītu elektrisko 
komponentu radītās dzirkste-
les var aizdedzināt degvielas 
izgarojumus, izraisot uguns-
grēku.

• Ja izmantojat ražotāja apstip-
rinātu portatīvu degvielas 
rezervuāru, pirms degvielas 
uzpildes obligāti novietojiet 
rezervuāru uz zemes. Statis-
kās elektrības izlāde no re-
zervuāra var aizdedzināt deg-
vielas izgarojumus, izraisot 
ugunsgrēku. Kad ir uzsākta 
degvielas uzpilde, turpiniet 
pieskarties automašīnai ar 
kailu roku, līdz uzpilde ir pa-
beigta.
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• Izmantojiet tikai ražotāja ap-
stiprinātus portatīvus plast-
masas degvielas rezervuā-
rus, kas ir paredzēti benzīna 
pārvietošanai un uzglabāša-
nai.

• Nelietojiet sērkociņus vai 
šķiltavas, nesmēķējiet un ne-
atstājiet aizdegtu cigareti au-
tomašīnā, atrodoties gāzes 
uzpildes stacijā, jo īpaši deg-
vielas uzpildes laikā. 

• Nepārpildiet automašīnas 
degvielas tvertni, tas var iz-
raisīt degvielas izlīšanu.

• Ja degvielas uzpildes laikā 
sākas ugunsgrēks, attālinie-
ties no automašīnas un neka-
vējoties sazinieties ar gāzes 
uzpildes stacijas pārvaldnie-
ku, kā arī sazinieties ar vietē-
jo ugunsdzēsības dienestu. 
Sekojiet šo personu sniegta-
jām drošības norādēm.

• Ja tiek izsmidzināta degviela 
zem spiediena, tā var noklāt 
jūsu drēbes vai ādu, un līdz 
ar to radīt ugunsgrēka un 
apdegumu risku. Noņemiet 
degvielas vāciņu uzmanīgi un 
lēnām. Ja vāciņš laiž ārā deg-
vielu vai dzirdama šņākšanas 
skaņa, pagaidiet, līdz šie aps-
tākļi pāriet, pirms pilnībā no-
ņemt vāciņu.

• Neaizmirstiet pārbaudīt, vai 
degvielas tvertnes vāciņš ir 
stingri uzskrūvēts, lai novēr-
stu degvielas noplūdes ie-
spēju, ja noris satiksmes ne-
gadījums.

i Informācija 
Neaizmirstiet uzpildīt automašīnu sa-
skaņā ar "Degvielas prasībām", kas 
norādītas Ievadā.

•
PIEZĪME

Neizlejiet degvielu uz automašī-
nas ārējām virsmām. Jebkāda 
degviela, kas izlieta uz krāsotām 
virsmām, var sabojāt krāsoju-
mu.

• Ja degvielas uzpildes vāciņam 
nepieciešama nomaiņa, izman-
tojiet tikai oriģinālos HYUNDAI 
vāciņus vai līdzvērtīgus vāci-
ņus, kas paredzēti jūsu automa-
šīnai. Nepareizs degvielas uzpil-
des vāciņš var izraisīt būtiskus 
degvielas sistēmas vai emisiju 
kontroles sistēmas traucēju-
mus.
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InSTRuMEnTu pAnELIS

OPDE040499/OPDE040100

1. Tahometrs 
2. Spidometrs
3. Dzinēja dzesēšanas šķidruma 

temperatūras mērītājs
4. Degvielas daudzuma mērītājs
5. Brīdinājuma un indikatoru lam-

piņas
6. LCD ekrāns (ieskaitot brauciena 

datoru)

Faktiskais automašīnas ins-
trumentu panelis var atšķir-
ties no ilustrācijā redzamā.
Sīkākai informācijai skatiet sa-
daļu “Mērierīces un skaitītāji” 
šajā nodaļā.

� A tips

� B tips

PDe MHEV-Latvian.indb   51 2020-07-07   �� 7:48:09



3-52

Jūsu automašīnas ērtības funkcijas    

Instrumentu paneļa vadība
Instrumentu paneļa apgaismo-
jums 

OPD046049

Ja automašīnas pozīcijas lukturi vai 
priekšējie lukturi ir ieslēgti, nospie-
diet apgaismojuma vadības pogu, 
lai pielāgotu instrumentu paneļa ap-
gaismojuma spilgtumu.
Nospiežot apgaismojuma vadības 
pogu, tiek noregulēts arī iekšējā slē-
džu apgaismojuma spilgtums. 

 BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst veikt instrumentu pa-
neļa noregulēšanu braukšanas 
laikā. Tas var izraisīt zaudētu 
kontroli pār automašīnu un se-
kojošu negadījumu, smagas 
traumas, nāvi vai automašīnas 
bojājumus.

•

OOSH049004L

Tiek rādīts instrumentu paneļa ap-
gaismojuma spilgtums.

• Ja spilgtums sasniedz maksimālo 
vai minimālo līmeni, izskan skaņas 
signāls.
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Mērierīces un skaitītāji
Spidometrs

• MPH (jūdzes 
stundā), km/h

� A tips
• km/h

OPDE046102/OPDE046109

OPDE040423

� B tips

Spidometrs norāda automašīnas āt-
rumu kilometros stundā (km/h) un/
vai jūdzēs stundā (MPH).

Tahometrs

• Dīzeļdegvielas 
dzinējs

� A tips
• Benzīna dzinējs

OPDE046104/OPDE046105

• Dīzeļdegvielas 
dzinējs

� B tips
• Benzīna dzinējs

OPDE040424/OPDE040500

Tahometrs norāda aptuveno dzinē-
ja apgriezienu skaitu minūtē (apgr./
min).

Izmantojiet tahometru, lai atlasītu 
piemērotus pārnesumu pārslēgša-
nas brīžus un novērstu dzinēja lieto-
šanu pie pārāk zema vai pārāk aug-
sta apgriezienu skaita.

PIEZĪME

Nelietojiet dzinēju tahometra 
SARKANAJĀ ZONĀ. Tas var izrai-
sīt smagus dzinēja bojājumus.
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Dzinēja dzesēšanas šķidruma 
temperatūras mērītājs

OPDE046106

� A tips

OPDE040425

� B tips

Šī mērierīce norāda dzinēja dzeses 
šķidruma temperatūru, kad aizdedzes 
slēdzis atrodas ieslēgtā pozīcijā.

PIEZĪME

Ja mērierīces rādītājs iziet no nor-
mālā diapazona "130” pozīcijas 
virzienā, tas norāda uz pārkarša-
nu, kas var izraisīt dzinēja bojāju-
mus.
Nedrīkst turpināt braukt ar pārkar-
sušu dzinēju. Ja dzinējs pārkarst, 
skatiet sadaļu “Ja dzinējs pār-
karst” 6. nodaļā .

 BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst noņemt radiatora vā-
ciņu, kamēr dzinējs ir karsts. 
Dzinēja dzeses šķidrums atro-
das zem spiediena un var izrai-
sīt smagus apdegumus. Pirms 
dzeses šķidruma papildināša-
nas tvertnē pagaidiet, līdz dzi-
nējs atdziest.

Degvielas daudzuma mērītājs

OPDE046107

� A tips

OPDE040426

� B tips

Šī mērierīce norāda aptuveno deg-
vielas tvertnē atlikušās degvielas 
daudzumu.
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•
i Informācija 
Degvielas tvertnes tilpums ir norā-
dīts 8. nodaļā.

• Degvielas mērierīci papildina zema 
degvielas līmeņa indikators, kas ie-
degas, kad degvielas tvertne ir gan-
drīz tukša.

• Nogāzēs vai likumos degvielas mē-
rierīces rādītājs var svārstīties, vai 
arī zema degvielas līmeņa indika-
tors var iedegties ātrāk nekā paras-
ti, jo degviela tvertnē pārvietojas.

 BRĪDINĀJUMS

Tukša degvielas tvertne var 
apdraudēt automašīnā esošos 
cilvēkus.
Kad iedegas brīdinājuma indi-
kators vai kad mērierīces rādī-
tājs pietuvojas “0” līmenim, ne-
pieciešams pēc iespējas ātrāk 
apstāties un uzpildīt degvielu.

PIEZĪME

Izvairieties no braukšanas pie ļoti 
zema degvielas līmeņa. Tukša 
degvielas tvertne var izraisīt dzi-
nēja aizdedzes kļūmes un sekojo-
šus katalizatora bojājumus.

Āra temperatūras mērierīce

OPDE046140

� A tips

OPDE040427

� B tips
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Šī mērierīce norāda pašreizējo 
āra temperatūru ar Celsija (°C) vai 
Fārenheita grādos.
- Temperatūras diapazons: aptuveni 

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Āra temperatūras rādījums ekrānā 
var nemainīties uzreiz līdzīgi taho-
metram, lai nenovērstu vadītāja uz-
manību.
Lai mainītu temperatūras mērvienī-
bas no °C uz °F vai no °F uz °C:
- Lietotāja iestatījumu režīms instru-

mentu panelī: temperatūras mēr-
vienību iespējams mainīt sadaļā 
"Other Features - Temperature 
unit" (Citas iespējas - Temperatū-
ras mērvienība).

- Automātiskā klimata kontroles sis-
tēma: nospiežot izslēgšanas pogu,  
3 sekundes vai ilgāk turiet nospies-
tu pogu AUTO.

Instrumentu paneļa un klimata kon-
troles sistēmas temperatūras mēr-
vienība mainīsies nekavējoties. 

Odometrs

OPDE046141

� A tips

OPDE040428

� B tips

Odometrs norāda kopējo automašī-
nas nobraukumu, to var izmantot, lai 
noteiktu, kad ir jāveic periodiskā teh-
niskā apkope.

Attālums līdz tukšai degvielas 
tvertnei

OJS048328

� A tips

OPDE040429

� B tips
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• Attālums līdz tukšai degvielas 
tvertnei ir attālums, kuru automa-
šīna var nobraukt, izmantojot deg-
vielas tvertnē atlikušo degvielu.

• Ja prognozētais attālums ir ma-
zāks par 1 km (1 jūdzi), brauciena 
dators kā attālumu līdz tukšai deg-
vielas tvertnei rādīs “---”.

•
i Informācija 
Ja automašīna neatrodas uz līdze-
nas zemes vai ka akumulatora elek-
trības padeve ir pārtraukta, tad 
funkcija, kas aprēķina attālumu 
līdz tukšai degvielas tvertnei, var 
nedarboties pareizi.

• Attālums līdz tukšai degvielas 
tvertnei var atšķirties no faktiskā 
nobraucamā attāluma, jo tā ir tikai 
prognoze.

• Brauciena dators var nespēt konsta-
tēt papildu degvielu, ja automašīnu 
papildina ar mazāk nekā 6 litriem 
(1,6 galonu) degvielas.

• Attālums līdz tukšai degvielas 
tvertnei var būtiski atšķirties at-
karībā no braukšanas apstākļiem, 
braukšanas stila un automašīnas 
stāvokļa.

Ātrumkārbas pārslēgsviras 
indikators
Manuālās ātrumkārbas pārs-
lēgsviras indikators (ja ir aprī-
kots)

OPDE046142

� A tips

OTM048169L

� B tips

Šis indikators braukšanas laikā no-
rāda, kurš pārnesums ir ieteikts, lai 
taupītu degvielu.
• Pārslēgšanās uz augstāku pārne-

sumu: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
• Pārslēgšanās uz zemāku pārnesu-

mu: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Piemēram
 : Norāda, ka ieteicams pārslēg-

ties uz augšu uz 3. pārnesumu 
(pašreiz pārslēgsvira atrodas 2. 
vai 1. pārnesumā).

 : Norāda, ka ieteicams pārslēg-
ties uz leju uz 3. pārnesumu 
(pašreiz pārslēgsvira atrodas 
4., 5. vai 6. pārnesumā).

Ja sistēma nedarbojas pareizi, indi-
kators netiek rādīts.
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Automātiskās ātrumkārbas 
pārslēgsviras indikators (ja ir 
aprīkots)

OTL045132

� A tips

OTM048114

� B tips

Šis indikators rāda, kura automātis-
kās ātrumkārbas pārslēgsviras pozī-
cija ir aktīva.
• Stāvvieta: P
• Atpakaļgaita: R
• Neitrālā pozīcija: N
• Braukšana: D
• Manuālās pārslēgšanas režīms : 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Divsajūgu ātrumkārbas pārs-
lēgsviras indikators (ja ir aprī-
kots)

OTL045132

� A tips

OPDE040431

� B tips
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Šis indikators rāda, kura pārslēgsvi-
ras pozīcija ir aktīva.
• Stāvvieta: P
• Atpakaļgaita: R
• Neitrālā pozīcija: N
• Braukšana: D
• Manuālās pārslēgšanas režīms : 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Automātiskās ātrumkārbas / 
divsajūgu ātrumkārbas pārs-
lēgsviras indikators (Eiropai; ja 
ir aprīkots)

OPDE046142

� A tips

OPDE040430

� B tips

Manuālās pārslēgšanas režīmā šis 
indikators braukšanas laikā norāda, 
kurš pārnesums ir ieteikts, lai taupītu 
degvielu.
• Automātiskās ātrumkārbas pārs-

lēgsviras indikators
- Pārslēgšanās uz augstāku pār-

nesumu: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Pārslēgšanās uz zemāku pārne-

sumu: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5
• Divsajūgu pārnesumu kārbas pār-

slēgsviras indikators
- Pārslēgšanās uz augstāku pārne-

sumu: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7
- Pārslēgšanās uz zemāku pārne-

sumu: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6

Piemēram
 : norāda, ka vēlama pārslēgša-

nās uz 3. pārnesumu (pašlaik 
pārnesumsvira atrodas 1. vai 2. 
pārnesumā).

 : norāda, ka vēlama pārslēgša-
nās uz 3. pārnesumu (pašlaik 
pārnesumsvira atrodas 4., 5. 
vai 6. pārnesumā).

Ja sistēma nedarbojas pareizi, indi-
kators netiek rādīts.
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Brīdinājuma un indikatoru 
lampiņas

i Informācija 
Pēc dzinēja iedarbināšanas pārlie-
cinieties, ka visas brīdinājuma lam-
piņas ir izdzisušas. Ja kāda lampiņa 
joprojām deg, tas norāda, ka ir kon-
statēta problēma, kurai nepieciešams 
pievērst uzmanību.

Drošības gaisa spilve-
na brīdinājuma lam-
piņa
Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 6 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta SRS kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Drošības jostas brīdi-
nājuma lampiņa

Šī brīdinājuma lampiņa informē vadī-
tāju, ka drošības josta nav piesprā-
dzēta.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Drošības siksnas” 2. nodaļā.

Stāvbremzes un brem-
žu šķidruma brīdināju-
ma lampiņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm.
- Tā paliek iedegta, ja ir aktivizēta 

stāvbremze.
• Kad stāvbremze tiek aktivizēta.
• Kad bremžu šķidruma līmenis tver-

tnē ir zems.
- Ja brīdinājuma lampiņa deg, ka-

mēr stāvbremze ir atlaista, tas 
norāda, ka bremžu šķidruma lī-
menis tvertnē ir zems.

PDe MHEV-Latvian.indb   60 2020-07-07   �� 7:48:13



3-61

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

Ja kad bremžu šķidruma līmenis 
tvertnē ir zems:
1. Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai 

drošajai apstāšanās vietai un ap-
turiet automašīnu.

2. Pie izslēgta dzinēja nekavējoties 
pārbaudiet bremžu šķidruma līme-
ni un papildiniet, ja nepieciešams 
(Sīkākai informācijai skatiet 
sadaļu “Bremžu šķidrums” 7. 
nodaļā). Pēc bremžu šķidruma 
pievienošanas pārbaudiet visus 
bremžu komponentus, lai pārlieci-
nātos, ka nav noplūžu. Ja konsta-
tējat bremžu šķidruma noplūdi, vai 
ja brīdinājuma lampiņa neizdziest, 
vai ja bremzes nedarbojas pareizi, 
nedrīkst turpināt braukt. Mēs iesa-
kām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

Dubultā diagonālā bremžu sistēma
Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
dubulto diagonālo bremžu sistēmu. 
Tas nozīmē, ka vienas sistēmas at-
teices gadījumā, otra sistēma, kas 
kontrolē bremzēšanu diviem rite-
ņiem, joprojām darbosies.
Ja darbojas tikai viena no divām sis-
tēmām, automašīnas apturēšanai 
nepieciešama dziļāka un spēcīgāka 
pedāļa nospiešana.
Turklāt automašīnas bremzēšanas 
ceļš būs garāks, jo darbosies tikai 
daļa no bremzēm.
Ja braukšanas laikā notiek bremžu 
atteice, pārslēdzieties uz zemāku 
pārnesumu, lai izmantotu papildu 
dzinēja bremzēšanu, un apturiet au-
tomašīnu, līdzko ir droši to darīt.

 BRĪDINĀJUMS

Stāvbremzes un bremžu šķid-
ruma brīdinājuma lampiņa
Braukšana ar automašīnu, ka-
mēr ir iedegta brīdinājuma 
lampiņa, ir bīstama. Ja stāv-
bremzes un bremžu šķidruma 
brīdinājuma lampiņa deg, ka-
mēr stāvbremze ir atlaista, tas 
norāda, ka bremžu šķidruma 
līmenis ir zems.
Ja tā notiek, mēs iesakām no-
gādāt transportlīdzekli uz pār-
baudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.
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Antibloķēšanas brem-
žu sistēmas (ABS) 
brīdinājuma lampiņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta ABS kļūme (nor-

mālā bremžu sistēma joprojām 
darbosies, tomēr tai nepalīdzēs 
antibloķēšanas bremžu sistēma).
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Elektroniskās brem-
zēšanas spēka sadalī-
šanas (EBD) sistēmas 
brīdinājuma lampiņa

Šīs divas brīdinājuma lampiņas 
vienlaicīgi deg braukšanas laikā:
• Kad ir iespēja, ka ABS un parastā 

bremžu sistēma var nestrādāt pa-
reizi.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

 BRĪDINĀJUMS

Elektroniskās bremzēšanas 
spēka sadalīšanas (EBD) sistē-
mas brīdinājuma lampiņa
Ja vienlaicīgi deg ABS un stāv-
bremzes un bremžu šķidruma 
brīdinājuma lampiņa, bremžu 
sistēma nespēs pareizi darbo-
ties, un pēkšņas bremzēšanas 
laikā var rasties neprognozēja-
mas un bīstamas situācijas.
Ja tā notiek, izvairieties no 
braukšanas lielā ātrumā un 
pēkšņas bremzēšanas.
Mēs iesakām pēc iespējas āt-
rāk nogādāt automašīnu pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja 
uz pārbaudi.
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i Informācija - Elektroniskās 
bremzēšanas spēka sadalīša-
nas (EBD) sistēmas brīdināju-
ma lampiņa

Ja ir iedegta ABS brīdinājuma lampi-
ņa vai gan ABS, gan stāvbremzes un 
bremžu šķidruma brīdinājuma lam-
piņa, tad spidometrs, odometrs vai 
brauciena kilometrāžas mērītājs var 
nedarboties. Turklāt var iedegties 
EPS brīdinājuma lampiņa, un var pie-
augt vai samazināties stūrēšanai ne-
pieciešamais spēks.
Ja tā notiek, mēs iesakām pēc iespējas 
ātrāk nogādāt automašīnu pie piln-
varota HYUNDAI izplatītājā uz pār-
baudi.

Elektroniskās stāv-
bremzes (EPB) brīdi-
nājuma lampiņa (ja ir 
aprīkots)

EPB

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Kad tiek konstatēta EPB kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

i Informācija 
Elektroniskās stāvbremzes (EPB) brī-
dinājuma lampiņa var iedegties, ja 
iedegas Elektroniskās stabilitātes va-
dības (ESC) indikators, norādot, ka 
ESC nedarbojas pareizi (Tas neliecina 
par EPB kļūmi).

Automātiskās notu-
rēšanas indikatora 
lampiņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• [Baltā krāsā] Kad aktivizējat auto-

mātiskās noturēšanas sistēmu, no-
spiežot pogu AUTO HOLD.

• [Zaļā krāsā] Kad pilnībā apturat au-
tomašīnu, nospiežot bremžu pedā-
li, kamēr ir aktivizēta automātiskās 
noturēšanas sistēma.

• [Dzeltenā krāsā] Ja ir konstatēta 
Automātiskās noturēšanas sistē-
mas darbības kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Automātiskā noturēšana (“Auto 
Hold”)” 5. nodaļā.
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Stūres iekārtas ar 
pastiprinātāju (EPS) 
brīdinājuma lampiņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta EPS kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Kļūmes indikatora 
lampiņa (MIL)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta emisiju vadības 

sistēmas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

PIEZĪME

Braukšana ar iedegtu kļūmes indi-
katora lampiņu (MIL) var izraisīt 
bojājumus emisiju vadības sistē-
mai, kas var negatīvi ietekmēt au-
tomašīnas vadāmību un/vai deg-
vielas patēriņu.

PIEZĪME - Benzīna dzinējs
Ja iedegas kļūmes indikatora lam-
piņa (MIL), iespējami katalizatora 
bojājumi, kas var izraisīt dzinēja 
jaudas zudumu.
Ja tā notiek, mēs iesakām pēc ie-
spējas ātrāk nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītājā 
uz pārbaudi.

PIEZĪME - Dīzeļdegvielas dzinējs
Ja mirgo kļūmes indikatora lam-
piņa (MIL), tas norāda, ka var būt 
konstatēta ar dzinēja vadības sis-
tēmu saistīta kļūda, kas var izrai-
sīt dzinēja jaudas zudumu, troksni 
sadegšanas laikā, un sliktu emisi-
ju sniegumu.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogā-
dāt dzinēja vadības sistēmu uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.
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Uzlādes sistēmas brī-
dinājuma lampiņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Kad pastāv maiņstrāvas ģenerato-

ra vai elektriskās uzlādes sistēmas 
kļūme.

Ja pastāv maiņstrāvas ģeneratora 
vai elektriskās uzlādes sistēmas 
kļūme:
1. Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai 

drošajai apstāšanās vietai un ap-
turiet automašīnu.

2. Izslēdziet dzinēju un pārbaudiet, 
vai maiņstrāvas ģeneratora siksna 
nav vaļīga vai plīsusi. 
Ja siksna ir pareizi noregulēta, 
iespējams, ka pastāv problēma 
elektriskajā uzlādes sistēmā.
Ja tā notiek, mēs iesakām pēc ie-
spējas ātrāk nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītājā 
uz pārbaudi.

Dzinēja eļļas spiedie-
na brīdinājuma lam-
piņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja dzinēja eļļas spiediens ir zems.

Ja dzinēja eļļas spiediens ir zems:
1. Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai 

drošajai apstāšanās vietai un ap-
turiet automašīnu.

2. Izslēdziet dzinēju un pārbaudiet 
motoreļļas līmeni (Sīkākai infor-
mācijai skatiet sadaļu “Motoreļ-
ļa” 7. nodaļā). Ja līmenis ir zems, 
papildiniet nepieciešamo eļļu.
Ja brīdinājuma lampiņa neizdziest 
arī pēc eļļas papildināšanas, vai 
ja eļļa nav pieejama, mēs iesa-
kām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

•
PIEZĪME

Ja dzinējs netiek izslēgts uzreiz 
pēc Dzinēja eļļas spiediena brī-
dinājuma lampiņas iedegšanās, 
var tikt izraisīti smagi bojājumi.

• Ja brīdinājum lampiņa neiz-
dziest, kamēr dzinējs darbojas, 
tas liecina par iespējamiem no-
pietniem dzinēja bojājumiem vai 
darbības kļūmēm. Tādā gadīju-
mā:
1. Apturiet automašīnu, tiklīdz to 

var droši izdarīt.
2. Izslēdziet dzinēju un pārbau-

diet eļļas līmeni. Ja eļļas līme-
nis ir zems, papildiniet moto-
reļļu līdz nepieciešamajam 
līmenim.

3. Atkal ieslēdziet dzinēju. Ja 
brīdinājuma lampiņa neiz-
dziest pēc dzinēja iedarbinā-
šanas, nekavējoties izslēdziet 
dzinēju. Ja tā notiek, mēs ie-
sakām nogādāt transportlī-
dzekli uz pārbaudi pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja.
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Zema degvielas līme-
ņa brīdinājuma lam-
piņa

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Kad degvielas tvertne ir gandrīz 

tukša.
Pēc iespējas ātrāk papildiniet deg-
vielu.

PIEZĪME

Braukšana ar iedegtu zema deg-
vielas līmeņa brīdinājuma lampi-
ņu vai ar degvielas līmeni zem at-
zīmes “0” var izraisīt dzinēja 
aizdedzes kļūmes un katalizatora 
bojājumus (ja ir uzstādīts aprīko-
jums).

Galvenā brīdinājuma 
lampiņa

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja tiek konstatēta zemāk norādīto 

sistēmu kļūme.
- Low washer fluid (Zems maz-

gāšanas šķidruma līmenis) (ja ir 
aprīkots)

- Ārējo lukturu darbības traucēju-
mi (ja ir aprīkots)

- Tālo gaismu palīga (HBA) kļūme 
(ja ir aprīkots)

- Aklā punkta sadursmes brīdinā-
juma (BCW) sistēmas kļūme (ja 
ir aprīkots)

- Priekšējās sadursmes novērša-
nas palīgsistēmas (FCA) kļūme 
(ja ir aprīkots) 

- Viedās ātruma ierobežojuma brī-
dinājuma sistēmas (ISLW) kļūme 
(ja ir aprīkots)

- Viedās kruīza kontroles (SCC) 
kļūme (ja ir aprīkots)

- Riepu spiediena pārraudzības 
sistēma (TPMS, ja ir aprīkots)

Lai identificētu precīzu informāciju 
par brīdinājumu, izmantojiet LCD 
ekrānu.
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Zema riepu spiediena 
brīdinājuma lampiņa 
(ja ir aprīkots)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai  dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja vienai vai vairākām riepām ir 

ievērojami pārāk zems spiediens.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Riepu spiediena pārraudzības 
sistēma (TPMS)” 6. nodaļā.

Šī brīdinājuma lampiņa paliek ie-
degta pēc tam, kad tā apmēram 60 
sekundes mirgo, vai arī tā atkārtoti 
iedegas un izdziest ar apmēram 3 
sekunžu intervālu: 
• Ja tiek konstatēta TPMS kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām pēc ie-
spējas ātrāk nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītājā 
uz pārbaudi.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Riepu spiediena pārraudzības 
sistēma (TPMS)” 6. nodaļā.

 BRĪDINĀJUMS

Droša apstāšanās
• TPMS nevar brīdināt par no-

pietniem un pēkšņiem riepas 
bojājumiem, ko izraisa ārēji 
faktori.

• Ja jūtat, ka automašīna ir ne-
stabila, nekavējoties noņe-
miet kāju no gāzes pedāļa, pa-
kāpeniski un viegli nospiediet 
bremžu pedāli, un lēnām no-
brauciet no ceļa drošā vietā.

Degvielas filtra brīdi-
nājuma lampiņa (dīzeļ-
degvielas dzinējam)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja degvielas filtra iekšpusē ir uz-

krājies ūdens.
Tādā gadījumā likvidējiet ūdeni 
degvielas filtra iekšpusē.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Degvielas filtrs” 7. nodaļā.

•
PIEZĪME

Kad iedegas degvielas filtra brī-
dinājuma lampiņa, iespējams, 
ka var samazināties dzinēja jau-
da (automašīnas ātrums un 
tukšgaitas ātrums).

• Ja turpināsiet braukt ar iedegtu 
brīdinājuma lampiņu, var sabo-
jāt dzinēja detaļas (iesmidzinā-
tāju, augstspiediena degvielas 
sūkni). Ja tā notiek, mēs iesa-
kām pēc iespējas ātrāk nogā-
dāt automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītājā uz pārbau-
di.
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Izplūdes sistēmas 
(GPF) brīdinājuma 
lampiņa (dīzeļa dzi-
nējs, ja ir aprīkots)
Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja tiek konstatēta  dīzeļa cietdaļiņu 

filtra (DPF) sistēmas kļūme.
Ja iedegas šī brīdinājuma lampiņa, 
tā var izslēgties,  ja automašīna 
brauc šādos apstākļos:
- pie vairāk nekā 60 km/h (37 jū-

dzēm stundā) vai
- pie augstāka pārnesuma par 2. 

pārnesumu un aptuveni 1500-
2500 dzinēja apgriezieniem mi-
nūtē noteiktā laikā (aptuveni 25 
minūtēs).

Ja šī brīdinājuma lampiņa mirgo par 
spīti šīs procedūras veikšanai (vien-
laicīgi LCD ekrānā tiek rādīts brīdi-
nājuma paziņojums), ieteicams, lai 
pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veik-
tu DPF sistēmas pārbaudi.

PIEZĪME

Ja ilgu laiku turpināt braukt ar ie-
degtu DPF brīdinājuma lampiņu, 
DPF sistēma var ciest bojājumus 
un var pasliktināties degvielas pa-
tēriņš.

Izplūdes sistēmas 
(GPF) brīdinājuma 
lampiņa (benzīna dzi-
nējs, ja ir aprīkots)
Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja tiek sasniegts noteikts uzkrāto 

kvēpu daudzums.
• Ja iedegas šī brīdinājuma lampiņa, 

tā var izslēgties,  ja automašīna 
brauc šādos apstākļos:
- ātrāk par 80 km/h (50 jūdzēm 

stundā) aptuveni 30 minūtes 
(augstāk par 3. pārnesumu ar 
aptuveni 1500-4000 dzinēja 
apgr./min).

Ja šī brīdinājuma lampiņa mirgo par 
spīti šīs procedūras veikšanai (vien-
laicīgi LCD ekrānā tiek rādīts brīdi-
nājuma paziņojums), ieteicams, lai 
pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veik-
tu GPF sistēmas pārbaudi.

PIEZĪME

Ja ilgu laiku turpināt braukt ar ie-
degtu GPF brīdinājuma lampiņu, 
GPF sistēma var ciest bojājumus 
un var pasliktināties degvielas pa-
tēriņš.

PDe MHEV-Latvian.indb   68 2020-07-07   �� 7:48:13



3-69

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

Kvēles indikatora lam-
piņa (dīzeļdegvielas 
dzinējam)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja dzinējam tiek veikta iepriekšē-

jā uzsildīšana, kamēr aizdedzes 
atslēga ir pagriezta vai dzinēja ie-
darbināšanas/apturēšanas poga ir 
nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
- Dzinēju var iedarbināt, kad kvē-

les indikatora lampiņa nodziest.
- Iedegšanās laiks ir atkarīgs no 

dzinēja dzeses šķidruma tempe-
ratūras, gaisa temperatūras un 
akumulatora stāvokļa.

Ja indikatora lampiņa paliek iedegta 
vai mirgo, kad dzinējs ir uzsilis vai 
braukšanas laikā, tas var norādīt 
uz dzinēja iepriekšējās uzsildīšanas 
sistēmas kļūmi.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

i Informācija 
Ja dzinējs neiedarbojas 10 sekunžu 
laikā pēc iepriekšējās uzsildīšanas 
pabeigšanas, iestatiet aizdedzes slēdzi 
vai dzinēja iedarbināšanas/izslēgša-
nas pogu uz LOCK (Bloķēts) vai OFF 
(Izslēgts) pozīciju uz 10 sekundēm, un 
tad atkal uz ON (Ieslēgts) pozīciju, lai 
vēlreiz veiktu dzinēja iepriekšējo uz-
sildīšanu.

SCR brīdinājuma lam-
piņa (dīzeļdegvielas 
dzinējs, ja ir aprīkots)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja degvielas tvertne ir gandrīz tuk-

ša.
Ja karbamīda šķīduma tvertne ir 
gandrīz tukša:

• Uzpildiet urīnvielas šķīdumu, tik-
līdz iespējams.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Zema urīnvielas šķīduma brī-
dinājuma paziņojums” 7 nodaļā.
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Elektroniskās stabi-
litātes vadības (ESC) 
indikatora lampiņa (ja 
ir aprīkots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta ESC sistēmas 

kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Šī indikatora lampiņa mirgo:
• Kad ESC darbojas.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Elektroniskā stabilitātes vadī-
ba (ESC)” 5. nodaļā.

Elektroniskās stabi-
litātes vadības (ESC) 
OFF indikatora lampi-
ņa (ja ir aprīkots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja deaktivizējat ESC sistēmu, no-

spiežot ESC izslēgšanas pogu.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Elektroniskā stabilitātes vadī-
ba (ESC)” 5. nodaļā.

Automātiskās apstā-
šanās indikatora lam-
piņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja dzinējs pāriet ISG (tukšgaitas 

apstāšanās un iedarbināšanas) 
sistēmas tukšgaitas apstāšanās 
režīmā.

Šī indikatora lampiņa mirgo:
• Kad tiek veikta automātiskā star-

tēšana, AUTO STOP indikators 
instrumentu panelī mirgos 5 se-
kundes.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “ISG (tukšgaitas apstāšanās un 
iedarbināšanas) sistēma’’ 5. no-
daļā.

i Informācija 
Kad dzinējs automātiski palaiž ISG 
sistēmu, dažas brīdinājuma lampiņas 
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS vai stāv-
bremzes brīdinājuma lampiņa) var uz 
dažām sekundēm iedegties. 
To izraisa zems akumulatora sprie-
gums. Tas nenozīmē, ka sistēma strā-
dā nepareizi.
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Imobilaizera indikato-
ra lampiņa (bez viedās 
atslēgas) (ja ir aprī-
kots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja automašīna nosaka imobi-

laizera klātbūtni atslēgā, kamēr 
aizdedzes slēdzis ir apgriezts ie-
slēgtā pozīcijā.
- Tādā gadījumā jūs varat iedarbi-

nāt dzinēju.
- Indikatora lampiņa izslēdzas pēc 

dzinēja iedarbināšanas.

Šī indikatora lampiņa mirgo:
• Ja tiek konstatēta imobilaizera sis-

tēmas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Imobilaizera indikato-
ra lampiņa (ar viedo 
atslēgu) (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas līdz 
30 sekundēm:
• Ja automašīna konstatē, ka viedā 

atslēga atrodas automašīnā un 
dzinēja iedarbināšanas/apturēša-
nas poga atrodas ACC vai ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tādā gadījumā jūs varat iedarbi-

nāt dzinēju.
- Indikatora lampiņa izslēdzas pēc 

dzinēja iedarbināšanas.

Šī indikatora lampiņa dažas sekun-
des mirgo.
• Ja viedā atslēga neatrodas auto-

mašīnas iekšpusē.
- Tādā gadījumā nevarat iedarbi-

nāt dzinēju.

Šī indikatora lampiņa iedegas 
uz apmēram 2 sekundēm un tad 
izdziest:
• Ja viedā atslēga atrodas automa-

šīnas iekšpusē un dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas poga ir 
ieslēgta, tomēr automašīna nespēj 
detektēt viedo atslēgu.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Šī indikatora lampiņa mirgo:
• Ja viedās atslēgas akumulatora 

uzlādes līmenis ir zems.
- Tādā gadījumā nevarat iedarbi-

nāt dzinēju. Tomēr jūs varat ie-
darbināt dzinēju, ar viedo atslēgu 
nospiežot dzinēja iedarbināša-
nas/izslēgšanas pogu. (Sīkāku 
informāciju skatiet 5. nodaļā 
“Dzinēja iedarbināšana”).

• Ja tiek konstatēta imobilaizera sis-
tēmas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
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Pagrieziena signāla 
indikatora lampiņa

Šī indikatora lampiņa mirgo:
• Kad lietojat pagrieziena signālus.

Zemāk aprakstītās situācijas liecina 
par iespējamu pagrieziena signālu 
sistēmas kļūmi.
- Pagrieziena signāla indikatora 

lampiņa deg, bet nemirgo
- Pagrieziena signāla indikatora 

lampiņa ātri mirgo
- Pagrieziena signāla indikatora 

lampiņa neiedegas vispār
Ja novērojat minētās situācijas, mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

Tuvo gaismu indi-
katora lampiņa (ja ir 
aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir ieslēgti priekšējie lukturi.

Tālo gaismu indikato-
ra lampiņa

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja priekšējie lukturi ir ieslēgti un at-

rodas tālo gaismu pozīcijā.
• Ja pagrieziena signāla svira ir pa-

vilkta apdzīšanas signalizēšanas 
pozīcijā.

Tālo gaismu palīga 
(TGP) indikatora lam-
piņa (ja ir aprīkots)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas: 
• Ja tālās gaismas ir ieslēgtas un 

gaismu slēdzis atrodas AUTO 
gaismu pozīcijā.

• Ja jūsu automašīna detektē pre-
tīmbraucošus vai priekšā brauco-
šus transportlīdzeklis, tālo gaismu 
palīgs automātiski pārslēdzas no 
tālajām uz tuvajām gaismām.

Sīkākai informācijai skatiet sa-
daļu “Tālo gaismu palīgs (HBA)” 
šajā nodaļā.

Ieslēgtu gaismu indi-
katora lampiņa

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir ieslēgti aizmugurējie vai priek-

šējie lukturi.
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Priekšējā miglas luk-
tura indikatora lampi-
ņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir ieslēgti priekšējie miglas luk-

turi.

Aizmugurējā miglas 
luktura indikatora 
lampiņa
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir ieslēgti aizmugurējie miglas 

lukturi.

LED priekšējo lukturu 
brīdinājuma lampiņa 
(ja ir aprīkots)

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta  ieslēg-
tā pozīcijā.

• Ja tiek konstatēta LED priekšējā 
luktura kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

Šī brīdinājuma lampiņa mirgo:
Katru reizi, kad tiek konstatēta ar 
LED priekšējiem lukturiem saistītas 
detaļas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

PIEZĪME

Nepārtraukta braukšana ar iedeg-
tu vai mirgojošu LED priekšējo 
lukturu brīdinājuma lampiņu var 
saīsināt LED priekšējo lukturu 
kalpošanas mūžu.

Kruīza indikatora lam-
piņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir aktivizēta kruīza kontroles sis-

tēma.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Kruīza kontroles sistēma” 5 
nodaļā.

Ātruma ierobežotāja 
indikatora lampiņa (ja 
ir aprīkots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja ir aktivizēts ātruma ierobežo-

tājs. 

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Ātruma ierobežotāja vadības 
sistēma” 5 nodaļā.
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SPORT režīma indi-
katora lampiņa (ja ir 
aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas
• Kad izvēlaties “SPORT” režīmu kā 

braukšanas režīmu.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Braukšanas režīma iebūvētā 
vadības sistēma” 5 nodaļā.

ESC režīma indikatora 
lampiņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas
- Kad izvēlaties "ECO” režīmu kā 

braukšanas režīmu.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Braukšanas režīma iebūvētā 
vadības sistēma” 5 nodaļā.

Priekšējās sadursmes 
novēršanas palīga 
(FCA) brīdinājuma 
lampiņa (ja ir aprīkots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta 

vai  dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga tiek nospiesta ieslēgtā 
pozīcijā.
- Tā iedegas uz aptuveni 3 sekun-

dēm un tad nodziest.
• Ja tiek konstatēta FCA kļūme.
• Kad FCA ir izslēgts.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sa-
daļu “Priekšējās sadursmes no-
vēršanas palīga (FCA) sistēma” 5 
nodaļā.

Joslas pamešanas 
brīdinājums (LDW) (ja 
ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• [Zaļa] Ja aktivizējat joslas pameša-

nas brīdinājuma sistēmu.
• [Balta] Ja sistēmas darbībai nepie-

ciešamie apstākļi nav spēkā.
• [Dzeltena] Ja ir konstatēta joslas 

pamešanas brīdinājuma sistēmas 
darbības kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 
“Joslas pamešanas brīdinājums 
(LDW)” 5 nodaļā.
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Joslas ievērošanas 
palīgsistēmas (LKA) 
lampiņa (ja ir aprīkots)

Šī indikatora lampiņa iedegas:
• [Zaļa] Ja aktivizējat joslas pameša-

nas brīdinājuma sistēmu.
• [Balta] Ja sistēmas darbībai nepie-

ciešamie apstākļi nav spēkā.
• [Dzeltena] Ja ir konstatēta joslas 

pamešanas brīdinājuma sistēmas 
darbības kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sa-
daļu “Joslas ievērošanas palīgs 
(LKA)” 5 nodaļā.

Joslas sekošanas 
palīgsistēmas (LFA) 
indikatora lampiņa (ja 
ir aprīkots)
Šī indikatora lampiņa iedegas:
• [Zaļa] Ja aktivizējat joslas pameša-

nas brīdinājuma sistēmu.
• [Balta] Ja sistēmas darbībai nepie-

ciešamie apstākļi nav spēkā.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Joslas sekošanas palīgs (LFA)” 5 
nodaļā.

Apledojuša ceļa brīdi-
nājuma lampiņa (ja ir 
aprīkots)

Šī brīdinājuma lampiņa brīdina vadī-
tāju, ka ceļš var būt apledojis.
Ja āra temperatūras mērierīces tem-
peratūra ir zemāka par apmēram 4°C 
(40°F), Apledojuša ceļa brīdinājuma 
lampiņa un Āra temperatūras mē-
rierīce mirgo, un tad pastāvīgi deg. 
Turklāt 1 reizi izskan skaņas signāls.

i Informācija 
Ja braukšanas laikā iedegas Apledo-
juša ceļa brīdinājuma lampiņa, brau-
ciet uzmanīgāk un drošāk, izvairoties 
no pārāk liela ātruma, pēkšņas paāt-
rināšanās, pēkšņas bremzēšanas vai 
asiem pagriezieniem, u.c.
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LCD ekrāna paziņojumi 
Shift to P (Pārslēgšanās pozīci-
jā "P") (viedās atslēgas sistēmai 
un automātiskajai ātrumkārbai / 
divsajūgu ātrumkārbai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek 
parādīts, ja mēģināt izslēgt dzinē-
ju, kamēr pārslēgsvira neatrodas P 
(Stāvvietas) pozīcijā. Tādā gadījumā 
dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas 
poga pāslēdzas uz ACC pozīciju (ja 
vēlreiz nospiedīsiet dzinēja iedarbi-
nāšanas/izslēgšanas pogu, tā pa-
griezīsies uz ON (Ieslēgts) pozīciju).

Low Key Battery (Zems atslēgas 
baterijas uzlādes līmenis) (vie-
dās atslēgas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja viedās atslēgas baterija ir 
izlādējusies, kamēr dzinēja iedarbi-
nāšanas/apturēšanas poga tiek pār-
slēga uz izslēgtu pozīciju.

Press START button while tur-
ning wheel (Nospiediet START 
pogu, griežot stūri) (viedās 
atslēgas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja stūre netiek normālā veidā 
atbloķēta, kad tiek nospiesta dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas poga.
Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas pogu, vienlaicīgi griežot 
stūri pa labi un pa kreisi, lai to atbrī-
votu.

Steering wheel not locked (Stū-
re nav bloķēta) (viedās atslēgas 
sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja stūre netiek bloķēta, kad 
dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
poga tiek pārslēgta OFF (izslēgtā) 
pozīcijā.

Check steering wheel lock sys-
tem (Pārbaudiet stūres bloķēša-
nas sistēmu) (viedās atslēgas 
sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja stūre netiek normālā veidā 
bloķēta, kad dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas poga tiek pārslēgta 
OFF (izslēgtā) pozīcijā.

Press brake pedal to start engi-
ne (Nospiediet bremžu pedāli, 
lai iedarbinātu dzinēju) (viedās 
atslēgas sistēmai un automā-
tiskajai ātrumkārbai/divsajūgu 
ātrumkārbai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja dzinēja iedarbināšanas/aptu-
rēšanas poga tiek divreiz pārslēgta 
uz ACC pozīciju, atkārtoti nospiežot 
pogu, kamēr nav nospiests bremžu 
pedālis.
Jūs varat iedarbināt transportlīdzekli, 
nospiežot bremžu pedāli.
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Press clutch pedal to start en-
gine (Nospiediet sajūga pedāli, 
lai iedarbinātu dzinēju) (viedās 
atslēgas sistēmai un manuālajai 
ātrumkārbai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja dzinēja iedarbināšanas/aptu-
rēšanas poga atrodas ACC pozīcijā, 
divreiz atkārtoti nospiežot pogu, ka-
mēr nav nospiests sajūga pedālis.
Nospiediet sajūga pedāli, lai iedarbi-
nātu dzinēju.

Key not in vehicle (Atslēga 
neatrodas automašīnā) (viedās 
atslēgas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja viedā atslēga neatrodas auto-
mašīnā, kad nospiežat dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas pogu.
Lai varētu iedarbināt automašīnu, 
viedajai atslēgai jāatrodas automašī-
nas iekšpusē.

Key not detected (Neizdodas 
detektēt atslēgu) (viedās atslē-
gas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja viedā atslēga netiek detektē-
ta, kad tiek nospiesta dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas poga.

Press START button with key 
(Nospiediet START pogu, kamēr 
tuvumā atrodas atslēga) (viedās 
atslēgas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja nospiežat dzinēja iedarbi-
nāšanas/apturēšanas pogu, kamēr 
tiek rādīts paziņojums “Key not de-
tected” (Neizdodas detektēt atslēgu).
Vienlaicīgi mirgo imobilaizera indika-
tora lampiņa.

Press START button again 
(Vēlreiz nospiediet START pogu) 
(viedās atslēgas sistēmai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja neizdevās iedarbināt auto-
mašīnu, kad tika nospiesta dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas poga.
Ja tā notiek, vēlreiz mēģiniet iedarbi-
nāt dzinēju, nospiežot dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas pogu.
Ja šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās katru reizi, kad nospiežat dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas pogu, 
iesakām nogādāt transportlīdzekli 
uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.
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Check BRAKE SWITCH fuse 
(Pārbaudiet BREMŽU SLĒDŽA 
drošinātāju) (viedās atslēgas 
sistēmai un automātiskajai 
ātrumkārbai / divsajūgu ātrum-
kārbai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja ir atvienots bremžu slēdža 
drošinātājs.
Nomainiet drošinātāju ar jaunu. Ja 
tas nav iespējams, varat iedarbināt 
dzinēju, 10 sekundes turot nospiestu 
dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu ACC pozīcijā.

Shift to P or N to start engine 
(Pārslēdziet pozīcijā P vai N, 
lai iedarbinātu dzinēju) (viedās 
atslēgas sistēmai un automā-
tiskajai ātrumkārbai / divsajūgu 
ātrumkārbai)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek pa-
rādīts, ja mēģināt iedarbināt dzinē-
ju, kamēr pārslēgsvira neatrodas P 
(Stāvvieta) vai N (neitrālā) pozīcijā.

i Informācija 
Dzinēju var iedarbināt, kad pārs-
lēgsvira atrodas N (neitrālā) pozīcijā. 
Tomēr, jūsu drošībai, iesakām iedar-
bināt dzinēju, kad pārslēgsvira atro-
das P (Stāvvietas) pozīcijā.

Door, Hood, Tailgate open (At-
vērtas durvis, pārsegs, bagāžas 
nodalījums)

OPD046115

Šis brīdinājums tiek rādīts, ja kādas 
no durvīm, pārsegs vai atveramais 
borts ir palicis atvērts.

UZMANĪGI

Pirms sākt braukšanu, pārlie-
cinieties, ka visas durvis/pār-
segs/atveramais borts ir pilnībā 
aizvērts. Tāpat pārliecinieties, 
ka instrumentu panelī nedeg at-
vērtu durvju/pārsega/atveramā 
borta indikators, un vai netiek 
rādīts attiecīgs paziņojums.
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Sunroof open (Atvērta jumta 
lūkas) (ja ir aprīkots)

OPD046116

Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja dzinēja izslēgšanas brīdī ir 
atvērta jumta lūka.
Atstājot automašīnu,  droši aizveriet 
jumta lūku.

Lights mode (Lukturu režīms) 
� B tips� A tips

OIK047145L/OIK047163L

Šis indikators norāda, kuri ārējie luk-
turi ir atlasīti, izmantojot gaismu va-
dības elementu. 

Wiper mode (Stikla tīrītāju re-
žīms)

� B tips� A tips

OIK047146L/OIK047164L

• Aizmugurē
� B tips

• Priekšā

OIK047164L/OIK047164L

Šis indikators norāda, kāds stikla tīrī-
tāja ātrums ir atlasīts, izmantojot stik-
la tīrītāju vadības elementu. 
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Low Tire Pressure (Zems riepu 
spiediens) (ja ir aprīkots)

OPDE040434

Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir riepu spiediens ir zems. 
Tiks izgaismota atbilstošā automašī-
nas riepa.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Riepu spiediena pārraudzības 
sistēma (TPMS)” 6. nodaļā.

Turn FUSE SWITCH on (Ieslē-
dziet DROŠINĀTĀJU SLĒDZI)

OPDE050562

Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja drošinātāju slēdzis, kas atro-
das uz drošinātāju bloka zem stūres, 
ir izslēgts. 
Ieslēdziet drošinātāju slēdzi.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Drošinātāji” 7. nodaļā.

Heated Steering Wheel turned 
off (Apsildīta stūre izslēgta) (ja 
ir aprīkots)
Šis paziņojums tiek rādīts, ja izslē-
dzat apsildāmo stūri.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Apsildītā stūre” šajā nodaļā. 

Low washer fluid (Zems mazgā-
šanas šķidruma līmenis) (ja ir 
aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja  mazgāšanas šķidruma līme-
nis tvertnē ir gandrīz tukšs.
Uzpildiet mazgāšanas šķidrumu.
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Low fuel (Zems degvielas līme-
nis)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, kad degvielas tvertne ir gandrīz 
tukša.
Ja šis paziņojums tiek rādīts, iede-
gas zema degvielas līmeņa brīdinā-
juma lampiņa instrumentu panelī.
Ieteicams meklēt tuvāko degvielas 
uzpildes staciju un pēc iespējas āt-
rāk uzpildīt degvielu.
Pēc iespējas ātrāk papildiniet deg-
vielu.

Engine has overheated (Pārkar-
sis dzinējs) (ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek 
rādīts, kad dzinēja dzeses šķidru-
ma temperatūra pārsniedz 120°C 
(248°F). Tas nozīmē, ka dzinējs ir 
pārkarsis un var būt bojāts.

Ja automašīna ir pārkarsusi, ska-
tiet sadaļu “Pārkaršana” 6 nodaļā.

Check exhaust system (Pār-
baudiet izplūdes sistēmu) (ja ir 
aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parādās, 
ja konstatēta DPF vai GPF sistēmas 
kļūme. Šajā brīdī mirgo arī DPF vai 
GPF brīdinājuma lampiņa.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
DPF vai GPF sistēmu uz pārbaudi 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
DPF : Dīzeļdegvielas cietdaļiņu filtrs
GPF: Benzīna cietdaļiņu filtrs

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Brīdinājuma lampiņas” šajā 
nodaļā.

Low urea (Zems urīnvielas šķī-
dums) (dīzeļdegvielas dzinējam) 
(ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums iedegas, 
ja urīnvielas šķīduma tvertne ir gan-
drīz tukša.
- Ja iedegas SRC brīdinājuma lam-

piņa.
Uzpildiet urīnvielas šķīdumu, tiklīdz 
iespējams.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Zema urīnvielas šķīduma brī-
dinājuma paziņojums” 7 nodaļā.
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Check urea system (Pārbaudiet 
urīnvielas šķīduma sistēmu) 
(dīzeļdegvielas dzinējam) (ja ir 
aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir konstatēta urīnvielas šķīdu-
ma sistēmas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
urīnvielas šķīduma sistēmu uz pār-
baudi pie pilnvarota HYUNDAI izpla-
tītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Zema urīnvielas šķīduma brī-
dinājuma paziņojums” 7 nodaļā.

Check headlight (Pārbaudiet 
priekšējos lukturus) (ja ir aprī-
kots)
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, ja priekšējie lukturi nedarbojas 
pareizi. Iespējams, ka nepieciešams 
nomainīt priekšējā luktura spuldzi.   

i Informācija 
Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda 
paša vatu skaita spuldzi.

Check headlamp LED (Pārbau-
diet priekšējā luktura LED) (ja ir 
aprīkots)
Šis paziņojums parādās, ja ir konsta-
tēta LED priekšējo lukturu problēma. 
Mēs iesakām nogādāt transport-
līdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

Check headlamp FAN (Pārbau-
diet priekšējā luktura ventilato-
ru) (ja ir aprīkots)
Šis paziņojums parādās, ja ir kon-
statēta priekšējo lukturu ventilatora 
problēma. Mēs iesakām  nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

Check High Beam Assist (HBA) 
(Pārbaudiet tālo gaismu palīg-
sistēmu) (ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir konstatēta Tālo gaismu 
palīga sistēmas problēma. Mēs ie-
sakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Tālo gaismu palīgsistēma (HBA)” 
3 nodaļā. 
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Check Forward Collision-Avoi-
dance Assist (FCA) (Pārbaudiet 
priekšējās sadursmes novērša-
nas palīgsistēmu) (ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir konstatēta Priekšējās sa-
dursmes novēršanas palīgsistēmas 
problēma. Mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Priekšējās sadursmes novēr-
šanas palīgs (FCA)” 5 nodaļā.

Check Lane Departure Warning 
(LDW) (Pārbaudiet joslas pame-
šanas brīdinājuma sistēmu) (ja 
ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir konstatēta Joslas pameša-
nas brīdinājuma sistēmas problēma. 
Mēs iesakām nogādāt transport-
līdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 
“Joslas pamešanas brīdinājums 
(LDW)” 5 nodaļā. 

Check Driver Attention Warning 
(DAW) (Pārbaudiet vadītāja uz-
manības brīdinājuma sistēmu) 
(ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parādās, 
ja ir konstatēta Vadītāja uzmanības 
brīdinājuma sistēmas problēma. Mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Vadītāja uzmanības brīdināju-
ma (DAW) sistēma” 5 nodaļā. 
Check Blind-Spot Collision 
Warning (BCW) (Pārbaudiet aklā 
punkta sadursmes brīdinājuma 
sistēmu) (ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja radusies problēma ar aklā 
punkta sadursmes brīdinājuma sis-
tēmu. Mēs iesakām nogādāt trans-
portlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvaro-
ta HYUNDAI izplatītāja.

Plašāku informāciju skatiet 5. no-
daļas sadaļā "Aklā punkta sadur-
smes brīdinājums (BCW)".

Check Lane Keeping Assist 
(LKA) (Pārbaudiet joslas ie-
vērošanas palīgsistēmu) (ja ir 
aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās, ja ir konstatēta Joslas ievēroša-
nas palīga sistēmas problēma. Mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

(Sīkākai informācijai skatiet sada-
ļu “Joslas ievērošanas palīgsistē-
ma (LKA)” 5. nodaļā). 
Check Lane Following Assist 
(LFA) (Pārbaudiet joslas seko-
šanas sistēmu) (ja ir aprīkots)
Šis brīdinājuma paziņojums parā-
dās,  ja ir konstatēta Joslas sekoša-
nas palīga sistēmas problēma. Mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Joslas sekošanas palīgs (LFA)” 5 
nodaļā.
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LcD EKRĀnS
LCD ekrāna vadība

OPDE046404

� A tips

� B tips

LCD ekrāna režīmus var mainīt, iz-
mantojot vadības pogas.

(1)  : MODE (režīma) poga režīma 
maiņai

(2) ,  : MOVE slēdzis elementu 
mainīšanai

(3) OK :   SELECT/RESET (Atlases/
atiestates) poga atlasītā ele-
menta iestatīšanai vai aties-
tatīšanai
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LCD ekrāna režīmi

Režīmi Simbols Paskaidrojums

Brauciena dators
Šajā režīmā tiek rādīta braukšanas informācija, piemēram, nobraukuma rā-
dītājs, degvielas ekonomija, u.c.
Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Brauciena dators” šajā nodaļā.

Detalizēta (Turn-by-
turn, TBT) navigācijas 

informācija
Šajā režīmā tiek rādīts navigācijas stāvoklis.

Vadītāja palīdzība

- Viedā kruīza kontrole (SCC)
- Joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)
- Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)
- Joslas ievērošanas palīgsistēma (LKA)
- Riepu spiediens

Lietotāja iestatījumi Šajā režīmā var mainīt durvju, lukturu, u.c. iestatījumus.

Brīdinājums
- Šajā režīmā tiek rādīti brīdinājumi paziņojumi, kas saistīti ar lukturu dar-

bības kļūdu, u.c. 
- Riepu spiediena informācija 

Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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Brauciena datora režīms

OIK047124L

Brauciena datora režīmā tiek rādīta 
informācija, kas saistīta ar automa-
šīnas braukšanas parametriem, to-
starp degvielas taupīšanu, brauciena 
kilometrāžu un automašīnas ātrumu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Brauciena dators” šajā nodaļā.

Detalizētas (Turn-by-turn, TBT) 
navigācijas informācijas režīms 

OPDE046147

Šajā režīmā tiek rādīts navigācijas 
stāvoklis.

Palīdzības režīms

OPDE050557

SCC/LKA/LDW/DAW
Šajā režīmā tiek rādīts  viedās kruīza 
kontroles, joslas pamešanas brīdi-
nājuma/joslas ievērošanas sistēmas 
un vadītāja uzmanības brīdinājuma 
stāvoklis.

Sīkākai informācijai skatiet attie-
cīgās sistēmas informācijas sada-
ļu 5. nodaļā. 
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OPDE046148

Riepu spiediens
Šajā režīmā tiek rādīta informācija 
par riepu spiedienu.

Plašāku informāciju skatiet 6. no-
daļas sadaļā "Riepu spiediena 
pārraudzības sistēma (TPMS)".

Galvenā brīdinājuma režīms 

OIG059097L

Šī brīdinājuma lampiņa informē vadī-
tāju šādās situācijās.
- Priekšējās sadursmes novēršanas  

palīga sistēmas darbības kļūme (ja 
ir aprīkots)

- Bloķēts Priekšējās sadursmes no-
vēršanas  palīga sistēmas radars 
(ja ir aprīkots)

- Aklā punkta trieciena brīdinājuma 
sistēmas kļūme (ja ir aprīkots)

- Bloķēts Aklā punkta trieciena brīdi-
nājuma sistēmas radars (ja ir ap-
rīkots)

- Lukturu darbības kļūme (ja ir aprī-
kots)

- Tālo gaismu palīga kļūme (ja ir ap-
rīkots)

- Viedās kruīza kontroles kļūme (ja 
ir aprīkots)

- Riepu spiediena pārraudzības sis-
tēmas kļūme (ja ir aprīkots)

Galvenā brīdinājuma lampiņa iede-
gas, ja ir aktīvs kāds no minētajiem 
brīdinājuma stāvokļiem. 
Vienlaicīgi parādīsies galvenā brīdi-
nājuma ikona ( ) blakus lietotāja 
iestatījumu ikonai ( ) LCD ekrānā.
Ja brīdinājuma stāvoklis tiek atrisi-
nāts, galvenā brīdinājuma lampiņa 
izdzisīs un galvenā brīdinājuma iko-
na pazudīs.
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Lietotāja iestatījumu režīms

OAD048572L

Šajā režīmā var mainīt instrumentu 
paneļa, durvju, lukturu, u.c. iestatī-
jumus.
1. Palīdzība vadītājam
2. Durvis
3. Gaismas
4. Skaņa
5. Ērtība
6. Apkopes intervāls
7. Cits (funkcijas)
8. Valodas
9. Atiestate

Sniegtā informācija var atšķirties 
atkarībā no jūsu automašīnai pie-
ejamajām funkcijām.

Rūpējoties par savu drošību, mainiet 
Lietotāja iestatījumus, kamēr auto-
mašīna ir apstājusies, ir aktivizēta 
stāvbremze un ir ieslēgts P (Stāvvie-
tas) pārnesums.

Īsā pamācība (palīdzība)
Šajā režīmā tiek sniegta īsa pamā-
cība par sistēmām Lietotāja iestatī-
jumu režīmā.
Atlasiet elementu un turiet nospiestu 
OK pogu.

Sīkākai informācijai par katru sis-
tēmu skatiet šo Lietotāja rokas-
grāmatu
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1. Palīdzība vadītājam

Elementi Paskaidrojums

SCC reakcija

• Normāla/lēna

Noregulē Viedās kruīza kontroles jutīgumu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Viedā kruīza kontrole (SCC)” 5. nodaļā.

Vadītāja palīdzība

• Joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)

Aktivizē vai deaktivizē joslas sekošanas ievērošanas palīgsistēmu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Joslas sekošanas palīgs (LFA)” 5. nodaļā.

• Ātruma ierobežojuma brīdinājums (ISLW)

Viedā ātruma ierobežojuma brīdinājuma aktivizācija, deaktivizācija

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Viedā ātruma ierobežojuma brīdinājuma sistēma (ISLW)” 5. 
nodaļā.

Brīdinājuma laiks
Noregulē vadītāja palīdzības sistēmas brīdinājuma laiku.

 - Normāls/Vēlāk.

Brīdinājuma skaļums
Noregulē vadītāja palīdzības sistēmas brīdinājuma skaļumu.

 - Augsts/vidējs/zems

Vadītāja uzmanības brīdinājums

• Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums 

Aktivizē vai deaktivizē Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkciju. 

• Šūpošanās brīdinājums 

Vadītāja uzmanības brīdinājuma funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana. 

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)” 6. nodaļā.

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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1. Palīdzība vadītājam

Elementi Paskaidrojums

Priekšējās sadursmes drošība

• Aktīva palīdzība: Ja atlasīts, sistēma pārvalda automašīnu un rāda brīdinājumu, ja tiek konstatēta sa-
dursme. 

• Tikai brīdinājums: Ja atlasīts, sistēma rāda brīdinājumu, ja tiek konstatēta sadursme. 

• Izslēgts: Deaktivizē sistēmu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 5 nodaļā.

Joslas drošība

• Joslas ievērošanas palīgs: Ja atlasīts, sistēma pārvalda automašīnu un rāda brīdinājumu, ja automašīna 
pamet joslu.

• Joslas pamešanas brīdinājums: Ja atlasīts, sistēma rāda brīdinājumu, ja automašīna pamet joslu.

• Izslēgts: Deaktivizē joslas ievērošanas palīgu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Joslas ievērošanas palīgs (LKA)” 5 nodaļā.

Aklā punkta drošība

• Tikai brīdinājums: Ja atlasīts, sistēma rāda brīdinājumu, ja tiek konstatēta sadursme. 

• Izslēgts: Deaktivizē sistēmu.

Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļas sadaļā "Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW)".

Drošība, novietojot automašīnu 
stāvēšanai

• Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošība

Aktivizē vai deaktivizē Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes funkciju.

Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļas sadaļā "Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadur-
smes sistēma (RCCW)".

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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2. Durvis

Elementi Paskaidrojums

Automātiskā slēgšana

• Atspējot: automātiskā durvju slēgšanas funkcija tiks deaktivizēta.

• Atkarībā no ātruma: Visas durvis tiek automātiski aizslēgtas, ja automašīnas ātrums pārsniedz 15 km/h 
(9,3 jūdzes stundā).

• Atkarībā no pārnesuma: Visas durvis tiek automātiski aizslēgtas, kad pārnesums tiek pārslēgts no P 
(Stāvvietas) pozīcijas uz R (Atpakaļgaitas), N (Neitrālo) vai D (Braukšanas) pozīciju. (Tikai tad, ja trans-
portlīdzeklis ir darba gatavības režīmā).

Automātiskā atslēgšana

• Atspējot: automātiskā durvju atslēgšanas funkcija tiek atcelta (ja ir aprīkots)

• Izslēgts transportlīdzeklis: Visas durvis tiek automātiski atslēgtas, kad POWER poga ir nospiesta izslēgtā 
pozīcijā.

• Pārslēdzot uz P: Visas durvis tiek automātiski atslēgtas, kad transportlīdzeklis tiek pārslēgts uz P (Stāv-
vietas) pārnesumu. (Tikai tad, ja transportlīdzeklis ir darba gatavības režīmā.)

Nospiest divas reizes, lai atblo-
ķētu

• Izslēgts: Divu nospiešanas reižu atslēgšanas funkcija tiek deaktivizēta. Tādēļ visas durvis atslēgsies, ja 
tiks nospiesta durvju atslēgšanas poga.

• Ieslēgts: Tikai vadītāja durvis atslēgsies, ja tiek nospiesta durvju atslēgšanas poga. Ja 4 sekunžu laikā 
durvju atslēgšanas poga tiek nospiesta vēlreiz, pārējās durvis tiks atslēgtas.

Aizslēgšanas/atslēgšanas skaņa
Aktivizē vai deaktivizē aizslēgšanas/atslēgšanas skaņu.

Ja jūs aizslēdzat durvis ar attālināto vadības atslēgu, pēc durvju aizslēgšanas, iedarbojas signalizācija.

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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3. Gaismas

Elementi Paskaidrojums

Viena pieskāriena pagrieziena 
signāls

• Izslēgts: Viena pieskāriena pagrieziena indikatora funkcija tiks deaktivizēta.

• 3, 5, 7 mirgošanas reizes: Pagrieziena signāla indikators mirgos 3, 5 vai 7 reizes, kad pagrieziena signāla 
svira tiek nedaudz pārvietota.

Plašāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā “Apgaismojums”.

Priekšējo lukturu pauzes funkcija
Aktivizē vai deaktivizē Priekšējo lukturu pauzes funkciju.

Plašāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā “Apgaismojums”.

Tālo gaismu palīgsistēma
Aktivizē vai deaktivizē tālo gaismu palīgsistēmu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Tālo gaismu palīgs (HBA)” šajā nodaļā.

4. Skaņa

Elementi Paskaidrojums

Stāvvietā novietošanas distan-
ces brīdinājuma skaļums

Stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas skaļuma līmeņa regulēšana.

- Klusāk/Skaļāk

Sagaidīšanas skaņa Aktivizē vai deaktivizē Sagaidīšanas skaņu.

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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5. Ērtība

Elementi Paskaidrojums

Vieglā piekļuve sēdeklim

• Izslēgts: Vieglās piekļuves sēdeklim funkcija ir deaktivizēta.

• Normāls/paplašināts: Kad izslēdzat automašīnu, vadītāja sēdeklis automātiski tiks nedaudz (Normāls 
režīms) vai daudz (paplašināts režīms) pārvietots uz aizmuguri, lai jūs varētu ērti iekāpt vai izkāpt no 
automašīnas.

Sīkākai informācijai skatiet “Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma” šajā nodaļā.

Sagaidīšanas spogulis/gaisma
Aktivizē vai deaktivizē Sagaidīšanas spoguļa un/vai gaismas funkciju.

Sīkākai informācijai skatiet “Sagaidīšanas sistēma” šajā nodaļā.

Bezvadu uzlādes sistēma
Aktivizē vai deaktivizē bezvadu uzlādes sistēmu priekšējā sēdeklī.

Plašāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā "Bezvadu uzlādes sistēma".

Stikla tīrītāju/lukturu ekrāns
Aktivizē vai deaktivizē stikla tīrītāju/lukturu režīmu.

Ja režīms ir aktivizēts, LCD ekrānā tiek parādīts atlasītais Stikla tīrītāju/lukturu režīms katru reizi, kad 
režīms tiek mainīts.

Automātiskais aizmugurējā loga 
tīrītājs (atpakaļgaita)

Aktivizē vai deaktivizē aizmugurējā loga tīrītāju, kad automašīna brauc atpakaļgaitā un ir ieslēgts priekšējā 
aizsargstikla tīrītājs.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Logu tīrītāji un mazgātāji” šajā nodaļā.

Viedās rekuperācijas funkcija
Aktivizē vai deaktivizē Viedās rekuperācijas funkciju. Ja funkcija ir aktivizēta,  rekuperācijas līmenis  tiek 
automātiski pielāgots braukšanas situācijai.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Viedā rekuperācijas sistēma” 5. nodaļā.

Apledojuša ceļa brīdinājums Aktivizē vai deaktivizē apledojuša ceļa brīdinājumu.

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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6. Apkopes intervāls

Elementi Paskaidrojums

Apkopes intervāls Aktivizē vai deaktivizē apkopes intervāla funkciju.

Noregulēt intervālu Aktivizējot apkopes intervāla izvēlni, iespējams noregulēt laiku un attālumu.

Atiestate Apkopes intervāla atiestatīšana.

i Informācija
Lai izmantotu apkopes intervāla izvēlni, sazinieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Ja apkopes intervāls ir aktivizēts, un laiks un attālums ir noregulēts, zemāk aprakstītajās situācijās paziņojumi tiek 
rādīti katru reizi, kad automašīna tiek ieslēgta.
- Apkope pēc:

: Informē vadītāju par atlikušo nobraukumu un dienu skaitu līdz apkopes veikšanai.
- Nepieciešama apkope:

: Rāda, kad nobraukums un dienu skaits līdz apkopei ir pagājis.

i Informācija
Zemāk aprakstītajos gadījumos nobraukums un dienu skaits līdz apkopes veikšanai var būt nepareizs.
- Atvienots akumulatora kabelis.
- Drošinātāju slēdzis izslēgts.
- Akumulators izlādējies.
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7. Cits (funkcijas)

Elementi Paskaidrojums

Degvielas taupīšanas automātis-
kā atiestate

• Izslēgts: Vidējais degvielas taupīšanas rādītājs netiek automātiski atiestatīts degvielas uzpildīšanas lai-
kā.

• Pēc aizdedzes: ja dzinējs ir izslēgts 4 stundas vai ilgāk, vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks aties-
tatīts automātiski.

• Pēc degvielas uzpildes: vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks automātiski atiestatīts pēc 6 litru 
(1,6 galonu) degvielas (vai vairāk) ieliešanas, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h (1 jūdzi stundā).

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Brauciena dators” šajā nodaļā.

Ātruma mērvienība (ja ir aprī-
kots) Atlasa ātruma mērvienību. (km/h, jūdzes/h)

Degvielas taupīšanas mērvie-
nība

Atlasa degvielas taupīšanas mērvienību.

(km/l, l/100km, MPG)

Temperatūras mērvienība
Atlasa temperatūras mērvienību.

(°C,°F)

Riepu spiediena mērvienība
Atlasa riepu spiediena mērvienību.

(psi / kPa / bar)

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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8. Valoda (ja ir aprīkots)

Elementi Paskaidrojums

Valoda Izvēlieties valodu.

9. Atiestate

Elementi Paskaidrojums

Atiestate Izvēlnes iespējams atiestatīt Lietotāja iestatījumu režīmā. Visas Lietotāja iestatījumu režīma izvēlnes tiek 
atiestatītas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izņemot valodu un apkopes intervālu.

h Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.
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bRAucIEnA DATORS
Brauciena dators ir mikrodatora pār-
valdīta vadītāja informācijas sistēma, 
kas rāda informāciju par braucienu.

i Informācija 
Daļa no brauciena datorā saglabātās 
informācijas (piemēram, vidējais au-
tomašīnas ātrums) tiek atiestatīta, ja 
tiek atvienots akumulators.

Brauciena režīmi
Degvielas ekonomija

• Vidējā degvielas ekonomija

• Tūlītējā degvielas ekonomija

↕
Uzkrātā informācija

• Nobraukuma rādītājs

• Vidējā degvielas ekonomija

• Pagājušais laiks

↕
Brauciena informācija

• Nobraukuma rādītājs

• Vidējā degvielas ekonomija

• Pagājušais laiks

↕
Digitālais spidometrs

↕
Enerģijas plūsma (ja ir aprīkots)

↕
Urīnvielas šķīduma līmenis 

(ja ir aprīkots)

OPDE046404

� A tips

� B tips

Lai mainītu brauciena režīmu, pārs-
lēdziet “ , ” slēdzi uz stūres.
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Degvielas ekonomija 

OIK047124L

Vidējais degvielas patēriņš (1)
• Vidējais degvielas patēriņš tiek 

aprēķināts atbilstoši kopējam no-
brauktajam attālumam un degvie-
las patēriņam kopš pēdējās vidējā 
degvielas patēriņa atiestatīšanas.

• Vidējo degvielas patēriņu var aties-
tatīt gan manuāli, gan automātiski.

Manuālā atiestate
Lai manuāli dzēstu vidējo degvielas 
patēriņu, turiet nospiestu [OK] pogu 
uz stūres ilgāk par vienu 1 sekundi, 
kamēr tiek rādīts vidējais degvielas 
patēriņš.

Automātiskā atiestate
Lai automātiski atiestatītu degvielas 
ekonomiju pēc degvielas uzpildes, 
LCD displejā Lietotāja iestatījumu iz-
vēlnē atlasiet režīmu "Fuel economy 
Auto Reset" (Automātiskā degvielas 
ekonomijas atiestate).
- Pēc aizdedzes: vidējā degvielas 

ekonomija tiks automātiski atiesta-
tīta, kad pagājušas 4 stundas kopš 
dzinēja izslēgšanas.

- Pēc degvielas uzpildes: vidējā deg-
vielas ekonomija tiks automātiski 
atiestatīta, kad braukšanas ātrums 
pārsniedz 1 km/h, ja ir pievienoti 
vismaz 6 litri (1,6 galoni) degvielas. 

i Informācija 
Vidējā degvielas ekonomija var būt 
neprecīza, ja automašīna nobrauc 
mazāk par 300 metriem (0,19 jūdzēm) 
pēc dzinēja iedarbināšanas/izslēgša-
nas pogas ieslēgšanas.

Tūlītējais degvielas patēriņš (2)
• Šajā režīmā tiek rādīta tūlītējā deg-

vielas ekonomija pēdējo sekunžu 
laikā, ja automašīnas ātrums pār-
sniedz 10 km/h (6,2 jūdzes stun-
dā).
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Uzkrātās informācijas rādījums 

ODN8059272L

Šis rādījums rāda uzkrāto brauciena 
attālumu (1), vidējais degvielas patē-
riņu (2) un kopējo braukšanas laiku 
(3).
Informācija tiek uzkrāta kopš pēdē-
jās atiestates.
Lai manuāli atiestatītu datus, nospie-
diet un turiet OK pogu, kamēr tiek rā-
dīta Uzkrātā brauciena informācija. 
Brauciena attālums, vidējais degvie-
las patēriņš un kopējais braukšanas 
laiks tiks atiestatīts vienlaicīgi.

Kamēr dzinējs turpina darboties, uz-
krātās braukšanas informācijas skai-
tīšana tiks turpināta (piemēram, ja 
automašīna apstājusies satiksmē vai 
pie luksofora).

i Informācija 
Pirms vidējā degvielas patēriņa ap-
rēķināšanas automašīnai jānobrauc 
vismaz 300 metri (0,19 jūdzes) kopš 
pēdējā aizdedzes atslēgas cikla.

Brauciena informācijas rādī-
jums

ODN8059272L

Šis rādījums rāda brauciena attālu-
mu (1), vidējais degvielas patēriņu (2) 
un kopējo braukšanas laiku (3).
Informācija tiek kombinēta katram 
aizdedzes ciklam. Tomēr, ja dzinējs 
ir izslēgts 4 stundas vai ilgāk, brau-
ciena informācijas ekrāns tiks aties-
tatīts.
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Lai manuāli atiestatītu datus, no-
spiediet un turiet OK pogu, kamēr 
tiek rādīta Brauciena informācija. 
Brauciena attālums, vidējais degvie-
las patēriņš un kopējais braukšanas 
laiks tiks atiestatīts vienlaicīgi.
Kamēr dzinējs turpina darboties, 
braukšanas informācijas skaitīšana 
tiks turpināta (piemēram, ja automa-
šīna apstājusies satiksmē vai pie luk-
sofora.)

i Informācija 
Pirms vidējā degvielas patēriņa ap-
rēķināšanas automašīnai jānobrauc 
vismaz 300 metri (0,19 jūdzes) kopš 
pēdējā aizdedzes atslēgas cikla.

Digitālais spidometrs 

OIG059023L

Šis paziņojums parāda automašīnas 
ātrumu (km/h, jūdzes stundā).

Enerģijas plūsma (dīzeļdegvie-
las dzinējam 48V MHEV (vieg-
lam hibrīdam), ja ir aprīkots)
Vieglā hibrīda sistēma informē va-
dītāju par īstenoto enerģijas plūsmu 
dažādos darba režīmos. Braukša-
nas laikā iespējami 3 dažādi aktīvās 
enerģijas plūsmas režīmi.

Urīnvielas šķīduma līmeņa mē-
rierīce (dīzeļdegvielas dzinējam, 
ja ir aprīkots)

OTM048163L

Šajā režīmā tiek rādīts urīnvielas šķī-
duma tvertnes uzpildes līmenis.
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ApGAISMOJuMS
Ārējās gaismas
Apgaismojuma kontrole

OPDE046065

Lai darbinātu gaismas, pagrieziet 
pogu vadības sviras galā līdz kādai 
no šīm pozīcijām:
(1) Pozīcija ○
(2) AUTO lukturu pozīcija (ja ir aprī-

kots)
(3) Pozīcijas luktura pozīcija
(4) Priekšējo lukturu pozīcija

OPDE046036

AUTO lukturu pozīcija (ja ir aprī-
kots)
Ja lukturu slēdzis atrodas automā-
tiskās ieslēgšanas  pozīcijā (AUTO), 
pozīcijas lukturi un priekšējie lukturi 
tiek automātiski ieslēgti un izslēgti 
atkarībā no apgaismojuma automo-
biļa ārpusē.

Arī, ja AUTO lukturu funkcija dar-
bojas, ieteicams manuāli ieslēgt 
lukturus, braucot naktī vai miglā vai 
iebraucot tumšās zonās, piemēram, 
tuneļos vai stāvvietās.

•
PIEZĪME

Nenoklājiet sensoru (1), kas at-
rodas uz instrumentu paneļa, un 
neuzlejiet uz tā šķidrumus.

• Netīriet sensoru ar logu tīrīša-
nas līdzekli, jo tas var atstāt plā-
nu plēvīti, kas var traucēt senso-
ra darbībai.

• Ja jūsu mašīnai ir iekrāsoti logi 
vai cita veida metāla segums uz 
priekšējā loga, iespējams, ka 
AUTO lukturu sistēma nestrā-
dās pareizi.
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OAE046469L

Pozīcijas luktura pozīcija ( )
Pozīcijas lukturis, numura zīmes ap-
gaismojums un instrumentu paneļa 
apgaismojums ir ieslēgts.

OAE046467L

Priekšējo lukturu pozīcija ( )
Priekšējie lukturi, pozīcijas lukturis, 
numura zīmes apgaismojums un 
instrumentu paneļa apgaismojums ir 
ieslēgts.

i Informācija 
Lai varētu ieslēgt priekšējos lukturus, 
aizdedzes slēdzim jāatrodas ieslēgtā 
pozīcijā.

Tālo gaismu darbība

OAE046453L

Lai ieslēgtu tālās gaismas, pastumiet 
sviru virzienā prom no sevis. Svira 
atgriezīsies sākotnējā pozīcijā. 
Kad tiek ieslēgtas tālās gaismas, ie-
degas tālās gaismas indikators.
Lai izslēgtu tālās gaismas, pavelciet 
sviru virzienā uz sevi. Ieslēdzas tu-
vās gaismas.
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 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet tālās gaismas, ja 
jums pretī brauc citi transport-
līdzekļi. Tālo gaismu lietošana 
var traucēt citu vadītāju redza-
mībai.

OAE046455L

Lai tālās gaismas mirgotu, pavelciet 
sviru pret sevi un atlaidiet to. Tālās 
gaismas paliek ieslēgtas tik ilgi, cik 
ilgi turat sviru pavilktu pret sevi.

Tālo gaismu palīga (HBA) sistē-
ma (ja ir aprīkots)

OPDE046057

Tālo gaismu palīgsistēma (HBA) ir 
sistēma, kas automātiski pielāgo 
priekšējo lukturu diapazonu (pār-
slēdz starp tālajām un tuvajām 
gaismām) atkarībā no konstatēto 
transportlīdzekļu spilgtuma un kon-
krētajiem apstākļiem uz ceļa.
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Darbības nosacījumi
1. Pagrieziet lukturu slēdzi AUTO po-

zīcijā. 
2. Ieslēdziet tālās gaismas, pastum-

jot sviru virzienā prom no sevis.
Iedegas tālo gaismu palīga (HBA) 
( ) indikators. 

3. Tālo gaismu palīgs (HBA) ieslē-
dzas, kad automašīnas ātrums 
pārsniedz 45 km/h (25 jūdzes 
stundā).

• Ja pastumjat gaismu slēdzi prom 
no sevis, kamēr darbojas tālo 
gaismu palīgsistēma (HBA), tālo 
gaismu palīgsistēma izslēgsies 
un tālās gaismas darbosies ne-
pārtraukti.  

• Ja pavelkat gaismu slēdzi virzie-
nā uz sevi, kamēr tālās gaismas 
ir izslēgtas, tālās gaismas ieslēg-
sies, bet tālo gaismu palīgsistē-
ma (HBA) netiks izslēgta. Atlaižot 
lukturu slēdzi, svira pārvietosies 
uz vidu un tālās gaismas izslēg-
sies.

• Ja pavelkat gaismu slēdzi virzie-
nā uz sevi, kamēr tālo gaismu 
palīgsistēma ir ieslēgusi tālās 
gaismas, tiks ieslēgtas tuvās 
gaismas un tālo gaismu palīgsis-
tēma (HBA) izslēgsies. 

• Ja novietojat gaismu slēdzi ie-
slēgtu priekšējo lukturu pozīcijā, 
tālo gaismu palīgsistēma (HBA) 
izslēgsies un tuvās gaismas dar-
bosies nepārtraukti.

Ja tālo gaismu palīgs (HBA) ir ie-
slēgts, tālās gaismas pārslēdzas uz 
tuvajām gaismām šādos gadījumos:
- Ja tiek konstatētas pretī braucoša 

transportlīdzekļa priekšējās gais-
mas.

- Ja tiek detektētas priekšā brauco-
ša transportlīdzekļa aizmugurējās 
gaismas;

- Ja tiek detektētas motocikla vai ve-
losipēda priekšējās vai aizmugurē-
jās gaismas;

- Ja apkārtējās vides apgaismojums 
ir pietiekams, lai tālās gaismas ne-
būtu nepieciešamas;

- Ja tiek detektēts ielas apgaismo-
jums; 

- Ja gaismu slēdzis neatrodas pozī-
cijā AUTO.

- Ja ir izslēgts tālo gaismu palīgs 
(HBA);

- Ja transportlīdzekļa ātrums ir ze-
māks par 35 km/h (22 jūdzēm 
stundā).
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Brīdinājuma lampiņa un paziņo-
jums

OIK047132N

Ja tālo gaismu palīgsistēma (HBA) 
nestrādā pareizi, uz dažām sekun-
dēm parādās brīdinājums. Kad pazi-
ņojums pazūd, iedegsies galvenais 
brīdinājuma indikators ( ). 
Mēs iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja 
un veikt sistēmas pārbaudi.

 BRĪDINĀJUMS

Sistēma var nedarboties pareizi 
šādos apstākļos:
1) Ja pretī braucošā vai priekšā 

braucošā transportlīdzekļa 
gaismas ir vājas. Piemēram:

• Ja pretī braucošā transport-
līdzekļa priekšējie lukturi vai 
priekšā braucošā transportlī-
dzekļa aizmugurējie lukturi ir 
noklāti ar putekļiem, sniegu 
vai ūdeni

• Ja pretī braucošā transport-
līdzekļa priekšējie lukturi ir 
izslēgti, bet ir ieslēgti miglas 
lukturi

2) Ja tālo gaismu palīga kame-
ru negatīvi ietekmē ārēji aps-
tākļi. Piemēram:

• Ja automašīnas priekšējie 
lukturi ir bojāti vai nav pareizi 
izremontēti

• Ja automašīnas priekšējie 
lukturi nav pareizi orientēti

• Ja automašīna brauc pa šau-
ru, līkumainu ceļu vai pa nelī-
dzenu ceļu

• Ja automašīna brauc augšā 
vai lejā pa nogāzi

• Ja krustojumā vai uz līkuma ir 
redzama tikai daļa no priekšā 
braucošā transportlīdzekļa

• Ja priekšā redzams lukso-
fors, atspīdoša zīme, mirgo-
joša zīme vai spogulis

• Ja pastāv slikti apstākļi uz 
ceļa, piemēram, slapjš ceļš 
vai ceļš noklāts ar sniegu

• Ja no līkuma pēkšņi izbrauc 
automašīna

• Ja transportlīdzeklis ir slīps 
saplakušas riepas dēļ vai 
transportlīdzeklis tiek vilkts

• Ja ir iedegusies joslas ievē-
rošanas palīgsistēmas (LKA) 
brīdinājuma gaisma
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• Ja netiek detektēta pretīm vai 
priekšā braucošā transportlī-
dzekļa izdalītā gaisma izplū-
des gāžu, dūmu, miglas, snie-
ga dēļ, u.c.

• Ja priekšējo logu nosedz sve-
šķermeņi, piemēram, ledus, 
putekļi, migla, vai ja tas ir bo-
jāts

3) Ja ir slikta priekšējā redzamī-
ba. Piemēram:

• Ja pretī vai priekšā brauco-
šā transportlīdzekļa izdalītā 
gaisma netiek uztverta slik-
tas ārējās redzamības dēļ 
(smogs, dūmi, migla, spēcīgs 
lietus, sniegs u.c.)

• Ja ir redzamība caur vējstiklu 
ir slikta

i Informācija 
Ja nomaināt vai atkārtoti uzstādāt 
vējstikla stiklu vai LDW/LKA ka-
meru (ja ir aprīkots), mēs iesakām 
nogādāt automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja un veikt sistē-
mas pārbaudi.

 BRĪDINĀJUMS

• Nemēģiniet demontēt priek-
šējā skata kameru - to drīkst 
veikti tikai pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja tehniķis.
Ja kamera jebkāda iemesla 
dēļ tiek noņemta, iespējams, 
ka sistēmai jāveic pārkalibrē-
šana. Mēs iesakām  nogādāt 
sistēmu pārbaudei pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja.

• Ja tiek nomainīts jūsu auto-
mašīnas vējstikls, visticamāk, 
jūsu priekšējā skata kamerai 
nepieciešama pārkalibrēša-
na. Ja tā notiek, mēs iesakām 
nogādāt automašīnu uz pār-
baudi un sistēmas pārkalibrē-
šanu pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

• Uzmanieties, lai tālo gaismu 
palīga blokā neiekļūtu ūdens, 
kā arī nedemontējiet un ne-
sabojājiet tālo gaismu palīga 
sistēmas komponentus.

• Nenovietojiet uz instrumentu 
paneļa priekšmetus, kas at-
staro gaismu, piemēram, spo-
guļus, baltu papīru u.c. Ja tiek 
atstarota saules gaisma, sis-
tēma var darboties kļūdaini.

• Dažreiz tālo gaismu palīgsis-
tēma var nestrādāt pareizi. 
Sistēma ir paredzēta tikai lie-
totāja ērtībai. Vadītājs atbild 
par drošu braukšanu, un va-
dītājam ir pienākums vienmēr 
pārliecināties par drošiem 
braukšanas apstākļiem uz 
ceļa.

• Ja sistēma nedarbojas parei-
zi, manuāli nomainiet lukturu 
pozīciju (pārslēdziet starp tu-
vajām un tālajām gaismām).
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Pagrieziena signāli un joslas 
maiņas signāli

OTLE045284

Lai signalizētu pagriezienu, pastu-
miet sviru uz leju kreisā pagrieziena 
gadījumā, vai uz augšu labā pagrie-
ziena gadījumā, pozīcijā (A). Lai sig-
nalizētu par joslas maiņu, nedaudz 
pārvietojiet pagrieziena signāla sviru 
un turiet to pozīcijā (B). Svira atgrie-
zīsies izslēgtā pozīcijā, kad to atlai-
dīsiet, vai kad tiks veikts pagrieziens.
Ja indikators paliek iedegts un ne-
mirgo, vai arī mirgo neparastā veidā, 
iespējams, ka kāda no pagrieziena 
signālu spuldzēm ir izdegusi un ir jā-
nomaina.

Viena pieskāriena pagrieziena sig-
nāla funkcija 
Lai aktivizētu viena pieskāriena pag-
rieziena signāla funkciju, nedaudz 
pārvietojiet pagrieziena signāla sviru 
un tad atlaidiet to. Joslas maiņas sig-
nāli mirgos 3, 5 vai 7 reizes.
Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt 
viena pieskāriena pagrieziena signā-
lafunkciju, vai izvēlēties mirgošanas 
reižu skaitu (3, 5 vai 7) LCD ekrāna 
Lietotāja iestatījumu režīmā. Plašā-
ku informāciju skatiet šīs nodaļas 
sadaļā “LCD displejs”.

Priekšējais miglas lukturis (ja ir 
aprīkots)

OPDE046066

Miglas lukturi ir paredzēti redzamī-
bas uzlabošanai, kad redzamību pa-
sliktina migla, lietus vai sniegs, u.c. 
Izmantojiet slēdzi blakus priekšējo 
lukturu slēdzim, lai ieslēgtu vai iz-
slēgtu miglas lukturus.
1. Ieslēdziet pozīcijas lukturi.
2. Pagrieziet gaismu slēdzi (1) uz 

priekšējas miglas luktura pozīciju.
3. Lai izslēgtu priekšējo miglas luktu-

ri, vēlreiz pagrieziet gaismu slēdzi 
uz priekšējā miglas luktura pozīci-
ju, vai izslēdziet pozīcijas lukturi.
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PIEZĪME

Darbības laikā miglas lukturu pa-
tērē lielu transportlīdzekļa elektrī-
bas daudzumu. Izmantojiet miglas 
lukturus tikai tad, ja redzamība ir 
slikta.

Aizmugurējais miglas lukturis

OPDE046064

Transportlīdzeklis ar priekšējiem 
miglas lukturiem
Lai ieslēgtu aizmugurējo miglas luk-
turi:
Novietojiet gaismu slēdzi pozīcijas 
luktura pozīcijā, pagrieziet priekšējo 
lukturu slēdzi (1) uz priekšējo mig-
las lukturu pozīciju, un tad pagrieziet 
priekšējo lukturu slēdzi (1) uz aizmu-
gurējo miglas lukturu pozīciju. 

Lai izslēgtu aizmugurējos miglas luk-
turus, veiciet kādu no šīm darbībām:
• Izslēdziet pozīciju lukturu slēdzi.
• Atkal pagrieziet gaismu slēdzi uz 

aizmugurējo miglas lukturu pozīci-
ju.

• Ja izslēdzat priekšējos miglas 
lukturus, kad gaismu slēdzis atro-
das pozīcijas luktura pozīcijā, tiks 
izslēgts arī aizmugurējais miglas 
lukturis.

PDe MHEV-Latvian.indb   108 2020-07-07   �� 7:48:19



3-109

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

OTLE045285

Transportlīdzeklis bez priekšējiem 
miglas lukturiem
Lai ieslēgtu aizmugurējo miglas luk-
turi:
Novietojiet gaismu slēdzi priekšē-
jo lukturu pozīcijā, un tad pagrieziet 
gaismu slēdzi (1) uz aizmugurējo 
miglas lukturu pozīciju.

Lai izslēgtu aizmugurējos miglas luk-
turus, veiciet kādu no šīm darbībām:
• Izslēdziet priekšējo lukturu slēdzi.
• Atkal pagrieziet gaismu slēdzi uz 

aizmugurējo miglas lukturu pozīci-
ju.

Akumulatora taupīšanas funk-
cija
Šīs funkcijas mērķis ir novērst aku-
mulatora izlādēšanos. Sistēma auto-
mātiski izslēdz pozīcijas lukturi, kad 
vadītājs izslēdz dzinēju un atver dur-
vis vadītāja pusē.
Šī funkcija automātiski izslēdz po-
zīcijas lukturus, kad vadītājs naktī 
novieto automašīnu stāvēšanai ceļa 
malā.
Ja nepieciešams, lai gaismas netiktu 
izslēgtas, kad tiek izslēgts dzinējs, 
rīkojieties šādi:
1) Atveriet durvis vadītāja pusē.
2) Izslēdziet pozīcijas lukturus un 

atkal tos ieslēdziet, izmantojot 
priekšējo lukturu slēdzi uz stūres 
kolonnas.

Priekšējo lukturu pauzes funkci-
ja (ja ir aprīkots)
Ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts 
ACC pozīcijā vai OFF (Izslēgts) pozī-
cijā, kamēr priekšējie lukturi ir iedeg-
ti, priekšējie lukturi (un/vai pozīcijas 
lukturi) paliks iedegti apmēram 5 mi-
nūtes. Tomēr, ja dzinējs ir izslēgts, 
un vadītāja durvis tiek atvērtas un 
atkal aizvērtas, priekšējie lukturi (un/
vai pozīcijas lukturi) izslēgsies pēc 
apmēram 15 sekundēm.
Priekšējos lukturus (un/vai pozīcijas 
lukturus) var izslēgt, divreiz nospie-
žot attālās atslēgas vai viedās atslē-
gas bloķēšanas pogu, vai pagriežot 
priekšējo lukturu slēdzi izslēgtā vai 
AUTO pozīcijā. Tomēr, ja pārslēg-
siet gaismu slēdzi uz AUTO pozīciju, 
kamēr ārā ir tumšs, priekšējie lukturi 
netiks izslēgti.
Priekšējo lukturu pauzes funkciju var 
aktivizēt vai deaktivizēt LCD ekrāna 
Lietotāja iestatījumu režīmā. Plašā-
ku informāciju skatiet šīs nodaļas 
sadaļā “LCD displejs”.
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PIEZĪME

Ja vadītājs izkāpj no automašī-
nas, izmantojot citas durvis (nevis 
vadītāja durvis), akumulatora tau-
pīšanas funkcija nedarbosies un 
priekšējo lukturu pauzes funkcija 
neveiks automātisku izslēgšanu. 
Tas var izraisīt akumulatora izlā-
dēšanos. Tādā gadījumā neaiz-
mirstiet izslēgt lukturus pirms iz-
kāpšanas no automašīnas.

Dienas gaitas lukturi (DRL) (ja ir 
aprīkots)
Dienas gaitas lukturi (DRL) var at-
vieglot citiem jūsu automašīnas 
priekšpuses saskatīšanu dienas lai-
kā, jo īpaši pēc saullēkta un pirms 
saulrieta.
DRL sistēma automātiski izslēgs at-
tiecīgo lukturi, kad: 
1. Ir ieslēgti priekšējie lukturi vai  

priekšējie miglas lukturi;  
2. Pozīcijas luktura slēdzis atrodas 

ieslēgtā pozīcijā.
3. Dzinējs tiek izslēgts.

Priekšējo lukturu līmeņošanas 
ierīce (ja ir aprīkots)

OPD046035

Manuāli
Lai noregulētu priekšējo lukturu sta-
ru līmeni atbilstoši pasažieru skaitam 
un bagāžas svaram, pagrieziet luktu-
ru līmeņošanas slēdzi.
Jo augstāks slēdža pozīcijas skait-
lis, jo zemāks priekšējo lukturu staru 
līmenis. Vienmēr pārliecinieties, ka 
priekšējo lukturu līmenis ir pareizs, 
pretējā gadījumā to gaisma var ap-
žilbināt citus satiksmes dalībniekus.

Zemāk ir uzskaitīti piemēroti slēdža 
iestatījumi dažādām kravām. Ja kra-
vas noslogojums atšķiras no uzskai-
tītajiem, pielāgojiet slēdža pozīciju 
atbilstoši tuvākajai situācijai.

Kravas apstākļi Slēdža 
pozīcija

Tikai vadītājs 0

Vadītājs + priekšējais pasa-
žieris 0

Visi pasažieri (ieskaitot 
vadītāju) 1

Visi pasažieri (ieskaitot 
vadītāju) + Maksimālā atļautā 
bagāžas krava

2

Vadītājs + Maksimālā atļautā 
bagāžas krava 3
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Automātiskais tips
Šī funkcija automātiski noregulē 
priekšējo lukturu staru līmeni at-
bilstoši  pasažieru skaitam un bagā-
žas svaram.
Šī funkcija tāpat noregulē piemērotu 
priekšējo lukturu staru līmeni dažā-
dām situācijām.

 BRĪDINĀJUMS

Ja šī funkcija nedarbojas parei-
zi, mēs iesakām nogādāt sis-
tēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja. Nemē-
ģiniet pašrocīgi pārbaudīt vai 
mainīt vadojumu.

Statiskā līkumu gaisma (ja ir 
aprīkots)
Lai uzlabotu redzamību un drošī-
bu, izbraucot līkumus, automātiski 
ieslēgsies kreisās vai labās puses 
statiskā līkumu gaisma. Statiskā lī-
kumu gaisma ieslēgsies jebkurā no 
turpmāk izklāstītajām situācijām. 
• Automašīnas ātrums ir mazāks par 

10 km/h (6 jūdzēm stundā), un stū-
res rats ir pagriezts par apmēram 
80 grādiem, un ir ieslēgtas tuvās 
gaismas.

• Automašīnas ātrums ir diapazonā 
no 10 km/h  (6 jūdzēm stundā) līdz 
90 km/h (56 jūdzēm stundā), stū-
res rats ir pagriezts par apmēram 
35 grādiem, un ir ieslēgtas tuvās 
gaismas.

• Ja automašīna brauc atpakaļgaitā 
un ir izpildīts viens no minētajiem 
nosacījumiem, ieslēgsies lukturis, 
kas atrodas pretējā pusē virzie-
nam, kurā ir pagriezta stūre. 

Sagaidīšanas sistēma (ja ir 
aprīkots)
Sagaidīšanas gaisma (ja ir aprī-
kots)

OPDE040051

Lukturis šķēršļu izgaismošanai (ja 
ir aprīkots)
Kad visas durvis (tostarp bagāžas 
nodalījuma durvis) ir aizvērtas un 
aizslēgtas, lukturis šķēršļu izgaismo-
šanai izvirzīsies uz aptuveni 15 se-
kundēm, ja tiek veikta jebkura no 
tālāk uzskaitītajām darbībām.
• Uz attālās atslēgas vai viedās at-

slēgas tiek nospiesta durvju at-
slēgšanas poga.
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• Tiek nospiesta poga uz ārējā durv-
ju roktura, kamēr personai ir līdzi 
viedā atslēga.

Durvju roktura lukturis (ja ir 
aprīkots)
Kad visas durvis (un atveramais 
borts) ir aizvērtas un aizslēgtas, 
durvju roktura lukturis izvirzīsies uz 
aptuveni 15 sekundēm, ja tiek veikta 
jebkura no tālāk uzskaitītajām darbī-
bām.
• Uz attālās atslēgas vai viedās at-

slēgas tiek nospiesta durvju at-
slēgšanas poga.

• Tiek nospiesta poga uz ārējā durv-
ju roktura, kamēr personai ir līdzi 
viedā atslēga.

Priekšējais lukturis un pozīcijas 
lukturis
Ja priekšējais lukturis ir ieslēgts 
(gaismu slēdzis priekšējā luktura vai 
AUTO pozīcijā) un visas durvis (arī 
atveramais borts) ir aizslēgtas, po-
zīcijas lukturis un priekšējais lukturis 
ieslēgsies uz 15 sekundēm, kad tiek 
nospiesta durvju atslēgšanas poga 
uz attālās atslēgas vai viedās atslē-
gas.
Ja šajā brīdī nospiežat durvju aiz-
slēgšanas vai atslēgšanas pogu, po-
zīcijas lukturis un priekšējais lukturis 
nekavējoties izslēgsies.

Sagaidīšanas gaismu var aktivizēt 
vai deaktivizēt LCD ekrāna Lietotāja 
iestatījumu režīmā. Plašāku infor-
māciju skatiet šīs nodaļas sadaļā 
“LCD displejs”.

Iekšējais apgaismojums
Ja iekšējā apgaismojuma slēdzis 
atrodas DOOR (Durvis) pozīcijā, un 
visas durvis (un atveramais borts) ir 
aizvērtas un aizslēgtas, iekšējais ap-
gaismojums iedegsies uz 30 sekun-
dēm, ja tiek veikta jebkura no zemāk 
uzskaitītajām darbībām.
• Uz attālās atslēgas vai viedās at-

slēgas tiek nospiesta durvju at-
slēgšanas poga.

• Tiek nospiesta poga uz ārējā durv-
ju roktura, kamēr personai ir līdzi 
viedā atslēga.

Ja šajā brīdī nospiežat durvju slēg-
šanas vai atslēgšanas pogu, iekšē-
jais apgaismojums nekavējoties iz-
slēgsies.
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Iekšējās gaismas

PIEZĪME

Nelietojiet iekšējās gaismas ilg-
stošu laiku, kamēr dzinējs ir iz-
slēgts - tas var izraisīt akumulato-
ra izlādēšanos.

 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet iekšējās gaismas, 
braucot tumsā. Iekšējās gais-
mas var traucēt redzamībai un 
izraisīt negadījumu.

Iekšējās gaismas automātiskā 
izslēgšana
Iekšējās gaismas tiks automātiski 
izslēgtas apmēram 20 minūtes pēc 
tam, kad dzinējs tiek izslēgts, un tiek 
aizvērtas durvis. Ja kādas durvis pa-
liek atvērtas, gaismas izslēgsies 40 
minūtes pēc dzinēja izslēgšanas. Ja 
durvis tiek aizslēgtas, un automašī-
nai tiek aktivizēta pretzagļu trauk-
smes sistēma, iekšējās gaismas iz-
slēgsies pēc piecām sekundēm.

Priekšējie lukturi

(1)

OPDE040041

Priekšējais kartes apgaismojums
(2) Priekšējais telpas lukturis
(3) Priekšējo durvju apgaismojums

Priekšējais kartes apgaismojums 
Nospiediet kartes apgaismojuma ap-
valku (1), lai ieslēgtu kartes apgais-
mojumu. Vēlreiz nospiediet kartes 
apgaismojuma lēcu, lai izslēgtu kar-
tes apgaismojumu. 

Priekšējais telpas lukturis  
•  : 

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu telpas 
lukturi priekšējiem/aizmugurējiem 
sēdekļiem.

•  : 
Nospiediet pogu, lai izslēgtu telpas 
lukturi priekšējiem/aizmugurējiem 
sēdekļiem. 

Priekšējo durvju apgaismojums 
( )
Iekšējais apgaismojums priekšējiem/
aizmugurējiem sēdekļiem tiek auto-
mātiski ieslēgts uz apmēram 30 se-
kundēm, kad tiek atvērtas durvis. 
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Iekšējais apgaismojums priekšējiem/
aizmugurējiem sēdekļiem tiek au-
tomātiski ieslēgts uz apmēram 15 
sekundēm, kad durvis tiek atslēg-
tas, izmantojot attālo atslēgu (viedo 
atslēgu). Iekšējais apgaismojums 15 
sekunžu laikā aptumst, kad aizde-
dzes slēdzis tiek pagriezts ieslēgtā 
pozīcijā. Iekšējais apgaismojums pa-
liek ieslēgts maksimāli 20 minūtes, 
ja durvis ir atvērtas un aizdedzes 
slēdzis ir pagriezts ACC vai OFF (Iz-
slēgts) pozīcijā. 

Aizmugurējie lukturi

OPD046406

� B tips
OAD045407

� A tips

Aizmugurējā telpas luktura slēdzis: 
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu telpas lukturi.

PIEZĪME

Neatstājiet lukturu slēdžus ilgsto-
ši ieslēgtus, kad ir izslēgts dzi-
nējs.
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Cimdu nodalījuma apgaismo-
jums (ja ir aprīkots)

OPDE048486L

Cimdu nodalījuma apgaismojums 
ieslēdzas, kad tiek atvērts cimdu no-
dalījums.

PIEZĪME

Lai izvairītos no nevajadzīgas 
akumulatora izlādēšanas, cieši 
aizveriet cimdu nodalījumu pēc tā 
lietošanas.

Bagāžas nodalījuma apgaismo-
jums

OPDE040042

Bagāžas nodalījuma apgaismojums 
ieslēdzas, kad tiek atvērts atvera-
mais borts.

PIEZĪME

Bagāžas nodalījuma apgaismo-
jums ir ieslēgts tik ilgi, cik ir at-
vērts atveramais borts. Lai izvairī-
tos no nevajadzīgas akumulatora 
izlādēšanas, stingri aizveriet atve-
ramo bortu pēc tā lietošanas.

Mazā spoguļa apgaismojums (ja 
ir aprīkots)

OPD046043

Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu vai iz-
slēgtu apgaismojumu.
•  : Nospiežot šo pogu, apgais-

mojums ieslēgsies.
•  : Nospiežot šo pogu, apgais-

mojums izslēgsies.
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PIEZĪME

Kamēr mazā spoguļa apgaismo-
jums netiek lietots, šim slēdzim 
jābūt izslēgtam. Ja saules aiz-
sargs ir aizvērts un šī lampa nav 
izslēgta, var izlādēties akumula-
tors vai arī var tikt izraisīti saules 
aizsarga bojājumi. 

Lukturis šķēršļu izgaismošanai 
(ja ir aprīkots)

OLF044259

Sagaidīšanas gaisma
Kad visas durvis (un bagāžas no-
dalījums) ir aizvērtas un aizslēgtas, 
lukturis šķēršļu izgaismošanai ie-
slēgsies uz 15 sekundēm, ja durvis 
tiek atslēgtas ar viedo atslēgu vai ar 
ārējo durvju roktura pogu. 
Sīkākai informācijai skatiet “Sa-
gaidīšanas sistēma” šajā nodaļā. 

Eskorta apgaismojums
Kad aizdedzes slēdzis atrodas iz-
slēgtā pozīcijā un vadītāja durvis ir 
atvērtas, uz 30 sekundēm ieslēgsies 
lukturis šķēršļu izgaismošanai. Ja va-
dītāja durvis tiek aizvērtas 30 sekun-
žu laikā, lukturis šķēršļu izgaismo-
šanai izslēgsies pēc 15 sekundēm. 
Ja vadītāja durvis tiek aizvērtas un 
aizslēgtas, lukturis šķēršļu izgaismo-
šanai izslēgsies nekavējoties. 
Lukturis šķēršļu izgaismošanai ie-
slēgsies pirmo reizi tikai tad, kad tiks 
atvērtas vadītāja durvis pēc tam, kad 
ir izslēgts dzinējs. 
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 LOGu TīRīTĀJI un MAzGĀTĀJI 

OPDE046058/OPDE046059/OPDE046060

� Priekšējā aizsargstikla tīrītāji/mazgātāji � Aizmugurējā loga tīrītāji/mazgātāji

• A tips • B tips

A :  logu tīrītāju darbības ātruma regulē-
šana (vējstikls)

•  – Tīrītājs ieslēdzas vienu reizi

•	○	– Izsl.

• --- – Tīrīšana ar intervāliem 
AUTO* – Automātiskā kontroles tīrīšana

• 1 – Zems tīrītāju ātrums

• 2 – Augsts tīrītāju ātrums

B :  Intervāla iestatīšana logu tīrīšanai ar 
intervālu 

C  :  Mazgāšana ar īsiem tīrīšanas gājie-
niem (priekšpusē) (pavelciet sviru 
pret sevi)

D : Aizmugurējo tīrītāju vadība*
• 2 – Augsts tīrītāju ātrums

• 1 – Zems tīrītāju ātrums 

•	○	– Izsl.

E :  Mazgāšana ar īsiem tīrīšanas gājie-
niem (aizmugurē) (pastumiet sviru 
prom no sevis)

*: ja ir aprīkots
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Vējstikla tīrītāji 
Darbojas zemāk aprakstītajā veidā, 
ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts.

 :  Lai veiktu vienu tīrīšanas ciklu, 
pastumiet sviru uz leju un atlai-
diet to. Ja svira tiek turēta šādā 
pozīcijā (netiek atlaista), logu tī-
rītāji darbosies nepārtraukti.

○ :  Logu tīrītāji nedarbojas. 
--- :  Logu tīrītāji darbojas ik pēc no-

teikta intervāla. Lietojiet šo režī-
mu viegla lietus vai miglas laikā. 
Lai mainītu ātruma iestatījumu, 
pagrieziet ātruma vadības pogu.

1 : Normāls stikla tīrītāju ātrums 
2 : liels stikla tīrītāju ātrums

i Informācija 
Ja uz priekšējā aizsargstikla ir uz-
krājies daudz sniega vai ledus, pirms 
priekšējā aizsargstikla tīrītāju izman-
tošanas atkausējiet priekšējo stiklu 
apmēram 10 minūtes vai tik ilgi, līdz 
viss sniegs un/vai ledus ir izkusis.
Ja pirms logu tīrītāju un mazgātāju 
lietošanas sniegs un/vai ledus netiek 
noņemts, logu tīrītāju un mazgātāju 
sistēma var tikt sabojāta.

AUTO (Automātiskā) vadība (ja 
ir aprīkots)

OPDE046061

� A tips

� B tips

Lietus sensors, kas atrodas priek-
šējā aizsargstikla augšpusē, nosaka 
nokrišņu apjomu un iestata piemē-
rotu logu tīrītāju darbības intervālu. 
Jo spēcīgāk līst, jo ātrāk logu tīrītāji 
darbojas. 
Ja lietus pārstāj līt, logu tīrītāji apstā-
jas. Lai mainītu ātruma iestatījumu, 
pagrieziet ātruma vadības pogu (1). 

Ja logu tīrītāju slēdzis ir iestatīts uz 
AUTO režīmu, kad aizdedzes slēdzis 
ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā, logu tī-
rītājs vienu reizi nostrādās, lai varētu 
veikt sistēmas pašpārbaudi. Ja logu 
tīrītāji nav jālieto, iestatiet tos izslēg-
tā pozīcijā.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no traumām, ku-
ras varētu izraisīt priekšējā 
aizsargstikla tīrītāji, kad dzi-
nējs darbojas un priekšējā aiz-
sargstikla tīrītāju slēdzis ir pa-
griezts uz AUTO pozīciju:
• Nepieskarieties priekšējā aiz-

sargstikla augšējai daļai pretī 
lietus sensoram.

• Nemēģiniet tīrīt vējstikla aug-
šējo daļu ar mitru drānu.

• Nespiediet uz vējstiklu.
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•
PIEZĪME

Mazgājot automašīnu, iestatiet 
logu tīrītāju slēdzi pozīcijā (O), 
lai novērstu automātisku logu 
tīrītāju darbību. Ja automašīnas 
mazgāšanas laikā slēdzis ir ies-
tatīts uz AUTO režīmu, logu tīrī-
tājs var sākt darboties un var 
tikt bojāts.

• Nenoņemiet sensora pārsegu, 
kas atrodas priekšējā aizsarg-
stikla augšdaļā pasažiera pusē. 
Tas var izraisīt bojājumus sistē-
mas komponentiem, kurus var 
nesegt automašīnas garantija.

Vējstikla mazgātāji 

OPDE046062

Pozīcijā O pavelciet sviru viegli pret 
sevi, lai izsmidzinātu uz vējstikla 
mazgāšanas šķidrumu un darbinātu 
logu tīrītājus (1-3 ciklus). Izsmidzinā-
šanas un mazgāšanas darbība turpi-
nāsies, līdz svira tiks atlaista. 
Ja logu mazgātājs nedarbojas, ie-
spējams, ka mazgāšanas šķidruma 
tvertnē ir jāiepilda mazgāšanas šķid-
rums.

 BRĪDINĀJUMS

Ja āra temperatūra ir zemāka 
par nulli, OBLIGĀTI uzsildiet 
vējstiklu, izmantojot atkausē-
tāju, lai novērstu iespēju, ka 
mazgāšanas šķidrums sasalst 
uz vējstikla un apgrūtina redza-
mību — tas var izraisīt negadī-
jumus un traumas vai pat nāvi.
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• 
PIEZĪME

Lai novērstu bojājumus logu 
mazgātāja sūknim, nedarbiniet 
logu mazgātāju, ja šķidruma 
tvertne ir tukša. 

• Lai novērstu iespējamos logu 
tīrītāju vai vējstikla bojājumus, 
nedarbiniet logu tīrītājus, ja 
vējstikls ir sauss.

• Lai novērstu bojājumu iespēju 
logu tīrītāju slotiņām un citiem 
komponentiem, nemēģiniet ma-
nuāli pārvietot logu tīrītājus.

• Lai novērstu iespējamos bojāju-
mus logu tīrītāju un mazgātāju 
sistēmai, ziemā un aukstā laikā 
izmantojiet antifrīza mazgāša-
nas šķidrumus.

Priekšējā aizsargstikla tīrītāja 
darbības pozīcija

OPDE076027

Šim transportlīdzeklim ir "slēpts" tīrī-
tāja dizains, tas nozīmē, ka tīrītājus 
nav iespējams pacelt, kad tie ir apak-
šējā pozīcijā.   
1. 20 sekundes pēc dzinēja izslēgša-

nas pastumiet tīrītāja sviru uz leju 
un turiet to pozīcijā  2 sekundes, 
līdz tīrītāji ir augšējā tīrīšanas po-
zīcijā. 

2. Šajā brīdī jūs varat pacelt tīrītājus 
no vējstikla.

3. Lēni novietojiet tīrītājus atpakaļ uz 
vējstikla. 

4. Ieslēdziet tīrītājus ON pozīcijā, lai 
tie atgrieztos apakšējā pozīcijā.
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Aizmugurējā loga tīrītāja un 
mazgātāja slēdzis (ja ir aprī-
kots)

OTLE045167

Aizmugurējā loga tīrītāja un mazgā-
tāja slēdzis atrodas logu tīrītāju un 
mazgātāju slēdža sviras galā. 

Pagrieziet slēdzi uz vēlamo pozīciju, 
lai darbinātu aizmugurējā loga tīrītāju 
un mazgātāju.
2 – Augsts tīrītāju ātrums
1 – Zems tīrītāju ātrums 
○ – Izsl.

OTLE045168

Pastumiet sviru virzienā prom no 
sevis, lai izsmidzinātu aizmugurējā 
loga mazgāšanas šķidrumu un 1-3 
ciklus darbinātu aizmugurējos logu 
tīrītājus. Izsmidzināšanas un mazgā-
šanas darbība turpināsies, līdz svira 
tiks atlaista. (ja ir aprīkots)

Automātiskais aizmugurējā loga 
tīrītājs (ja ir aprīkots)
Ja attiecīgā funkcija ir atlasīta LCD 
ekrāna un ja priekšējā loga tīrītājs 
ir ieslēgts, aizmugurējā loga tīrītājs 
darbosies, kamēr automašīna brauc 
atpakaļgaitā.
Pārejiet uz ‘User Settings → Conve-
nience → Auto Rear Wiper (reverse)' 
(Lietotāja iestatījumi → Ērtība → Au-
tomātiskais aizmugurējā loga tīrītājs 
(atpakaļgaita))
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vADīTĀJA pALīDzībAS SISTēMA
Atpakaļskata monitors (RVM) 
(ja ir aprīkots)

OPDE046424

Atpakaļskata monitors ir papildu 
funkcija, kas rāda zonu aiz automa-
šīnas audio vai informatīvi izklaidē-
jošās sistēmas ekrānā, lai palīdzētu 
jums vadīt vai novietot automašīnu.

Stāvvietas/skata poga
Nospiediet stāvvietas/skata pogu, lai 
ieslēgtu atpakaļskata monitoru. 
Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu 
sistēmu. 

OPDE047402

� Universālis
OPDE040456

� 5 durvis

Atpakaļskata monitors

OPDE047456

� Fastback

Darbības apstākļi 
Atpakaļskata monitors ieslēdzas, 
kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pār-
nesums R. Ja vadītājs nospiež 
stāvvietas/skata pogu, kad ir aktīvs 
pārnesums P (stāvvieta), monitora 
sistēma ieslēdzas. Šādā gadījumā 
netiek attēlotas stāvvietas vadlīnijas.
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Atcelšanas apstākļi 
Funkcija pārnesumā R (atpakaļgaita) 
ir deaktivizēta. Monitorā ir redzams 
attēls, kad ir aktīvs pārnesums P 
(stāvvieta), bet tas izslēdzas, ja vadī-
tājs nospiež stāvvietas/skata pogu. 
Funkcija izslēdzas, vadītājam pārs-
lēdzot pārnesumu no R (atpakaļgai-
ta) uz P (stāvvieta).

Atpakaļskata kameras apkopes 
funkcija
Ja vadītājs pārslēdz pārnesumu no 
R (atpakaļgaita) uz N (neitrāls) vai 
D (braukšana), funkcija nepārtraukti 
rāda attēlu, lai palīdzētu droši novie-
tot stāvvietā. Šādā gadījumā netiek 
attēlotas stāvvietas vadlīnijas.

Darbības apstākļi
Ja vadītājs pārslēdz pārnesumu no 
R (atpakaļgaita) uz N (neitrāls) vai D 
(braukšana), funkcija tiek deaktivizē-
ta.

Atcelšanas apstākļi
Atpakaļskata monitors izslēgsies, 
transportlīdzekļa ātrumam pārsnie-
dzot 10 km/h (6 jūdz./h). Monitors 
tiek izslēgts, ja vadītājs nospiež 
stāvvietas/skata pogu (1).  Funkcija 
tiek deaktivizēta, ja vadītājs pārslēdz 
pārnesumu uz P (stāvvieta).

Atpakaļskats braukšanas laikā

OPDE040497

Atpakaļskata monitors palīdz droši 
novietot mašīnu stāvvietā, braukša-
nas laikā parādot atpakaļskata attēlu 
infoizklaides sistēmā. 
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Darbības apstākļi
Attēls tiek parādīts monitorā, ja va-
dītājs nospiež stāvvietas/skata pogu 
(1), kad ir aktīvs pārnesums D (brauk-
šana) vai N (neitrāls).

Atcelšanas apstākļi
Funkcija tiek izslēgta, ja vadītājs no-
spiež stāvvietas/skata pogu. Funk-
cija tiek izslēgta, ja vadītājs nospiež 
infoizklaides sistēmas pogu (2). 
Funkcija tiek deaktivizēta, kad vadī-
tājs pārslēdz pārnesumu uz P (stāv-
vieta).

 BRĪDINĀJUMS

Atpakaļskata monitors nav 
drošības ierīce. Tā tikai palīdz 
vadītājam identificēt objektus 
tieši aiz automašīnas vidus. Ka-
mera NENOSEDZ visu zonu aiz 
automašīnas.

 BRĪDINĀJUMS

• Nedrīkst braukt atpakaļgaitā, 
vadoties tikai pēc atpakaļska-
ta monitora.

• Pirms braukšanas jebkurā 
virzienā, VIENMĒR paskatie-
ties apkārt automašīnai, lai 
pārliecinātos, ka ceļā nav ne-
kādu priekšmetu vai šķēršļu.

• Esiet ļoti uzmanīgi, braucot 
tuvu objektiem, jo īpaši gājē-
jiem, un jo īpaši bērniem.

Sistēmas darbības kļūme
Ja atpakaļskata monitors nedarbo-
jas, kā paredzēts, monitors nere-
gulāri mirgo vai attēls netiek rādīts 
pareizi, vadītājam ir jānogādā trans-
portlīdzeklis uz pārbaudi pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja. 

Funkcijas ierobežojumi
Ja automašīna ir apturēta ziemā 
vai ir ilglaicīgi stāvējusi iebraucamā 
stāvvietā, attēls var būt miglots izplū-
des gāzu dēļ.
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 BRĪDINĀJUMS

• Pastāv aklā zona, kas nav 
redzama atpakaļskata moni-
torā, tādēļ vadītājam ir jāpār-
rauga automašīnas aizmugu-
re, izmantojot atpakaļskata 
un sānu spoguļus.

• Atpakaļskata monitora sistē-
ma izmanto platleņķa objektī-
vu. Tas koriģē parādīto attēlu, 
tādēļ patiesais attālums var 
atšķirties. Vadītājam ir pašam 
jāpārliecinās par attālumiem. 

• Atpakaļskata monitors var 
nedarboties pareizi, ja lēca 
ir noklāta ar svešām vielām. 
Kameras lēcai vienmēr jābūt 
tīrai.

•
PIEZĪME

Nesmidziniet augstspiediena 
mazgāšanas līdzekli tieši uz ka-
meras vai zonas ap to. Augst-
spiediena ūdens izraisītā trie-
ciena rezultātā ierīce var sākt 
nepareizi darboties.

• Lēcas tīrīšanai nelietojiet skā-
bus vai sārmainus tīrīšanas 
līdzekļus. Izmantojiet tikai mai-
gas ziepes vai neitrālu mazgā-
šanas līdzekli, un kārtīgi noska-
lojiet ar ūdeni. 

i Informācija 
Kameras lēcai vienmēr jābūt tīrai. Ja 
lēca ir noklāta ar netīrumiem, ūdeni 
vai sniegu, kamera var strādāt nepa-
reizi. 

Atpakaļgaitas stāvvietas 
attāluma brīdinājuma (PDW) 
sistēma (ja ir aprīkots)

OPDE047400

� Universālis
OPDE040400Sensors

Sensors

� 5 durvis
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Stāvvietas attāluma brīdinājums 
konstatē attālumu starp automašī-
nu un gājēju, dzīvnieku vai šķērsli, 
braucot atpakaļgaitā, izmantojot aiz-
mugurējos sensorus, un drošības 
nolūkā iededz indikatoru vai atskaņo 
signālu.

Brīdinājuma skaļums

OPDE047457Sensors

� Fastback

Kad dzinēja Start/Stop poga ir ie-
slēgtā pozīcijā, atlasiet ‘Driver assis-
tance → Warning Volume’ (Vadītāja 
palīdzība → Brīdinājuma skaļums) 
iestatījumu izvēlnē, lai mainītu brī-
dinājuma signāla skaļumu uz ‘High’ 
(skaļš), ‘Medium’ (vidējs), ‘Low’ 
(kluss) vai ‘Off’ (izslēgts) turpgaitas/
atpakaļgaitas stāvvietas attāluma 
signālam. Toties pat tad, ja ir atlasīta 
izvēle “Izslēgts”, funkcijas skaļums 
nebūs izslēgts, bet gan atskanēs ļoti 
kluss signāls.

 BRĪDINĀJUMS

• Pirms braukšanas jebkurā 
virzienā, OBLIGĀTI skatieties 
aiz jūsu automašīnas, lai pār-
liecinātos, ka nav priekšmetu 
vai šķēršļu.

• Esiet ļoti uzmanīgi, braucot 
tuvu objektiem, jo īpaši gājē-
jiem, un jo īpaši bērniem.

• Apzinieties, ka daži objekti 
var nebūt redzami ekrānā, un 
sensori tos var neredzēt, ņe-
mot vērā objekta izmēru, at-
tālumu vai materiālu - visi šie 
faktori var ierobežot sensora 
efektivitāti.
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Stāvvietas novietošanas distan-
ces brīdinājuma darbība
Darbības nosacījumi
• Stāvvietas novietošanas attāluma 

brīdinājums darbojas, kad automa-
šīna ir pārnesumā R (atpakaļgaita). 
Braucot atpakaļgaitā ar ātrumu 10 
km/h, šī funkcija brīdina, ja tiek 
konstatēts gājējs, dzīvnieks vai 
šķērslis. 

• Kad sensors konstatē gājēja, dzīv-
nieka vai priekšmeta klātbūtni, in-
foizklaides sistēmas ekrānā parā-
dās indikators, un funkcija atskaņo 
brīdinājuma signālu.

• Ja funkcija konstatē vairāk nekā 2 
cilvēkus, dzīvniekus vai priekšme-
tus vienlaicīgi, tā atskaņo signālu 
attiecīgi tuvākajam cilvēkam, dzīv-
niekam vai priekšmetam.

Indikatora lampiņas forma patiesajā 
automašīnā var atšķirties.

Brīdinājuma skaņas signālu un indikatoru veidi
Brīdinājuma skaņas signālu veidi Indikators

Ja objekts atrodas 120-60 cm (47-24 collas) aiz aizmugurējā bufera: Ska-
ņas signāls pārmaiņus ar pauzēm.

Ja objekts atrodas 60-30 cm (24-12 collas) aiz aizmugurējā bufera: Bie-
žāks skaņas signāls.

Ja objekts atrodas mazāk nekā 30 cm (12 collas) aiz aizmugurējā bufe-
ra: 
Nepārtraukts skaņas signāls. 
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Sistēmas darbības kļūme
Vadītājam pārslēdzot pārnesumā R 
(atpakaļgaita), funkcija atskaņo pīk-
stienu, apliecinot, ka tā darbojas pa-
reizi. Tomēr vadītājam ir jāpārbauda 
vai sensori nav bojāti un vai kamera 
nav aizklāta ar kādu svešķermeni, 
ja rodas turpmāk norādītās situāci-
jas. Ja rodas problēma, vadītājam ir 
jānogādā automašīna pie HYUNDAI 
izplatītāja.
• Nav brīdinājuma signālu.
• Brīdinājuma signāls atkārtojas.
• Instrumentu panelī tiek rādīts brīdi-

nājums par kļūmi. 

Funkcijas ierobežojumi
Ja automašīna ir apturēta ziemā 
vai ir ilglaicīgi stāvējusi iebraucamā 
stāvvietā, attēls var būt miglots izplū-
des gāzu dēļ.

 BRĪDINĀJUMS

• Pastāv aklā zona, kas nav 
redzama atpakaļskata moni-
torā, tādēļ vadītājam ir jāpār-
rauga automašīnas aizmugu-
re, izmantojot atpakaļskata 
un sānu spoguļus.

• Atpakaļskata monitora sistē-
ma izmanto platleņķa objektī-
vu. Tas koriģē parādīto attēlu, 
tādēļ patiesais attālums var 
atšķirties. Vadītājam ir pašam 
jāpārliecinās par attālumiem. 

• Atpakaļskata monitors var 
nedarboties pareizi, ja lēca 
ir noklāta ar svešām vielām. 
Kameras lēcai vienmēr jābūt 
tīrai.

•
PIEZĪME

Indikators var atšķirties no attē-
lā redzamā atkarībā no objekta 
vai sensoru stāvokļa. Ja indika-
tors mirgo, mēs iesakām nogā-
dāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

• Ja skaņas signāls neizskan vai 
ja skaņas signāls izskan pārmai-
ņus ar pauzēm, pārslēdzoties R 
(Atpakaļgaitas) pozīcijā, tas var 
norādīt uz stāvvietas attāluma 
brīdinājuma sistēmas kļūmi. Ja 
tā notiek, mēs iesakām pēc ie-
spējas ātrāk nogādāt automa-
šīnu pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja uz pārbaudi.
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Lai izslēgtu stāvvietas attālu-
ma brīdinājuma sistēmu (ja ir 
aprīkots)

OPDE046429

Stāvvietas attāluma brīdinājumu ir 
iespējams ieslēgt vai izslēgt ar stāv-
vietas drošības pogu. Funkcija ie-
slēdzas automātiski, pārslēdzot pār-
nesumu R (atpakaļgaita), pat tad, ja 
funkcija ir izslēgta (pogas indikators 
nedeg).
Funkcijai ieslēdzoties iedegas indi-
kators, un funkcija izslēdzas, ja au-
tomašīna pārsniedz 30 km/h. Šādā 
gadījumā pogas indikators nodziest.

Brīdinājuma sistēma netiek izslēgta 
pat tad, ja vadītājs nospiež stāvvie-
tas pogu, kamēr ir aktīvs pārnesums 
R (atpakaļgaita).

Apstākļi, kuros stāvvietas 
attāluma brīdinājuma sistēma 
nedarbojas 

 BRĪDINĀJUMS

Neskatoties uz to, ka automašī-
na ir aprīkota ar stāvvietas at-
tāluma brīdinājumu, vadītājam 
ir jābrauc uzmanīgi un pašam 
jāpārliecinās par šķēršļiem. Šīs 
funkcijas konstatēšanas funk-
cija var nedarboties pareizi ap-
kārtējo apstākļu dēļ. Funkcija 
nesniedz garantiju pret jebkā-
diem negadījumiem vai bojāju-
miem, kas radušies sistēmas 
kļūdas dēļ. Autovadītājam ir jā-
būt uzmanīgam, lai braukšanas 
laikā izvairītos no šķēršļiem un 
gājējiem uz ceļa, it īpaši bēr-
niem. Potenciālo konstatējumu 
diapazons un konstatējamie 
priekšmeti ir ierobežoti, tādēļ 
funkcija var nedarboties parei-
zi.
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Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma 
brīdinājuma sistēma var nedarbo-
ties pareizi, ja:
- Sensora virsma ir noklāta ar sasa-

lušu sniegu vai salnu. (Darbojas 
pareizi pēc izkušanas)

- Sensoru klāj svešas vielas, piemē-
ram, sniegs vai ūdens. (Darbojas 
pareizi pēc traucēkļa noņemšanas)

- Automašīna tiek vadīta pārmērīgi 
karstos vai aukstos apstākļos.

- Sensors vai tam piegulošā daļa ir 
atvienots. 

- Sensora virsma ir bijusi stingri pie-
spiesta vai bojāta ar cietu priekš-
metu.

- Sensora virsma ir saskrāpēta vai 
bojāta ar asu priekšmetu.

- Sensora virsma ir pakļauta augst-
spiediena mazgāšanas strūklai.

Stāvvietas attāluma brīdinājuma 
sistēma var darboties kļūdaini 
šādos apstākļos:
- Automašīna brauc sliktos laika 

apstākļos, piemēram, spēcīga lie-
tus laikā.

- Sensoru noklāj sniegs.
- Cita transportlīdzekļa stāvvietas 

attāluma brīdinājums ietekmē au-
tomašīnas sistēmu.

- Sensora virsmai pāri plūst ūdens.
- Funkcija tiek darbināta, braucot uz 

nelīdzena ceļa, zemes ceļa, pret 
kalnu vai uz zālāja.

- Tuvumā atrodas ultraskaņu radošs 
priekšmets.

- Numurzīme ir uzstādīta nepareiza-
jā vietā. 

- Pievienotā sensora stāvoklis ir iz-
mainīts, mainot bufera augstumu 
pēc piegādes.

- Sensoru sedz svešķermenis, pie-
mēram, uzlīme.

Sensors var nespēt atpazīt šādus 
objektus:
- Asi priekšmeti vai šauri priekšmeti, 

piemēram, virve 
- Priekšmeti, kuri ir mazāki par Dia-

metrs: 14 cm, garums: 100 cm 
- Priekšmets, kas absorbē ultraska-

ņas viļņus, piemēram, kokvilna, 
sūklis vai sniegs. 

- Persona, dzīvnieks vai priekšmets, 
kas atrodas pārmērīgi tuvu senso-
ram.

Stāvvietas attāluma brīdinājuma 
indikators var norādīt atšķirīgu dia-
pazonu, ja persona, dzīvnieks vai 
priekšmets atrodas starp sensoriem. 
Stāvvietas attāluma brīdinājums 
var nedarboties pareizi atkarībā no 
braukšanas ātruma, personas, dzīv-
nieka vai priekšmeta. Ja automašīnai 
ir nepieciešams remonts, vadītājam 
ir jānogādā automašīna pie HYUN-
DAI izplatītāja.

PDe MHEV-Latvian.indb   130 2020-07-07   �� 7:48:24



3-131

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

 BRĪDINĀJUMS

Jūsu jaunā transportlīdzekļa 
garantija nesedz negadījumus 
vai bojājumus transportlīdzek-
lim vai traumas pasažieriem, 
kas saistītas ar stāvvietas at-
tāluma brīdinājumu. Vienmēr 
brauciet droši un uzmanīgi.

Stāvvietas attāluma brīdinā-
juma sistēma braukšanai uz 
priekšu/atpakaļgaitā (PDW) (ja 
ir aprīkots)

OPDE040401Ultraskaņas sensori

� Priekšējais sensors

OPDE040400

� Aizmugurējais sensors
• 5 durvis

OPDE047400

• 5 durvis

OPDE047457

• Fastback

Ultraskaņas sensori

Ultraskaņas sensori

Ultraskaņas sensori
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Turpgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas 
attāluma brīdinājuma funkcija brīdi-
na vadītāju, konstatē attālumu starp 
automašīnu un gājēju, dzīvnieku vai 
šķērsli, izmantojot aizmugurējos sen-
sorus, un drošības nolūkā iededz in-
dikatoru vai atskaņo signālu.

 BRĪDINĀJUMS

• Pirms braukšanas jebkurā 
virzienā, VIENMĒR paskatie-
ties apkārt automašīnai, lai 
pārliecinātos, ka ceļā nav ne-
kādu priekšmetu vai šķēršļu.

• Esiet ļoti uzmanīgi, braucot 
tuvu objektiem, jo īpaši gājē-
jiem, un jo īpaši bērniem.

• Apzinieties, ka daži objekti 
var nebūt redzami ekrānā, un 
sensori tos var neredzēt, ņe-
mot vērā objekta izmēru, at-
tālumu vai materiālu - visi šie 
faktori var ierobežot sensora 
efektivitāti.

Stāvvietas novietošanas distan-
ces brīdinājuma darbība

•

OPDE046403

Stāvvietas attāluma brīdinājumu 
var ieslēgt vai izslēgt ar stāvvietas 
drošības pogu

• Funkcija ieslēdzas automātiski, 
pārslēdzot pārnesumu R (atpakaļ-
gaita), pat tad, ja funkcija ir izslēgta 
(pogas indikators nedeg).

• Funkcijai ieslēdzoties iedegas in-
dikators, un funkcija izslēdzas, ja 
automašīna pārsniedz 30 km/h (18 
jūdz./h). Šādā gadījumā pogas in-
dikators nodziest.

• Brīdinājuma sistēma netiek izslēg-
ta pat tad, ja vadītājs nospiež stāv-
vietas pogu, kamēr ir aktīvs pārne-
sums R (atpakaļgaita).
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Stāvvietas attāluma brīdinājums 
turpgaitā
Turpgaitas stāvvietas brīdinājums 
darbojas šādos apstākļos.
1. Kad ir aktīvs pārnesums R (atpa-

kaļgaita) un ieslēdzas turpgaitas 
stāvvietas brīdinājums, vadītājs 
pārslēdz pārnesumu D (braukša-
na)

2. Kad stāvvietas drošības indikators 
ir iedegts un ir aktīvs pārnesums 
D (braukšana)

3. Kad ir iestatīta stāvvietas attālu-
ma brīdinājuma automātiskā dar-
bība un ir aktīvs pārnesums D 
(braukšana)

- Turpgaitas stāvvietas brīdinā-
jums sniedz brīdinājumu auto-
mašīnai pārvietojoties ar ātru-
mu zem 10 km/h, kad ceļā tiek 
konstatēts gājējs, dzīvnieks vai 
priekšmets.

- Turpgaitas stāvvietas brīdinā-
jums nedarbojas, ja automašīnas 
ātrums pārsniedz 10 km/h, arī 
tad, ja stāvvietas drošības pogas 
indikators ir iedegts. Ja automa-
šīnas ātrums atkal tiek samazi-
nāts zem 10 km/h, kamēr stāv-
vietas drošības pogas indikators 
ir iedegts, funkcija atsāk darbību.

- Kad ir iestatīta stāvvietas attā-
luma brīdinājuma automātiskā 
darbība, pogas indikators paliek 
iedegts.  

- Ja stāvvietas attāluma brīdinā-
juma automātiskā darbība tiek 
atcelta un automašīna pārsniedz 
30 km/h, stāvvietas drošības po-
gas indikators nodziest, un turp-
gaitas stāvvietas brīdinājums ne-
darbojas pat tad, ja automašīna 
pārvietojas lēnāk par 10 km/h.

Sistēmas darbības kļūme
Vadītājam pārslēdzot pārnesumā R 
(atpakaļgaita), funkcija atskaņo pīk-
stienu, apliecinot, ka tā darbojas pa-
reizi. Tomēr vadītājam ir jāpārbauda 
vai sensori nav bojāti un vai kamera 
nav aizklāta ar kādu svešķermeni, 
ja rodas turpmāk norādītās situāci-
jas. Ja rodas problēma, vadītājam ir 
jānogādā automašīna pie HYUNDAI 
izplatītāja.

• Nav brīdinājuma signālu.
• Brīdinājuma signāls atkārtojas.
• Instrumentu panelī tiek rādīts brīdi-

nājums par kļūmi. 

Ierobežojumi
Ja automašīna ir apturēta ziemā 
vai ir ilglaicīgi stāvējusi iebraucamā 
stāvvietā, attēls var būt miglots izplū-
des gāzu dēļ.
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Brīdinājuma skaņas signālu un indikatoru veidi cm (collās)

Attālums no objekta
Brīdinājuma rādītājs

Brīdinājuma skaņaBraukšanas laikā 
uz priekšu

Braukšanas laikā 
atpakaļ

60 ~ 100
(24 ~ 39) Priekšā - Skaņas signāls pārmaiņus ar 

pauzēm

60 ~ 120
(24 ~ 47) Aizmugurē - Skaņas signāls pārmaiņus ar 

pauzēm

30 ~ 60
(12 ~ 24)

Priekšā Biežāks skaņas signāls

Aizmugurē - Biežāks skaņas signāls

30
(12)

Priekšā Nepārtraukts skaņas signāls

Aizmugurē - Nepārtraukts skaņas signāls

PIEZĪME

• Indikators var atšķirties no attēlā redzamā atkarībā no objekta vai sensoru stāvokļa. Ja indikators mirgo, 
mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

• Ja skaņas signāls neizskan vai ja skaņas signāls izskan pārmaiņus ar pauzēm, pārslēdzoties R (Atpakaļ-
gaitas) pozīcijā, tas var norādīt uz Stāvvietas attāluma brīdinājuma (braucot atpakaļgaitā/uz priekšu) sis-
tēmas kļūmi. Ja tā notiek, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja uz pārbaudi.
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Apstākļi, kuros stāvvietas 
attāluma brīdinājuma sistēma 
nedarbojas

 BRĪDINĀJUMS

Neskatoties uz to, ka automašī-
na ir aprīkota ar stāvvietas at-
tāluma brīdinājumu, vadītājam 
ir jābrauc uzmanīgi un pašam 
jāpārliecinās par šķēršļiem. Šīs 
funkcijas konstatēšanas funk-
cija var nedarboties pareizi ap-
kārtējo apstākļu dēļ. Funkcija 
nesniedz garantiju pret jebkā-
diem negadījumiem vai bojāju-
miem, kas radušies sistēmas 
kļūdas dēļ. Autovadītājam ir jā-
būt uzmanīgam, lai braukšanas 
laikā izvairītos no šķēršļiem un 
gājējiem uz ceļa, it īpaši bēr-
niem. Potenciālo konstatējumu 
diapazons un konstatējamie 
priekšmeti ir ierobežoti, tādēļ 
funkcija var nedarboties parei-
zi.

Stāvvietas attāluma brīdinājuma 
sistēma var nedarboties pareizi, ja:
- Sensora virsma ir noklāta ar sasa-

lušu sniegu vai salnu. (Darbojas 
pareizi pēc izkušanas)

- Sensoru klāj svešas vielas, piemē-
ram, sniegs vai ūdens. (Darbojas 
pareizi pēc traucēkļa noņemšanas)

- Automašīna tiek vadīta pārmērīgi 
karstos vai aukstos apstākļos.

- Sensors vai tam piegulošā daļa ir 
atvienots. 

- Sensora virsma ir bijusi stingri pie-
spiesta vai bojāta ar cietu priekš-
metu.

- Sensora virsma ir saskrāpēta vai 
bojāta ar asu priekšmetu.

- Sensora virsma ir pakļauta augst-
spiediena mazgāšanas strūklai.

Stāvvietas attāluma brīdinājuma 
sistēma var darboties kļūdaini:
- Automašīna brauc sliktos laika 

apstākļos, piemēram, spēcīga lie-
tus laikā.

- Sensoru noklāj sniegs.
- Cita transportlīdzekļa stāvvietas 

attāluma brīdinājums ietekmē au-
tomašīnas sistēmu.

- Sensora virsmai pāri plūst ūdens.
- Funkcija tiek darbināta, braucot uz 

nelīdzena ceļa, zemes ceļa, pret 
kalnu vai uz zālāja.

- Tuvumā atrodas ultraskaņu radošs 
priekšmets.

- Numurzīme ir uzstādīta nepareiza-
jā vietā. 

- Pievienotā sensora stāvoklis ir iz-
mainīts, mainot bufera augstumu 
pēc piegādes.

- Sensoru sedz svešķermenis, pie-
mēram, uzlīme.
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Sensors var nespēt atpazīt šādus 
objektus:
- Asi priekšmeti vai šauri priekšmeti, 

piemēram, virve 
- Priekšmeti, kuri ir mazāki par Dia-

metrs: 14 cm, garums: 100 cm 
- Priekšmets, kas absorbē ultraska-

ņas viļņus, piemēram, kokvilna, 
sūklis vai sniegs. 

- Persona, dzīvnieks vai priekšmets, 
kas atrodas pārmērīgi tuvu senso-
ram.

Stāvvietas attāluma brīdinājuma 
indikators var norādīt atšķirīgu dia-
pazonu, ja persona, dzīvnieks vai 
priekšmets atrodas starp sensoriem. 
Stāvvietas attāluma brīdinājums 
var nedarboties pareizi atkarībā no 
braukšanas ātruma, personas, dzīv-
nieka vai priekšmeta. Ja automašīnai 
ir nepieciešams remonts, vadītājam 
ir jānogādā automašīna pie HYUN-
DAI izplatītāja.

 BRĪDINĀJUMS

Jūsu jaunā transportlīdzekļa 
garantija nesedz negadījumus 
vai bojājumus transportlīdzek-
lim vai traumas pasažieriem, 
kas saistītas ar stāvvietas attā-
luma brīdinājumu.
Vienmēr brauciet droši un uz-
manīgi.

Sistēmas darbības kļūme 
Vadītājam pārslēdzot pārnesumā R 
(atpakaļgaita), funkcija atskaņo pīk-
stienu, apliecinot, ka tā darbojas pa-
reizi. Tomēr vadītājam ir jāpārbauda 
vai sensori nav bojāti un vai kamera 
nav aizklāta ar kādu svešķermeni, 
ja rodas turpmāk norādītās situāci-
jas. Ja rodas problēma, vadītājam ir 
jānogādā automašīna pie HYUNDAI 
izplatītāja.

• Nav brīdinājuma signālu.
• Brīdinājuma signāls atkārtojas.
• Instrumentu panelī tiek rādīts brīdi-

nājums par kļūmi. 
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ATKAuSēTĀJS
PIEZĪME

Lai nesabojātu vadus, kas ir sa-
saistīti ar aizmugurējā loga iekšē-
jo virsmu, loga tīrīšanai neizman-
tojiet asus instrumentus vai loga 
tīrīšanas līdzekļus, kas satur 
abrazīvas vielas.

i Informācija 
Ja vēlaties veikt priekšējā aizsargstik-
la atkausēšanu un aizsvīšanas likvidē-
šanu, skatiet “Priekšējā aizsargstikla 
atkausēšana un aizsvīšanas likvidēša-
na” šajā nodaļā.

Aizmugurējā loga atkausētājs

OPDE046319

� Automātiskā klimata kontroles sistēma
OPDE046318

� Manuālā klimata kontroles sistēma

Atkausētājs uzsilda logu, lai noņemtu 
sarmu, apledojumu, un likvidētu aiz-
svīšanu aizmugurējā loga iekšpusē 
un ārpusē, kamēr darbojas dzinējs.

• Lai aktivizētu aizmugurējā loga at-
kausētāju, nospiediet aizmugurējā 
loga atkausēšanas pogu, kas at-
rodas uz centrālā vadības paneļa. 
Kad atkausētājs ir ieslēgts, aizmu-
gurējā loga atkausēšanas pogas 
indikators iedegas.

• Lai izslēgtu atkausētāju, vēlreiz no-
spiediet aizmugurējā loga atkausē-
šanas pogu.

•
i Informācija 
Ja uz aizmugurējā loga uzkrājies 
biezs sniega slānis, pirms aizmugu-
rējā atkausētāja lietošanas noslau-
kiet sniegu.

• Aizmugurējā loga atkausētājs auto-
mātiski izslēdzas pēc apmēram 20 
minūtēm vai kad aizdedzes slēdzis 
tiek pagriezts OFF (Izslēgts) pozī-
cijā.
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Ārējā spoguļa atkausētājs (ja ir 
aprīkots)
Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar 
ārējo spoguļu atkausētājiem, tie 
darbosies vienlaicīgi ar aizmugurējā 
loga atkausētāju.

Priekšējā stikla tīrītāju atkausē-
tājs (ja ir aprīkots)
Ja automašīna ir aprīkota ar stikla 
tīrītāju atkausētājiem, tie darbosies 
vienlaicīgi ar aizmugurējā loga at-
kausētāju.
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MAnuĀLĀ KLIMATA KOnTROLES SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE046301/OPDE046300

1. Ventilatora ātruma vadības poga
2. Temperatūras vadības poga
3. Režīma atlases pogas
4. Priekšējā aizsargstikla atkausē-

šanas poga
5. Aizmugurējā loga atkausēšanas 

poga
6. A/C (Gaisa kondicionēšanas) 

poga*
7. Gaisa ieplūdes kontroles poga
*: ja ir aprīkots

� A tips

� B tips
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Sildīšana un gaisa kondicionē-
šana
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Iestatiet režīmu uz vēlamo.

Lai uzlabotu sildīšanas un dzesē-
šanas efektivitāti, atlasiet:
- Apsilde: 
- Dzesēšana: 

3. Iestatiet temperatūras vadību uz 
vēlamo pozīciju.

4. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 
ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.

5. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 
uz vēlamo ātrumu.

6. Ja nepieciešams veikt gaisa kon-
dicionēšanu, ieslēdziet gaisa kon-
dicionēšanas sistēmu.

Režīma atlase

OPDE046307/OPDE046306

(ja ir aprīkots)                                              (ja ir aprīkots)

Režīma atlases poga kontrolē gaisa plūsmas virzienu ventilācijas sistēmā. 
Gaisu var novirzīt uz grīdu, uz instrumenta paneļa atverēm vai uz priekšējo 
aizsargstiklu.
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Atsaldēšanas līmenis (A, D)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek no-
virzīta uz priekšējo aizsargstiklu.

Sejas līmenis (B, D, F)

Gaisa plūsma tiek virzīta ķermeņa 
augšdaļas un sejas virzienā. Turklāt 
katru izeju var kontrolēt, lai precīzi 
orientētu gaisu, kas tiek izvadīts no 
attiecīgās izejas.

Grīdas līmenis 
(A, C, D, E, F)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek no-
virzīta uz grīdu.  

Varat arī vienlaicīgi atlasīt 2-3 režī-
mus.
- sejas ( ) + grīdas ( ) līmeņa re-

žīms
- sejas līmeņa ( ) + atsaldēšanas 

( ) režīms
- grīdas līmeņa ( ) + atsaldēšanas 

( ) režīms
- sejas ( ) + grīdas līmeņa ( ) + 

atsaldēšanas ( ) režīms
OPDE046308

MAX A/C līmenis (B, D, F) (ja ir 
aprīkots)
Lai lietotu gaisa kondicionēšanas 
MAX līmeni, pagrieziet temperatūras 
vadības pogu līdz galam uz kreiso 
pusi. Gaisa plūsma tiek virzīta ķer-
meņa augšdaļas un sejas virzienā.
Šajā režīmā gaisa kondicionēšanas 
un recirkulētā gaisa pozīcija tiks atla-
sīta automātiski.
Kad salons ir pietiekami atdzisis, vē-
lams pārvietot temperatūras pogu 
prom no gaisa kondicionešānas 
MAX pozīcijas, un nospiest  A/C 
pogu.
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OPD046310

� Aizmugurējie (ja ir aprīkots)
OPD046309

� Priekšā

Instrumentu paneļa ventilācijas 
atveres 
Izvades atveres var atsevišķi atvērt 
( ) vai aizvērt ( ), izmantojot īk-
šķa ratu. 

Tāpat jūs varat noregulēt gaisa pa-
deves virzienu no šīm atverēm, iz-
mantojot atveru vadības sviru, kā 
redzams attēlā.

Temperatūras vadība 

OPD046351

� A tips � B tips

Temperatūra pieaug, pagriežot pogu 
pa labi. Temperatūra samazinās, pa-
griežot pogu pa kreisi.

Gaisa ieejas pārvaldība 

OPDE046313

� B tips
OPDE046312

� A tips

To lieto, lai atlasītu āra (svaigā) gaisa 
pozīciju vai recirkulētā gaisa pozīciju.
Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles 
pozīciju, nospiediet kontroles pogu.
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Gaisa recirkulācija 
Ja ir atlasīta recirkulētā 
gaisa pozīcija, gaiss no 
pasažieru nodalījuma 
tiks iesūkts Apsilde sistē-
mā un uzsildīts vai atdze-
sēts atbilstoši atlasītajai 
funkcijai.

Āra (svaigā) gaisa pozīcija  
� A tips

� B tips

Ja ir atlasīta āra (svaigā) 
gaisa pozīcija, gaiss ie-
kļūst automašīnā no ār-
puses un tiek uzsildīts 
vai atdzesēts atbilstoši 
atlasītajai funkcijai.

i Informācija 
Ieteicams sistēmu lietot svaiga gaisa 
pozīcijā. 
Ilgstoša sildītāja lietošana recirkulētā 
gaisa pozīcijā (bez atlasītas gaisa kon-
dicionēšanas) var izraisīt priekšējā 
aizsargstikla un sānu logu aizsvīšanu, 
turklāt gaiss salonā kļūs sasmacis.
Turklāt gaisa kondicionēšanas ilgsto-
ša lietošana recirkulētā gaisa pozīcijā 
izraisīs pārāk sausu gaisu salonā.

 BRĪDINĀJUMS

• Ilgstoša klimata vadības sis-
tēmas darbība recirkulētā 
gaisa pozīcijā var izraisīt mit-
ruma uzkrāšanos automašī-
nā, stiklu aizsvīšanu un re-
dzamības pasliktināšanos.

• Neguliet automašīnā, kad ir 
ieslēgta gaisa kondicionēša-
na vai apsildes sistēma. Tas 
var izraisīt veselības prob-
lēmas vai pat nāvi skābekļa 
līmeņa un/vai ķermeņa tem-
peratūras pazemināšanās re-
zultātā.

• Ilgstoša klimata vadības sis-
tēmas lietošana recirkulētā 
gaisa pozīcijā var izraisīt mie-
gainumu un kontroles zudu-
mu pār automašīnu. Brauk-
šanas laikā pēc iespējas 
iestatiet gaisa ievades vadību 
uz ārējo (svaigā gaisa) pozīci-
ju.

PDe MHEV-Latvian.indb   143 2020-07-07   �� 7:48:29



3-144

Jūsu automašīnas ērtības funkcijas    

Ventilatora ātruma vadība

OPD046311

Pagrieziet pogu pa labi, lai palielinātu 
ventilatora ātrumu un gaisa plūsmu. 
Pagrieziet pogu pa kreisi, lai sama-
zinātu ventilatora ātrumu un gaisa 
plūsmu.
Ventilatora ātruma kontroles pogas 
pagriešana uz “0” pozīciju izslēdz 
ventilatoru.

PIEZĪME

Ventilatora lietošana, kamēr aiz-
dedzes slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, 
var izraisīt akumulatora izlādēša-
nos. Lietojiet ventilatoru, kamēr 
darbojas dzinējs.

Gaisa kondicionēšana (A/C) (ja 
ir aprīkots)

OPDE046314

Nospiediet gaisa kondicionēšanas 
pogu, lai ieslēgtu gaisa kondicionē-
šanas sistēmu (iedegsies indikatora 
signāllampiņa). Vēlreiz nospiediet 
pogu, lai izslēgtu gaisa kondicionē-
šanas sistēmu.

Sistēmas darbība
Ventilācija
1. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz 

vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 

uz vēlamo ātrumu.

Apsilde
1. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz 

vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 

uz vēlamo ātrumu.
5. Ja nepieciešams veikt sildīšanu ar 

mitruma samazināšanu, ieslēdziet 
gaisa kondicionēšanas sistēmu 
(jja ir aprīkots). 

Ja aizsvīst priekšējais aizsargstikls, 
iestatiet režīmu  vai  pozīcijā.
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Padomi par sistēmas darbību
• Lai novērstu putekļu vai nepatīka-

mu izgarojumu iekļūšanu automa-
šīnā caur ventilācijas sistēmu, uz 
laiku iestatiet gaisa ieejas pārval-
dību recirkulācijas gaisa pozīcijā. 
Neaizmirstiet pārslēgties atpakaļ 
uz svaigā gaisa režīmu, kad dis-
komforts ir pārgājis, lai automašī-
nā vienmēr atrastos svaigs gaiss. 
Šajā režīmā vadītājs var būt maksi-
māli uzmanīgs un komfortabls.

• Lai novērstu priekšējā aizsargstik-
la iekšpuses aizsvīšanu, iestatiet 
gaisa ievades vadību uz svaigā 
gaisa pozīciju un iestatiet vēlamo 
ventilatora ātrumu, ieslēdziet gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, un ies-
tatiet temperatūras vadību uz vēla-
mo temperatūru.

Gaisa kondicionēšana
HYUNDAI gaisa kondicionēšanas 
sistēma ir piepildīta ar R-134a vai 
R-1234yf dzesētāju.
1. Iedarbiniet dzinēju. Nospiediet 

gaisa kondicionēšanas pogu.
2. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
3. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju vai re-
cirkulētā gaisa pozīciju.

4. Pielāgojiet ventilatora ātruma va-
dību un temperatūras vadību, lai 
iegūtu maksimālu komforta līmeni.

i Informācija 
Jūsu automašīna ir uzpildīta ar 
R-134a vai R-1234yf, atkarībā no no-
teikumiem, kas bija spēkā jūsu valstī 
ražošanas laikā. Jūs varat noteikt, 
kāds dzesētājs tiek izmantots jūsu 
automašīnā, apskatot etiķeti, kas at-
rodas dzinēja pārsega iekšpusē. In-
formāciju par gaisa kondicionētāja 
dzesētāja marķējuma atrašanās vietu 
skatiet 8. nodaļā.

•
PIEZĪME

Dzesēšanas sistēmas tehnisko 
apkopi drīkst veikt tikai apmācīti 
un sertificēti tehniķi, kas var no-
drošināt tās pareizu un drošu 
darbību.

• Dzesēšanas sistēmas apkope 
jāveic labi ventilētā vietā.

• Gaisa kondicionēšanas iztvai-
cētāju (dzesēšanas spoli) ne-
drīkst remontēt vai nomainīt ar 
detaļu, kas izņemta no lietotas 
automašīnas, un jaunam nomai-
ņas MAC iztvaicētājam ir jābūt 
sertificētam (un marķētam) at-
bilstoši SAE standartam J2842.
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•
PIEZĪME

Ja ārā ir karsts un jūs izmantojat 
gaisa kondicionēšanas sistēmu, 
braucot augšā pa kalnu vai brau-
cot intensīvā satiksmē, uzmanī-
gi novērojiet temperatūras mē-
rierīci. Gaisa kondicionēšanas 
sistēma var izraisīt dzinēja pār-
karšanu. Ja temperatūras mē-
rierīce norāda, ka dzinējs pār-
karst, turpiniet izmantot 
ventilatoru, bet izslēdziet gaisa 
kondicionēšanas sistēmu.

• Atverot logus mitrā laikā gaisa 
kondicionēšana var radīt ūdens 
lāses automašīnas iekšpusē. 
Tā kā ūdens lāses pārāk lielā 
daudzumā var radīt bojājumus 
elektriskajam aprīkojumam, gai-
sa kondicionēšanas sistēmu ie-
teicams lietot tikai ar aizvērtiem 
logiem.

Padomi par gaisa kondicionēšanas 
sistēmas darbību
• Ja automašīna ir novietota stāvē-

šanai saulē karstā laikā, uz īsu brī-
di atveriet logus, lai ļautu karstajam 
gaisam automašīnā izplūst ārā.

• Kad automašīna ir pietiekami atdzi-
susi, pārslēdzieties no recirkulāci-
jas režīma uz svaigā gaisa režīmu.

• Lai mazinātu mitruma apjomu 
logu iekšpusē lietainās vai mitrās 
dienās, samaziniet mitruma līme-
ni automašīnas salonā, darbinot 
gaisa kondicionēšanas sistēmu 
pie aizvērtiem logiem un aizvērtas 
jumta lūkas.

• Vismaz dažas minūtes katru mē-
nesi lietojiet gaisa kondicionēša-
nas sistēmu, lai nodrošinātu mak-
simālu sistēmas sniegumu.

• Ja lietojat gaisa kondicionēšanas 
sistēmu pārāk ilgu laiku, starpība 
starp ārējā gaisa temperatūru un 
priekšējā aizsargstikla temperatū-
ru var izraisīt priekšējā aizsargstik-
la aizsvīšanu, pasliktinot redzamī-
bu. Tādā gadījumā iestatiet režīma 
izvēles pogu pozīcijā  un ies-
tatiet ventilatora pogu uz zemāko 
ātrumu.
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Sistēmas tehniskā apkope
Klimata kontroles gaisa filtrs 

1LDA5047

Āra gaiss

Recirkulācijas gaiss

Klimata kontroles 
gaisa filtrs

Iztvaicētāja kodols

Pūtējs
Sildītāja kodols

Šis filtrs atrodas aiz cimdu nodalīju-
ma. Tas filtrē putekļus un citu piesār-
ņojumu, kas iekļūst automašīnā caur 
apsildes un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu.
Ieteicams, lai klimata kontroles gai-
sa filtra nomaiņu veiktu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar 
tehniskās apkopes grafiku. Ja auto-
mašīna tiek lietota ekstremālos aps-
tākļos, piemēram, putekļainos vai 
nelīdzenos ceļos, klimata kontroles 
gaisa filtra pārbaudes un nomaiņa 
jāveic biežāk.

Ja gaisa plūsmas ātrums pēkšņi 
samazinās, mēs iesakām nogādāt 
sistēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

PIEZĪME

Ir svarīgi izmantot pareizo eļļas un 
dzesētāja veidu un apjomu. Pretē-
jā gadījumā var sabojāt kompre-
soru un izraisīt nenormālu sistē-
mas darbību.

Gaisa kondicionēšanas dzesē-
tāja un kompresora smērvielas 
apjoma pārbaude
Ja dzesētāja apjoms ir zems, gaisa 
kondicionēšanas sistēmas sniegums 
pasliktinās. Gaisa kondicionēšanas 
sistēmas sniegumu pasliktina arī 
pārlieka piepildīšana.
Tādēļ, ja konstatējat neparastu dar-
bību, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

PIEZĪME

Ir svarīgi izmantot pareizo eļļas un 
dzesētāja veidu un apjomu. Pretē-
jā gadījumā var sabojāt kompre-
soru un izraisīt nenormālu sistē-
mas darbību. Lai novērstu 
bojājumu iespēju, jūsu automašī-
nas gaisa kondicionēšanas sistē-
mas apkopi drīkst veikt tikai ap-
mācīti un sertificēti tehniķi. 
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 BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti 
ar R-134a

Tā kā dzesētājs eks-
pluatācijas laikā atro-
das zem ļoti liela spie-
diena, gaisa 

kondicionēšanas sistēmas ap-
kopi drīkst veikt tikai apmācīti 
un sertificēti tehniķi.
Visi dzesētāji ir jāsavāc, izman-
tojot piemērotu aprīkojumu.
Dzesētāju novadīšana tieši at-
mosfērā ir kaitīga gan cilvē-
kiem, gan videi. Šo brīdinājumu 
neievērošana var izraisīt sma-
gas traumas.

 BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti 
ar R-1234yf

Tā kā dzesētājs ir vi-
dēji viegli uzliesmo-
jošs un ekspluatāci-
jas laikā atrodas zem 
liela spiediena, gaisa 
kondicionēšanas sis-
tēmas apkopi drīkst 
veikt tikai apmācīti un 

sertificēti tehniķi. Ir svarīgi iz-
mantot pareizo eļļas un dzesē-
tāja veidu un apjomu. 
Visi dzesētāji ir jāsavāc, izman-
tojot piemērotu aprīkojumu.
Dzesētāju novadīšana tieši at-
mosfērā ir kaitīga gan cilvē-
kiem, gan videi. Šo brīdinājumu 
neievērošana var izraisīt sma-
gas traumas.

OPDE080008

Gaisa kondicionētāja dzesētāja 
marķējums
Jūs varat noteikt, kāds dzesētājs tiek 
izmantots jūsu automašīnā, apskatot 
etiķeti, kas atrodas dzinēja pārsega 
iekšpusē.

PDe MHEV-Latvian.indb   148 2020-07-07   �� 7:48:29



3-149

3

Jūsu autom
ašīnas ērtības funkcijas

OHYK059001

• B tips
OHYK059004

� Piemērs
• A tips

Simboli un specifikācijas uz gaisa 
kondicionētāja dzesētāja etiķetes ir 
dotas šādā veidā:

1. Dzesētāja klasifikācija
2. Dzesētāja apjoms
3. Kompresora smērvielas klasifikā-

cija
4. Uzmanīgi
5. Uzliesmojošs dzesētājs
6. Gaisa kondicionēšanas sistēmas 

apkope jāveic reģistrētam tehni-
ķim 

7. Servisa rokasgrāmata
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AuTOMĀTISKĀ KLIMATA KOnTROLES SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE046302

1. Vadītāja puses temperatūras 
kontroles poga

2. Pasažiera puses temperatūras 
kontroles poga

3. AUTO (Automātiskās vadības) 
poga

4. Izslēgšanas pogas
5. Ventilatora ātruma kontroles 

poga
6. Režīma atlases poga
7. SYNC poga
8. Priekšējā aizsargstikla atkausē-

šanas poga
9. Aizmugurējā loga atkausēšanas 

poga
10. Gaisa kondicionēšanas poga
11. Gaisa ieplūdes kontroles poga
12. Klimata vadības informācijas 

ekrāns
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Automātiskā apsilde un gaisa 
kondicionēšana
Automātisko klimata vadības sis-
tēmu var pārvaldīt, iestatot vēlamo 
temperatūru.

1.

OPDE046350

Nospiediet AUTO pogu.
Režīmi, ventilatora ātrumi, gaisa ie-
vade un gaisa kondicionēšana tiks 
automātiski pārvaldīta saskaņā ar 
jūsu izvēlēto temperatūru.

2.

OPD046315

Pagrieziet temperatūras vadības 
pogu uz vēlamo temperatūru. Ja 
temperatūra tiek iestatīta uz ze-
māko iestatījumu (Lo), gaisa kon-
dicionēšanas sistēma darbosies 
nepārtraukti. Kad salons ir pietie-
kami atdzisis, pagrieziet pogu uz 
augstāku temperatūras iestatīju-
ma vērtību, ja iespējams.

Lai izslēgtu automātisko darbību, iz-
mantojiet jebkuru no zemāk uzskaitī-
tajām pogām:
- Režīma atlases poga
- Priekšējā aizsargstikla atkausēša-

nas poga
(Vēlreiz nospiediet pogu, lai atlasī-
tu priekšējā aizsargstikla atkausē-
šanas funkciju. Informācijas ekrā-
nā atkal tiks rādīta zīme "AUTO".)

- Ventilatora ātruma kontroles poga
Atlasītā funkcija tiks kontrolēta ma-
nuāli, savukārt pārējās funkcijas 
darbosies automātiski.

Jūsu ērtībai, kā arī ar mērķi uzlabot 
klimata vadības efektivitāti, izmanto-
jiet AUTO pogu un iestatiet tempera-
tūru uz 23°C (73°F).
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OPDE046316

i Informācija 
Nenovietojiet priekšmetus sensora tu-
vumā, lai nodrošinātu optimālu apsil-
des un dzesēšanas sistēmas vadību.

Manuālā apsilde un gaisa kon-
dicionēšana
Apsildes un dzesēšanas sistēmu var 
pārvaldīt manuāli, AUTO pogas vietā 
nospiežot citas pogas. Tādā gadīju-
mā sistēma darbosies secīgā kārtībā 
atkarībā no kārtības, kādā nospies-
tas pogas. Ja automātiskās darbības 
laikā tiek nospiesta kāda poga, izņe-
mot AUTO pogu, tad funkcijas, kas 
NETIEK atlasītas, tiks pārvaldītas 
automātiski.
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Iestatiet režīmu uz vēlamo.

Lai uzlabotu sildīšanas un dzesē-
šanas efektivitāti, atlasiet:

- Apsilde: 
- Dzesēšana: 

3. Iestatiet temperatūras vadību uz 
vēlamo pozīciju.

4. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 
ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.

5. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 
uz vēlamo ātrumu.

6. Ja nepieciešams veikt gaisa kon-
dicionēšanu, ieslēdziet gaisa kon-
dicionēšanas sistēmu.

7. Nospiediet AUTO pogu, lai pārietu 
uz pilnībā automātisku sistēmas 
pārvaldīšanu.
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Režīma atlase

OPDE046307/OPDE046317

(ja ir aprīkots)                                             (ja ir aprīkots)

Režīma atlases poga kontrolē gaisa plūsmas virzienu ventilācijas sistēmā.

Atsaldēšanas līmenis (A, D)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek no-
virzīta uz priekšējo aizsargstiklu.

Sejas līmenis (B, D, F)

Gaisa plūsma tiek virzīta ķermeņa 
augšdaļas un sejas virzienā. Turklāt 
katru izeju var kontrolēt, lai precīzi 
orientētu gaisu, kas tiek izvadīts no 
attiecīgās izejas.

Grīdas līmenis 
(A, C, D, E, F)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek no-
virzīta uz grīdu.  
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Varat arī vienlaicīgi atlasīt 2-3 režī-
mus.
- sejas ( ) + grīdas ( ) līmeņa re-

žīms
- sejas līmeņa ( ) + atsaldēšanas 

( ) režīms
- grīdas līmeņa ( ) + atsaldēšanas 

( ) režīms
- sejas ( ) + grīdas līmeņa ( ) + 

atsaldēšanas ( ) režīms
OPDE046352

Atkausēšanas līmenis (A)
Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek virzī-
ta uz priekšējo aizsargstiklu, neliela 
plūsmas daļa tiek novirzīta uz sānu 
logu atkausētājiem.

OPD046310

� Aizmugurējie (ja ir aprīkots)
OPD046309

� Priekšā

Instrumentu paneļa ventilācijas 
atveres
Izvades atveres var atsevišķi atvērt 
( ) vai aizvērt ( ), izmantojot īk-
šķa ratu.  
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Tāpat jūs varat noregulēt gaisa pa-
deves virzienu no šīm atverēm, iz-
mantojot atveru vadības sviru, kā 
redzams attēlā.

Temperatūras vadība

OPD046315

Temperatūra pieaug, pagriežot pogu 
pa labi. Temperatūra samazinās, pa-
griežot pogu pa kreisi.

OPDE046320

Vienāda temperatūras pielāgošana 
vadītāja un pasažiera pusē
• Nospiediet pogu "SYNC" (sinhroni-

zēt), lai pielāgotu temperatūru va-
dītāja un pasažiera pusē vienādi.
Temperatūra pasažiera pusē tiks 
iestatīta tāda pati, kā vadītāja 
pusē.

• Pagrieziet vadītāja puses tempera-
tūras kontroles pogu. Temperatūra 
vadītāja un pasažiera pusē tiks 
pielāgota vienādi.

Atsevišķa temperatūras pielāgošana 
vadītāja un pasažiera pusē
Vēlreiz nospiediet pogu "SYNC" 
(sinhronizēt), lai pielāgotu tempera-
tūru vadītāja un pasažiera pusē at-
sevišķi. Pogas indikators nodzisīs.

Temperatūras konvertēšana
Ja akumulators ir izlādējies vai at-
vienots, temperatūras režīma ekrāns 
tiks atiestatīts uz Celsija grādiem.
Lai mainītu temperatūras mērvienī-
bas no °C uz °F vai no °F uz °C:
- Automātiskā klimata kontroles sis-

tēma
3 sekundes turiet nospiestu AUTO 
pogu, vienlaicīgi nospiežot izslēg-
šanas pogu.

- Instrumentu panelis
Dodieties uz "User Settings →
Other Features → Temperature 
Unit" (Lietotāja iestatījumi → Citas 
funkcijas → Temperatūras mērvie-
nība).
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Gaisa ieejas pārvaldība

OPDE046321

To lieto, lai atlasītu āra (svaigā) gaisa 
pozīciju vai recirkulētā gaisa pozīciju.
Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles 
pozīciju, nospiediet kontroles pogu.

Gaisa recirkulācija      
Ja ir atlasīta recirkulētā 
gaisa pozīcija, gaiss no 
pasažieru nodalījuma 
tiks iesūkts Apsilde sis-
tēmā un uzsildīts vai at-
dzesēts atbilstoši atlasī-
tajai funkcijai.

Āra (svaigā) gaisa pozīcija  
Ja ir atlasīta āra (svaigā) 
gaisa pozīcija, gaiss ie-
kļūst automašīnā no ār-
puses un tiek uzsildīts 
vai atdzesēts atbilstoši 
atlasītajai funkcijai.

i Informācija 
Ieteicams sistēmu lietot svaiga gaisa 
pozīcijā. 
Ilgstoša sildītāja lietošana recirkulētā 
gaisa pozīcijā (bez atlasītas gaisa kon-
dicionēšanas) var izraisīt priekšējā 
aizsargstikla un sānu logu aizsvīšanu, 
turklāt gaiss salonā kļūs sasmacis.
Turklāt gaisa kondicionēšanas ilgsto-
ša lietošana recirkulētā gaisa pozīcijā 
izraisīs pārāk sausu gaisu salonā.
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 BRĪDINĀJUMS

• Ilgstoša klimata vadības sis-
tēmas darbība recirkulētā 
gaisa pozīcijā var izraisīt mit-
ruma uzkrāšanos automašī-
nā, stiklu aizsvīšanu un re-
dzamības pasliktināšanos.

• Neguliet automašīnā, kad ir 
ieslēgta gaisa kondicionēša-
na vai apsildes sistēma. Tas 
var izraisīt veselības prob-
lēmas vai pat nāvi skābekļa 
līmeņa un/vai ķermeņa tem-
peratūras pazemināšanās re-
zultātā.

• Ilgstoša klimata vadības sis-
tēmas lietošana recirkulētā 
gaisa pozīcijā var izraisīt mie-
gainumu un kontroles zudu-
mu pār automašīnu. Brauk-
šanas laikā pēc iespējas 
iestatiet gaisa ievades vadību 
uz ārējo (svaigā gaisa) pozīci-
ju.

Ventilatora ātruma vadība

OPDE046323

Ventilatora ātrumu var iestatīt,  no-
spiežot ventilatora ātruma vadības 
pogu. 
Jo lielāks ventilatora ātrums, jo vai-
rāk gaisa tiek pievadīts.
Nospiežot izslēgšanas pogu, ventila-
tors tiek izslēgts.

PIEZĪME

Ventilatora lietošana, kamēr aiz-
dedzes slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, 
var izraisīt akumulatora izlādēša-
nos. Lietojiet ventilatoru, kamēr 
darbojas dzinējs.

Gaisa kondicionēšana

OPDE046322

Nospiediet gaisa kondicionēšanas 
pogu, lai ieslēgtu gaisa kondicionē-
šanas sistēmu (iedegsies indikatora 
signāllampiņa). 
Vēlreiz nospiediet pogu, lai izslēgtu 
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
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Izslēgts režīms

OPDE046324

Nospiediet izslēgšanas pogu, lai iz-
slēgtu klimata vadības sistēmu. To-
mēr, ja aizdedzes slēdzis ir pagriezts 
ieslēgtā pozīcijā, joprojām iespējams 
darbināt režīma un gaisa ieplūdes 
pogas.

Sistēmas darbība
Ventilācija
1. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz 

vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 

uz vēlamo ātrumu.

Apsilde
1. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz 

vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību 

uz vēlamo ātrumu.
5. Ja nepieciešams veikt sildīšanu ar 

mitruma samazināšanu, ieslēdziet 
gaisa kondicionēšanas sistēmu.

• Ja aizsvīst priekšējais aizsarg-
stikls, iestatiet režīmu  vai 
pozīcijā.

Padomi par sistēmas darbību
• Lai novērstu putekļu vai nepatīka-

mu izgarojumu iekļūšanu automa-
šīnā caur ventilācijas sistēmu, uz 
laiku iestatiet gaisa ieejas pārval-
dību recirkulācijas gaisa pozīcijā. 
Neaizmirstiet pārslēgties atpakaļ 
uz svaigā gaisa režīmu, kad dis-
komforts ir pārgājis, lai automašī-
nā vienmēr atrastos svaigs gaiss. 
Šajā režīmā vadītājs var būt maksi-
māli uzmanīgs un komfortabls.

• Lai novērstu priekšējā aizsargstik-
la iekšpuses aizsvīšanu, iestatiet 
gaisa ievades vadību uz svaigā 
gaisa pozīciju un iestatiet vēlamo 
ventilatora ātrumu, ieslēdziet gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, un ies-
tatiet temperatūras vadību uz vēla-
mo temperatūru.
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Gaisa kondicionēšana
HYUNDAI gaisa kondicionēšanas 
sistēma ir piepildīta ar R-134a vai 
R-1234yf dzesētāju.
1. Iedarbiniet dzinēju. Nospiediet 

gaisa kondicionēšanas pogu.
2. Iestatiet režīmu uz  pozīciju.
3. Iestatiet gaisa ievades vadību uz 

ārējo (svaigā gaisa) pozīciju vai re-
cirkulētā gaisa pozīciju.

4. Pielāgojiet ventilatora ātruma va-
dību un temperatūras vadību, lai 
iegūtu maksimālu komforta līmeni.

i Informācija 
Jūsu automašīna ir uzpildīta ar 
R-134a vai R-1234yf, atkarībā no no-
teikumiem, kas bija spēkā jūsu valstī 
ražošanas laikā. Jūs varat noteikt, 
kāds dzesētājs tiek izmantots jūsu 
automašīnā, apskatot etiķeti, kas at-
rodas dzinēja pārsega iekšpusē. In-
formāciju par gaisa kondicionētāja 
dzesētāja marķējuma atrašanās vietu 
skatiet 8. nodaļā.

•
PIEZĪME

Dzesēšanas sistēmas tehnisko 
apkopi drīkst veikt tikai apmācīti 
un sertificēti tehniķi, kas var no-
drošināt tās pareizu un drošu 
darbību.

• Dzesēšanas sistēmas apkope 
jāveic labi ventilētā vietā.

• Gaisa kondicionēšanas iztvai-
cētāju (dzesēšanas spoli) ne-
drīkst remontēt vai nomainīt ar 
detaļu, kas izņemta no lietotas 
automašīnas, un jaunam nomai-
ņas MAC iztvaicētājam ir jābūt 
sertificētam (un marķētam) at-
bilstoši SAE standartam J2842.

•
PIEZĪME

Ja ārā ir karsts un jūs izmantojat 
gaisa kondicionēšanas sistēmu, 
braucot augšā pa kalnu vai brau-
cot intensīvā satiksmē, uzmanī-
gi novērojiet temperatūras mē-
rierīci. Gaisa kondicionēšanas 
sistēma var izraisīt dzinēja pār-
karšanu. Ja temperatūras mē-
rierīce norāda, ka dzinējs pār-
karst, turpiniet izmantot 
ventilatoru, bet izslēdziet gaisa 
kondicionēšanas sistēmu.

• Atverot logus mitrā laikā gaisa 
kondicionēšana var radīt ūdens 
lāses automašīnas iekšpusē. 
Tā kā ūdens lāses pārāk lielā 
daudzumā var radīt bojājumus 
elektriskajam aprīkojumam, gai-
sa kondicionēšanas sistēmu ie-
teicams lietot tikai ar aizvērtiem 
logiem.

PDe MHEV-Latvian.indb   159 2020-07-07   �� 7:48:33



3-160

Jūsu automašīnas ērtības funkcijas    

Padomi par gaisa kondicionēšanas 
sistēmas darbību
• Ja automašīna ir novietota stāvē-

šanai saulē karstā laikā, uz īsu brī-
di atveriet logus, lai ļautu karstajam 
gaisam automašīnā izplūst ārā.

• Kad automašīna ir pietiekami atdzi-
susi, pārslēdzieties no recirkulāci-
jas režīma uz svaigā gaisa režīmu.

• Lai mazinātu mitruma apjomu 
logu iekšpusē lietainās vai mitrās 
dienās, samaziniet mitruma līme-
ni automašīnas salonā, darbinot 
gaisa kondicionēšanas sistēmu 
pie aizvērtiem logiem un aizvērtas 
jumta lūkas.

• Vismaz dažas minūtes katru mē-
nesi lietojiet gaisa kondicionēša-
nas sistēmu, lai nodrošinātu mak-
simālu sistēmas sniegumu.

• Ja lietojat gaisa kondicionēšanas 
sistēmu pārāk ilgu laiku, starpība 
starp ārējā gaisa temperatūru un 
priekšējā aizsargstikla temperatū-
ru var izraisīt priekšējā aizsargstik-
la aizsvīšanu, pasliktinot redzamī-
bu. Tādā gadījumā iestatiet režīma 
izvēles pogu pozīcijā  un ies-
tatiet ventilatora pogu uz zemāko 
ātrumu.

Sistēmas tehniskā apkope
Klimata kontroles gaisa filtrs 

1LDA5047

Āra gaiss

Recirkulācijas gaiss

Klimata kontroles 
gaisa filtrs

Iztvaicētāja kodols

Pūtējs
Sildītāja kodols

Šis filtrs atrodas aiz cimdu nodalīju-
ma. Tas filtrē putekļus un citu piesār-
ņojumu, kas iekļūst automašīnā caur 
apsildes un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu.
Ieteicams, lai klimata kontroles gai-
sa filtra nomaiņu veiktu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar 
tehniskās apkopes grafiku. Ja auto-
mašīna tiek lietota ekstremālos aps-
tākļos, piemēram, putekļainos vai 
nelīdzenos ceļos, klimata kontroles 
gaisa filtra pārbaudes un nomaiņa 
jāveic biežāk. 

Ja gaisa plūsmas ātrums pēkšņi 
samazinās, mēs iesakām nogādāt 
sistēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.
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Gaisa kondicionēšanas dzesē-
tāja un kompresora smērvielas 
apjoma pārbaude
Ja dzesētāja apjoms ir zems, gaisa 
kondicionēšanas sistēmas sniegums 
pasliktinās. Gaisa kondicionēšanas 
sistēmas sniegumu pasliktina arī 
pārlieka piepildīšana.
Tādēļ, ja konstatējat neparastu dar-
bību, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

PIEZĪME

Ir svarīgi izmantot pareizo eļļas un 
dzesētāja veidu un apjomu. Pretē-
jā gadījumā var sabojāt kompre-
soru un izraisīt nenormālu sistē-
mas darbību. Lai novērstu 
bojājumu iespēju, jūsu automašī-
nas gaisa kondicionēšanas sistē-
mas apkopi drīkst veikt tikai ap-
mācīti un sertificēti tehniķi. 

 BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti 
ar R-134a

Tā kā dzesētājs eks-
pluatācijas laikā atro-
das zem ļoti liela spie-
diena, gaisa 

kondicionēšanas sistēmas ap-
kopi drīkst veikt tikai apmācīti 
un sertificēti tehniķi.
Visi dzesētāji ir jāsavāc, izman-
tojot piemērotu aprīkojumu.
Dzesētāju novadīšana tieši at-
mosfērā ir kaitīga gan cilvē-
kiem, gan videi. Šo brīdinājumu 
neievērošana var izraisīt sma-
gas traumas.

 BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti 
ar R-1234yf

Tā kā dzesētājs ir vi-
dēji viegli uzliesmo-
jošs un ekspluatāci-
jas laikā atrodas zem 
liela spiediena, gaisa 
kondicionēšanas sis-
tēmas apkopi drīkst 
veikt tikai apmācīti un 

sertificēti tehniķi. Ir svarīgi iz-
mantot pareizo eļļas un dzesē-
tāja veidu un apjomu. 
Visi dzesētāji ir jāsavāc, izman-
tojot piemērotu aprīkojumu.
Dzesētāju novadīšana tieši at-
mosfērā ir kaitīga gan cilvē-
kiem, gan videi. Šo brīdinājumu 
neievērošana var izraisīt sma-
gas traumas.
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OPDE080008

Gaisa kondicionētāja dzesētāja 
marķējums
Jūs varat noteikt, kāds dzesētājs tiek 
izmantots jūsu automašīnā, apskatot 
etiķeti, kas atrodas dzinēja pārsega 
iekšpusē.

OHYK059001

• B tips
OHYK059004

� Piemērs
• A tips

Simboli un specifikācijas uz gaisa 
kondicionētāja dzesētāja etiķetes ir 
dotas šādā veidā:

1. Dzesētāja klasifikācija
2. Dzesētāja apjoms
3. Kompresora smērvielas klasifikā-

cija
4. Uzmanīgi
5. Uzliesmojošs dzesētājs
6. Gaisa kondicionēšanas sistēmas 

apkope jāveic reģistrētam tehni-
ķim 

7. Servisa rokasgrāmata
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pRIEKšēJĀ AIzSARGSTIKLA ATKAuSēšAnA un AIzSvīšAnAS LIKvIDēšAnA

 BRĪDINĀJUMS

Priekšējā aizsargstikla apsilde
Ļoti mitrā laikā nelietojiet 
vai  pozīciju dzesēšanas dar-
bības laikā. Starpība starp ārējā 
gaisa temperatūru un priekšējā 
aizsargstikla temperatūru var 
izraisīt priekšējā aizsargstikla 
aizsvīšanu, pasliktinot redza-
mību. Tādā gadījumā iestatiet 
režīma atlases pogu uz po-
zīciju, un iestatiet ventilatora 
ātruma vadības pogu uz zemā-
ko ātrumu.

• Lai veiktu maksimālu priekšējā 
aizsargstikla atkausēšanu, pagrie-
ziet temperatūras vadības pogu uz 
augstāko temperatūras iestatīju-
mu, un ventilatora vadības pogu uz 
augstāko ventilatora ātrumu. Atla-
siet priekšējās atkausēšanas pogu 
klimata kontroles ekrānā. Pēc 
dzinēja iepriekšējās uzsildīšanas 
perioda beigām siltais gaiss tiks 
novirzīts uz priekšējo aizsargstiklu.

• Ja atkausēšanas vai aizsvīšanas 
likvidēšanas laikā vēlams arī silts 
gaiss grīdas līmenī, iestatiet režī-
mu uz grīdas-atkausēšanas pozī-
ciju.

• Pirms braukšanas novāciet sniegu 
un ledu no priekšējā aizsargstikla, 
aizmugurējā loga, ārējiem atpa-
kaļskata spoguļiem un visiem sānu 
logiem.

• Notīriet sniegu un ledu no dzinēja 
pārsega un deflektora gaisa ieejas, 
lai uzlabotu sildītāja un atkausētāja 
darbības efektivitāti un samazinātu 
aizsvīšanas iespēju priekšējā aiz-
sargstikla iekšpusē. 

i Informācija 
Ja dzinēja temperatūra pēc iedarbi-
nāšanas joprojām ir zema, var būt 
nepieciešams neilgs dzinēja uzsilša-
nas periods, lai ventilētā gaisa plūsma 
kļūtu silta vai karsta.

Manuālā klimata kontroles 
sistēma
Lai likvidētu aizsvīšanu vējstikla 
iekšpusē

1.

OPDE046325

� A tips

� B tips

Atlasiet jebkuru ventilatora ātru-
mu, izņemot “0” pozīciju.

2. Atlasiet vēlamo temperatūru.
3. Atlasiet  vai  pozīciju.
4. Automātiski tiks atlasīts ārējais 

(svaigais) gaiss. Turklāt gaisa 
kondicionēšanas sistēma (ja ir 
aprīkots) automātiski darbosies, ja 
režīms ir iestatīts uz pozīciju .
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Ja gaisa kondicionēšana un āra 
(svaigā) gaisa pozīcija netiek atlasīta 
automātiski, manuāli nospiediet at-
tiecīgo pogu.

Lai atkausētu ārējo aizsargstik-
lu  

1.

OPDE046326

� A tips

� B tips

Iestatiet ventilatora ātrumu uz 
augstāko (galējo labo) pozīciju.

2. Iestatiet temperatūru pozīcijā „ļoti 
karsts” .

3. Atlasiet  pozīciju.
4. Automātiski tiks atlasīts ārējais 

(svaigais) gaiss un gaisa kondicio-
nēšana (ja ir aprīkots). 

Automātiskā klimata kontroles 
sistēma
Lai likvidētu aizsvīšanu vējstikla 
iekšpusē  

1.

OPDE046327

Atlasiet vēlamo ventilatora ātru-
mu.

2. Atlasiet vēlamo temperatūru.
3. Nospiediet atkausētāja pogu ( ).
4. Gaisa kondicionēšana ieslēgsies 

atbilstoši noteiktajai apkārtējās 
vides temperatūrai, un tiks auto-
mātiski atlasīta āra (svaigā) gaisa 
pozīcija un augstāks ventilatora 
ātrums.

Ja gaisa kondicionēšana, āra (svai-
gā) gaisa pozīcija un augstāks venti-
latora ātrums netiek atlasīts automā-
tiski, manuāli noregulējiet attiecīgo 
pogu.
Ja ir atlasīta  pozīcija, zemāks 
ventilatora ātrums tiek noregulēts uz 
augstāku ventilatora ātrumu.
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Lai atkausētu ārējo aizsargstik-
lu  

1.

OPDE046328

iestatiet ventilatora ātrumu aug-
stākajā pozīcijā.

2. Iestatiet temperatūru pozīcijā „ļoti 
karsts” (HI).

3. Nospiediet atkausētāja pogu ( ).
4. Gaisa kondicionēšana ieslēgsies 

atbilstoši noteiktajai apkārtējās 
vides temperatūrai, un tiks auto-
mātiski atlasīta āra (svaigā) gaisa 
pozīcija.

Ja ir atlasīta  pozīcija, zemāks 
ventilatora ātrums tiek noregulēts uz 
augstāku ventilatora ātrumu.

Automātiskā aizsvīšanas likvi-
dēšanas sistēma (tikai auto-
mātiskajai klimata kontroles 
sistēmai, ja ir aprīkots)
Automātiskā aizsvīšanas likvidēšana 
palīdz mazināt priekšējā aizsargstik-
la iekšpuses aizsvīšanas iespēju, 
automātiski detektējot mitruma līme-
ni priekšējā aizsargstikla iekšpusē.
Automātiskā aizsvīšanas likvidēša-
nas sistēma darbojas, kad ir ieslēgts 
sildītājs vai gaisa kondicionēšana.

i Informācija 
Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas 
sistēma var nedarboties pareizi, ja āra 
temperatūra ir zemāka par -10 °C.

Lai atceltu vai iestatītu automātisko 
aizsvīšanas likvidēšanas sistēmu, 3 
sekundes turiet nospiestu priekšējā 
atkausētāja pogu. Klimata ekrānā 
tiks rādīts simbols “ADS OFF", no-
rādot, ka sistēma ir deaktivizēta. Lai 
atkal aktivizētu automātisko aizsvī-
šanas likvidēšanas sistēmu, atkār-
tojiet procedūru, un simbols "ADS 
OFF” pazudīs.
Ja akumulators ir atvienots vai izlā-
dējies, aizsvīšanas likvidēšanas sta-
tuss tiek atiestatīts.

i Informācija 
Lai uzlabotu efektivitāti, neaktivizē-
jiet recirkulētā gaisa pozīciju, kamēr 
darbojas automātiskā aizsvīšanas lik-
vidēšanas sistēma.

PIEZĪME

Nenoņemiet sensora pārsegu, 
kas atrodas priekšējā  aizsargstik-
la augšdaļā. 
Tas var izraisīt bojājumus sistē-
mas komponentiem, kurus var ne-
segt automašīnas garantija.
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KLIMATA vADībAS pApILDu funKcIJAS
Instrumentu paneļa jonizētājs 
(ja ir aprīkots)
Kamēr aizdedzes slēdzis ir pagriezts 
ieslēgtā pozīcijā, tīrā gaisa funkcija 
ieslēdzas automātiski.
Turklāt tīrā gaisa funkcija automātiski 
izslēdzas, kad aizdedzes slēdzis tiek 
pagriezts izslēgtā pozīcijā.

Automātiskā ventilācija (ja ir 
aprīkots)
Lai uzlabotu salona gaisa kvalitāti un 
samazinātu priekšējā aizsargstikla 
aizsvīšanu, gaisa recirkulācijas re-
žīms automātiski izslēdzas pēc ap-
mēram 5-30 minūtēm, atkarībā no 
āra temperatūras, un gaisa ievades 
režīms pārslēgsies uz āra (svaigā) 
gaisa režīmu.
Lai atceltu vai iestatītu automātiskās 
ventilācijas funkciju, atlasiet sejas 
līmeņa  režīmu un 3 sekundes 
turiet nospiestu gaisa recirkulācijas 
režīma pogu.
Kad tiek iestatīta automātiskā venti-
lācija, gaisa recirkulācijas indikators 
nomirgos 6 reizes. Ja automātiskā 
ventilācija tiek atcelta, indikators no-
mirgos 3 reizes.

Jumta lūkas iekšējā gaisa re-
cirkulācija (ja ir aprīkots)
Ja tiek atvērta jumta lūka, tiek au-
tomātiski atlasīts āra (svaigā) gaisa 
režīms. Ja šajā brīdī tiek nospiesta 
gaisa ieejas pārvaldības poga, tiks 
atlasīts recirkulācijas gaisa režīms, 
tomēr tas pēc 3 minūtēm tiks pārs-
lēgts atpakaļ uz āra (svaigā) gaisa 
režīmu. Kad jumta lūka tiek aizvērta, 
gaisa ieejas režīms tiks pārslēgts uz 
sākotnējo atlasīto režīmu.
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bAGĀžAS nODALīJuMS

 BRĪDINĀJUMS

Neuzglabājiet automašīnā ci-
garešu šķiltavas, propāna ba-
lonus vai citus uzliesmojošus/
sprādzienbīstamus materiālus. 
Šādi priekšmeti var aizdegties 
un/vai sprāgt, ja automašīna 
ilgstošu laiku atrodas karstu-
mā.

 BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā bagāžas no-
dalījuma pārsegiem OBLIGĀTI 
jābūt droši aizvērtiem. Priekš-
meti automašīnas iekšpusē 
pārvietojas tikpat ātri, cik pati 
mašīna. Ja jums ir pēkšņi jā-
apstājas vai jāpagriežas vai ja 
notiek avārija, priekšmeti var 
izlidot no bagāžas nodalījuma 
un izraisīt traumas vadītājam 
vai pasažieriem.

PIEZĪME

Lai izvairītos no iespējamas zā-
dzības, neatstājiet bagāžas noda-
lījumā vērtīgas lietas.

Centrālās konsoles bagāžas 
nodalījums

OPD046331

Lai atvērtu: 
Pavelciet sviru (1).
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Cimdu nodalījums

OPD046333

Lai atvērtu cimdu nodalījumu, pavel-
ciet sviru (1), un cimdu nodalījums at-
vērsies automātiski. Aizveriet cimdu 
nodalījumu pēc lietošanas.

 BRĪDINĀJUMS

OBLIGĀTI aizveriet cimdu no-
dalījumu pēc lietošanas.
Atvērts cimdu nodalījums avā-
rijas gadījumā var izraisīt sma-
gas traumas pasažierim, arī 
tad, ja pasažieris ir piesprādzē-
jis drošības jostu.

Saulesbriļļu tureklis (ja ir aprī-
kots)

OPD046334

Lai atvērtu:
Pastumiet pārsegu, un turētājs lē-
nām atvērsies. Ievietojiet saulesbril-
les nodalījuma durtiņās, pagriežot 
lēcas uz ārpusi.

Lai aizvērtu:
Iestumiet atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
Pārliecinieties, ka braukšanas laikā 
saulesbriļļu turētājs ir aizvērts.

 BRĪDINĀJUMS

• Saulesbriļļu turētājā drīkst uz-
glabāt tikai saulesbrilles. Ja 
turētājā uzglabā citus priekš-
metus, tie var tikt izsviesti no 
turētāja pēkšņas apstāšanās 
vai avārijas gadījumā, poten-
ciāli traumējot pasažierus.

• Neatveriet saulesbriļļu turētā-
ju, kamēr automašīna pārvie-
tojas. Atvērts saulesbriļļu tu-
reklis var bloķēt automašīnas 
atpakaļskata spoguli.

• Nemēģiniet ar spēku ievie-
tot saulesbrilles saulesbriļ-
ļu tureklī. Ja saulesbrilles 
iestrēgst un mēģinat ar spēku 
atvērt turekli, varat gūt trau-
mas.
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Daudzfunkcionāla kārba (ja ir 
aprīkots)

OPDE040450

Lai atvērtu pārsegu, pastumiet pār-
sega mēlīti uz priekšu un atlaidiet. 
Pārsegs lēni atvērsies. Lai aizvērtu 
pārsegu, nospiediet mēlīti lejup līdz 
aizvērtai pozīcijai.

Bagāžas paplāte (universālim, 
ja ir aprīkots)

OPDE047068

OPDE047067

Kārbā var ievietot pirmās palīdzības 
aptieciņu, atstarotāja trīsstūri (priek-
šējā paplātē), darbarīkus, u.c. priekš-
metus, kam nepieciešams ātri piekļūt.
• Satveriet rokturi pārsega augšpu-

sē un paceliet to. (ja ir aprīkots)

Bagāžas sāna paplāte (univer-
sālim, ja ir aprīkots)

OPDE047069

Bagāžas sāna paplātē varat uzgla-
bāt nelielus priekšmetus.
• Lai atvērtu vāku, pavelciet augšup 

aiz roktura un paceliet vāku. 
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IEKšēJĀS funKcIJAS
Pelnu trauks (ja ir aprīkots)

OPDE046419

Lai lietotu pelnu trauku, atveriet pār-
segu.

Pelnu trauka tīrīšana: 
Izņemiet plastmasas tvertni, paceļot 
plastmasas pelnu trauka tvertni uz 
augšu un pēc tam pagriežot vāciņu 
pretēji pulksteņrādītāju virzienam.

 BRĪDINĀJUMS

Aizdegtu cigarešu vai sērko-
ciņu ievietošana pelnu traukā 
kopā ar citiem uzliesmojošiem 
materiāliem var izraisīt uguns-
grēku.

Glāzes tureklis
Priekšā

OPD046335

� B tips
OPDE046420

� A tips

Glāzes turekļos var ievietot glāzes 
vai nelielas dzērienu tvertnes. 

B tips
Lai izmantoto krūzes turētāju, aiz 
mēlītes pavelciet pārsegu uz auto-
mašīnas aizmugures pusi. Lai aiz-
vērtu, aiz mēlītes pastumiet pārsegu 
ciet.

Aizmugurē

OPD046336

Pavelciet elkoņa balstu uz leju, lai va-
rētu izmantot glāžu turekļus.
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 BRĪDINĀJUMS

• Kamēr glāzes tureklis tiek 
izmantots, izvairieties no 
pēkšņiem startiem un brem-
zēšanas, lai gāzes saturs ne-
izlītu. Izlijis karsts dzēriens 
var izraisīt apdegumus. Šādi 
apdegumi vadītājam var izrai-
sīt kontroles zaudēšanu pār 
automašīnu, un sekojošu ne-
gadījumu.

• Automašīnas braukšanas lai-
kā neievietojiet glāzes tureklī 
nepārsegtas vai nenostiprinā-
tas glāzes, pudeles, tvertnes, 
u.c., kas satur karstu šķidru-
mu. Pēkšņas apstāšanās vai 
sadursmes rezultātā var tikt 
izraisītas traumas.

• Glāzes tureklī drīkst ievie-
tot tikai mīkstas glāzes. Cieti 
priekšmeti avārijas gadījumā 
var izraisīt traumas.

 BRĪDINĀJUMS

Dzēriena pudeles un citas tvert-
nes nedrīkst pakļaut tiešai sau-
les staru iedarbībai, un nedrīkst 
atstāt uzkarsušā mašīnā. Tās 
var sprāgt.

•
PIEZĪME

Braukšanas laikā nodrošiniet 
dzērienus pret izlīšanu. Ja šķid-
rums izlīst, tas var iekļūt auto-
mašīnas elektriskajā/elektronis-
kajā sistēmā un izraisīt 
elektrisko/elektronisko kompo-
nentu bojājumus.

• Tīrot izlijušus šķidrumus, ne-
mēģiniet izžāvēt glāzes turekli, 
izmantojot karstu temperatūru. 
Tādējādi glāzes turētāju var sa-
bojāt.

Bīdāms elkoņa balsts (ja ir 
aprīkots)

OPD046332

Lai pabīdītu elkoņa balstu uz priekšu:
Pavelciet sviru (1) augšup, tad pavel-
ciet elkoņa balstu uz priekšu. 

Lai pabīdītu elkoņa balstu atpakaļ:
Pavelciet sviru (1) augšup, tad pastu-
miet elkoņa balstu uz aizmuguri.
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Saules aizsargs

OPD046337

Lai izmantotu saules aizsargu, pavel-
ciet to uz leju.
Lai saules aizsargs bloķētu saules 
gaismu no sānu loga, pavelciet to uz 
leju, atlaidiet to no kronšteina (1), un 
pastumiet to uz sāniem (2).
Lai izmantotu mazo spoguli, pavel-
ciet saules aizsargu uz leju un pas-
tumiet spoguļa pārsegu (3).
Izmantojiet biļešu turekļi (4), lai uz-
glabātu biļetes.

i Informācija 
Pēc lietošanas droši aizveriet mazā 
spoguļa pārsegu un novietojiet saules 
aizsargu tā sākotnējā pozīcijā.

 BRĪDINĀJUMS

Jūsu drošībai nebloķējiet re-
dzes lauku ar saules aizsargu.

PIEZĪME

Neievietojiet biļešu tureklī vairā-
kas biļetes vienlaicīgi. Tā var sa-
bojāt biļešu turētāju. 

Kontaktligzda (ja ir aprīkots)

OPDE040451

• B tips
OPDE040490

� Priekšā
• A tips
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OPD046341

� Aizmugurē
OPD046340

� Centrs

Kontaktligzda ir paredzēta mobilo 
tālruņu uzlādēšanai vai elektrības 
padevei citām iekārtām, kuras var 
darbināt ar automašīnas elektrisko 
sistēmu. Iekārtām dzinēja darbības 
laikā vajadzētu patērēt mazāk nekā 
180 W (vatus).

 BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties no elektrošoka. 
Neievietojiet pirkstus vai sve-
šķermeņus (adatas u.c.) kon-
taktligzdā, un nepieskarieties 
kontaktligzdai ar mitrām rokām.

PIEZĪME

Lai izvairītos no kontaktligzdu sa-
bojāšanas:
• Izmantojiet kontaktligzdu tikai 

tad, kad dzinējs darbojas, un 
izņemiet piederuma kontakt-
spraudni pēc lietošanas. Piede-
ruma kontaktspraudņa ilgstoša 
izmantošana, kamēr dzinējs ir 
izslēgts, var izraisīt akumulato-
ra izlādēšanos.

• Izmantojiet tikai 12 V elektriskos 
piederumus, kas patērē mazāk 
nekā 180 W (vatu) jaudas.

• Izmantojot kontaktligzdu, nore-
gulējiet gaisa kondicionēšanu 
un sildītāju uz minimālo darbī-
bas līmeni.

• Kamēr kontaktligzda netiek lie-
tota, aizveriet pārsegu.

• Dažas elektroniskās iekārtas 
var izraisīt elektronisko inter-
ferenci, ja tās tiek iespraustas 
automašīnas kontaktligzdā. Šīs 
iekārtas var izraisīt pārliekus 
audio traucējumus un kļūmes 
citu elektronisko iekārtu darbī-
bā jūsu automašīnā.

• Iestumiet kontaktspraudni tik 
tālu, cik iespējams. Ja netiek 
izveidots pareizs kontakts, kon-
taktspraudnis var pārkarst, un 
var nostrādāt drošinātājs.

• Elektriskās/elektroniskās iekār-
tas, kas aprīkotas ar bateriju, ir 
jāiesprauž, izmantojot pretstrā-
vas aizsardzību. Strāva no ba-
terijas var ieplūst automašīnas 
elektriskajā/elektroniskajā sis-
tēmā un izraisīt sistēmas darbī-
bas kļūmi.
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Cigarešu aizsmēķētājs (ja ir 
aprīkots)

OPDE040472

� B tips
OPDE040491

� A tips

Lai izmantotu cigarešu aizsmēķētā-
ju, aizdedzes slēdzim jāatrodas ACC 
vai ON pozīcijā.

Iestumiet cigarešu aizsmēķētāju pil-
nībā iekšā tā ligzdā. Kad elements ir 
uzkarsis, aizsmēķētājs izvirzīsies uz 
āru darba gatavības pozīcijā.
Ieteicams rezerves daļas iegādāties 
no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

 BRĪDINĀJUMS

• Neturiet aizsmēķētāju ie-
spiestu, ja tas jau ir uzsilis, jo 
tas var pārkarst.

• Ja aizsmēķētājs neizvirzās 
pēc 30 sekundēm, noņemiet 
to, lai novērstu pārkaršanu.

• Neievietojiet svešķermeņus 
cigarešu aizsmēķētāja ligzdā. 
Tādējādi var sabojāt cigarešu 
aizsmēķētāju.

PIEZĪME

Cigarešu aizsmēķētāja ligzdā ie-
teicams izmantot tikai oriģinālu 
HYUNDAI aizsmēķētāju. Iesprau-
žamu piederumu (skuvekļu, rokas 
putekļusūcēju, kafijas kannu utt.) 
lietošana var sabojāt ligzdu vai iz-
raisīt elektriskās sistēmas atteici.
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Bezvadu mobilo tālruņu uzlā-
des sistēma (ja ir aprīkots)

OPDE040452

� B tips
OPDE040492

� A tips

Priekšējās konsoles iekšpusē atro-
das bezvadu mobilo tālruņu lādētājs. 
Šī sistēma ir pieejama, kad visas 
durvis ir aizvērtas un aizdedzes slē-
dzis ir pagriezts ACC/ON pozīcijā. 

Lai uzlādētu mobilo tālruni 
Bezvadu mobilo tālruņu uzlādes sis-
tēma var uzlādēt tikai mobilos tālru-
ņus ar Qi tehnoloģiju ( ). Izlasiet 
marķējumu uz mobilā tālruņa piede-
rumu pārsega vai apmeklējiet sava 
mobilā tālruņa ražotāja interneta 
vietni, lai uzzinātu, vai jūsu mobilais 
tālrunis atbalsta Qi tehnoloģiju. 
Bezvadu uzlādes process tiek uz-
sākts, kad mobilais tālrunis, kas at-
balsta Qi tehnoloģiju, tiek novietots 
uz bezvadu uzlādes ierīces. 

1. Noņemiet citus priekšmetus, to-
starp viedo atslēgu, no bezvadu 
uzlādes ierīces. Pretējā gadījumā 
bezvadu uzlādes process var tikt 
pārtraukts. 

2. Kad mobilais tālrunis lādējas, in-
dikators deg oranžā krāsā. Kad 
uzlāde ir pabeigta, indikators deg 
zaļā krāsā.

3. Bezvadu uzlādes funkciju var 
ieslēgt vai izslēgt instrumentu pa-
neļa Lietotāja iestatījumu režīmā. 
Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“LCD ekrāna režīmi” šajā nodaļā.  

Ja mobilais tālrunis nelādējas:
- Nedaudz mainiet mobilā tālruņa 

pozīciju uz uzlādes paliktņa.
- Pārliecinieties, ka indikators deg 

oranžā krāsā.
Atkarībā no tālruņa tipa, indikatora 
lampiņa var neiedegties pat, ja uzlā-
de ir pabeigta.
Ja tiek konstatēta bezvadu uzlādes 
sistēmas kļūda, indikators 10 sekun-
des mirgos oranžā krāsā.
Tādā gadījumā uz laiku apturiet uz-
lādes procesu, tad mēģiniet vēlreiz 
bezvadu režīmā uzlādēt mobilo tāl-
runi. 
Ja mobilais tālrunis joprojām atrodas 
uz bezvadu uzlādes ierīces, kad dzi-
nējs ir izslēgts un ir atvērtas priek-
šējās durvis, LCD ekrānā parādās 
brīdinājuma ziņojums.

•
PIEZĪME

Bezvadu mobilo tālruņu uzlādes 
sistēma var neatbalstīt zināmus 
mobilos tālruņus, kas nav ap-
stiprināti Qi specifikācijas lieto-
šanai ( ). 
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• Novietojiet mobilo tālruni bezva-
du mobilo tālruņu uzlādes sistē-
mas vidū esošajā padziļinājumā. 
Pat ja mobilais tālrunis nedaudz 
sasveras uz vienu pusi, uzlādes 
ātrums var samazināties. 

• Bezvadu uzlādes process var īs-
laicīgi apstāties viedās atslēgas 
funkcijas darbības laikā (t.i., ie-
darbinot dzinēju, atverot durvis, 
aizverot durvis). 

• Atsevišķiem mobilajiem tālru-
ņiem indikatora krāsa var neno-
mainīties uz zaļu pat tad, ja uzlā-
des process ir pilnībā pabeigts. 

• Bezvadu uzlādes process var uz 
laiku apstāties, ja bezvadu uz-
lādes sistēmas iekšpusē pārāk 
pieaug temperatūra. Bezvadu 
uzlādes process tiek atsākts, 
kad temperatūra nokrītas līdz zi-
nāmam līmenim. 

• Bezvadu uzlādes process var uz 
laiku apstāties, ja starp bezvadu 
uzlādes sistēmu un mobilo tāl-
runi atrodas metāla priekšmeti, 
piemēram, monēta. 

Pulkstenis

 BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet noregulēt pulksteni 
braukšanas laikā. Tādējādi var 
zaudēt kontroli pār stūri un iz-
raisīt smagas traumas vai satik-
smes negadījumus.

Automašīnas ar audio sistēmu
Atlasiet [SETUP/CLOCK] (Iestatīša-
na/Pulkstenis) pogu audio sistēmā 
ß Atlasīt [Date/Time](datumu/laiku).
• Pulksteņa laika iestatīšana: Iesta-

tiet laiku, kas tiek rādīts audio sis-
tēmas ekrānā.

• Laika formāts: Izvēlieties starp 12 
stundu un 24 stundu laika formā-
tiem.

Automašīnas ar navigācijas 
sistēmu
Atlasiet [SETUP] (Iestatīšana) izvēlni 
audio sistēmā ß Atlasīt [Date/Time] 
(datumu/laiku).
• GPS laiks: Rāda pulksteņa laiku at-

bilstoši saņemtajam GNSS laikam.
• 24 stundu: Pārslēdz starp 12 un 24 

stundu pulksteni.
Sīkākai informācijai skatiet atse-
višķo rokasgrāmatu, kas piegādā-
ta kopā ar automašīnu.
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Drēbju pakaramais (ja ir aprī-
kots)

OPD046411

� B tips
OPDE046050

� A tips

Šie pakaramie nav paredzēti lieliem 
vai smagiem priekšmetiem.

 BRĪDINĀJUMS

OGSB047265L

Kariet tikai drēbes un nekariet 
citus priekšmetus, piemēram, 
pakaramos vai cietus priekš-
metus. Turklāt nelieciet drēb-
ju kabatās smagus, asus vai 
lūztošus priekšmetus. 
Negadījuma laikā vai gaisa 
spilvena piepūšanas laikā šādi 
priekšmeti var izraisīt automa-
šīnas bojājumus vai traumas.

Grīdas paklāja turekļi (ja ir 
aprīkots)

OPD046343

OBLIGĀTI lietojiet grīdas paklāja tu-
rētājus, lai piestiprinātu priekšējos 
grīdas paklājus pie automašīnas. 
Turekļi novērš paklāju slīdēšanu uz 
priekšu.
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 BRĪDINĀJUMS

Pirms JEBKĀDU paklāju uzstā-
dīšanas automašīnā jānodroši-
na šādi apstākļi:
• Pirms braukšanas pārliecinie-

ties, ka grīdas paklāji ir droši 
piestiprināti pie automašīnas 
grīdas paklāja turekļiem.

• Nekādā gadījumā nelietojiet 
grīdas paklājus, kurus nav 
iespējams stingri piestiprināt 
pie automašīnas paklāju tu-
rekļiem.

• Neuzklājiet paklājus vienu 
virs otra (piem., visu gada-
laiku gumijas paklāju virsū 
parastajam paklājam). Katrā 
pozīcijā drīkst uzstādīt tikai 
vienu paklāju.

SVARĪGI! Jūsu automašīnā ir 
uzstādīti vadītāja puses grīdas 
paklāju turekļi, kas spēj stingri 
noturēt grīdas paklājus vietā. 
Lai izvairītos no jebkādiem trau-
cējumiem, lietojot automašīnas 
pedāļus, HYUNDAI iesaka uz-
stādīt HYUNDAI grīdas paklāju, 
kas ir paredzēts lietošanai jūsu 
automašīnā.

Bagāžas tīkls (tureklis)

OPDE046344

� 5 durvis

OPDE047070

� Universālis

OPDE047458

� Fastback
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Lai novērstu priekšmetu pārvietoša-
nos bagāžas nodalījumā, jūs varat 
piestiprināt bagāžas tīklu, izmantojot 
četrus turekļus, kas atrodas bagāžas 
nodalījumā.
Ja nepieciešams, mēs iesakām sazi-
nāties ar pilnvaroto HYUNDAI izplatī-
tāju, lai iegādātos bagāžas tīklu.

Šis simbols norāda priek-
šējo turētāju pozīciju (uni-
versālis).

UZMANĪGI

Lai novērstu bojājumus kravai 
vai automašīnai, ir īpaši jāuz-
manās, bagāžas nodalījumā 
pārvadājot lūztošus vai liela 
apjoma priekšmetus.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no acu traumām, 
NEDRĪKST pārāk nostiept ba-
gāžas tīklu. UZMANIETIES, lai 
jūsu seja un ķermenis neatras-
tos bagāžas tīkla atlēkšanas 
ceļā. NELIETOJIET  bagāžas 
tīklu, ja siksna ir acīmredzami 
nolietojusies vai bojāta.

Kravas zonas pārsegs (ja ir 
aprīkots)

OPDE040346

Izmantojiet pārsegu, lai paslēptu 
priekšmetus, kas uzglabāti kravas 
zonā.
Kad tiek atvērts atveramais borts, 
kravas zonas pārsegs pacelsies. 
Ja vēlaties pārvietot pārsegu atpakaļ 
sākotnējā pozīcijā, atvienojiet siksnu 
(1) no turekļa. Lai pilnībā noņemtu 
kravas zonas pārsegu, paceliet pār-
segu 50 grādu leņķī un izvelciet to 
(2).  
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PIEZĪME

Nenovietojiet bagāžu uz kravas 
zonas pārsega, jo to var sabojāt 
vai deformēt.

 BRĪDINĀJUMS

• Nenovietojiet priekšmetus uz 
kravas zonas pārsega brauk-
šanas laikā. Tādā gadījumā 
priekšmetus var iemest auto-
mašīnas iekšpusē, potenciāli 
izraisot traumas pasažieriem, 
piemēram, negadījuma vai 
bremzēšanas laikā.

• Aizliegts cilvēkiem braukša-
nas laikā atrasties bagāžas 
nodalījumā. Tas ir paredzēts 
tikai bagāžai.

• Uzturiet automašīnas līdzsva-
ru un novietojiet svaru pēc 
iespējas tuvāk automašīnas 
priekšpusei.

Kravas tīkls (universālis, ja ir 
aprīkots)

OPDE047074

Jūsu automašīna ir aprīkota ar kra-
vas tīklu.
Ja pārvadājat kravu uz aizmugurējā 
sēdekļa vai kravas nodalījumā, ir jā-
uzstāda kravas tīkls aiz priekšējā vai 
aizmugurējā sēdekļa atzveltnes.
Tas pasargās braucēju galvas, aptu-
rot no aizmugures izsviestus priekš-
metus priekšējās sadursmes gadīju-
mā.
Pieejami astoņi āķu turētāji: divi kat-
rā jumta apdares pusē virs galvas 
balsta augšējai fiksācijai, četri pie 
grīdas aiz priekšējā vai aizmugurējā 
sēdekļa apakšējai fiksācijai.

Kravas tīkla uzstādīšana

1.

OPDE047075

Saspiediet un stumiet vienu tīk-
la spala galu gareniski  pret lielo 
caurumu (1) līdz tas pieskaras 
augšējai daļai. Tad nostipriniet, ie-
bīdot mazajā caurumā (2). 
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OGDE042302

OGDE042301

Piestipriniet tīkla lences āķus at-
tiecīgajos āķu turētājos pie grīdas 
aiz priekšējā vai aizmugurējā sē-
dekļa.

Šis simbols norāda āķu tu-
rētāju atrašanās vietas pie 
grīdas aiz aizmugurējā sē-
dekļa.

3.

OGDE042303

Nostipriniet lences ar regulētāju 
(1). 

 BRĪDINĀJUMS

• Pārliecinieties, lai kravas tīkls 
būtu stingri nostiepts, cieši 
sastiprinot lenci tīkla uzstādī-
šanas laikā. Lence ir jānostip-
rina pēc pārliecināšanās, ka 
āķis ir stingri ievietots augšē-
jā āķa turētājā. 

• Pārliecinieties, lai atzveltnes 
būtu stingri nofiksētas vietā.

 BRĪDINĀJUMS

• Pasažieri nedrīkst atrasties 
aizmugurējā sēdeklī vai kra-
vas telpā aiz kravas tīkla.

• Nesēdiet aizmugurējā, vidē-
jā sēdeklī, kad kravas tīkls ir 
uzstādīts aiz aizmugurējiem 
sēdekļiem. Kravas tīkls var 
traucēt aizmugurējā, vidējā 
sēdekļa drošības jostas iz-
mantošanai.

• Neiekraujiet kravu augstāk 
par kravas tīkla augšējo malu.

• Neiekraujiet smagu kravu 
augstāk par sēdekļu atzvelt-
nēm, lai izvairītos no negadī-
jumiem, pat tad, ja ir uzstādīts 
kravas tīkls.

• Neiekraujiet kravu, kurai ir 
asas malas, kas spēj iziet 
cauri kravas tīklam.

• Nepiemērojiet pārmērīgu spē-
ku kravas tīklam, piemēram, 
aiz tā turoties vai tajā iekarot 
smagus priekšmetus u.tml.
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Kravas tīkla noņemšana
1. Atbrīvojiet lences vaļīgāk ar lenču 

regulētājiem, un noņemiet lenču 
āķus no āķu turētājiem.

2. Noņemiet tīkla augšējo spalu, to 
izvelkot cauri lielajiem caurumiem.

3. Noņemiet kravas tīklu.

Kravas zonas aizsargs (univer-
sālis, ja ir aprīkots)

OPDE047071

Izmantojiet kravas zonas aizsargu, 
lai paslēptu priekšmetus, kas uzgla-
bāti kravas zonā. 

PIEZĪME

Nenovietojiet bagāžu uz kravas 
zonas aizsarga, jo to var sabojāt 
vai deformēt.

 BRĪDINĀJUMS

• Nenovietojiet priekšmetus uz 
kravas drošības ekrāna. Tādā 
gadījumā priekšmetus var ie-
mest automašīnas iekšpusē, 
potenciāli izraisot traumas 
pasažieriem, piemēram, ne-
gadījuma vai bremzēšanas 
laikā.

• Aizliegts cilvēkiem braukša-
nas laikā atrasties bagāžas 
nodalījumā. Tas ir paredzēts 
tikai bagāžai.

• Uzturiet automašīnas līdz-
svaru un izvietojiet svaru pēc 
iespējas tuvāk automašīnas 
priekšpusei.
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Kravas zonas aizsarga izmanto-
šana

1.

OPDE047072

Pavelciet kravas zonas aizsargu 
uz automašīnas aizmuguri, izman-
tojot rokturi (1).

2. Ievietojiet vadtapu vadotnē (2). 

PIEZĪME

Pavelciet ārā kravas zonas aizsar-
gu ar rokturi centrā, lai novērstu 
tapas izkrišanu no vadotnes. 

Kad kravas zonas aizsargs netiek 
izmantots:
1. Pavelciet kravas zonas aizsargu 

uz aizmuguri un lejup, un atbrīvo-
jiet to no tapām.

2. Kravas zonas aizsargs automātis-
ki ieslīdēs iekšā. 

PIEZĪME

Kravas zonas aizsargs automātis-
ki neieslīdēs iekšā, ja tas nav pil-
nībā izvilkts ārā. Izvelciet to līdz 
galam ārā pirms to atlaižat.

Kravas zonas aizsarga noņem-
šana

1.

OPDE047073

Iespiediet centrēšanas tapu.
2. Iespiežot centrēšanas tapu, izvel-

ciet ārā kravas drošības ekrānu.
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Bagāžas sliežu sistēma (uni-
versālis, ja ir aprīkots)

OGDE042307

Bagāžas sliežu sistēma palīdz neļaut 
bagāžai velties  pa bagāžas nodalī-
jumu.

Atdalošā stieņa uzstādīšana
• Ievietojiet atdalošā stieņa abas ko-

lonnas (A) sliežu atvērtajos galos.
• Lai pārvietotu atdalošo stieni, no-

spiediet sviru (B).
• Pārliecinieties, vai kolonnas nofik-

sējas.
• Lai atbrīvotu siksnu, pagrieziet ko-

lonnas (C) augšējo daļu pa labi vai 
pa kreisi līdz tā noklikšķ.

• Pavelciet siksnu (D) un apvelciet to 
apkārt bagāžai, un nostipriniet āķi 
pie atdalošā stieņa vidus (F), lai 
nostiprinātu bagāžu.

• Vara nostiprināt smagāku kravu, 
savienojot abus āķus kopā.

• Lai pārliecinātos, vai siksna ir droši 
nostiprināta, novietojiet kolonnas 
(C) augšējo daļu aizslēgtā pozīcijā 
(1).

UZMANĪGI

• Uzstādot vai noņemot atda-
lošo stieni, abas kolonnas ir 
jāpārvieto vienlaikus. 

• Maks. slodze: 30 kg ar vie-
nu siksnu
40 kg ar divām 
siksnām
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Skavas izmantošana 

•

OPDE047076

Uzlieciet skavu (A) uz sliedes po-
zīcijā, kurā skavu ir paredzēts uz-
stādīt.

• Lai pārvietotu skavu, nospiediet 
pogu (1) un virziet skavu pa sliedi.

• Pārliecinieties, vai skava ir stingri 
nofiksēta vietā.

• Lai sastiprinātu bagāžu, pavelciet 
augšup āķi (2) vidējā kravas zonā.

• Tagad varat uzstādīt, piemēram, 
siksnu bagāžas piestiprināšanai 
pie āķa.

• Kad skava ir sliedes gropē (3), ne-
varat to izmantot.

UZMANĪGI

Stiepes spriegums : maks. 30 
kg vienai skavai
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MOnTĀžAS KROnšTEInS JuMTA KASTEI (JA IR ApRīKOTS)

OPDE046425

Lai uzstādītu jumta kravas kasti, va-
rat izmantot montāžas kronšteinu un 
pārsegu uz jumta.
Uzstādot jumta kravas kasti, ievēro-
jiet turpmākos norādījumus.
1. Ievietojiet plakanu priekšmetu 

(monēta vai plakans skrūvgriezis) 
atverē un bīdiet pārsegu uz pārse-
ga ar bultiņu norādītajā virzienā.

2.

OPDE046426

Līdz pusei pagrieziet pārsegu, un 
ievietojiet pārsegu caurumā uz 
jumta, kā redzams attēlā.

3. Pēc jumta kastes izmantošanas 
uzstādiet pārsegu atpakaļ uz jum-
ta atgriezeniskā secībā.

i Informācija 
Ja automašīna ir aprīkota ar jumta 
lūku, uzmanieties, lai nenovietotu ba-
gāžu uz jumta tādā veidā, kas varētu 
traucēt jumta lūkas darbībai.

•
PIEZĪME

Pārvadājot kravu uz jumta, uz-
manieties, lai krava nesabojātu 
automašīnas jumtu.

• Pārvadājot lielus priekšmetus 
uz jumta, pārliecinieties, ka tie 
nepārsniedz kopējo jumta garu-
mu vai platumu.
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InfORMATīvI IzKLAIDēJOšĀ SISTēMA

•
i Informācija 
Ja uzstādāt sekundārajā tirgū ie-
gādātus HID (augstas intensitātes 
gāzizlādes) priekšējos lukturus, 
pastāv iespēja, ka jūsu automašīnas 
audio un elektroniskās iekārtas var 
nepareizi darboties.

• Uzmanieties, lai ķīmiski produkti, 
piemēram, parfimērija, kosmētikas 
eļļas, sauļošanās krēmi, roku tīrīša-
nas līdzekļi vai gaisa atsvaidzināša-
nas produkti, nesaskartos ar iekšē-
jām detaļām, jo tādējādi var izraisīt 
bojājumus vai krāsas izmaiņas.

AUX, USB (ja ir aprīkots)

OPDE040453

� B tips
OPDE040493

� A tips

Jūs varat izmantot AUX portu, lai 
pievienotu audio iekārtas, un USB 
portu, lai iespraustu USB ierīci (ja ir 
aprīkots).

i Informācija 
Izmantojot portatīvu audio iekārtu, 
kas pieslēgta pie kontaktligzdas, at-
skaņošanas laikā var būt dzirdams 
troksnis. Ja tā notiek, izmantojiet 
portatīvās audio iekārtas barošanas 
avotu. 
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a

Antena
Jumta antena 

OPD046412

Jumta antena uztver gan AM, gan 
FM radio signālus. 
Pagrieziet jumta antenu pretēji pulk-
steņa rādītāja virzienam, lai to no-
ņemtu. Pagrieziet to pulksteņa rādī-
tāja virzienā, lai to atkal uzstādītu.

•
PIEZĪME

Pirms iebraukšanas vietā, kur ir 
noteikts maksimālā augstuma 
ierobežojums, vai automazgāta-
vā, noņemiet antenas mastu, to 
griežot pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam. Pretējā gadījumā 
antenu iespējams sabojāt.

• Uzstādot antenu, jāpievērš uz-
manība, lai tā tiktu stingri pie-
vilkta un noregulēta vertikālā 
pozīcijā, lai nodrošinātu pareizu 
signāla uztveršanu. 

Haizivs spuras tipa antena 

OPD046345

Haizivs spuras tipa antena uztver 
pārraidītos datus (piemēram, AM/
FM, DAB, GPS/GNSS)
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Stūres rata audio sistēmas 
vadība (ja ir aprīkots)

OPDE046415

� A tips

OPDE046416

� Tips C

� B tips

Jūsu ērtībai ir uzstādīti stūres rata 
audio sistēmas vadības slēdži.

PIEZĪME

Nelietojiet vienlaicīgi vairākas au-
dio attālās vadības pogas.

VOLUME (Skaļuma līmenis) 
(VOL + / - ) (1)
• Pagrieziet VOLUME pogu uz aug-

šu, lai palielinātu skaļuma līmeni.
• Pagrieziet VOLUME pogu uz  leju, 

lai samazinātu skaļuma līmeni.

SEEK/PRESET (Meklēt/Priek-
šiestatījumi) (  / ) (2)
Ja SEEK/PRESET slēdzi  nospiež 
uz leju vai uz augšu un tur nospiestu 
0,8 sekundes vai ilgāk, tas darbosies 
šādos režīmos.

RADIO režīmā
Slēdzis darbojas kā AUTO SEEK 
(Automātiskās meklēšanas) atlases 
slēdzis. Tiks veikta meklēšana, līdz 
slēdzis tiks atlaists.

MEDIA (Multivides) režīmā
Slēdzis darbojas kā FF/RW (Uz 
priekšu/atpakaļ) slēdzis.

Ja SEEK/PRESET slēdzi pārvieto  
uz leju vai uz augšu, tas darbosies 
šādos režīmos.

RADIO režīmā
Slēdzis darbojas kā PRESET STA-
TION UP/DOWN (Iepriekš iestatītās 
stacijas uz augšu/uz leju) slēdzis.

MEDIA (Multivides) režīmā
Slēdzis darbojas kā STATION UP/
DOWN (Stacijas uz augšu/uz leju) 
slēdzis.

MODE (Režīms) ( ) (3)
Nospiediet pogu MODE, lai atlasītu 
Radio, Disc (ja ir aprīkots), Media (ja 
ir aprīkots) vai AUX.

MUTE (Klusums) ( ) (4) 
• Nospiediet pogu, lai apklusinātu 

skaņu.
• Vēlreiz nospiediet pogu, lai aktivi-

zētu skaņu.

i Informācija 
Detalizēta informācija par audio va-
dības pogām ir sniegta šīs nodaļas nā-
kamajās lappusēs.
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Bluetooth® bezvadu un brīvro-
ku tehnoloģija 

OPD046348

OPDE046422

Varat lietot tālruni bezvadu režīmā, 
izmantojot Bluetooth® bezvadu teh-
noloģiju.

(1) Zvana/atbildēšanas poga
(2) Zvana beigšanas poga
(3) Mikrofons

• Audio: Sīkākai informācijai skatiet 
sadaļu “AUDIO” šajā nodaļā.

• AVN: plašāka informācija par Blu-
etooth®® brīvroku un bezvadu teh-
noloģiju ir sniegta atsevišķi piegā-
dātā rokasgrāmatā.

Audio/video/navigācijas sistē-
ma (AVN) (ja ir aprīkots)
Detalizēta informācija par AVN sis-
tēmu ir sniegta atsevišķi piegādātā 
rokasgrāmatā.

Kā darbojas automašīnas 
radio
FM uztveršana

OJF045308L

AM un FM radio signāli tiek pārrai-
dīti no apraides torņiem, kas atrodas 
jūsu pilsētā. Tos uztver jūsu automa-
šīnas radio antena. Šo signālu tad 
uztver radio, kurš to nosūta uz auto-
mašīnas skaļruņiem. 
Ja automašīna uztver spēcīgu radio 
signālu, audio sistēmas modernās 
tehnoloģijas ļauj īstenot labākās ie-
spējamās kvalitātes atskaņošanu. 
Tomēr dažos gadījumos signāls, ko 
uztver automašīna, var nebūt spē-
cīgs un skaidrs.
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To var izraisīt dažādi faktori, piemē-
ram, attālums no radio stacijas, attā-
lums no citām radio stacijām ar spē-
cīgu signālu, vai ēku, tiltu vai citu liela 
izmēra šķēršļu klātesamība.

AM (vidēja un gara viļņa garu-
ma) uztveršana

OJF045309L

AM pārraides var uztvert lielākos 
attālumos nekā FM pārraides. Tas 
ir tādēļ, ka AM radio viļņi tiek pārrai-
dīti pie zemas frekvences. Šie garie, 
zema frekvences radio viļņi spēj se-
kot Zemes izliekumam, tā vietā, lai 
tiktu izvadīti ārā atmosfērā. Turklāt 
tie “apliecas” ap šķēršļiem, līdz ar to 
signāla segums ir labāks.

FM radio stacija

OJF045310L

FM apraides tiek pārraidītas augstā 
frekvencē un nespēj izliekties, lai 
pielāgotos zemes virsmai. Šī iemes-
la dēļ FM pārraides parasti sāk izzust 
jau nelielā attālumā no radio stacijas. 
Turklāt FM signālus var viegli ietek-
mēt ēkas, kalni vai citi šķēršļi. Re-
zultātā klausīšanās apstākļi var likt 
domāt, ka ir radusies radio iekārtas 
problēma. Šādi apstākļi ir normāli un 
neliecina par radio iekārtas problē-
mām:
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•

JBM004

Signāla izzušana - Jūsu automa-
šīnai pārvietojoties tālāk no radio 
stacijas, signāls kļūst vājāks, un 
skaņa sāk izzust. Ja tā notiek, ie-
sakām atlasīt citu staciju ar spēcī-
gāku signālu.

• Vibrācija/troksnis - Vāji FM signā-
li vai lieli šķēršļi starp raidītāju un 
jūsu radio uztvērēju var izkropļot 
signālu, radot troksni vai vibrējo-
šas skaņas. Augsto frekvenču lī-
meņa samazināšana var mazināt 
šo efektu, līdz traucējumi izzūd.

•

OJF045311L

Staciju nomaiņa - Pavājinoties FM 
signālam, iespējams, ka sāk kļūt 
dzirdams spēcīgāks signāls tuvu 
tai pašai frekvencei. Tā notiek tā-
dēļ, ka radio sistēma cenšas fiksē-
ties uz tuvāko skaidro signālu. Ja 
tā notiek, atlasiet citu raidstaciju ar 
spēcīgāku signālu.

• Vairāku ceļu atcelšana - Radio sig-
nāli, kas tiek uztverti no vairākiem 
virzieniem, var izraisīt traucējumus 
vai vibrējošu efektu. To var izraisīt 
tieši un atstaroti signāli no vienas 
un tās pašas raidstacijas, vai sig-
nāli no divām raidstacijām ar līdzī-
gām frekvencēm. Ja tā notiek, at-
lasiet citu raidstaciju, līdz problēma 
pāriet.

Mobilā tālruņa vai divvirzienu 
radio izmantošana 
Izmantojot mobilo tālruni automa-
šīnas iekšpusē, audio sistēma var 
ģenerēt troksni. Tas nenorāda uz 
problēmu audio aprīkojuma darbībā. 
Tādā gadījumā lietojiet mobilo tālruni 
pēc iespējas tālāk no audio aprīko-
juma.

PIEZĪME

Izmantojot sakaru sistēmu, pie-
mēram, mobilo tālruni vai rāciju 
automašīnas iekšpusē, ir nepie-
ciešams uzstādīt atsevišķu ārējo 
antenu. Ja mobilais tālrunis vai 
rācija tiek izmantota tikai ar iekšē-
jās antenas palīdzību, iespējams 
izraisīt transportlīdzekļa elektris-
kās sistēmas traucējumus un ne-
gatīvi ietekmēt transportlīdzekļa 
darbības drošību.

 BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā nelietojiet 
mobilos tālruņus. Lai lietotu 
mobilo tālruni, apstājieties dro-
šā vietā.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

Bluetooth® zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, 
kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un HYUNDAI šīs preču 
zīmes lieto saskaņā ar licenci. 
Citas preču zīmes un nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku 
īpašums.
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AuDIO (bez skārienjutīgā ekrāna) (A, b, c, D tips)
Sistēmas izkārtojums - vadības panelis

(1) RADIO poga
• Nospiediet, lai parādītu radio režīma atla-

ses logu.

• Kad tiek parādīts režīma atlases logs, 
pagrieziet pogu [TUNE], lai atlasītu vē-
lamo režīmu, un tad nospiediet to pašu 
pogu.

• Ja [MENU/CLOCK] ► Mode popup nav 
atlasīts režīma uznirstošais logs, nospie-
diet vadības paneļa pogu [RADIO], lai 
mainītu režīmu. Katru reizi, kad vadības 
panelī nospiežat pogu [RADIO], režīms 
tiek pārslēgts uz radio FM ► AM.

(2) MEDIA poga
• Atskaņo saturu no multivides atmiņas ie-

rīces.

(3) FAV poga
• Klausoties radio, nospiediet, lai pārietu uz 

nākamo priekšiestatījumu saraksta lapu.

(4)  POWER (barošanas) poga/VOLUME 
(skaļuma) poga

• Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu sistē-
mu.

• Pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai noregu-
lētu sistēmas skaņas skaļuma līmeni.

(5) SEEK/TRACK (Meklēt/Sekot) poga
• Maina raidstaciju/dziesmu/failu.

• Klausoties radio, nospiediet un turiet šo 
pogu, lai meklētu raidstaciju.

• Atskaņojot multividi, turiet nospiestu, lai 
pārtītu uz priekšu vai atpakaļ.

� B tips� A tips

h Sistēmas faktiskais izskats un izkārtojums var mainīties atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas.
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(6)  MENU (Izvēlnes) poga/CLOCK (Pulk-
steņa) poga

• Nospiediet, lai piekļūtu aktīvā režīma iz-
vēlnes ekrānam.

• Nospiediet un turiet, lai piekļūtu laika ies-
tatīšanas ekrānam.

(7)  TUNE (skaņošanas) poga/FILE (fails) 
poga/ENTER (ievade) poga

• Klausoties radio, pagrieziet, lai noregulētu 
frekvenci.

• Atskaņojot multividi, pagrieziet, lai meklē-
tu dziesmu/failu.

• Veicot meklēšanu, griežot pogu, nospie-
diet pogu, lai atlasītu izvēlēto dziesmu/
failu.

(8)  Ciparu pogas (1 RPT~ 4 BACK)
• Klausoties radio, nospiediet, lai klausītos 

saglabāto radio staciju.

• Klausoties radio, nospiediet un turiet šo 
pogu, lai saglabātu pašreizējo radio staci-
ju kā attiecīgā numura priekšiestatījumu.

• USB režīmā nospiediet [1 RPT] pogu, lai 
mainītu atkārtotas atskaņošanas režīmu. 
Nospiediet [2 SHFL] pogu, lai mainītu 
jauktas secības atskaņošanas režīmu.

• Nospiediet [4 BACK] pogu, lai atgrieztos 
iepriekšējā ekrānā (izņemot radio priek-
šiestatījumu sarakstu).

� B tips� A tips

h Sistēmas faktiskais izskats un izkārtojums var mainīties atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas.

PDe MHEV-Latvian.indb   10 2020-07-07   �� 7:48:42



4-11

4

Inform
atīvi izklaidējošā sistēm

a

(1) AUDIO poga
• Nospiediet, lai parādītu radio/multivides 

režīma atlases logu.

• Kad tiek parādīts režīma atlases logs, 
pagrieziet pogu [TUNE], lai atlasītu vē-
lamo režīmu, un tad nospiediet to pašu 
pogu.

• Ja [MENU/CLOCK] (IZVĒLNE/PULKS-
TENIS) ► Mode popup (Režīma uz-
nirstošais logs) nav atlasīts režīma uz-
nirstošais logs, nospiediet vadības paneļa 
pogu [AUDIO], lai mainītu režīmu. Katru 
reizi, kad vadības panelī nospiežat pogu 
[AUDIO], režīms tiek pārslēgts uz radio ►
multividi.

(2) PHONE (tālruņa) poga
• Nospiediet, lai uzsāktu mobilā tālruņa pie-

vienošanu, izmantojot Bluetooth.

• Kad Bluetooth tālruņa savienojums ir iz-
veidots, nospiediet, lai piekļūtu Bluetooth 
tālruņa izvēlnei.

(3) FAV poga
• Klausoties radio, nospiediet, lai pārietu uz 

nākamo priekšiestatījumu saraksta lapu.

(4)  POWER (barošanas) poga/VOLUME 
(skaļuma) poga

• Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu sistē-
mu.

• Pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai noregu-
lētu sistēmas skaņas skaļuma līmeni.

(5)  SEEK/TRACK (Meklēt/Sekot) poga
• Maina raidstaciju/dziesmu/failu.

• Klausoties radio, nospiediet un turiet šo 
pogu, lai meklētu raidstaciju.

• Atskaņojot multividi, nospiediet un turiet 
pogu, lai pārtītu atpakaļ vai uz priekšu (iz-
ņemot Bluetooth audio režīmu).

� Tips D� Tips C

(Ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)

h Sistēmas faktiskais izskats un izkārtojums var mainīties atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas.
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(6)  MENU (Izvēlnes) poga/CLOCK (Pulk-
steņa) poga

• Nospiediet, lai piekļūtu aktīvā režīma iz-
vēlnes ekrānam.

• Nospiediet un turiet, lai piekļūtu laika ies-
tatīšanas ekrānam.

(7)  TUNE (skaņošanas) poga/FILE (fails) 
poga/ENTER (ievade) poga

• Klausoties radio, pagrieziet, lai noregulētu 
frekvenci.

• Klausoties multividi, pagrieziet, lai meklē-
tu dziesmu/failu (izņemot Bluetooth audio 
režīmu).

• Veicot meklēšanu, griežot pogu, nospie-
diet pogu, lai atlasītu izvēlēto dziesmu/
failu (izņemot Blueetooth audio režīmu).

(8)  Ciparu pogas (1 RPT ~ 4 BACK)
• Klausoties radio, nospiediet, lai klausītos 

saglabāto radio staciju.

• Klausoties radio, nospiediet un turiet šo 
pogu, lai saglabātu pašreizējo radio staci-
ju kā attiecīgā numura priekšiestatījumu.

• USB/Bluetooth audio režīmā nospiediet [1 
RPT] pogu, lai mainītu atkārtotas atskaņo-
šanas režīmu. Nospiediet [2 SHFL] pogu, 
lai mainītu jauktas secības atskaņošanas 
režīmu.

• Nospiediet [4 BACK] pogu, lai atgrieztos 
iepriekšējā ekrānā (izņemot radio priek-
šiestatījumu sarakstu).

� Tips D� Tips C

(Ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)

h Sistēmas faktiskais izskats un izkārtojums var mainīties atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas.

PDe MHEV-Latvian.indb   12 2020-07-07   �� 7:48:42



4-13

4

Inform
atīvi izklaidējošā sistēm

a

Stūres attālās vadības elementi

(Ar Bluetooth® aprīkots modelis)
h Sistēmas faktiskais izskats un iz-

kārtojums var mainīties atkarībā 
no automašīnas modeļa un speci-
fikācijas.

(1) poga MODE (režīms)
• Nospiediet, lai pārslēgtos starp ra-

dio un multivides režīmiem.
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai 

izslēgtu sistēmu.

(2) Skaļuma līmeņa svira
• Pastumiet uz augšu vai uz leju, lai 

noregulētu skaļuma līmeni.

(3) Svira uz augšu/uz leju
• Maina raidstaciju/dziesmu/failu.
• Klausoties radio, pastumiet, lai 

klausītos iepriekšējo/nākamo sa-
glabāto radio staciju.

• Klausoties radio, pastumiet un tu-
riet, lai meklētu raidstaciju.

• Atskaņojot multividi, pastumiet 
un turiet, lai pārtītu atpakaļ vai uz 
priekšu (izņemot Bluetooth audio 
režīmu).

* ja ir aprīkots

(4) MUTE (Klusuma) poga
• Nospiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu 

sistēmas skaņu.
• Zvana laikā nospiediet, lai izslēgtu 

vai ieslēgtu mikrofona skaņu.

• Atskaņojot multividi, nospiediet, lai 
pauzētu vai atsāktu atskaņošanu. 
(ja ir aprīkots)

(5) Zvana/atbildēšanas poga 
(ja ir aprīkots)

• Nospiediet, lai uzsāktu mobilā tāl-
ruņa pievienošanu, izmantojot Blu-
etooth.

• Kad Bluetooth tālruņa savienojums 
ir izveidots, nospiediet, lai piekļūtu 
savai zvanu vēsturei. Nospiediet 
un turiet, lai zvanītu uz pēdējo iz-
mantoto tālruņa numuru. Kad ie-
nāk tālruņa zvans, nospiediet, lai 
uz to atbildētu.

• Zvana laikā nospiediet, lai pārslēg-
tos starp aktīvo zvanu un gaidošo 
zvanu. Nospiediet un turiet no-
spiestu, lai pārnestu zvanu no sis-
tēmas uz mobilo tālruni vai otrādi.

(6) Zvana beigšanas poga (ja ir ap-
rīkots)

• Zvanam ienākot, noraida zvanu.
• Sarunas laikā pārtrauc zvanu.

PDe MHEV-Latvian.indb   13 2020-07-07   �� 7:48:43



4-14

Infoizklaides sistēma    

 BRĪDINĀJUMS

Informācija par braukšanu
• Nelietojiet šo sistēmu brauk-

šanas laikā. Neuzmanība 
braukšanas laikā var izraisīt 
kontroles zudumu pār auto-
mašīnu, kas potenciāli var 
novest pie negadījuma, sma-
gām traumām vai nāves. Va-
dītāja primārais uzdevums ir 
nodrošināt automašīnas dro-
šu un likumīgu darbību, tādēļ 
jebkādas portatīvās iekārtas, 
aprīkojumu vai automašīnas 
sistēmas, kas varētu novērst 
vadītāja uzmanību no šī uzde-
vuma, nedrīkst lietot braukša-
nas laikā.

• Neskatieties uz ekrānu brauk-
šanas laikā. Neuzmanība 
braukšanas laikā var izraisīt 
satiksmes negadījumu. Ap-
turiet automašīnu drošā vie-
tā, pirms izmantot funkcijas, 
kurām nepieciešams izpildīt 
vairākas darbības.

• Pirms mobilā tālruņa lieto-
šanas apturiet automašī-
nu. Mobila tālruņa lietošana 
braukšanas laikā var izraisīt 
satiksmes negadījumu. Ja 
nepieciešams, izmantojiet 
Bluetooth brīvroku funkciju, 
lai veiktu zvanus, un pēc ie-
spējas samaziniet runāšanas 
laiku.

• Skaļuma līmenim jābūt pie-
tiekami zemam, lai varētu 
dzirdēt apkārtējās skaņas. 
Braukšana, nedzirdot apkār-
tējās skaņas, var izraisīt sa-
tiksmes negadījumu. Ilgstoši 
klausoties skaļu mūziku, var 
sabojāt sev dzirdi.

 BRĪDINĀJUMS

Par sistēmas apkopi
• Nemēģiniet demontēt vai mo-

dificēt sistēmu. Tas var izrai-
sīt negadījumu, ugunsgrēku 
vai elektrošoku.

• Neļaujiet sistēmā iekļūt šķid-
rumiem vai svešķermeņiem. 
Šķidrumu un svešķermeņi var 
izraisīt kaitīgus izgarojumus, 
ugunsgrēku vai sistēmas kļū-
mi.

• Pārstājiet lietot sistēmu, ja 
tā nedarbojas pareizi, pie-
mēram, netiek veikta audio 
izvade vai izzūd rādījumi. Ja 
turpināsiet izmantot sistēmu, 
kamēr tā kļūdaini darbojas, 
var tikt izraisīts ugunsgrēks, 
elektrošoks vai sistēmas at-
teice.

• Nepieskarieties antenai ne-
gaisa laikā - elektrošoka 
risks.
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PIEZĪME

Ražotājs: HYUNDAI MOBIS Co., 
Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Koreja
Tel.: +82-31-260-2707

•

i Informācija
- Par sistēmas lietošanu

Izmantojiet sistēmu laikā, kad dar-
bojas dzinējs. Sistēmas ilgstoša lie-
tošana laikā, kad dzinējs ir aptu-
rēts, var izlādēt akumulatoru.

• Neuzstādiet ražotāja neapstiprinā-
tus produktus. Ražotāja neapstipri-
nātu produktu lietošana var izraisīt 
sistēmas darbības kļūdas. Garantija 
nesedz ražotāja neapstiprinātu pro-
duktu lietošanas izraisītas sistēmas 
kļūdas.

•

i Informācija
- Par sistēmas apkopi

Nepakļaujiet sistēmu pārlieka spē-
ka iedarbībai. Pārlieks spiediens uz 
ekrānu var sabojāt LCD paneli.

• Tīrot ekrānu vai pogu paneli, neaiz-
mirstiet apturēt dzinēju, un izman-
tojiet mīkstu, sausu drānu. Tīrot 
ekrānu vai pogas ar rupju drānu, 
vai lietojot šķīdinātājus (alkoholu, 
benzolu, krāsas šķīdinātājus, u.c.), 
iespējams ieskrāpēt vai ķīmiski bo-
jāt virsmu.

• Ja piestiprināt šķidra veida gaisa 
atsvaidzinātāju pie ventilatora sie-
ta, sieta virsma var deformēties gai-
sa plūsma iedarbībā.

• Ja vēlaties mainīt uzstādītās iekār-
tas pozīciju, konsultējieties vietā, 
kur veicāt pirkumu, vai servisa cen-
trā. Iekārtas montāžai vai demontā-
žai ir nepieciešamas tehniskas zinā-
šanas.

•
PIEZĪME

Ja konstatējat problēmas sistē-
mas darbībā, sazinieties ar vie-
tu, kurā veicāt pirkumu, vai iz-
platītāju.

• Informatīvi izklaidējošās sistē-
mas novietošana elektromag-
nētiskā vidē var izraisīt trokšņa 
interferenci.
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Sistēmas ieslēgšana un izslēg-
šana
Lai ieslēgtu sistēmu, iedarbiniet dzi-
nēju.
• Ja nevēlaties lietot sistēmu brauk-

šanas laikā, varat to izslēgt, no-
spiežot vadības paneļa pogu 
[POWER] (barošana). Lai atsāktu 
sistēmu lietot, vēlreiz nospiediet 
[POWER] (Barošanas) pogu.

Kad dzinējs ir izslēgts, sistēma au-
tomātiski izslēgsies - vai nu pēc zi-
nāma laika, vai arī tiklīdz jūs atverat 
vadītāja durvis.
• Atkarībā no automašīnas modeļa 

vai specifikācijām, sistēma var iz-
slēgties arī uzreiz pēc dzinēja iz-
slēgšanas.

• Kad atkal ieslēdzat sistēmu, ie-
priekšējais režīms un iestatījumi 
tiks atjaunoti.

 BRĪDINĀJUMS

• Drošības apsvērumu dēļ da-
žas funkcijas automašīnas 
braukšanas laikā var būt at-
spējotas. Tās darbojas tikai 
tad, kad automašīna ir apstā-
jusies. Pirms šo funkciju lie-
tošanas novietojiet automašī-
nu stāvēt drošā vietā.

• Pārstājiet lietot sistēmu, ja 
tā nedarbojas pareizi, pie-
mēram, netiek veikta audio 
izvade vai izzūd rādījumi. Ja 
turpināsiet izmantot sistēmu, 
kamēr tā kļūdaini darbojas, 
var tikt izraisīts ugunsgrēks, 
elektrošoks vai sistēmas at-
teice.

i Informācija 
Sistēmu iespējams ieslēgt, kad aizde-
dzes slēdzis ir pagriezts "ACC” vai ie-
slēgtā pozīcijā. Ja sistēma ilgstoši tiek 
lietota, nedarbinot dzinēju, tiks izlā-
dēts akumulators. Ja plānojat sistēmu 
lietot ilgstoši, iedarbiniet dzinēju.

Displeja ieslēgšana un izslēg-
šana
Lai novērstu apžilbšanas risku, ekrā-
nu iespējams izslēgt. Ekrānu iespē-
jams izslēgt tikai tad, kad sistēma ir 
ieslēgta.
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulks-
tenis).

2. Kad tiek parādīts opciju atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu Display off (Izslēgt ek-
rānu), un tad nospiediet to pašu 
pogu.
• Lai ekrānu atkal ieslēgtu, no-

spiediet jebkuru vadības paneļa 
pogu.
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Iepazīšanās ar pamata darbī-
bām
Izmantojot ciparu pogas un [TUNE]
(Skaņošanas) pogu vadības panelī, 
iespējams izvēlēties elementus un 
noregulēt iestatījumus.

Elementu atlase
Numurētie elementi
Nospiediet attiecīgo cipara pogu.

Elementi bez numuriem
Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu vēlamo elementu, 
un tad nospiediet TUNE pogu.

Iestatījumu noregulēšana
Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai mainītu vērtību, un tad no-
spiediet TUNE pogu, lai saglabātu 
izmaiņas.
Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu pa labi, lai palielinātu vērtību, 
un pagrieziet [TUNE] pogu pa kreisi, 
lai samazinātu vērtību.
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Radio
Radio ieslēgšana
1. Vadības panelī nospiediet [RA-

DIO] / [AUDIO] pogu.
2. Kad tiek parādīts režīma atlases 

logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu vēlamo radio režīmu, un 
tad nospiediet to pašu pogu.

FM/AM režīms

(1) Aktīvais radio režīms
(2) Radio staciju informācija
(3) Priekšiestatījumu saraksts

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• Autostore (Automātiskā sagla-

bāšana): Saglabā radio stacijas 
priekšiestatījumu sarakstā.

• Scan (Meklēt raidstacijas): Sistē-
ma meklē radio stacijas ar spēcī-
gu signālu, un atskaņo katru radio 
staciju apmēram piecas sekundes.

• Sound Settings (Skaņas ies-
tatījumi): Jūs varat mainīt iesta-
tījumus, kas saistīti ar skaņām, 
piemēram, vietu, kur skaņa tiek 
koncentrēta, un izvades līmeni vi-
siem diapazoniem.
- Position (Pozīcija): atlasiet vietu 

transportlīdzeklī, kur tiks kon-
centrēta skaņa. Atlasiet Fade
(Pāreja) vai Balance (Līdz-
svars), pagrieziet [TUNE] pogu, 
lai atlasītu vēlamo pozīciju, un 
tad nospiediet pogu. Lai skaņa 
transportlīdzeklī būtu centrēta, 
atlasiet Centre (Centrā).

- Ekvalaizers: Iestata izvades lī-
meni katram skaņas frekvenču 
režīmam.

- Skaļuma vadība atkarībā no 
ātruma: Iestata, lai skaļums tiktu 
automātiski pielāgots braukša-
nas ātrumam. (ja ir aprīkots)

•
PIEZĪME

Atkarībā no automašīnas mode-
ļiem vai specifikācijām, pieeja-
mās opcijas var atšķirties.

• Atkarībā no sistēmas vai pastip-
rinātāja specifikācijām, kas at-
tiecas uz jūsu automašīnu, pie-
ejamās opcijas var atšķirties.
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• Režīma uznirstošais logs: Iesta-
ta, lai rādītu režīma atlases logu, 
kad vadības panelī tiek nospiesta 
[RADIO] / [AUDIO] poga.

• Date/Time (Datums/laiks): Jūs 
varat mainīt datumu un laiku, kas 
tiek rādīts sistēmas ekrānā.
- Set date (Iestatīt datumu): ies-

tata datumu, kas tiek rādīts sistē-
mas displejā.

- Set time (Pulksteņa laika iesta-
tīšana): iestata pulksteņa laiku, 
kas tiek rādīts sistēmas displejā.

- Time format (Laika formāts): 
atlasa 12 stundu vai 24 stundu 
laika formātu.

- Display (Power Off) (Ekrāns - 
atslēgta barošana): Iestata, lai 
parādītu pulksteni, kad ir izslēgta 
sistēmas barošana.

• Language (Valoda): Jūs varat 
mainīt ekrāna valodu.

FM/AM režīms (ar RDS)

(1) Aktīvais radio režīms
(2) Radio staciju informācija
(3) Priekšiestatījumu saraksts

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• Traffic announcement (Satik-

smes paziņojumi): Aktivizē vai 
deaktivizē satiksmes paziņojumus. 
Paziņojumi un programmas tiks 
automātiski saņemtas, kad tās būs 
pieejamas.

• Autostore (Automātiskā sagla-
bāšana): Saglabā radio stacijas 
priekšiestatījumu sarakstā.

• Scan (Meklēt raidstacijas): Sistē-
ma meklē radio stacijas ar spēcī-
gu signālu, un atskaņo katru radio 
staciju apmēram piecas sekundes.

• Sound Settings (Skaņas ies-
tatījumi): Jūs varat mainīt iesta-
tījumus, kas saistīti ar skaņām, 
piemēram, vietu, kur skaņa tiek 
koncentrēta, un izvades līmeni vi-
siem diapazoniem.
- Position (Pozīcija): atlasiet vietu 

transportlīdzeklī, kur tiks kon-
centrēta skaņa. Atlasiet Fade
(Pāreja) vai Balance (Līdz-
svars), pagrieziet [TUNE] pogu, 
lai atlasītu vēlamo pozīciju, un 
tad nospiediet pogu. Lai skaņa 
transportlīdzeklī būtu centrēta, 
atlasiet Centre (Centrā).

- Ekvalaizers: Iestata izvades lī-
meni katram skaņas frekvenču 
režīmam.

- Skaļuma vadība atkarībā no 
ātruma: Iestata, lai skaļums tiktu 
automātiski pielāgots braukša-
nas ātrumam. (ja ir aprīkots)
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•
PIEZĪME

Atkarībā no automašīnas mode-
ļiem vai specifikācijām, pieeja-
mās opcijas var atšķirties.

• Atkarībā no sistēmas vai pastip-
rinātāja specifikācijām, kas at-
tiecas uz jūsu automašīnu, pie-
ejamās opcijas var atšķirties.

• Režīma uznirstošais logs: Iesta-
ta, lai rādītu režīma atlases logu, 
kad vadības panelī tiek nospiesta   
[RADIO] / [AUDIO] poga.

• Date/Time (Datums/laiks): Jūs 
varat mainīt datumu un laiku, kas 
tiek rādīts sistēmas ekrānā.
- Set date (Iestatīt datumu): ies-

tata datumu, kas tiek rādīts sistē-
mas displejā.

- Set time (Pulksteņa laika iesta-
tīšana): iestata pulksteņa laiku, 
kas tiek rādīts sistēmas displejā.

- Time format (Laika formāts): 
atlasa 12 stundu vai 24 stundu 
laika formātu.

- Display (Power Off) (Ekrāns - 
atslēgta barošana): Iestata, lai 
parādītu pulksteni, kad ir izslēgta 
sistēmas barošana.

• Language (Valoda): Jūs varat 
mainīt ekrāna valodu.

DAB režīms

(1) Aktīvais radio režīms
(2) Radio staciju informācija
(3) Priekšiestatījumu saraksts

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• Traffic announcement (Satik-

smes paziņojumi): Aktivizē vai 
deaktivizē satiksmes paziņojumus. 
Paziņojumi un programmas tiks 
automātiski saņemtas, kad tās būs 
pieejamas.

• List (Saraksts): Parāda visas pie-
ejamās radio stacijas.

• Scan (Meklēt raidstacijas): Sistē-
ma meklē radio stacijas ar spēcī-
gu signālu, un atskaņo katru radio 
staciju apmēram piecas sekundes.
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• Sound Settings (Skaņas ies-
tatījumi): Jūs varat mainīt iesta-
tījumus, kas saistīti ar skaņām, 
piemēram, vietu, kur skaņa tiek 
koncentrēta, un izvades līmeni vi-
siem diapazoniem.
- Position (Pozīcija): atlasiet vietu 

transportlīdzeklī, kur tiks kon-
centrēta skaņa. Atlasiet Fade
(Pāreja) vai Balance (Līdz-
svars), pagrieziet [TUNE] pogu, 
lai atlasītu vēlamo pozīciju, un 
tad nospiediet pogu. Lai skaņa 
transportlīdzeklī būtu centrēta, 
atlasiet Centre (Centrā).

- Ekvalaizers: Iestata izvades lī-
meni katram skaņas frekvenču 
režīmam.

- Skaļuma vadība atkarībā no 
ātruma: Iestata, lai skaļums tiktu 
automātiski pielāgots braukša-
nas ātrumam.

•
PIEZĪME

Atkarībā no automašīnas mode-
ļiem vai specifikācijām, pieeja-
mās opcijas var atšķirties.

• Atkarībā no sistēmas vai pastip-
rinātāja specifikācijām, kas at-
tiecas uz jūsu automašīnu, pie-
ejamās opcijas var atšķirties.

• Režīma uznirstošais logs: Iesta-
ta, lai rādītu režīma atlases logu, 
kad vadības panelī tiek nospiesta   
[AUDIO] poga.

• Date/Time (Datums/laiks): Jūs 
varat mainīt datumu un laiku, kas 
tiek rādīts sistēmas ekrānā.
- Set date (Iestatīt datumu): ies-

tata datumu, kas tiek rādīts sistē-
mas displejā.

- Set time (Pulksteņa laika iesta-
tīšana): iestata pulksteņa laiku, 
kas tiek rādīts sistēmas displejā.

- Time format (Laika formāts): 
atlasa 12 stundu vai 24 stundu 
laika formātu.

- Display (Power Off) (Ekrāns - 
atslēgta barošana): Iestata, lai 
parādītu pulksteni, kad ir izslēgta 
sistēmas barošana.

• Language (Valoda): Jūs varat 
mainīt ekrāna valodu.
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Radio režīma maiņa
1. Vadības panelī nospiediet [RA-

DIO] / [AUDIO] pogu.
2. Kad tiek parādīts režīma atlases 

logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu vēlamo radio režīmu, un 
tad nospiediet to pašu pogu.
• Katru reizi, kad vadības panelī 

nospiežat pogu [MODE], režīms 
tiek pārslēgts uz FM ► AM mul-
tividi.

PIEZĪME

Ja [MENU/CLOCK] ► nav atlasīts 
režīma uznirstošais logs, nospie-
diet vadības paneļa pogu [RADIO] 
/ [AUDIO], lai mainītu radio režī-
mu.
Katru reizi, kad vadības panelī no-
spiežat [RADIO] / [AUDIO] pogu, 
radio režīms tiek pārslēgts uz FM 
► DAB (ja ir aprīkots) ► AM.

Pieejamo radio staciju meklē-
šana
Jūs varat dažas sekundes paklausī-
ties katru radio staciju, lai pārbaudītu 
signāla uztveršanu un izvēlētos sta-
ciju, kuru vēlaties.
1. Radio ekrānā nospiediet [MENU/

CLOCK] (Izvēlne/Pulkstenis) 
pogu vadības panelī.

2. Kad tiek parādīts opciju atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu Scan (Meklēt), un tad no-
spiediet to pašu pogu.
• Sistēma meklē radio stacijas ar 

spēcīgu signālu, un atskaņo kat-
ru radio staciju apmēram piecas 
sekundes.

3. Kad atrodat radio staciju, kuru vē-
laties klausīties, nospiediet pogu 
[TUNE].
• Jūs varat turpināt klausīties iz-

vēlēto raidstaciju.

Radio staciju meklēšana
Lai meklētu iepriekšējo vai nākamo 
pieejamo radio staciju, nospiediet [< 
SEEK] pogu / [TRACK >] pogu uz 
vadības paneļa.
• Tāpat varat turēt nospiestu [< 

SEEK] pogu /[TRACK >] pogu, lai 
ātri meklētu frekvences. Kad pogu 
atlaižat, tiek automātiski izvēlēta 
radio stacija ar spēcīgu signālu.

Ja zināt precīzo frekvenci radio sta-
cijai, kuru vēlaties klausīties, pagrie-
ziet [TUNE] (Skaņot) pogu uz vadī-
bas paneļa, lai mainītu frekvenci.
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Radio staciju saglabāšana
Jūs varat saglabāt savas mīļākās ra-
dio stacijas un tās klausīties, atlasot 
tās no priekšiestatījumu saraksta.

Aktīvās radio stacijas saglabā-
šana
Klausoties radio, nospiediet un turiet 
vēlamo cipara pogu vadības panelī.
• Radio stacija, kuru klausāties, tiks 

piešķirta attiecīgajam ciparam.
• Lai saglabātu nākamo priekšiesta-

tījumu saraksta lappusi, nospiediet 
pogu [FAV].

•
PIEZĪME

Katrā režīmā iespējams sagla-
bāt līdz 12 radio stacijām.

• Ja stacija jau ir saglabāta atlasī-
tajā priekšiestatījuma numurā, 
stacija tiks nomainīta ar staciju, 
kuru klausāties dotajā brīdī.

Automātiskās saglabāšanas 
funkcijas lietošana
Jūs varat meklēt radio stacijas savā 
reģionā, kur ir pieejams spēcīgs sig-
nāls. Meklēšanas rezultātus var au-
tomātiski saglabāt priekšiestatījumu 
sarakstā.
1. Radio ekrānā nospiediet [MENU/

CLOCK] (Izvēlne/Pulkstenis) 
pogu vadības panelī.

2. Kad tiek parādīts opciju atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu Autostore (Automātiskā 
saglabāšana), un tad nospiediet 
to pašu pogu.

Saglabāto radio staciju klausī-
šanās
FM/AM režīms
1. Nosakiet priekšiestatījuma nu-

muru radio stacijai, kuru vēlaties 
klausīties.
• Lai skatītu nākamo priekšiesta-

tījumu saraksta lappusi, nospie-
diet pogu [FAV].

2. Vadības panelī nospiediet vēlamo 
cipara pogu.
• Kā alternatīva, nospiediet sviru 

uz augšu/uz leju uz stūres, lai 
mainītu raidstaciju.
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Multivides atskaņotājs
Multivides atskaņotāja lietošana
Jūs varat atskaņot mūziku, kas sa-
glabāta dažādās multivides atmiņas 
ierīcēs USB atmiņas ierīcēs un vie-
dtālruņos.
1. Pievienojiet ierīci pie jūsu automa-

šīnas USB porta.
• Atkarībā no ierīces, kuru pievie-

nojat, atskaņošana var tikt uz-
sākta nekavējoties.

2. Vadības panelī nospiediet [ME-
DIA] / [AUDIO] pogu.

3. Kad tiek parādīts režīma atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu vēlamo režīmu, un tad no-
spiediet to pašu pogu.

•
PIEZĪME

Lai palaistu multivides atskaņo-
tāju, nospiediet vadības paneļa 
[MEDIA] / [AUDIO] pogu.

• Jūs tāpat varat mainīt režī-
mu, vairākas reizes nospiežot 
[MODE] pogu uz stūres.

• Pievienojiet un atvienojiet ārē-
jās USB ierīces, kad sistēma ir 
izslēgta.

• Ja [MENU/CLOCK] ► Mode pop-
up (Režīma uznirstošais logs) 
nav atlasīts režīma uznirstošais 
logs, nospiediet vadības paneļa 
pogu [AUDIO], lai mainītu režī-
mu.

• Katru reizi, kad vadības panelī 
nospiežat pogu  [AUDIO], mul-
tivides režīms tiek pārslēgts uz 
USB ► Bluetooth audio*.

• Atkarībā no automašīnas mode-
ļa un specifikācijām, var atšķir-
ties pieejamās pogas vai USB 
portu izskats un izkārtojums 
jūsu automašīnā.

• Nepievienojiet viedtālruni vai 
MP3 ierīci sistēmai, vienlaicīgi 
izmantojot vairākas metodes, 
piemēram, USB un Bluetooth. 
Tādā veidā var izraisīt troksni 
vai sistēmas darbības kļūmi.

• Ja ir aktivizēta gan pievienotās 
ierīces ekvalaizera funkcija, gan 
sistēmas Tone (Toņa) iestatī-
jumi, efekts var būt savstarpēji 
traucējošs un var izraisīt skaņas 
pasliktināšanos vai izkropļoju-
mus. Ja iespējams, deaktivizē-
jiet ierīces ekvalaizera funkciju.

* ja ir aprīkots
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USB režīma lietošana
Jūs varat atskaņot multivides failus, 
kas uzglabāti portatīvās ierīcēs, pie-
mēram, USB atmiņas ierīcēs un MP3 
atskaņotājos. Pirms USB režīma lie-
tošanas pārbaudiet USB atmiņas 
ierīču savietojamību un failu specifi-
kācijas.

Pievienojiet USB ierīci pie jūsu auto-
mašīnas USB porta.
• Atskaņošana tiek uzsākta nekavē-

joties.
• Nospiediet vadības paneļa pogu 

[MEDIA] / [AUDIO], lai parādītu re-
žīma atlases logu, pagrieziet pogu 
[TUNE], lai atlasītu USB, un tad 
nospiediet to pašu pogu.

(1) Pašreizējais faila numurs un ko-
pējais failu skaits

(2) Atskaņošanas laiks
(3) Informācija par pašreiz atskaņoto 

dziesmu

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• List (Saraksts): Piekļūst failu sa-

rakstam.
• Folder list (Mapju saraksts): Pie-

kļūst mapju sarakstam.
• Information (Informācija): Parā-

da informāciju par pašreiz atska-
ņoto dziesmu.

• Sound Settings (Skaņas ies-
tatījumi): Jūs varat mainīt iesta-
tījumus, kas saistīti ar skaņām, 
piemēram, vietu, kur skaņa tiek 
koncentrēta, un izvades līmeni vi-
siem diapazoniem.

- Position (Pozīcija): atlasiet 
vietu transportlīdzeklī, kur tiks 
koncentrēta skaņa. Atlasiet 
Fade (Pāreja) vai Balance (Līdz-
svars), pagrieziet [TUNE] pogu, 
lai atlasītu vēlamo pozīciju, un 
tad nospiediet pogu. Lai skaņa 
transportlīdzeklī būtu centrēta, 
atlasiet Centre (Centrā).

- Ekvalaizers: Iestata izvades lī-
meni katram skaņas frekvenču 
režīmam.

- Skaļuma vadība atkarībā no 
ātruma: Iestata, lai skaļums tiktu 
automātiski pielāgots braukša-
nas ātrumam. (ja ir aprīkots)
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•
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Atkarībā no automašīnas mode-
ļiem vai specifikācijām, pieeja-
mās opcijas var atšķirties.

• Atkarībā no sistēmas vai pastip-
rinātāja specifikācijām, kas at-
tiecas uz jūsu automašīnu, pie-
ejamās opcijas var atšķirties.

• Dziesmas informācija: Atlasa in-
formāciju, piemēram, Folder/File
(Mape/Fails) vai Artist/Title/Al-
bum (Izpildītājs/Nosaukums/Al-
bums), kas tiek rādīta, atskaņojot 
MP3 failus.

• Režīma uznirstošais logs: Iesta-
ta, lai rādītu režīma atlases logu, 
kad vadības panelī tiek nospiesta 
[MEDIA] / [AUDIO] poga.

• Date/Time (Datums/laiks): Jūs 
varat mainīt datumu un laiku, kas 
tiek rādīts sistēmas ekrānā.
- Set date (Iestatīt datumu): ies-

tata datumu, kas tiek rādīts sistē-
mas displejā.

- Set time (Pulksteņa laika iesta-
tīšana): iestata pulksteņa laiku, 
kas tiek rādīts sistēmas displejā.

- Time format (Laika formāts): 
atlasa 12 stundu vai 24 stundu 
laika formātu.

- Display (Power Off) (Ekrāns - 
atslēgta barošana): Iestata, lai 
parādītu pulksteni, kad ir izslēgta 
sistēmas barošana.

• Language (Valoda): Jūs varat 
mainīt ekrāna valodu.

Pārtīšana uz priekšu/atpakaļ
Vadības panelī turiet nospiestu [< 
SEEK] pogu/[TRACK >] pogu.
• Tāpat varat turēt nospiestu stūres 

sviru Uz augšu/Uz leju.

Aktīvās atskaņošanas restartē-
šana
Kad dziesma ir atskaņota vismaz 2 
sekundes, vadības panelī nospiediet 
pogu [< SEEK].
• Tāpat varat turēt nospiestu stūres 

sviru Uz augšu.

Iepriekšējās vai nākamās dzies-
mas atskaņošana
Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, 
pašreizējās dziesmas atskaņošanas 
pirmajās divās sekundēs vadības 
panelī nospiediet pogu  [< SEEK]. 
Lai atskaņotu nākamo dziesmu, no-
spiediet [TRACK >] pogu uz vadības 
paneļa.
• Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, 

ja dziesma tiek atskaņota jau ilgāk 
nekā 2 sekundes, divas reizes no-
spiediet [< SEEK] pogu uz vadī-
bas paneļa.

• Tāpat varat turēt nospiestu stūres 
sviru Uz augšu/Uz leju.
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Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/pulkste-
nis), lai parādītu režīma atlases 
logu, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu vēlamo dziesmu, un tad 
nospiediet to pašu pogu, lai at-
skaņotu failu.

Atkārtota atskaņošana
Vadības panelī nospiediet [1 RPT]
pogu. Atkārtotās atkārtotas atskaņo-
šanas režīms mainās katru reizi, kad 
poga tiek nospiesta. Ekrānā tiks pa-
rādīta attiecīgā režīma ikona.

Atskaņošana gadījuma veida 
kārtībā
Vadības panelī nospiediet [2 SHFL]
pogu. Jauktas secības atskaņoša-
nas režīms tiek aktivizēts vai deak-
tivizēts katru reizi, kad poga tiek no-
spiesta. Kad jauktas secības režīms 
tiek aktivizēts, ekrānā tiek parādīta 
attiecīgā režīma ikona.

PIEZĪME

Atkarībā no pievienotās Bluetooth 
ierīces vai mobilā tālruņa, RPT un 
SHFL funkcijas var nebūt atbalstī-
tas.

Mapju meklēšana
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulks-
tenis).

2. Kad tiek parādīts opciju atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu Folder list (Mapju sa-
raksts), un tad nospiediet to pašu 
pogu.

3. Pārejiet uz vēlamo mapi Mapju 
sarakstā, un tad nospiediet pogu 
[TUNE].
• Tiks atskaņota pirmā dziesma 

atlasītajā mapē.

•
i Informācija 
Iedarbiniet automašīnas dzinēju 
pirms USB ierīces pievienošanas 
sistēmai Ja dzinējs tiek iedarbināts, 
kad sistēmai jau ir pievienota USB 
ierīce, USB ierīcei var tikt izraisīti 
bojājumi.

• Pievienojot vai atvienojot USB ierī-
ci, uzmanieties no statiskās elektrī-
bas. Statiskās elektrības izlāde var 
izraisīt sistēmas darbības kļūmi.

• Uzmanieties, lai jūsu ķermenis vai 
citi priekšmeti nepieskartos USB 
portam. Tādējādi var izraisīt nega-
dījumu vai sistēmas darbības kļūmi.

• Nemēģiniet īsā laika periodā at-
kārtoti pievienot vai atvienot USB 
savienotāju. Tādējādi var izraisīt 
ierīces kļūdu vai sistēmas darbības 
kļūmi.

• Lietojiet USB ierīci tikai failu at-
skaņošanai. USB piederumu lieto-
šana uzlādēšanas vai uzsildīšanas 
mērķiem var izraisīt snieguma pa-
sliktināšanos vai sistēmas darbības 
kļūmi.
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•
PIEZĪME

Pievienojot USB atmiņas ierīci, 
nelietojiet pagarinātāja kabeļus. 
Pievienojiet ierīci tieši USB por-
tam. Ja izmantojat USB centr-
mezglu (“hub”) vai pagarinātāju, 
sistēma var neatpazīt ierīci.

• Pilnībā iespraudiet USB savie-
notāju USB portā. Pretējā gadī-
jumā var izraisīt sakaru kļūdu.

• Atvienojot USB atmiņas ierī-
ci, var būt dzirdams izkropļots 
troksnis.

• Sistēma spēj atskaņot tikai stan-
darta formātā kodētus failus.

• Šāda veida USB ierīces var būt 
problemātiski atpazīt vai arī tās 
var nepareizi darboties:
- Šifrēti MP3 atskaņotāji
- USB ierīces, kas netiek atpazī-

tas kā noņemami diski
• Atkarībā no USB ierīces stāvok-

ļa, tās atpazīšana var būt apgrū-
tināta.

• Dažas USB ierīces nav savieto-
jamas ar jūsu sistēmu.

• Atkarībā no USB ierīces veida, 
kapacitātes, vai failu formāta, 
USB atpazīšana var aizņemt il-
gāku laiku.

• Attēlu un video atskaņošana ne-
tiek atbalstīta.

Bluetooth (ja ir aprīkots)
Bluetooth ierīču pievienošana
Bluetooth ir tuva darbības rādiusa 
bezvadu tīkla tehnoloģija. Izmanto-
jot Bluetooth, varat pievienot tuvumā 
esošas mobilās ierīces, neizmantojot 
vadus, lai pārsūtītu un saņemtu da-
tus starp savienotajām ierīcēm. Tas 
ļauj efektīvi izmantot jūsu ierīces.
Lai izmantotu Bluetooth, vispirms 
pie sistēmas ir jāpievieno ierīce, kas 
atbalsta Bluetooth, piemēram, mo-
bilais tālrunis vai MP3 atskaņotājs. 
Pārliecinieties, ka attiecīgā ierīce at-
balsta Bluetooth.

 BRĪDINĀJUMS

Pirms Bluetooth ierīču pievie-
nošanas novietojiet automašī-
nu stāvēt drošā vietā. Neuzma-
nīga automašīnas vadīšana var 
izraisīt satiksmes negadījumu, 
traumas vai nāvi.
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•
PIEZĪME

Automašīnas sistēmā var iz-
mantot tikai Bluetooth Brīvroku 
un Audio funkcijas. Pievienojiet 
mobilo ierīci, kas atbalsta abas 
šīs funkcijas.

• Dažas Bluetooth ierīces var iz-
raisīt informatīvi izklaidējošās 
sistēmas darbības kļūdas vai 
izraisīt troksni. Tādā gadījumā 
problēmu var atrisināt ierīces 
uzglabāšana citā vietā.

• Atkarībā no pievienotās Blueto-
oth ierīces vai mobilā tālruņa, 
dažas funkcijas var nebūt atbal-
stītas.

• Ja sistēmas darbība nav stabila, 
jo rodas transportlīdzekļa-Blue-
tooth ierīces sakaru kļūda, dzē-
siet pārī savienotās ierīces un 
pievienojiet Bluetooth ierīces 
no jauna.

• Ja Bluetooth savienojums nav 
stabils, izpildiet zemāk uzskai-
tītās darbības un mēģiniet vēl-
reiz.

1. Deaktivizējiet Bluetooth savā 
ierīcē un atkal to aktivizējiet. 
Tad pievienojiet ierīci no jau-
na.

2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci. 
Tad to pievienojiet no jauna.

3. Izņemiet akumulatoru no ierī-
ces un atkal uzstādiet to. Tad 
ieslēdziet ierīci un pievieno-
jiet to no jauna.

4. Atceliet izveidoto Bluetooth 
pāri gan sistēmā, gan ierīcē, 
un tad no jauna reģistrējiet un 
pievienojiet ierīci.

• Bluetooth savienojums nav pie-
ejams, kad ierīces Bluetooth 
funkcija ir izslēgta. Neaizmirs-
tiet ieslēgt ierīces Bluetooth 
funkciju.

Ierīču savienošana pārī ar sis-
tēmu
Lai veiktu Bluetooth savienojumus, 
vispirms savienojiet savu ierīci pārī 
ar sistēmu, lai tā tiktu pievienota sis-
tēmas Bluetooth ierīču sarakstam. 
Iespējams reģistrēt maksimāli pie-
cas ierīces.
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[PHONE] (Tālrunis), un tad atla-
siet Phone settings ► Add new 
device (Tālruņa iestatījumi/Pie-
vienot jaunu iekārtu).
• Ja pirmo reizi veicat ierīces sa-

vienošanu pārī ar automašīnas 
sistēmu, varat nospiest arī Zva-
na/atbildēšanas pogu uz stūres.

2. Bluetooth ierīcē, kuru vēlaties 
pievienot, aktivizējiet Bluetooth, 
meklējiet automašīnas sistēmu un 
atlasiet to.
• Pārbaudiet sistēmas Bluetooth 

nosaukumu, kas tiek rādīts jau-
nās reģistrācijas uznirstošajā 
logā sistēmas ekrānā.
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3. Ievadiet vai apstipriniet ieejas at-
slēgu, lai apstiprinātu savienoju-
mu.
• Ja Bluetooth ierīces ekrā-

nā tiek rādīts ieejas atslēgas 
(“passkey”) ievades ekrāns, ie-
vadiet ieejas atslēgu “0000", kas 
tiek rādīta sistēmas ekrānā. 

• Ja Bluetooth ierīces ekrānā tiek 
rādīta 6 ciparu ieejas atslēga, 
pārliecinieties, ka Bluetooth 
ieejas atslēga, kas tiek rādīta 
Bluetooth ierīcē, sakrīt ar ieejas 
atslēgu, kas tiek rādīta sistēmas 
ekrānā, un apstipriniet savieno-
jumu ierīcē.

•
PIEZĪME

Ekrāna attēls, kas redzams šajā 
rokasgrāmatā, ir tikai piemērs: 
Precīzais transportlīdzekļa no-
saukums un Bluetooth ierīces 
nosaukums atrodams sistēmas 
ekrānā.

• Pēc noklusējuma ieejas atslēga 
ir “0000".

• Pēc tam, kad sistēmai dota at-
ļauja piekļūt ierīcei, var paiet 
zināms laiks, kamēr sistēma 
pievienojas ierīcei. Kad savie-
nojums ir veikts, ekrāna augš-
pusē parādās Bluetooth statusa 
ikona.

• Atļauju iestatījumus iespējams 
mainīt, izmantojot mobilā tālru-
ņa Bluetooth iestatījumu izvēlni. 
Sīkākai informācijai skatiet sava 
mobilā tālruņa lietotāja rokas-
grāmatu.

• Lai reģistrētu jaunu ierīci, atkār-
tojiet 1.-3. soli.

• Ja izmantojat automātisko Blu-
etooth savienojuma funkciju, 
pastāv iespēja, ka zvans, kuru 
veicat tālrunī, atrodoties au-
tomašīnas tuvumā, kamēr tās 
dzinējs ir ieslēgts, var tikt pār-
slēgts uz automašīnas brīvroku 
sistēmu. Ja nevēlaties, lai sis-
tēma automātiski savienotos ar 
ierīci, deaktivizējiet Bluetooth 
savā ierīcē.

• Ja ierīce ir pievienota sistēmai, 
izmantojot Bluetooth, ierīces 
akumulators var izlādēties āt-
rāk.
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Ierīces pievienošana pēc tās 
savienošanas pārī
Lai izmantotu Bluetooth ierīci savā 
sistēmā, pievienojiet ierīci sistēmai 
pēc tās savienošanas pārī. Sistēma 
vienlaicīgi var savienoties tikai ar vie-
nu ierīci.
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[PHONE] (Tālrunis), un tad atla-
siet Phone settings ► Paired 
devices (Tālruņa iestatījumi/Pārī 
savienotās ierīces).
• Ja pievienotu ierīču nav, nospie-

diet Zvana/atbildēšanas pogu 
uz stūres.

2. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu savienojamo ie-
rīci, un tad nospiediet TUNE pogu.
• Ja sistēmai jau ir pievienota cita 

ierīce, atvienojiet to. Atlasiet sa-
vienoto ierīci, lai to atvienotu.

•
PIEZĪME

Ja savienojums tiek izbeigts, jo 
ierīce atrodas ārpus savienoju-
ma diapazona, vai ir konstatēta 
ierīces kļūda, savienojums tiks 
automātiski atjaunots, kad ierī-
ce atkal atrodas savienojuma 
diapazonā, vai kad kļūda ir no-
vērsta.

• Atkarībā no automātiskā savie-
nojuma prioritātes, ierīces pie-
vienošana var aizņemt zināmu 
laiku.

Ierīces atvienošana
Ja vēlaties pārstāt lietot Bluetooth ie-
rīci vai pievienot citu ierīci, atvienojiet 
pašreiz savienoto ierīci.
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[PHONE] (Tālrunis), un tad atla-
siet Phone settings ► Paired 
devices (Tālruņa iestatījumi/Pārī 
savienotās ierīces).

2. Pagrieziet [TUNE] pogu, lai atlasī-
tu pašreiz pievienoto ierīci, un tad 
nospiediet to pašu pogu.

3. Nospiediet [1 RPT] pogu, lai atla-
sītu Yes (Jā).

PDe MHEV-Latvian.indb   31 2020-07-07   �� 7:48:44



4-32

Infoizklaides sistēma    

Pārī savienoto ierīču dzēšana
Ja vairs nevēlaties izmantot Blueto-
oth ierīci, kas ir savienota pārī, vai 
vēlaties pievienot jaunu ierīci, kad 
Bluetooth ierīču saraksts ir pilns, 
dzēsiet pāri savienotās ierīces.
1. Vadības panelī nospiediet pogu 

[PHONE] (Tālrunis), un tad at-
lasiet Phone settings ► Dele-
te devices (Tālruņa iestatījumi/
Dzēst ierīces).

2. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu ierīci, kuru vē-
laties dzēst, un tad nospiediet 
TUNE pogu.

3. Nospiediet [1 RPT] pogu, lai atla-
sītu Yes (Jā).

•
PIEZĪME

Dzēšot pārī savienoto ierīci, tiek 
dzēsta arī Zvanu vēsture un 
Kontakti, kas saglabāti sistēmā.

• Lai atkal izmantotu dzēstu ierīci, 
ierīcei no jauna jāveic savieno-
šana pārī.

Bluetooth audio ierīces lietoša-
na
Jūs varat klausīties savā Bluetooth 
audio ierīcē saglabāto mūziku, iz-
mantojot savas automašīnas skaļru-
ņus.

1. Vadības panelī nospiediet pogu 
[MEDIA] (Multivide).

2. Kad tiek parādīts opciju atlases 
logs, pagrieziet pogu [TUNE], lai 
atlasītu Bluetooth audio, un tad 
nospiediet to pašu pogu.

(1) Informācija par pašreiz atskaņoto 
dziesmu

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:

• Sound Settings (Skaņas ies-
tatījumi): Jūs varat mainīt iesta-
tījumus, kas saistīti ar skaņām, 
piemēram, vietu, kur skaņa tiek 
koncentrēta, un izvades līmeni vi-
siem diapazoniem.
- Position (Pozīcija): atlasiet vietu 

transportlīdzeklī, kur tiks kon-
centrēta skaņa. Atlasiet Fade
(Pāreja) vai Balance (Līdz-
svars), pagrieziet [TUNE] pogu, 
lai atlasītu vēlamo pozīciju, un 
tad nospiediet pogu. Lai skaņa 
transportlīdzeklī būtu centrēta, 
atlasiet Centre (Centrā).

- Ekvalaizers: Iestata izvades lī-
meni katram skaņas frekvenču 
režīmam.

- Skaļuma vadība atkarībā no 
ātruma: Iestata, lai skaļums tiktu 
automātiski pielāgots braukša-
nas ātrumam.
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Atkarībā no automašīnas mode-
ļiem vai specifikācijām, pieeja-
mās opcijas var atšķirties.

• Atkarībā no sistēmas vai pastip-
rinātāja specifikācijām, kas at-
tiecas uz jūsu automašīnu, pie-
ejamās opcijas var atšķirties.

• Režīma uznirstošais logs: Iesta-
ta, lai rādītu režīma atlases logu, 
kad vadības panelī tiek nospiesta 
[MEDIA] poga.

• Date/Time (Datums/laiks): Jūs 
varat mainīt datumu un laiku, kas 
tiek rādīts sistēmas ekrānā.
- Set date (Iestatīt datumu): ies-

tata datumu, kas tiek rādīts sistē-
mas displejā.

- Set time (Pulksteņa laika iesta-
tīšana): iestata pulksteņa laiku, 
kas tiek rādīts sistēmas displejā.

- Time format (Laika formāts): 
atlasa 12 stundu vai 24 stundu 
laika formātu.

- Ekrāns: Iestata, lai parādītu 
pulksteni, kad ir izslēgta sistē-
mas barošana.

• Language (Valoda): Jūs varat 
mainīt ekrāna valodu.

Atskaņošanas pauzēšana/at-
sākšana
Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet 
[TUNE] pogu vadības panelī. Lai at-
sāktu atskaņošanu, vēlreiz nospie-
diet [TUNE] pogu.
• Jūs tāpat varat nospiest Mute (Klu-

suma) pogu uz stūres attālās vadī-
bas.

Atkārtota atskaņošana
Vadības panelī nospiediet [1 RPT]
pogu. Atkārtotās atkārtotas atskaņo-
šanas režīms mainās katru reizi, kad 
poga tiek nospiesta. Ekrānā tiks pa-
rādīta attiecīgā režīma ikona.

Atskaņošana gadījuma veida 
kārtībā
Vadības panelī nospiediet [2 SHFL]
pogu. Jauktas secības atskaņoša-
nas režīms tiek aktivizēts vai deak-
tivizēts katru reizi, kad poga tiek no-
spiesta. Kad jauktas secības režīms 
tiek aktivizēts, ekrānā tiek parādīta 
attiecīgā režīma ikona.

PIEZĪME

Atkarībā no pievienotās Bluetooth 
ierīces vai mobilā tālruņa, RPT un 
SHFL funkcijas var nebūt atbalstī-
tas.
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•
PIEZĪME

Atkarībā no pievienotās Blueto-
oth ierīces, mobilā tālruņa vai 
mūzikas atskaņotāja, kuru iz-
mantojat, atskaņošanas vadī-
bas elementi var atšķirties.

• Atkarībā no izmantotā mūzi-
kas atskaņotāja, iespējams, ka 
straumēšana netiek atbalstīta.

• Atkarībā no pievienotās Blueto-
oth ierīces vai mobilā tālruņa, 
dažas funkcijas var nebūt atbal-
stītas.

• Ja tālruni, kas atbalsta Blueto-
oth, izmanto, lai atskaņotu mūzi-
ku, un tas saņem vai veic zvanu, 
mūzika apstāsies.

• Ienākoša zvana saņemšana vai 
izejoša zvana veikšana Blueto-
oth audio atskaņošanas laikā 
var izraisīt audio traucējumus.

• Ja izmantojat Bluetooth tālruņa 
režīmu Bluetooth audio lietoša-
nas laikā, mūzikas atskaņošana 
var neatsākties automātiski pēc 
zvana beigām, atkarībā no pie-
vienotā mobilā tālruņa.

• Pāriešana uz nākamo/iepriek-
šējo dziesmu Bluetooth audio 
režīma lietošanas laikā dažiem 
mobilajiem tālruņiem var izraisīt 
trokšņus.

• Bluetooth audio režīmā netiek 
atbalstīta pārtīšanas uz priekšu/
atpakaļ funkcija.

• Bluetooth audio režīmā netiek 
atbalstīta atskaņošanas saraks-
ta funkcija.

• Ja Bluetooth ierīce tiek atvieno-
ta, Bluetooth audio režīms tiek 
apturēts.

Bluetooth tālruņa lietošana
Jūs varat izmantot Bluetooth, lai 
brīvroku režīmā runātu pa tālruni. 
Skatiet zvanu informāciju sistēmas 
ekrānā, un droši un ērti veiciet vai 
saņemiet zvanus, izmantojot auto-
mašīnas iebūvēto mikrofonu un skaļ-
ruņus.

 BRĪDINĀJUMS

• Pirms Bluetooth ierīču pie-
vienošanas novietojiet auto-
mašīnu stāvēt drošā vietā. 
Neuzmanīga automašīnas va-
dīšana var izraisīt satiksmes 
negadījumu, traumas vai nāvi.

• Braukšanas laikā nedrīkst 
veikt zvanus vai atbildēt uz 
zvaniem. Mobilā tālruņa lie-
tošana var novērst uzmanību, 
apgrūtinot ārējo apstākļu pa-
reizu atpazīšanu un mazinot 
spēju reaģēt uz negaidītām 
situācijām, izraisot negadī-
jumu. Ja nepieciešams, iz-
mantojiet Bluetooth brīvroku 
funkciju, lai veiktu zvanus, un 
pēc iespējas samaziniet runā-
šanas laiku.
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•
PIEZĪME

Ja nav pievienots mobilais tālru-
nis, Tālruņa ekrānam nav iespē-
jams piekļūt. Lai izmantotu Blu-
etooth tālruņa funkciju, 
pievienojiet sistēmai mobilo tāl-
runi.

• Bluetooth brīvroku funkcija var 
nedarboties, ja pametat mobilo 
tālruņu seguma zonu, piemē-
ram, braucat tunelī, zem zemes 
vai kalnos.

• Zvana kvalitāte var pasliktinā-
ties šādā vidē:
- Mobilā tālruņa signāls ir vājš.
- Automašīnas iekšpusē ir trok-

šņains.
- Mobilais tālrunis atrodas metā-

la priekšmetu, piemēram, dzē-
rienu tvertņu tuvumā.

• Atkarībā no pievienotā mobilā 
tālruņa, Bluetooth brīvroku sis-
tēmas skaļums un skaņas kvali-
tāte var atšķirties.

Zvana veikšana
Ja jūsu mobilais tālrunis ir pievienots 
sistēmai, jūs varat veikt zvanu, atla-
sot vārdu zvanu vēsturē vai kontaktu 
sarakstā.
1. Vadības panelī nospiediet [PHO-

NE] (Tālruņa) pogu.
• Kā alternatīva, varat nospiest 

Zvana/atbildēšanas pogu uz 
stūres.

2. Atlasiet tālruņa numuru.
• Lai atlasītu tālruņa numuru no 

sava favorītu saraksta, atlasiet 
Favourites (Favorīti).

• Lai atlasītu tālruņa numuru no 
savas zvanu vēstures, atlasiet 
Call history (Zvanu vēsture).

• Lai atlasītu tālruņa numuru no 
sava kontaktu saraksta, kas tika 
lejupielādēts no pievienotā mo-
bilā tālruņa, atlasiet Contacts
(kontakti).

3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [2 
SHFL] pogu vadības panelī.
• Kā alternatīva, varat nospiest 

Zvana beigu pogu uz stūres.

Favorītu saraksta reģistrēšana
Bluetooth lietošana, lai runātu pa tāl-
runi, nelietojot rokas, kļūs vienkāršā-
ka, ja reģistrēsiet tālruņu numurus kā 
savus favorītus. 
1. Tālruņa ekrānā pagrieziet pogu 

[TUNE] vadības panelī, lai atla-
sītu Favourites (Favorīti), un no-
spiediet to pašu pogu.

2. Atlasiet [MENU/CLOCK] (IZVĒL-
NE/PULKSTENIS) ► Add new 
favourites (Pievienot jaunus fa-
vorītus). 

3. Nospiediet [1 RPT] pogu un atla-
siet vēlamo tālruņa numuru.
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Favorītu saraksta lietošana
1. Tālruņa ekrānā pagrieziet pogu 

[TUNE] vadības panelī, lai atla-
sītu Favourites (Favorīti), un tad 
nospiediet to pašu pogu.

2. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu vēlamo kontaktu, 
un tad nospiediet TUNE pogu, lai 
veiktu tālruņa zvanu.

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• Add new favourites (Pievienot 

jaunus favorītus): Pievieno bieži 
izmantotu tālruņa numuru favorī-
tiem.

• Delete items (Dzēst elementus): 
Dzēš atlasītu favorītu elementu.

• Delete all (Dzēst visus): Dzēš vi-
sus favorītus.

•
PIEZĪME

Katrai ierīcei iespējams reģis-
trēt maksimāli 20 favorītus.

• Lai varētu iestatīt favorītus, vis-
pirms nepieciešams lejupielā-
dēt kontaktus uz sistēmu.

• Mobilajā tālrunī saglabātais fa-
vorītu saraksts netiek lejupielā-
dēts sistēmā.

• Ja kontaktu informācija mobila-
jā tālrunī tiek rediģēta, favorīti 
sistēmā netiek automātiski re-
diģēti. Dzēsiet un vēlreiz pievie-
nojiet attiecīgo elementu favorī-
tiem.

• Kad pievienojat jaunu mobilo 
tālruni, jūsu favorīti, kas iestatīti 
iepriekšējam mobilajam tālru-
nim, netiks rādīti, tomēr tiek pa-
liks saglabāti automašīnas sis-
tēmā, līdz iepriekšējais tālrunis 
tiks izdzēsts no ierīču saraksta.

Zvanu vēstures lietošana
1. Tālruņa ekrānā pagrieziet pogu 

[TUNE] vadības panelī, lai atlasī-
tu Call history (Zvanu vēsture), 
un tad nospiediet to pašu pogu.

2. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu vēlamo ierakstu, 
un tad nospiediet TUNE pogu, lai 
veiktu tālruņa zvanu.

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām:
• Download (Lejupielāde): Lejupie-

lādē jūsu zvanu vēsturi.
• All calls (Visi zvani): Ļauj skatīt 

visus zvanu ierakstus.
• Dialled calls (Veiktie zvani): ļauj 

skatīt tikai lietotāja veiktos zvanus.
• Received calls (Saņemtie zvani): 

Ļauj skatīt tikai saņemtos zvanus.
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• Missed calls (Neatbildētie zva-
ni): Ļauj skatīt tikai neatbildētos 
zvanus.

•
PIEZĪME

Iespējams, ka daži mobilie tālru-
ņi neatbalsta lejupielādes funk-
ciju.

• Piekļuve zvanu vēsturei tiek 
veikta tikai tad, kad mobilais tāl-
runis ir pievienots sistēmai un 
zvanu vēsture ir lejupielādēta.

• Zvani no ierobežotas piekļuves 
numuriem netiek saglabāti zva-
nu vēstures sarakstā.

• Katram atsevišķajam zvanu sa-
rakstam var lejupielādēt maksi-
māli 50 zvanu ierakstus.

• Sistēmas ekrānā netiks rādīts 
zvana ilgums un informācija par 
zvana veikšanas laiku.

• Lai lejupielādētu zvanu vēsturi 
no mobilā tālruņa, nepieciešams 
saņemt atļauju. Kad mēģināt le-
jupielādēt datus, vispirms var 
būt nepieciešams atļaut lejup-
ielādes veikšanu mobilajā tāl-
runī. Ja lejupielāde neizdodas, 
pārbaudiet, vai mobilā tālruņa 
ekrānā netiek rādīti paziņojumi, 
vai arī pārbaudiet mobilā tālruņa 
atļauju iestatījumus.

• Veicot zvanu vēstures lejupielā-
dēšanu, vecie dati tiks dzēsti.

Kontaktu saraksta lietošana
1. Tālruņa ekrānā pagrieziet pogu 

[TUNE] vadības panelī, lai atla-
sītu Contacts (Kontakti), un tad 
nospiediet to pašu pogu.

2. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu vēlamo burtu un 
ciparu grupu, un tad nospiediet 
TUNE pogu.

3. Pagrieziet [TUNE] (Skaņošanas) 
pogu, lai atlasītu vēlamo kontaktu, 
un tad nospiediet TUNE pogu, lai 
veiktu tālruņa zvanu.

Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām.
• Download (Lejupielāde): Lejupie-

lādē jūsu mobilā tālruņa kontaktus.

PDe MHEV-Latvian.indb   37 2020-07-07   �� 7:48:45



4-38

Infoizklaides sistēma    

•
PIEZĪME

Kontaktus iespējams skatīt tikai 
tad, kad Bluetooth ierīce ir pie-
vienota.

• No Bluetooth ierīces iespējams 
lejupielādēt un rādīt tikai kon-
taktus, kas saglabāti sistēmas 
atbalstītajā formātā. Netiks ie-
tverti kontakti no specifiskām 
lietotnēm.

• No jūsu ierīces iespējams lejup-
ielādēt līdz 2000 kontaktiem.

• Iespējams, ka daži mobilie tālru-
ņi neatbalsta lejupielādes funk-
ciju.

• Atkarībā no sistēmas specifikā-
cijām, iespējams, ka daļa no le-
jupielādētajiem kontaktiem var 
pazust.

• Tiek lejupielādēti gan kontakti, 
kas saglabāti tālrunī, gan kon-
takti, kas saglabāti SIM kartē. 
Dažiem mobilajiem tālruņiem 
var būt neiespējami lejupielādēt 
kontaktus, kas saglabāti SIM 
kartē.

• Ja kontakta nosaukumā ir iz-
mantotas īpašas rakstzīmes, 
iespējams, ka tās netiks rādītas 
pareizi.

• Lai lejupielādētu kontaktus no 
mobilā tālruņa, nepieciešams 
saņemt atļauju. Kad mēģināt 
lejupielādēt datus, vispirms var 
būt nepieciešams atļaut lejup-
ielādes veikšanu mobilajā tāl-
runī. Ja lejupielāde neizdodas, 
pārbaudiet, vai mobilā tālruņa 
ekrānā netiek rādīti paziņojumi, 
vai arī pārbaudiet mobilā tālruņa 
atļauju iestatījumus.

• Atkarībā no mobilā tālruņa veida 
vai statusa, lejupielāde var aiz-
ņemt ilgāku laiku.

• Veicot kontaktu lejupielādēša-
nu, vecie dati tiks dzēsti.

• Sistēmā nav iespējams veikt 
kontaktu rediģēšanu vai dzēša-
nu.

• Kad pievienojat jaunu mobilo 
tālruni, jūsu kontakti, kas leju-
pielādēti no iepriekšēja mobilā 
tālruņa, netiks rādīti, tomēr tiek 
paliks saglabāti automašīnas 
sistēmā, līdz iepriekšējais tāl-
runis tiks izdzēsts no ierīču sa-
raksta.
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Atbildēšana uz zvaniem
Kad tālrunī ienāk zvans, sistēmas 
ekrānā parādās uznirstošais logs ar 
paziņojumu par ienākošo zvanu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [1 
RPT] pogu vadības panelī.
• Kā alternatīva, varat nospiest Zva-

na/atbildēšanas pogu uz stūres.

Lai noraidītu zvanu, nospiediet [2 
SHFL] pogu vadības panelī.
• Kā alternatīva, varat nospiest Zva-

na beigu pogu uz stūres.

•
PIEZĪME

Atkarībā no mobilā tālruņa vei-
da, zvanu noraidīšana var nebūt 
atbalstīta.

• Kad mobilais tālrunis ir pievie-
nots pie sistēmas, zvana skaņa 
var tikt izvadīta, izmantojot au-
tomašīnas skaļruņus, arī tad, 
ja izkāpjat no automašīnas (ja 
tālrunis joprojām atrodas savie-
nojuma diapazonā). Lai izbeigtu 
savienojumu, atvienojiet ierīci 
no sistēmas vai deaktivizējiet 
ierīces Bluetooth.

Funkciju lietošana zvana laikā
Zvana laikā būs redzams zvana ek-
rāns, kas parādīts zemāk. Nospie-
diet pogu, lai izpildītu vēlamo funk-
ciju.

Lai pārslēgtu zvanu uz savu mobilo 
tālruni, nospiediet [1 RPT] pogu va-
dības panelī.
• Kā alternatīva, varat turēt nospies-

tu Zvana/atbildēšanas pogu uz stū-
res.

Lai beigtu zvanu, nospiediet [2 
SHFL] pogu vadības panelī.
• Kā alternatīva, varat nospiest Zva-

na beigu pogu uz stūres.
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Nospiediet vadības paneļa pogu 
[MENU/CLOCK] (Izvēlne/Pulkste-
nis), lai piekļūtu šādām izvēlnes op-
cijām.
• Mikrofona skaļums: Noregulējiet 

mikrofona skaļumu vai izslēdziet 
mikrofonu (tādā gadījumā otrs zva-
na dalībnieks jūs nevarēs dzirdēt).

•
PIEZĪME

Ja zvanītāja informācija ir sagla-
bāta jūsu kontaktu sarakstā, 
tiks rādīts zvanītāja vārds un tāl-
ruņa numurs. Ja zvanītāja infor-
mācija nav saglabāta jūsu kon-
taktu sarakstā, tiks rādīts tikai 
zvanītāja tālruņa numurs.

• Bluetooth zvana laikā nav iespē-
jams pārslēgties uz kādu citu 
ekrānu, piemēram, audio ekrānu 
vai iestatījumu ekrānu.

• Atkarībā no mobilā tālruņa vei-
da, zvanu kvalitāte var atšķir-
ties. Dažos tālruņos jūsu balss 
sarunas partnerim var būt slik-
tāk dzirdama.

• Atkarībā no mobilā tālruņa vei-
da, iespējams, ka tālruņa nu-
murs netiek rādīts.

• Atkarībā no mobilā tālruņa vei-
da, zvana pārslēgšanas funkcija 
var nebūt atbalstīta.
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SISTēMAS STATuSA IKOnAS
Statusa ikonas tiek rādītas ekrāna 
augšpusē, lai informētu par pašrei-
zējo sistēmas statusu.
Iepazīstieties ar statusa ikonām, kas 
parādās, kad tiek veiktas noteik-
tas darbības vai izpildītas noteiktas 
funkcijas, un to nozīmi.

Bluetooth
Ikona Apraksts

Pievienotās Bluetooth ierīces 
akumulatora uzlādes līmenis.

Mobilais tālrunis vai audio ierīce, 
kas pievienota, izmantojot Blue-
tooth

Tiek veikts Bluetooth zvans

Mikrofons izslēgts Bluetooth 
zvana laikā

Tiek lejupielādēta zvanu vēsture 
no mobilā tālruņa, kas pievienots 
sistēmai, izmantojot Bluetooth

Tiek lejupielādēti kontakti no 
mobilā tālruņa, kas pievienots 
sistēmai, izmantojot Bluetooth

Signāla stiprums
Ikona Apraksts

Ar Bluetooth palīdzību pievienotā 
mobilā tālruņa signāla stiprums

•
PIEZĪME

Akumulatora līmenis, kas tiek 
rādīts ekrānā, var atšķirties no 
akumulatora līmeņa, kas tiek rā-
dīts pievienotajā ierīcē.

• Signāla līmenis, kas tiek rādīts 
ekrānā, var atšķirties no signāla 
līmeņa, kas tiek rādīts pievieno-
tajā mobilajā tālrunī.

• Atkarībā no automašīnas mode-
ļa un specifikācijām, iespējams, 
ka dažas statusa ikonas netiek 
rādītas.
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Audio sistēmas specifikācijas
USB
Atbalstītie audio formāti
• Audio faila specifikācija

- WAVeform audio formāts
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 

7.X/8.X
• Bitu ātrums

- MPEG1 (Layer3): 
32/40/48/56/64/80/96/112/128/1
60/192/224/256/320 kbps

- MPEG2 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 kbps

- MPEG2.5 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 kbps

- WMA (augsta diapazona):
48/64/80/96/128/160/192 kbps

• Biti audio paraugā
- WAV (PCM(Stereo)): 24 biti
- WAV (IMA ADPCM): 4 biti
- WAV (MS ADPCM): 4 biti

• Iztveršanas frekvence
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Maksimālais mapes/faila nosauku-
ma garums (balstīts uz Unicode): 
40 angļu vai korejiešu rakstzīmes

• Atbalstītās rakstzīmes mapju/failu 
nosaukumiem (Unicode atbalsts): 
2604 korejiešu rakstzīmes, 94 al-
fabēta un ciparu rakstzīmes, 4888 
biežāk lietotās ķīniešu rakstzīmes, 
986 speciālās rakstzīmes

• Maksimālais mapju skaits: 1 000
• Maksimālais failu skaits: 5 000

•
PIEZĪME

Iespējams, ka faili, kas nav sa-
glabāti atbalstītā formātā, netiks 
atpazīti vai atskaņoti, vai arī in-
formācija par tiem, piemēram 
faila nosaukums, var netikt pa-
reizi rādīta.

• Sistēma spēj atpazīt tikai failus 
ar .mp3/.wma/.wav paplašinā-
jumu. Ja faila formāts nav at-
balstīts, mainiet faila formātu, 
izmantojot jaunāko kodēšanas 
programmatūru.

• Iekārta neatbalsta failus, kas 
slēgti, izmantojot DRM (digitālā 
satura tiesību pārvaldību).

• MP3/WMA saspiestiem failiem 
un WAV failiem var būt konsta-
tējamas skaņas kvalitātes atšķi-
rības atkarībā no bitu ātruma. 
(Mūzikai ar augstāku bitu ātru-
mu ir labāka skaņas kvalitāte.)

• Iespējams, ka japāņu vai vien-
kāršotās ķīniešu rakstzīmes 
mapju vai failu nosaukumos ne-
tiek rādītas pareizi.
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Atbalstītās USB atmiņas ierīces
• Baits/sektors: 64 kilobaiti vai ma-

zāk
• Formāta sistēma: FAT12/16/32 (ie-

teicams), exFAT/NTFS

•
PIEZĪME

Funkcionalitāte ir garantēta tikai 
USB atmiņas ierīcēm ar metāla 
pārsegu un spraudņa tipa savie-
notāju.
- Iespējams, ka USB atmiņas ie-

rīces ar plastmasas spraudni 
netiek atpazītas.

- Iespējams, ka USB atmiņas ie-
rīces ar atmiņas kartes tipiem, 
piemēram, CF kartes vai SD 
kartes, netiek atpazītas.

• Iespējams, ka USB cietie diski 
netiek atpazīti.

• Ja izmantojat liela atmiņas apjo-
ma USB atmiņas ierīces ar vai-
rākiem loģiskajiem diskiem, tiks 
atpazīti tikai faili, kas saglabāti 
pirmajā diskā.

• Ja USB atmiņas ierīcē ir sagla-
bāta lietojumprogramma, iespē-
jams, ka atbilstošie multivides 
faili netiks atskaņoti.

• Lai uzlabotu savietojamību, lie-
tojiet USB 2.0 ierīces.

Bluetooth
• Bluetooth 2. jaudas klase: 

-6 līdz 4 dBm
• Gaisā pārraidītā jauda: 

maks. 3 mW
• Frekvences diapazons: 

2400 līdz 2483,5 MHz
• Bluetooth ielāpa RAM programma-

tūras versija: 1
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ATbILSTībAS DEKLARĀcIJA
CE BSMI
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NCC

Atbilstoši NCC zemas jaudas radio frekvences ierīču tehniskajiem noteiku-
miem:

12. punkts
Firmas, uzņēmumi vai lietotāji bez atļaujas nedrīkst mainīt sertificētās zemas 
jaudas frekvences elektriskā aprīkojuma frekvenci, palielināt tā jaudu, vai mai-
nīt oriģinālās konstrukcijas īpašības vai funkcijas.

14. punkts
Zemas jaudas frekvences elektriskā aprīkojuma lietošana nedrīkst ietekmēt 
navigācijas drošību vai traucēt likumīgiem sakariem; ja tiek konstatēti traucēju-
mi, pakalpojuma sniegšana tiks apturēta, līdz tiek veikti uzlabojumi, un traucē-
jumi vairs nepastāv.
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UkrSEPRO

Kategorija Elements Specifikācija

Ražotājs
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Koreja

Bluetooth Frekvences diapazons 2400 līdz 2483.5 MHz

Atbalstītā Bluetooth specifikācija 4.1

Atbalstītais profils HFP (1.7), A2DP (1.3), 
AVRCP (1.6), PBAP (1.2)

Gaisā pārraidītā jauda 2.5 mW (maks.)

Kanālu skaits 79

Bluetooth ielāpa RAM programma-
tūras versija 1
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 BRĪDINĀJUMS

Oglekļa monoksīda (CO) gāze ir indīga. CO ieelpošana var izraisīt samaņas zudumu un nāvi.
Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kuru nav iespējams saskatīt vai saost.

Neieelpojiet dzinēja izplūdes gāzes.
Ja kaut brīdi saožat automašīnas iekšpusē dzinēja izplūdes gāzes, nekavējoties atveriet logus. CO ieelpošana var izrai-
sīt samaņas zudumu un nāvi nosmakšanas rezultātā.

Pārliecinieties, ka izplūdes gāžu sistēmai nav noplūžu.
Izplūdes gāžu sistēmai ir jāveic pārbaude katru reizi, kad automašīna tiek darbnīcā pacelta eļļas nomaiņai vai jebkādiem 
citiem mērķiem. Ja dzirdāt izmaiņas izplūdes gāžu sistēmas darbībā vai pārbraucat pāri kādam priekšmetam, kas atsi-
tas pret automašīnas apakšpusi, iesakām pēc iespējas ātrāk nodrošināt, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veic izplūdes 
sistēmas pārbaudi.

Nedarbiniet dzinēju slēgtās telpās.
Dzinēja darbināšana tukšgaitā jūsu garāžā, arī tad, ja garāžas durvis ir atvērtas, ir bīstama. Darbiniet dzinēju tikai tik ilgi, 
cik nepieciešams, lai iedarbinātu dzinēju un pārvietotu automašīnu ārpus garāžas.

Ilgstoši nedarbiniet dzinēju tukšgaitā, ja automašīnā atrodas cilvēki.
Ja nepieciešams dzinēju ilgstoši darbināt tukšgaitā, kamēr automašīnā atrodas cilvēki, dariet to tikai atklātā vietā, pār-
slēdzot gaisa ievades režīmu uz "Fresh" (Svaigs gaiss) un iestatot ventilatoru uz maksimālo vērtību, lai automašīnas 
salonā tiktu ievadīts svaigs gaiss.

Gaisa ievades atveres nedrīkst būt bloķētas.
Lai nodrošinātu pareizu ventilācijas sistēmas darbību, nodrošiniet, lai ventilācijas gaisa ievades atveres, kas atrodas 
priekšējā aizsargstikla priekšpusē, nebloķētu sniegs, ledus, lapas vai citi šķēršļi.

Ja nepieciešams braukt ar atvērtu atveramo bortu:
Aizveriet visus logus.
Atveriet instrumentu paneļa gaisa atveres.
Iestatiet gaisa ieejas pārvaldību uz režīmu "Fresh" (Svaigs gaiss), gaisa plūsmas pārvaldību uz "Floor" (Grīda) vai 
"Face" (Seja) un ventilatora vadību uz maksimālo vērtību.
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pIRMS bRAuKšAnAS
Pirms iekāpšanas automašīnā 
• Pārliecinieties, ka visi logi, ārējie 

spoguļi un ārējās gaismas ir tīras 
un nav bloķētas.

• Noņemiet sarmu, sniegu vai ledu.
• Vizuāli pārbaudiet, vai riepas nav 

nevienmērīgi nodilušas vai bojā-
tas.

• Pārbaudiet, vai zem automašīnas 
nav redzamas noplūžu pazīmes.

• Ja vēlaties braukt atpakaļgaitā, 
pārliecinieties, ka aiz automašīnas 
neatrodas šķēršļi.

Pirms iedarbināšanas 
• Pārliecinieties, ka dzinēja pārsegs, 

bagāžnieks un durvis ir cieši aiz-
vērtas un nobloķētas.

• Noregulējiet sēdekļa un stūres po-
zīciju.

• Noregulējiet iekšējos un ārējos at-
pakaļskata spoguļus.

• Pārliecinieties, ka visi lukturi dar-
bojas.

• Piesprādzējiet drošības siksnu. 
Pārbaudiet, vai visi pasažieri ir pie-
sprādzējuši savas drošības siks-
nas.

• Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts 
ieslēgtā pozīcijā, pārbaudiet mē-
rierīces un indikatori instrumentu 
panelī un paziņojumus instrumen-
tu ekrānā.

• Pārliecinieties, ka visi priekšmeti, 
kurus pārvadājat, ir pareizi nogla-
bāti vai droši nostiprināti.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu SMAGU TRAU-
MU vai NĀVES risku, veiciet šā-
dus drošības pasākumus:
• OBLIGĀTI piesprādzējiet dro-

šības siksnu. Visiem pasažie-
riem ir jāpiesprādzē drošības 
siksnas, kad automašīna pār-
vietojas. Sīkākai informāci-
jai skatiet sadaļu “Drošības 
siksnas” 2. nodaļā.

• Nebrauciet agresīvi. Drošības 
pēc vienmēr pieņemiet, ka 
gājēji var būt neuzmanīgi un 
pieļaut kļūdas.

• Koncentrējieties uz braukša-
nu. Vadītāja neuzmanība var 
izraisīt satiksmes negadīju-
mus.

• Ieturiet drošu intervālu starp 
jums un automašīnu, kas at-
rodas jums priekšā.
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 BRĪDINĀJUMS

Automašīnas vadītājam AIZ-
LIEGTS dzert alkoholu vai lietot 
narkotiskas vielas.
Alkohola vai narkotisko vielu 
lietošana ir bīstama un var iz-
raisīt negadījumu, SMAGAS 
TRAUMAS un NĀVI.
Braukšana dzērumā ir visbiežā-
kais cēlonis nāvējošiem satik-
smes negadījumiem. Arī neliels 
alkohola daudzums var nega-
tīvi ietekmēt reakcijas ātrumu, 
uztveri un lēmumu pieņemša-
nas spēju. Viena glāze alkohola 
var mazināt jūsu spēju reaģēt 
uz mainīgiem apstākļiem un ār-
kārtas situācijām, turklāt jūsu 
reakcijas laiks pasliktinās līdz 
ar katru nākamo glāzi.
Braukšana narkotiku iespaidā 
ir tikpat bīstama vai vēl bīsta-
māka kā braukšana dzērumā.

Braucot alkohola vai narkoti-
ku iespaidā, nopietnu negadī-
jumu risks ievērojami pieaug. 
Ja dzerat alkoholu vai lietojat 
narkotikas, izvairieties no auto-
mašīnas vadīšanas. Nebrauciet 
automašīnā, kuru vada cilvēks, 
kas atrodas alkohola vai narko-
tisku vielu iespaidā. Nozīmējiet 
nedzerošu personu par vadītā-
ju vai izsauciet taksometru.
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AIzDEDzES SLēDzIS

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu SMAGU TRAU-
MU vai NĀVES risku, veiciet šā-
dus drošības pasākumus:
• NEDRĪKST ļaut bērniem vai 

citām personām, kas neizprot 
automašīnas darbību, pie-
skarties aizdedzes slēdzim 
vai saistītiem komponentiem. 
Tas var izraisīt negaidītu un 
pēkšņu automašīnas kustību.

• Automašīnas kustības laikā 
NEDRĪKST mēģināt aizsniegt 
aizdedzes slēdzi vai jebkuru 
citu vadības elementu, izbā-
žot roku cauri stūrei. Jūsu 
rokas atrašanās šajā vietā var 
izraisīt kontroles zaudēšanu 
pār automašīnu, un sekojošu 
satiksmes negadījumu.

Aizdedzes atslēgas slēdzis (ja 
ir aprīkots)

OAE056172L

LOCK (Bloķēšana)

ACC ON (Ieslēgts)

STARTS

Katru reizi, kad tiek atvērtas priek-
šējās durvis, aizdedzes slēdzis tiek 
izgaismots - ja vien aizdedzes slē-
dzis jau neatrodas ieslēgtā pozīcijā. 
Apgaismojums nekavējoties izdziest, 
kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, 
vai arī tas izdziest 30 sekundes pēc 
durvju aizvēršanas. (ja ir aprīkots)

 BRĪDINĀJUMS

• NEDRĪKST pagriezt aizde-
dzes slēdzi LOCK (Bloķēts) 
vai ACC (Piederumi) pozīcijā, 
kamēr automašīna pārvieto-
jas - izņemot ārkārtas gadīju-
mos. 
Šādas darbības izraisītu dzi-
nēja izslēgšanu un jaudas 
zudumu stūres iekārtas pa-
stiprināšanas un bremžu 
sistēmām. Tādējādi var zau-
dēt kontroli pār automašīnas 
virzienu, kā arī bremzēšanas 
funkcijām, izraisot negadīju-
mu.

• Pirms vadītāja sēdekļa pa-
mešanas obligāti pārliecinie-
ties, ka pārslēgsvira atrodas 
1. pārnesumā (automašīnai 
ar manuālo ātrumkārbu) vai 
P (Stāvvietas) pārnesumā 
(automašīnai ar automātisko 
ātrumkārbu/divsajūgu ātrum-
kārbu), aktivizējiet stāvbrem-
zi un pārvietojiet aizdedzes 
slēdzi uz pozīciju LOCK (Blo-
ķēts). 
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Ja šie drošības pasākumi ne-
tiek veikti, var tikt izraisīta ne-
gaidīta automašīnas kustība.

PIEZĪME

Nedrīkst lietot citu ražotāju atslē-
gas cauruma pārsegus. Tas var 
izraisīt iedarbināšanas kļūdas sa-
karu atteices rezultātā. 
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Aizdedzes atslēgas slēdža pozīcijas 

Slēdža 
pozīcija Darbība Piezīmes

LOCK 
(Bloķēšana)

Lai pagrieztu aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK, viegli iestumiet at-
slēgu pozīcijā ACC un pagrieziet atslēgu pozīcijas LOCK virzienā.
LOCK pozīcijā aizdedzes atslēgu var izņemt.
Stūre tiek bloķēta, lai aizsargātu automašīnu pret zagļiem (ja ir 
aprīkots).

ACC

Iespējams lietot elektriskos piederumus.
Stūre tiek atbloķēta.

Ja aizdedzes slēdzi neizdodas pagriezt 
ACC pozīcijā, pagrieziet atslēgu, vienlai-
cīgi griežot stūri pa labi un pa kreisi, lai to 
mazinātu slodzi.

ON (Ieslēgts)

Šajā pozīcijā atslēga parasti atrodas, kad dzinējs tiek iedarbināts. 
Iespējams lietot visas funkcijas un piederumus. 
Pagriežot aizdedzes atslēgu no ACC uz ON, var pārbaudīt brīdi-
nājuma gaismas.

Neatstājiet aizdedzes slēdzi ieslēgtā 
pozīcijā, kamēr dzinējs nedarbojas, lai 
neizlādētos akumulators.

STARTS Lai iedarbinātu dzinēju, pagrieziet aizdedzes atslēgu START pozī-
cijā. Kad atlaižat atslēgu, slēdzis pagriežas uz ieslēgtu pozīciju.

Tiks veikta dzinēja iedarbināšana, līdz 
atslēga tiks atlaista.
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Dzinēja iedarbināšana 

 BRĪDINĀJUMS

• Lietojot automašīnu, valkājiet 
piemērotus apavus. Nepiemē-
roti apavi, piemēram, augst-
papēžu kurpes, slēpošanas 
zābaki, sandales, čības, u.c., 
var traucēt jūsu spējai lietot 
bremžu, gāzes un sajūga pe-
dāļus.

• Neiedarbiniet automašīnu, 
kamēr ir nospiests gāzes pe-
dālis. Tas var izraisīt automa-
šīnas tūlītēju pārvietošanos 
un sekojošu negadījumu. 

• Pagaidiet, līdz dzinēja ap-
griezienu skaits ir sasniedzis 
normālo vērtību. Ja bremžu 
pedālis tiek atlaists, kamēr 
apgriezienu skaits ir augsts, 
automašīna var pēkšņi pār-
vietoties.

Benzīna dzinēja iedarbināšana 
Automašīna ar manuālo ātrumkārbu:
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
2. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas neitrālā pozīcijā. 
3. Nospiediet sajūga un bremžu pe-

dāli. 
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu 

START pozīcijā. Turiet atslēgu 
(maksimāli 10 sekundes), līdz dzi-
nējs iedarbojas, tad atlaidiet atslē-
gu. 

Transportlīdzeklis ar automātisko āt-
rumkārbu / divsajūgu ātrumkārbu: 
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
2. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas pozīcijā P (stāv-
vieta). 

3. Nospiediet bremžu pedāli. 
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu 

START pozīcijā. Turiet atslēgu 
(maksimāli 10 sekundes), līdz dzi-
nējs iedarbojas, tad atlaidiet atslē-
gu. 

•
i Informācija 
Negaidiet dzinēja uzsilšanu, kamēr 
automašīna stāv uz vietas. 
Sāciet braukt ar vidēju dzinēja āt-
rumu. (Ieteicams izvairīties no pēk-
šņas paātrināšanās vai pēkšņas āt-
ruma samazināšanas).

• Vienmēr iedarbiniet automašīnu, 
turot kāju uz bremžu pedāļa. Au-
tomašīnas iedarbināšanas brīdī ne-
drīkst būt nospiests gāzes pedālis. 
Nedarbiniet dzinēju pie maksimā-
liem apgriezieniem tā uzsilšanas 
periodā.
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Dīzeļdegvielas dzinēja iedarbinā-
šana 
Lai iedarbinātu dīzeļdegvielas dzinē-
ju, kad tas ir auksts, ir jāveic tā ie-
priekšējā uzsildīšana, un tad tam ir 
jāuzsilst, pirms var sākt braukt.
Automašīna ar manuālo ātrumkārbu: 
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
2. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas neitrālā pozīcijā. 
3. Nospiediet sajūga un bremžu pe-

dāli. 
4. Pagrieziet aizdedzes slēdzi ie-

slēgtā pozīcijā, lai veiktu dzinēja 
iepriekšējo uzsildīšanu. Iedegsies 
kvēles indikatora lampiņa ( ). 

5. Kad kvēles indikatora lampiņa 
( ) nodzisīs, pagrieziet aizde-
dzes slēdzi starta pozīcijā. Turiet 
atslēgu (maksimāli 10 sekundes), 
līdz dzinējs iedarbojas, tad atlai-
diet atslēgu. 

Automašīna ar divsajūgu ātrumkār-
bu: 
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
2. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas pozīcijā P (stāv-
vieta). 

3. Nospiediet bremžu pedāli. 
4. Pagrieziet aizdedzes slēdzi ie-

slēgtā pozīcijā, lai veiktu dzinēja 
iepriekšējo uzsildīšanu. Iedegsies 
kvēles indikatora lampiņa ( ). 

5. Kad kvēles indikatora lampiņa 
( ) nodzisīs, pagrieziet aizde-
dzes slēdzi starta pozīcijā. Turiet 
atslēgu (maksimāli 10 sekundes), 
līdz dzinējs iedarbojas, tad atlai-
diet atslēgu. 

PIEZĪME

Ja dzinējs neiedarbojas 10 sekun-
žu laikā pēc iepriekšējās uzsildī-
šanas pabeigšanas, vēlreiz 
pagrieziet aizdedzes slēdzi uz 
LOCK pozīciju un pagaidiet 10 se-
kundes. Tad pagrieziet aizdedzes 
slēdzi ieslēgtā pozīcijā, lai atkal 
veiktu dzinēja iepriekšējo uzsildī-
šanu.

Dzinēja iedarbināšana un apturēša-
na ar turbokompresora starpdzes-
ētāju
1. Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas 

nemēģiniet strauji paātrināties vai 
darbināt dzinēju pie augstiem ap-
griezieniem. 
Ja dzinējs ir auksts, dažas sekun-
des darbiniet to tukšgaitā, lai no-
drošinātu pietiekamu smērvielas 
daudzumu turbokompresorā.

2. Pēc braukšanas lielā ātrumā vai 
ilgstošas braukšanas, kuras laikā 
dzinējs ir bijis smagi noslogots, 
apmēram 1 minūti darbiniet dzinē-
ju tukšgaitā, pirms to izslēgt.
Šāda darbība tukšgaitā ļaus tur-
bokompresoram atdzist pirms dzi-
nēja izslēgšanas.

PIEZĪME

Neizslēdziet dzinēju uzreiz pēc tā 
darbināšanas smagas slodzes 
apstākļos. Tādējādi var sabojāt 
dzinēju vai turbokompresoru.
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PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas automašīnai: 
• Neturiet aizdedzes atslēgu 

START pozīcijā ilgāk par 10 se-
kundēm. Pagaidiet 5-10 sekun-
des, pirms mēģināt vēlreiz. 

• Nepagrieziet aizdedzes atslēgu 
START pozīcijā, kamēr dzinējs 
jau darbojas. Tādējādi var sabo-
jāt starteri.

• Ja to ļauj darīt satiksmes un ceļa 
apstākļi, drīkst pārslēgt pārs-
lēgsviru uz N (neitrālo) pozīciju, 
kamēr automašīna vēl pārvieto-
jas, un pagriezt aizdedzes slēdzi 
uz START pozīciju, lai mēģinātu 
no jauna iedarbināt dzinēju.

• Nemēģiniet stumt vai vilkt auto-
mašīnu, lai iedarbinātu dzinēju. 

Dzinēja iedarbināšanas/aptu-
rēšanas poga (ja ir aprīkots)

OPD056001

Katru reizi, kad tiek atvērtas priek-
šējās durvis, iedegas dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas poga; 30 se-
kunžu laikā pēc durvju aizvēršanas 
tā atkal izdziest.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izslēgtu dzinēju ārkārtas 
gadījumos:
Turiet dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas pogu nospiestu 
ilgāk par divām sekundēm VAI 
ātri nospiediet un atlaidiet dzi-
nēja iedarbināšanas/apturēša-
nas pogu trīs reizes (trīs sekun-
žu laikā).
Ja automašīna joprojām pār-
vietojas, iespējams iedarbināt 
dzinēju, nenospiežot bremžu 
pedāli, nospiežot dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas pogu, 
kamēr pārslēgsvira atrodas N 
(neitrālajā) pozīcijā.
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 BRĪDINĀJUMS

• NEDRĪKST nospiest dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu, kamēr automašīna pār-
vietojas, izņemot ārkārtas ga-
dījumus. Šādas darbības iz-
raisītu dzinēja izslēgšanu un 
jaudas zudumu stūres iekār-
tas pastiprināšanas un brem-
žu sistēmām. Tādējādi var 
zaudēt kontroli pār automašī-
nas virzienu, kā arī bremzēša-
nas funkcijām, izraisot nega-
dījumu.

• Pirms vadītāja sēdekļa pa-
mešanas pārliecinieties, ka 
pārslēgsvira atrodas P (stāv-
vietas) pozīcijā, aktivizējiet 
stāvbremzi, nospiediet dzinē-
ja iedarbināšanas/apturēša-
nas pogu OFF (Izslēgts) po-
zīcijā, un paņemiet sev līdzi 
viedo atslēgu. Ja šie drošības 
pasākumi netiek veikti, var 
tikt izraisīta negaidīta auto-
mašīnas kustība.
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Dzinēja apturēšanas/iedarbināšanas pogas pozīcijas
- Transportlīdzeklis ar manuālo ātrumkārbu / viedo manuālo ātrumkārbu

Pogas pozīcija Darbība Piezīmes
OFF (Izslēgts) Lai izslēgtu dzinēju, apturiet automašīnu un tad 

nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu. 
Stūre tiek bloķēta, lai aizsargātu automašīnu pret 
zagļiem (ja ir aprīkots).

Ja stūre nav pareizi nobloķēta, kad atverat vadī-
tāja durvis, izskanēs brīdinājuma skaņas signāls.

ACC Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu, kamēr tā ir pagriezta OFF (Izslēgts) pozīci-
jā, nenospiežot sajūga pedāli. 
Iespējams izmantot daļu no elektriskajiem piede-
rumiem. 
Stūre tiek atbloķēta.

Ja atstājat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu ACC (Piederumi) pozīcijā ilgāk par vienu 
stundu, akumulators automātiski tiks atslēgts, lai 
novērstu tā izlādēšanos. 
Ja stūri nevar pareizi atbloķēt, dzinēja iedarbinā-
šanas/apturēšanas poga nedarbosies. Nospie-
diet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, 
vienlaicīgi griežot stūri pa labi un pa kreisi, lai to 
atbrīvotu.
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- Transportlīdzeklis ar manuālo ātrumkārbu / viedo manuālo ātrumkārbu

Pogas pozīcija Darbība Piezīmes
ON (Ieslēgts) Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 

pogu, kamēr tā ir pagriezta ACC (Piederumi) 
pozīcijā, nenospiežot sajūga pedāli.
Pirms dzinēja iedarbināšanas var pārbaudīt brīdi-
nājuma gaismas.

Neatstājiet dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas 
pogu ieslēgtā pozīcijā, kamēr dzinējs nedarbo-
jas, lai neizlādētos akumulators.

STARTS Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet sajūga un 
bremžu pedāli un nospiediet dzinēja iedarbinā-
šanas/apturēšanas pogu, kamēr pārslēgsvira ir 
pagriezta neitrālajā pozīcijā.

Ja nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēša-
nas pogu, nenospiežot sajūga pedāli, dzinējs 
neiedarbosies un dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga mainīs pozīciju šādā secībā:
OFF → ACC → ON → OFF vai ACC
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Dzinēja apturēšanas/iedarbināšanas pogas pozīcijas
Transportlīdzeklis ar automātisko ātrumkārbu / divsajūgu ātrumkārbu

Pogas pozīcija Darbība Piezīmes
OFF (Izslēgts) Ja nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 

pogu, kamēr pārslēgsvira neatrodas P (stāvvie-
tas) pozīcijā, dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
poga pagriežas nevis uz OFF (Izslēgts) pozīciju, 
bet gan uz ACC (Piederumi) pozīciju.
Stūre tiek bloķēta, lai aizsargātu automašīnu pret 
zagļiem (ja ir aprīkots).

Ja stūre nav pareizi nobloķēta, kad atverat vadī-
tāja durvis, izskanēs brīdinājuma skaņas signāls.

ACC Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu, kamēr tā ir pagriezta OFF (Izslēgts) pozīci-
jā, nenospiežot bremžu pedāli.
Iespējams izmantot daļu no elektriskajiem piede-
rumiem.
Stūre tiek atbloķēta.

Ja atstājat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 
pogu ACC (Piederumi) pozīcijā ilgāk par vienu 
stundu, akumulators automātiski tiks atslēgts, lai 
novērstu tā izlādēšanos.
Ja stūri nevar pareizi atbloķēt, dzinēja iedarbinā-
šanas/apturēšanas poga nedarbosies. Nospie-
diet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, 
vienlaicīgi griežot stūri pa labi un pa kreisi, lai 
samazinātu slodzi.
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Transportlīdzeklis ar automātisko ātrumkārbu / divsajūgu ātrumkārbu

Pogas pozīcija Darbība Piezīmes
ON (Ieslēgts) Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas 

pogu, kamēr tā ir pagriezta ACC (Piederumi) 
pozīcijā, nenospiežot bremžu pedāli.
Pirms dzinēja iedarbināšanas var pārbaudīt brīdi-
nājuma gaismas.

Neatstājiet dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas 
pogu ieslēgtā pozīcijā, kamēr dzinējs nedarbo-
jas, lai neizlādētos akumulators.

STARTS Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli 
un dzinēja Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; ātrum-
pārslēga svirai jāatrodas pozīcijā P (Stāvbremze) 
vai N (Neitrāla).
Tomēr, jūsu drošībai, iesakām iedarbināt dzinēju, 
kad pārslēgsvira atrodas P (Stāvvietas) pozīcijā.

Ja nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēša-
nas pogu, nenospiežot bremžu pedāli, dzinējs 
neiedarbosies un dzinēja iedarbināšanas/apturē-
šanas poga mainīs pozīciju šādā secībā:
OFF → ACC → ON → OFF vai ACC
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Dzinēja iedarbināšana 

 BRĪDINĀJUMS

• Lietojot automašīnu, valkājiet 
piemērotus apavus. Nepiemē-
roti apavi, piemēram, augst-
papēžu kurpes, slēpošanas 
zābaki, sandales, čības, u.c., 
var traucēt jūsu spējai lietot 
bremžu, gāzes un sajūga pe-
dāļus.

• Neiedarbiniet automašīnu, 
kamēr ir nospiests gāzes pe-
dālis. 
Tas var izraisīt automašīnas 
tūlītēju pārvietošanos un se-
kojošu negadījumu. 

• Pagaidiet, līdz dzinēja ap-
griezienu skaits ir sasniedzis 
normālo vērtību. Ja bremžu 
pedālis tiek atlaists, kamēr 
apgriezienu skaits ir augsts, 
automašīna var pēkšņi pār-
vietoties.

•
i Informācija 
Dzinējs tiks iedarbināts, nospie-
žot dzinēja Ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogu, bet tikai tad, ja viedā atslēga 
atrodas automašīnas salonā.

• Ja viedā atslēga atrodas automašī-
nas salonā, bet tālu no vadītāja, ie-
spējams, ka dzinējs neieslēgsies.

• Kad dzinēja Ieslēgšanas/izslēgša-
nas poga atrodas ACC vai ieslēgtā 
pozīcijā (ON), ja ir atvērtas jebku-
ras durvis, sistēma pārbauda viedās 
atslēgas atrašanās vietu. Ja viedā 
atslēga neatrodas automašīnā, mir-
gos indikators " " un parādīsies 
brīdinājums "Key not in vehicle" 
(Atslēga nav automašīnā), un, ja vi-
sas durvis ir aizvērtas, skanēs arī 
apmēram 5 sekunžu garš brīdinā-
juma signāls. Kad aizdedzes slēdzis 
atrodas ACC pozīcijā vai dzinējs ir 
ieslēgts (ON), viedajai atslēgai jāat-
rodas automašīnā.

Benzīna dzinēja iedarbināšana
Automašīna ar manuālo ātrumkārbu: 
1. Nēsājiet viedo atslēgu pie sevis. 
2. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas neitrālā pozīcijā. 
4. Nospiediet sajūga un bremžu pe-

dāli. 
5. Nospiediet dzinēja iedarbināša-

nas/apturēšanas pogu. 

Automašīna ar viedo manuālo āt-
rumkārbu:
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
2. Līdz galam nospiediet sajūga pe-

dāli, un pārslēdziet uz neitrālo pār-
nesumu. 

3. Turiet nospiestu sajūga un bremžu 
pedāli, vienlaikus nospiežot DZI-
NĒJA START/STOP pogu pozīcijā 
START.

Ja spiežas DZINĒJA START/STOP 
pogu START pozīcijā, bet neesat no-
spiedis bremžu un sajūga pedāli, dzi-
nējs neiedarbosies, un par to tiks zi-
ņots instrumentu panelī kā redzams 
uznirstošajā logā.
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OPDE050563L

Kad ātrumu pārslēgsvira nav pozīcijā 
N (neitrāls), instrumentu panelī parā-
dīsies šāda uznirstošā ziņa.

OPDE050564L

Transportlīdzeklis ar automātisko āt-
rumkārbu / divsajūgu ātrumkārbu:
1. Nēsājiet viedo atslēgu pie sevis. 
2. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas pozīcijā P (stāv-
vieta). 

4. Nospiediet bremžu pedāli. 
5. Nospiediet dzinēja iedarbināša-

nas/apturēšanas pogu.

•
i Informācija 
Negaidiet dzinēja uzsilšanu, kamēr 
automašīna stāv uz vietas. 
Sāciet braukt ar vidēju dzinēja āt-
rumu. Ieteicams izvairīties no pēk-
šņas paātrināšanās vai pēkšņas āt-
ruma samazināšanas.

• Vienmēr iedarbiniet automašīnu, 
turot kāju uz bremžu pedāļa. Au-
tomašīnas iedarbināšanas brīdī ne-
drīkst būt nospiests gāzes pedālis. 
Nedarbiniet dzinēju pie maksimā-
liem apgriezieniem tā uzsilšanas 
periodā.
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Dīzeļdegvielas dzinēja iedarbinā-
šana 
Lai iedarbinātu dīzeļdegvielas dzinē-
ju, kad tas ir auksts, ir jāveic tā ie-
priekšējā uzsildīšana, un tad tam ir 
jāuzsilst, pirms var sākt braukt.
Automašīna ar manuālo ātrumkārbu: 
1. Nēsājiet viedo atslēgu pie sevis. 
2. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas neitrālā pozīcijā. 
4. Nospiediet sajūga un bremžu pe-

dāli. 
5. Nospiediet dzinēja iedarbināša-

nas/apturēšanas pogu. 
6. Turpiniet nospiest bremžu pedā-

li, līdz kvēles indikatora lampiņa 
( ) izdziest.

7. Kad kvēles indikatora lampiņa 
( ) izdziest, iedarbojas dzinējs. 

Automašīna ar divsajūgu ātrumkār-
bu: 
1. Nēsājiet viedo atslēgu pie sevis. 
2. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta 

stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka ātrumu pārs-

lēgsvira atrodas pozīcijā P (stāv-
vieta). 

4. Nospiediet bremžu pedāli. 
5. Nospiediet dzinēja iedarbināša-

nas/apturēšanas pogu. 
6. Turpiniet nospiest bremžu pedā-

li, līdz kvēles indikatora lampiņa 
( ) izdziest.

7. Kad kvēles indikatora lampiņa 
( ) izdziest, iedarbojas dzinējs.

i Informācija 
Ja dzinēja iepriekšējās uzsildīšanas 
laikā vadītājs nospiež dzinēja iedarbi-
nāšanas/izslēgšanas pogu, dzinējs var 
iedarboties.

Dzinēja iedarbināšana un apturēša-
na ar turbokompresora starpdzes-
ētāju
1. Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas 

nemēģiniet strauji paātrināties vai 
darbināt dzinēju pie augstiem ap-
griezieniem. 
Ja dzinējs ir auksts, dažas sekun-
des darbiniet to tukšgaitā, lai no-
drošinātu pietiekamu smērvielas 
daudzumu turbokompresorā.

2. Pēc braukšanas lielā ātrumā vai 
ilgstošas braukšanas, kuras laikā 
dzinējs ir bijis smagi noslogots, 
apmēram 1 minūti darbiniet dzinē-
ju tukšgaitā, pirms to izslēgt. Šāda 
darbība tukšgaitā ļaus turbokom-
presoram atdzist pirms dzinēja iz-
slēgšanas.

PIEZĪME

Neizslēdziet dzinēju uzreiz pēc tā 
darbināšanas smagas slodzes 
apstākļos. Tādējādi var sabojāt 
dzinēju vai turbokompresoru.
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PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas automašīnai: 
• Ja dzinējs noslāpst, kamēr au-

tomašīna pārvietojas, nemēģi-
niet pārvietot pārslēgsviru uz P 
(stāvvietas) pozīciju.
Ja to ļauj darīt satiksmes un ceļa 
apstākļi, drīkst pārslēgt pārs-
lēgsviru uz N (neitrālo) pozīciju, 
kamēr automašīna vēl pārvieto-
jas, un nospiest dzinēja iedarbi-
nāšanas/izslēgšanas pogu, lai 
mēģinātu no jauna iedarbināt 
dzinēju.

• Nemēģiniet stumt vai vilkt auto-
mašīnu, lai iedarbinātu dzinēju. 

PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas automašīnai: 
Neturiet dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas pogu nospiestu ilgāk 
par 10 sekundēm, izņemot gadīju-
mu, ja ir izdedzis stāvēšanas luk-
tura drošinātājs.
Ja ir izdedzis bremžu luktura dro-
šinātājs, dzinēju nav iespējams 
iedarbināt normālā veidā. Nomai-
niet drošinātāju ar jaunu. Ja nav 
iespējams nomainīt drošinātāju, 
jūs varat iedarbināt dzinēju, turot 
dzinēja iedarbināšanas/apturēša-
nas pogu nospiestu 10 sekundes, 
kad dzinēja iedarbināšanas/ap-
turēšanas poga ir pagriezta ACC 
pozīcijā. 
Drošības apsvērumu dēļ obligāti 
nospiediet bremžu un/vai sajūga 
pedāli pirms dzinēja iedarbināša-
nas. 

OPDE056005

i Informācija 
Ja viedās atslēgas baterijas uzlādes 
līmenis ir zems vai viedā atslēga ne-
darbojas pareizi, iespējams iedarbi-
nāt dzinēju, nospiežot dzinēja iedar-
bināšanas/apturēšanas pogu ar viedo 
atslēgu augstāk attēlā redzamajā vir-
zienā. 
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 MAnuĀLĀ ĀTRuMKĀRbA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE056107

  Pārslēgsviru var pārvietot, nenospie-
žot pogu (1).

  Pārvietojot pārslēgsviru, ir jābūt no-
spiestai pogai (1).

� A tips

OPDEN057107

  Pārslēgsviru var pārvietot, nepavel-
kot uz augšu gredzenu (1).

  Pārvietojot pārslēgsviru, ir jāpavelk 
uz augšu gredzens (1). 

� B tips

Manuālās ātrumkārbas lietošana 
Manuālajai ātrumkārbai ir 6 pārnesumi braukšanai uz priekšu. Ātrumkārba 
ir pilnībā sinhronizēta visos pārnesumos, tādēļ pārslēgšana uz augstāku vai 
zemāku pārnesumu ir ļoti vienkārša..

 BRĪDINĀJUMS

Pirms vadītāja sēdekļa pame-
šanas obligāti pārvietojiet pār-
slēgsviru uz 1. pārnesumu, ja 
automašīna ir novietota pret 
kalnu, un attiecīgi  R (Atpakaļ-
gaitas) pārnesumu, ja automa-
šīna ir novietota virzienā lejup 
pa nogāzi, aktivizējiet stāv-
bremzi un pārvietojiet aizde-
dzes slēdzi uz pozīciju LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts). Ja šie 
drošības pasākumi netiek veik-
ti, var tikt izraisīta negaidīta au-
tomašīnas kustība.
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Lai pārslēgtu uz R (atpakaļgaitu), 
pārliecinieties, ka automašīna ir pil-
nībā apstājusies, tad pārvietojiet pār-
slēgsviru uz neitrālo pozīciju, un tikai 
tad uz R (atpakaļgaitas) pozīciju.

Ja automašīna ir pilnībā apstājusies 
un ir apgrūtināta pārslēgšanās uz 1. 
pārnesumu vai R (atpakaļgaitu): 
1. Pārvietojiet pārslēgsviru uz ne-

itrālo pozīciju un atlaidiet sajūga 
pedāli. 

2. Nospiediet sajūga pedāli un tad 
pārslēdziet uz pirmo vai R (atpa-
kaļgaitas) pārnesumu.

i Informācija 
Aukstā laikā pārnesumu pārslēgšana 
var būt apgrūtināta, līdz uzsilst trans-
misijas smērviela. 

Sajūga lietošana 
Sajūga pedālis pilnībā (līdz grīdai) 
jānospiež pirms:
- Dzinēja iedarbināšana 

Ja sajūga pedālis nav nospiests, 
dzinējs neiedarbosies. 

- Pārslēgšanās uz pārnesumu, pār-
slēgšanās uz nākamo augstāko 
pārnesumu, vai pārslēgšanās uz 
nākamo zemāko pārnesumu.

Sajūga pedālis jāatlaiž lēnām. Brauk-
šanas laikā sajūga pedālim vienmēr 
jābūt atlaistam. 

PIEZĪME

Lai izvairītos no nevajadzīgas sa-
jūga nodilšanas vai bojājumiem: 
• Neturiet kāju uz sajūga pedāļa 

braukšanas laikā.
• Neizmantojiet sajūgu, lai notu-

rētu automašīnu uz nogāzes, 
gaidot luksofora signālu, u.c. 

• Vienmēr pilnībā nospiediet  sa-
jūga pedāli, lai izvairītos no 
trokšņa un iespējamiem bojāju-
miem.

• Nesāciet braukt 2. (otrajā) pār-
nesumā, ja vien nesākat brauk-
šanu uz slidena ceļa.

• Nedrīkst braukt ar kravu, kas 
pārsniedz norādīto kravnesību.
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Pārslēgšana uz zemāku pārne-
sumu
Pārslēdzieties uz zemāku pārnesu-
mu, ja nepieciešams samazināt ātru-
mu intensīvā satiksmē, vai ja braucat 
stāvā nogāzē, lai izvairītos no dzinē-
ja pārslogošanas. 
Turklāt pārslēgšana uz zemāku pār-
nesumu samazina dzinēja noslāpša-
nas iespēju, un dod iespēju palielināt 
ātrumu, kad tas ir nepieciešams. 
Ja dzinējs brauc lejā pa nogāzi, pār-
slēgšanās uz zemāku pārnesumu 
palīdz uzturēt drošu ātrumu, jo ļauj 
veikt bremzēšanu ar dzinēju un ma-
zina bremžu nodilumu. 

PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas dzinējam, sajūgam un 
transmisijai:
• Pārslēdzoties no 5. uz 4. pārne-

sumu, uzmanieties, lai nejauši 
nenospiestu pārslēgsviru sā-
ņus, aktivizējot 2. pārnesumu. 
Šāda pēkšņa pārnesuma pārs-
lēgšana var izraisīt dzinēja ātru-
ma palielināšanos līdz punktam, 
kad tahometrs ieiet sarkanajā 
zonā. 

• Nepārslēdzieties uzreiz par vai-
rāk nekā diviem pārnesumiem 
uz leju, un nepārslēdzieties uz 
zemāku pārnesumu, kamēr dzi-
nējs darbojas pie augsta apgrie-
zienu skaita (5000 apgr./min vai 
vairāk). Tādā situācijā pārnesu-
ma pārslēgšana uz leju var iz-
raisīt bojājumus dzinējam, sajū-
gam un transmisijai.

Laba braukšanas prakse 
• Nedrīkst braukt bez pārnesuma 

lejā pa kalnu. Tas ir ļoti bīstami. 
• Nedrīkst pastāvīgi turēt nospies-

tu bremžu pedāli. Tas var izraisīt 
bremžu un saistīto detaļu pārkar-
šanu un atteici.
Braucot lejā pa garu nogāzi, sama-
ziniet ātrumu un pārslēdzieties uz 
zemāku pārnesumu. Dzinēja veik-
tā bremzēšana palīdzēs samazināt 
ātrumu.

• Samaziniet ātrumu, pirms pārslēg-
ties uz zemāku pārnesumu. Tas 
ļaus izvairīties no pārāk lieliem dzi-
nēja apgriezieniem, kas var izraisīt 
bojājumus. 

• Samaziniet ātrumu, ja pūš spēcīgs 
vējš no sāniem. Tādējādi uzlabo-
sies transportlīdzekļa vadāmība.

• Pirms mēģināt pārslēgties uz R 
(Atpakaļgaita), pārliecinieties, ka 
automašīna ir pilnībā apstājusies, 
lai izvairītos no bojājumu izraisīša-
nas transmisijai. 
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• Braucot uz slidenas virsmas, jābūt 
ļoti uzmanīgam. Esiet īpaši uzma-
nīgi, bremzējot, paātrinoties vai 
mainot pārnesumus. Uz slidenas 
virsmas pēkšņa automašīnas ātru-
ma maiņa var izraisīt piedziņas ri-
teņu saķeres zudumu un sekojošu 
kontroles zaudēšanu pār automa-
šīnu, kas var izraisīt negadījumu..

 BRĪDINĀJUMS

Braucot pa slidenu ceļu, ne-
mēģiniet agresīvi izmantot 
bremzēšanu ar dzinēju (t.i., 
veikt pārslēgšanu no augstā-
ka pārnesuma uz zemāku pār-
nesumu). Tas var izraisīt riepu 
izslīdēšanu un sekojošu nega-
dījumu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku:
• OBLIGĀTI piesprādzējiet dro-

šības siksnu. Sadursmes ga-
dījumā personai, kas nav pie-
sprādzējusi drošības siksnu, 
ir ievērojami lielāks risks gūt 
smagas traumas vai iet bojā, 
salīdzinot ar personu, kas ir 
pareizi piesprādzējusi drošī-
bas siksnu.

• Pagriezienu veikšanas laikā 
nebrauciet pārāk ātri.

• Neveiciet pārāk ātras stūres 
kustības, piemēram, pēkšņas 
joslas maiņas vai ātrus, asus 
pagriezienus.

• Apgāšanās risks ievērojami 
pieaug, ja zaudējat kontroli 
pār automašīnu, braucot šo-
sejai piemērotā ātrumā. 

• Kontrole bieži zūd tad, ja divi 
vai vairāk riteņi noslīd no ceļa 
un vadītājs pārāk spēcīgi stū-
rē, lai mēģinātu atgriezties uz 
ceļa.

• Ja automašīna pamet ceļu, 
nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā 
samaziniet ātrumu, un tad ie-
ņemiet pareizo joslu.

• HYUNDAI iesaka ievērot vi-
sus norādītos ātruma ierobe-
žojumus.
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 vIEDĀ MAnuĀLĀ ĀTRuMKĀRbA
Viedās manuālās ātrumkārbas (iMT) 
sistēma izmanto E-clutch (elektro-
niskais sajūgs) tehnoloģiju. Izman-
tojot E-Clutch, transportlīdzeklis 
var atslēgt piedziņu, vadītājam ne-
nospiežot sajūga pedāli. Aktuators 
vada E-Clutch sajūgu un palīdz va-
dītājam ātrumu pārslēgšanas laikā.

Viedās manuālās ātrumkārbas 
darbība 

OPDE056107

  Pārslēgsviru var pārvietot, nenospie-
žot pogu (1).

  Pārvietojot pārslēgsviru pozīcijā R 
(atpakaļgaita), ir jābūt nospiestai po-
gai (1).

Viedajai manuālajai ātrumkārbai ir 
6 pārnesumi braukšanai uz priek-
šu. Ātrumu shēma ir iedrukāta uz 
pārslēgsviras. Ātrumkārba ir pilnī-
bā sinhronizēta visos pārnesumos, 
tādēļ pārslēgšana uz augstāku vai 
zemāku pārnesumu ir ļoti vienkārša.. 
Pārslēgšanas laikā nospiediet sajū-
gu līdz galam, tad lēnām atlaidiet. Ja 
transportlīdzeklis ir aprīkots ar aizde-
dzes bloķēšanas slēdzi, dzinējs ne-
iedarbosies, ja nav nospiests brem-
žu un sajūga pedālis. (ja ir aprīkots) 
Pārslēgsvira ir jāatgriež neitrālā pozī-
cijā pirms pārslēgšanas pārnesumā 
R (atpakaļgaita). Nospiediet pogu, 
kas atrodas tieši zem pārslēgsviras 
roktura, un pavelciet pārslēgsviru pa 
kreisi pietiekoši tālu, tad pārslēdziet 
atpakaļgaitas pārnesumā (R). Pirms 
mēģināt pārslēgties uz R (Atpakaļ-
gaita) pārliecinieties, ka automašīna 
ir pilnībā apstājusies. Nelietojiet dzi-
nēju tahometra (apgr./min.) sarkana-
jā zonā.
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UZMANĪBU

• Pārslēdzot no piektā pārne-
suma uz ceturto, esiet uzma-
nīgs, lai nepārstumtu pārs-
lēgsviru uz sānu tā, ka tiek 
pārslēgts otrais pārnesums. 
Šāda pēkšņa pārnesuma pār-
slēgšana var izraisīt dzinēja 
ātruma palielināšanos līdz 
punktam, kad tahometrs ieiet 
sarkanajā zonā. Šāda dzinē-
ja un ātrumkārbas pārmērīgi 
ātra darbība var radīt dzinēja 
bojājumus.

• Nepārslēdzieties uzreiz par 
vairāk nekā 2 pārnesumiem 
uz leju, un nepārslēdzieties 
uz zemāku pārnesumu, ka-
mēr dzinējs darbojas pie aug-
sta apgriezienu skaita (5 000 
apgr./min vai vairāk). Tādā 
situācijā pārnesuma pārslēg-
šana uz leju var izraisīt bojā-
jumus dzinējam, sajūgam un 
transmisijai.

• Aukstā laikā pārnesumu pār-
slēgšana var būt apgrūtināta, 
līdz uzsilst transmisijas smēr-
viela. Tā ir normāla darbība 
un nerada kaitējumu ātrum-
kārbai.

• Ja esat pilnīgi apstājies un ir 
grūti pārslēgt 1. pārnesumā 
vai R (atpakaļgaitā), atstājiet 
pārslēgsviru pozīcijā N (neit-
rāls) un atlaidiet sajūgu. Vēl-
reiz nospiediet sajūga pedāli 
un tad pārslēdziet uz pirmo 
vai R (atpakaļgaitas) pārnesu-
mu.

• Lai izvairītos no pāragras 
sajūga nodilšanas vai bojā-
jumiem, braukšanas laikā ne-
turiet kāju uz sajūga pedāļa. 
Neturiet nospiestu sajūgu, lai 
noturētu automašīnu stāvam 
uz nogāzes, piemēram, gai-
dot luksofora gaismu u.tml.

• Neturiet roku uz pārslēgsvi-
ras braukšanas laikā, jo tas 
var radīt lieku nodilumu āt-
rumkārbas detaļām.

• Lai neradītu potenciālus bo-
jājumus sajūga sistēmai, 
nesāciet braukt 2. (otrajā) 
pārnesumā, ja vien nesākat 
braukšanu uz slidena ceļa.
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 BRĪDINĀJUMS

• Pirms izkāpšanas no vadītāja 
sēdekļa vienmēr pilnīgi akti-
vizējiet stāvbremzi un izslē-
dziet dzinēju. Tad pārliecinie-
ties, ka atstājat ātrumkārbu 
pārslēgtu 1. pārnesumā, ja 
automašīna stāv uz līdzenas 
virsmas vai vērsta pret no-
gāzes augšu, un atpakaļgaitā 
(R), ja mašīna vērsta lejup. Ja 
šie drošības pasākumi netiek 
veikti norādītajā secībā, var 
tikt izraisīta negaidīta un pēk-
šņa automašīnas kustība.

• Braucot pa slidenu ceļu, ne-
mēģiniet strauji izmantot 
dzinēja bremzes (t.i., veikt 
pārslēgšanu no augsta pār-
nesuma uz zemāku pārnesu-
mu). Automašīna var izslīdēt, 
izraisot negadījumu.

Sajūga lietošana
Sajūgs ir jānospiež līdz galam pie grī-
das pirms ātrumu pārslēgšanas, tad 
tas lēnām jāatlaiž. Braukšanas laikā 
sajūga pedālim vienmēr jābūt pilnīgi 
atlaistam. Neturiet kāju uz sajūga pe-
dāļa braukšanas laikā. Tas var radīt 
lieku nodilumu. Nespiediet sajūgu 
līdz pusei ar nolūku noturēt trans-
portlīdzekli stāvam uz slīpa ceļa. 
Tas rada lieku nodilumu. Lai noturētu 
automašīnu uz nogāzes, izmantojiet 
kājas bremzi vai stāvbremzi. Nespie-
diet sajūga pedāli ātri un atkārtoti.

UZMANĪBU

Kad izmantojat sajūgu, nospie-
diet to līdz galam. Ja sajūgs ne-
tiek nospiests līdz galam, tas 
var tikt bojāts vai radīt troksni.

Pārslēgšana uz zemāku pārne-
sumu
Ja nepieciešams samazināt ātru-
mu intensīvā satiksmē vai, braucot 
augšup nogāzē, pārslēdziet zemāku 
pārnesumu pirms dzinējs tiek pārslo-
gots. Pārslēgšana uz zemāku pārne-
sumu samazina dzinēja noslāpšanas 
iespēju, un uzlabo spēju palielināt 
ātrumu, kad tas ir nepieciešams. 
Braucot lejup stāvā nogāzē, zemāks 
pārnesums ļauj noturēt drošu ātrumu 
un taupīt bremzes.
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Laba braukšanas prakse
• Nedrīkst braukt bez pārnesuma 

lejā pa kalnu. Tas ir ļoti bīstami. 
Vienmēr atstājiet automašīnu pār-
nesumā.

• Nedrīkst pastāvīgi turēt nospies-
tu bremžu pedāli. Tas var radīt 
pārkaršanu un darbības traucēju-
mus. Tā vietā, braucot lejā pa garu 
nogāzi, pārslēdziet zemāku pār-
nesumu. Tādējādi dzinēja veiktā 
bremzēšana palīdzēs samazināt 
ātrumu.

• Samaziniet ātrumu, pirms pārslēg-
ties uz zemāku pārnesumu. Tas 
ļaus izvairīties no pārāk lieliem dzi-
nēja apgriezieniem, kas var izraisīt 
bojājumus.

• Samaziniet ātrumu, ja pūš spēcīgs 
vējš no sāniem. Tādējādi uzlabo-
sies transportlīdzekļa vadāmība.

• Pirms mēģināt pārslēgties atpakaļ-
gaitā, pārliecinieties, ka automa-
šīna ir pilnībā apstājusies. Pretējā 
gadījumā var rasties ātrumkārbas 
bojājumi,

• Braucot uz slidenas virsmas, jābūt 
ļoti uzmanīgam. Esiet īpaši uzma-
nīgi, bremzējot, paātrinoties vai 
mainot pārnesumus. Uz slidenas 
virsmas pēkšņa automašīnas āt-
ruma maiņa var izraisīt piedziņas 
riteņu saķeres zudumu un sekojo-
šu kontroles zaudēšanu pār auto-
mašīnu.

 BRĪDINĀJUMS

• Vienmēr piesprādzējiet drošī-
bas jostas! Sadursmes gadī-
jumā personai, kas nav pie-
sprādzējusi drošības siksnu, 
ir ievērojami lielāks risks gūt 
smagas traumas vai iet bojā, 
salīdzinot ar personu, kas ir 
pareizi piesprādzējusi drošī-
bas siksnu.

• Pagriezienu veikšanas laikā 
nebrauciet pārāk ātri.

• Neveiciet pārāk ātras stūres 
kustības, piemēram, pēkšņas 
joslas maiņas vai ātrus, asus 
pagriezienus. 

• Apgāšanās risks ievērojami 
pieaug, ja zaudējat kontroli 
pār automašīnu, braucot šo-
sejai piemērotā ātrumā.

• Kontrole bieži zūd tad, ja divi 
vai vairāk riteņi noslīd no ceļa 
un vadītājs pārāk spēcīgi stū-
rē, lai mēģinātu atgriezties uz 
ceļa.

• Ja automašīna pamet ceļu, 
nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā 
samaziniet ātrumu, un tad ie-
ņemiet pareizo joslu.

• Nekad nepārkāpiet norādīto 
ātruma ierobežojumu.
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 AuTOMĀTISKĀ ĀTRuMKĀRbA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE056007

  Pārvietojot pārslēgsviru, nospiediet bremžu pedāli un nospiediet pārslēga pogu.

  Pārvietojot pārslēgsviru, nospiediet pārslēga pogu.

  Pēc tam sviru var brīvi pārvietot.

Manuālās pārs-
lēgšanas režīms

Automātiskās ātrumkārbas 
lietošana 
Automātiskajai ātrumkārbai ir seši āt-
rumi braukšanai uz priekšu un viens 
ātrums braukšanai atpakaļgaitā. 
D (braukšanas) pozīcijā atsevišķie 
ātrumi tiek atlasīti automātiski.
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 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu nopietnu trau-
mu vai nāves risku:
• Pirms aizdedzes slēdža pār-

slēgšanas uz D (Braukšanas) 
vai R (Atpakaļgaitas) pozīciju, 
OBLIGĀTI pārbaudiet, vai ap 
jūsu automašīnu neatrodas 
cilvēki, jo īpaši bērni.

• Pirms vadītāja sēdekļa pa-
mešanas obligāti pārvietojiet 
pārslēgsviru uz P (stāvvietas) 
pozīciju, aktivizējiet stāv-
bremzi un pārvietojiet aizde-
dzes slēdzi uz pozīciju LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts). Ja šie 
drošības pasākumi netiek 
veikti, var tikt izraisīta negai-
dīta un pēkšņa automašīnas 
kustība.

• Braucot pa slidenu ceļu, ne-
mēģiniet strauji izmantot 
dzinēja bremzes (t.i., veikt 
pārslēgšanu no augsta pār-
nesuma uz zemāku pārnesu-
mu). Automašīna var izslīdēt, 
izraisot negadījumu. 

Transmisijas diapazoni
Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts ie-
slēgtā pozīcijā, indikators instrumen-
tu panelī rāda pārslēgsviras pozīciju.

P (Stāvvieta) 
Pirms pārslēgšanas P (Stāvvietas) 
pozīcijā, obligāti pilnībā apturiet au-
tomašīnu.
Lai pārslēgtos no P (Stāvvietas) 
pozīcijas, nepieciešams stingri no-
spiest bremžu pedāli un pārliecinā-
ties, ka jūsu kāja ir noņemta no gā-
zes pedāļa.
Ja veicat visas šīs darbības, to-
mēr joprojām nav iespējams pārs-
lēgt sviru no P (Stāvvietas) pozī-
cijas, skatiet šīs nodaļas sadaļu 
"Pārslēgsviras aiztura atlaišana".
Pirms dzinēja izslēgšanas pārs-
lēgsvirai jāatrodas pozīcijā P (Stāv-
vieta).

 BRĪDINĀJUMS

• Pārslēgšana uz P (Stāvvietas) 
pozīciju automašīnas kustī-
bas laikā var izraisīt kontroles 
zudumu pār automašīnu.

• Kad automašīna ir apstāju-
sies, obligāti pārliecinieties, 
ka ātrumu pārslēgsvira atro-
das pozīcijā P (stāvvieta), ak-
tivizējiet  stāvbremzi un izslē-
dziet dzinēju. 

• Novietojot automašīnu stā-
vēšanai uz nogāzes, pārvie-
tojiet pārslēgsviru pozīcijā 
P (stāvvieta), un aktivizējiet 
stāvbremzi, lai novērstu auto-
mašīnas ripošanu.

• Drošības apsvērumu dēļ vien-
mēr aktivizējiet stāvbremzi, 
kad pārslēgsvira atrodas P 
(stāvvietas) pozīcijā, izņemot 
ārkārtas gadījumus.
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R (Atpakaļgaita) 
Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu at-
pakaļgaitā.

PIEZĪME

Pirms pārslēgšanās uz R (Atpa-
kaļgaitas) pozīciju vai no tās uz 
citu pozīciju, automašīna ir pilnī-
bā jāaptur; ja pārslēdzaties uz R 
(Atpakaļgaitas) pozīciju, kamēr 
automašīna pārvietojas, var sabo-
jāt transmisiju.

N (Neitrāla) 
Riteņi un transmisija nav aktīva. 
Izmantojiet N (neitrālo) pārnesumu, 
ja nepieciešams iedarbināt noslā-
pušu dzinēju, vai ja ir nepieciešams 
apstāties, neizslēdzot dzinēju. Ja 
jebkāda iemesla dēļ nepieciešams 
izkāpt no automašīnas, pārslēdzie-
ties uz P (Stāvvieta).
Pārslēdzoties uz N (neitrālo) pozīci-
ju no cita pārnesuma, obligāti jāno-
spiež bremžu pedālis.

 BRĪDINĀJUMS

Neaktivizējiet pārnesumus, ja 
jūsu kāja nav stingri nospiedu-
si bremžu pedāli. Pārnesumu 
aktivizēšana, kamēr dzinējs 
darbojas lielā ātrumā, var iz-
raisīt ļoti strauju automašīnas 
pārvietošanos. Tādējādi var 
zaudēt kontroli pār automašīnu 
un izraisīt sadursmi ar cilvē-
kiem vai priekšmetiem.

D (Braukšana) 
Šī ir parastā braukšanas pozīcija. 
Transmisija automātiski pārslēgsies 
starp 6 pārnesumiem, nodrošinot op-
timālo degvielas taupīšanu un jaudu.
Papildu jaudai, apdzenot citu auto-
mašīnu vai braucot kalnā, līdz galam 
nospiediet gāzes pedāli. Transmisija 
automātiski pārslēgsies uz tuvāko 
zemāko pārnesumu (vai pārnesu-
miem, ja situācija to pieprasa).
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OPDE056127

+ (UZ AUGŠU)

- (UZ LEJU)

Manuālās pārslēgšanas režīms 
Neatkarīgi no tā, vai automašīna 
stāv uz vietas vai pārvietojas, ma-
nuālo (mehānisko) ātrumkārbu var 
aktivizēt, pastumjot pārslēgsviru no 
D (Braukšanas) pozīciju uz manuālo 
kulisi. Lai atgrieztos D (Braukšanas) 
diapazona režīmā, pastumiet pārs-
lēgsviru atpakaļ uz galveno kulisi.

Manuālās pārslēgšanas režīmā pār-
slēgsviras pārvietošana uz aizmugu-
ri un priekšpusi ļauj vadītājam izvē-
lēties vēlamo pārnesumu diapazonu, 
kas atbilst aktuālajiem braukšanas 
apstākļiem.
+ (Uz augšu) : Vienu reizi pastumiet 

sviru uz augšu, lai 
pārslēgtos uz augšu 
par vienu pārnesumu.

- (Uz leju) : Vienu reizi pabīdiet sviru 
uz leju, lai pārslēgtos uz 
leju par vienu pārnesu-
mu.

•
i Informācija 
Manuālās pārslēgšanas režīmā 
var atlasīt tikai sešus pārnesumus 
braukšanai uz priekšu. Lai brauktu 
atpakaļgaitā vai novietotu automa-
šīnu stāvēšanai, attiecīgi pārvieto-
jiet pārslēgsviru uz R (Atpakaļgai-
tas) vai P (Stāvvietas) pozīciju.

• Pārslēgšanās uz zemāku pārnesumu 
tiek veikta automātiski, kad auto-
mašīna samazina ātrumu. Kad au-
tomašīna apstājas, tiek automātiski 
atlasīts 1. pārnesums.

• Kad dzinēja apgriezienu skaits 
pietuvojas sarkanajai zonai, trans-
misija automātiski pārslēgsies uz 
augstāku pārnesumu.

• Ja vadītājs nospiež sviru uz + (Uz 
augšu) vai - (Uz leju) pozīciju, ie-
spējams, ka transmisija neveiks 
pieprasīto pārnesuma maiņu, ja 
nākamais pārnesums atrodas ār-
pus pieļaujamā dzinēja apgriezienu 
skaita diapazona. Vadītājam jāveic 
pārnesumu maiņa uz augšu saskaņā 
ar braukšanas apstākļiem, uzmano-
ties, lai dzinēja apgriezienu skaits 
nesasniegto sarkano zonu.

• Braucot uz slidena ceļa, pastumiet 
pārslēgsviru uz priekšu + (Uz aug-
šu) pozīcijā. Tas ļauj transmisijai 
pārslēgties 2. pārnesumā, kas ir 
ieteicams, lai vienmērīgāk uzsāktu 
braukšanu uz slidena ceļa. Pastu-
miet pārslēgsviru uz - (Uz leju), lai 
pārslēgtos atpakaļ uz 1. pārnesumu.
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Pārslēgsviras aiztura sistēma 
Jūsu drošības dēļ automātiskā āt-
rumkārba ir aprīkota ar pārslēgsviras 
aiztura sistēmu, kas novērš transmi-
sijas pārslēgšanu no P (Stāvvieta) 
uz R (Atpakaļgaita), ja nav nospiests 
bremžu pedālis.
Lai pārslēgtu transmisiju no P (Stāv-
vieta) uz R (Atpakaļgaita):
1. Turiet nospiestu bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet dzinēju vai pagrieziet 

aizdedzes slēdzi ieslēgtā pozīcijā.
3. Pārvietojiet pārslēgsviru.

Pārslēgsviras aiztura atlaišana
Ja pārslēgsviru nav iespējams pār-
vietot no P (Stāvvietas) pozīcijas uz 
R (Atpakaļgaitas) pozīciju pie no-
spiesta bremžu pedāļa, turpiniet tu-
rēt nospiestu bremžu pedāli un vei-
ciet šādas darbības:

1.

OPDE056122

Pagrieziet aizdedzes slēdzi LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts) pozīcijā. 

2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Uzmanīgi noņemiet vāciņu (1), kas 

pārsedz pārslēgsviras aiztura pie-
kļuves atveri.

4. Ievietojiet piemērotu darbarīku 
(piem., skrūvgriezi ar plakanu gal-
viņu) piekļuves atverē, un spiediet 
darbarīku uz leju.

5. Pārvietojiet pārslēgsviru, joprojām 
piespiežot darbarīku.

6. Izņemiet darbarīku no pārslēgsvi-
ras aiztura piekļuves atveres, un 
uzlieciet vāciņu.

7. Nospiediet bremžu pedāli un atkal 
iedarbiniet dzinēju.

Ja nepieciešams izmantot pārs-
lēgsviras aiztura atlaišanas funkci-
ju, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

Aizdedzes atslēgas bloķēšanas 
sistēma (ja ir aprīkots) 
Aizdedzes atslēgu var izņemt tikai 
tad, ja pārslēgsvira ir pagriezta P 
(Stāvvietas) pozīcijā.
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Novietošana stāvēšanai
Obligāti pilnībā apturiet automašīnu 
un turpiniet turēt nospiestu bremžu 
pedāli. Pārvietojiet pārslēgsviru uz P 
(stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāv-
bremzi un pārvietojiet aizdedzes slē-
dzi uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/
Izslēgts). Paņemiet atslēgu sev līdzi, 
izkāpjot no automašīnas.

 BRĪDINĀJUMS

Ja paliek automašīnā un dzinējs 
darbojas, neturiet gāzes pedāli 
ilglaicīgi nospiestu. Dzinējs vai 
izplūdes sistēma var pārkarst 
un izraisīt ugunsgrēku.
Izplūdes gāzes un izplūdes sis-
tēma ir ļoti karsta. Ieturiet dro-
šu attālumu no izplūdes sistē-
mas komponentiem.
Neapstājieties un nenovietojiet 
automašīnu stāvēšanai virs uz-
liesmojošiem materiāliem, pie-
mēram, sausas zāles, papīra 
vai lapām. Tie var aizdegties un 
izraisīt ugunsgrēku.

Laba braukšanas prakse 
• Nepārvietojiet pārslēgsviru no 

P (Stāvvieta) vai N (Neitrāla) uz 
jebkuru citu pozīciju, kamēr ir no-
spiests gāzes pedālis.

• Nepārvietojiet pārslēgsviru uz P 
(Stāvvieta), kamēr automašīna 
pārvietojas. 
Pirms mēģināt pārslēgties uz R 
(Atpakaļgaita) vai D (Braukšana), 
pārliecinieties, ka automašīna ir 
pilnībā apstājusies.

• Nepārslēdziet pārslēgsviru N (Ne-
itrālā) pozīcijā braukšanas laikā. 
Tādējādi var izraisīt negadījumu 
dzinēja bremzēšanas funkcijas 
zaudēšanas dēļ, kā arī iespējams 
sabojāt transmisiju.

• Braucot augšup pa kalnu vai lejup 
no kalna, vienmēr ieslēdziet pār-
nesumu pārslēgšanas sviru pozīci-
jā D (Drive), ja braucat uz priekšu, 
vai pozīcijā R (Reverse), ja braucat 
atpakaļgaitā, un pirms braukšanas 
vienmēr pārbaudiet pārnesuma rā-
dītāju instrumenta panelī. Ja brau-
cat atlasītajam pārnesumam pre-
tējā virzienā, dzinējs izslēgsies un 
var tikt izraisīts smags negadījums 
pasliktinātas bremžu darbības re-
zultātā.

• Braukšanas laikā neturiet kāju uz 
bremžu pedāļa. Pat viegla (bet ne-
pārtraukta) nospiešana var izraisīt 
bremžu pārkaršanu, bremžu nodil-
šanu vai pat bremžu atteici.

• Braucot manuālās pārslēgšanas 
režīmā, samaziniet ātrumu, pirms 
pārslēgties uz zemāku pārnesu-
mu. Pretējā gadījumā, ja dzinēja 
apgriezienu skaits atrodas ārpus 
pieļaujamā diapazona, iespējams, 
ka zemākais pārnesums netiek ak-
tivizēts.

PDe MHEV-Latvian.indb   35 2020-07-07   �� 7:48:50



5-36

Transportlīdzekļa vadīšana    

• Pametot automašīnu, obligāti ak-
tivizējiet stāvbremzi. Nedrīkst uz-
ticēties vienai pašai transmisijas 
pārvietošanai P (Stāvvietas) pozī-
cijā, lai novērstu automašīnas kus-
tību.

• Braucot uz slidenas virsmas, jābūt 
ļoti uzmanīgam. Esiet īpaši uzma-
nīgi, bremzējot, paātrinoties vai 
mainot pārnesumus. Uz slidenas 
virsmas pēkšņa automašīnas ātru-
ma maiņa var izraisīt piedziņas ri-
teņu saķeres zudumu un sekojošu 
kontroles zaudēšanu pār automa-
šīnu, kas var izraisīt negadījumu..

• Optimālu automašīnas sniegumu 
un degvielas taupīšanu var nodro-
šināt, vienmērīgi nospiežot un at-
laižot gāzes pedāli.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku:
• OBLIGĀTI piesprādzējiet dro-

šības siksnu. Sadursmes ga-
dījumā personai, kas nav pie-
sprādzējusi drošības siksnu, 
ir ievērojami lielāks risks gūt 
smagas traumas vai iet bojā, 
salīdzinot ar personu, kas ir 
pareizi piesprādzējusi drošī-
bas siksnu.

• Pagriezienu veikšanas laikā 
nebrauciet pārāk ātri.

• Neveiciet pārāk ātras stūres 
kustības, piemēram, pēkšņas 
joslas maiņas vai ātrus, asus 
pagriezienus.

• Apgāšanās risks ievērojami 
pieaug, ja zaudējat kontroli 
pār automašīnu, braucot šo-
sejai piemērotā ātrumā. 

• Kontrole bieži zūd tad, ja divi 
vai vairāk riteņi noslīd no ceļa 
un vadītājs pārāk spēcīgi stū-
rē, lai mēģinātu atgriezties uz 
ceļa.

• Ja automašīna pamet ceļu, 
nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā 
samaziniet ātrumu, un tad ie-
ņemiet pareizo joslu.

• HYUNDAI iesaka ievērot vi-
sus norādītos ātruma ierobe-
žojumus.

i Informācija - Automātiskās 
pārnesuma pazemināšanas 
("kickdown") mehānisms (ja ir 
aprīkots)

Izmantojiet šo mehānismu, lai nodro-
šinātu maksimālu paātrinājumu. No-
spiediet gāzes pedāli līdz grīdai. Au-
tomātiskā ātrumkārba pārslēgsies uz 
zemāku pārnesumu (atkarībā no dzi-
nēja ātruma).
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 DIvSAJūGu ĀTRuMKĀRbA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE056007

  Pārvietojot pārslēgsviru, nospiediet bremžu pedāli un nospiediet pārslēga pogu.

  Pārvietojot pārslēgsviru, nospiediet pārslēga pogu.

  Pēc tam sviru var brīvi pārvietot.

Manuālās pārslēgša-
nas režīms

Divsajūgu pārnesumu kārbas darbība 
Divsajūgu ātrumkārbai ir septiņi ātrumi braukšanai uz priekšu un viens ātrums 
braukšanai atpakaļgaitā. Kad pārslēgsvira atrodas D (braukšanas) pozīcijā, 
atsevišķie ātrumi tiek atlasīti automātiski.

• Divsajūgu pārnesumu kārbu var 
uzskatīt par mehānisko ātrumkār-
bu ar automātisko pārslēgšanu. 
Tai ir mehāniskās ātrumkārbas 
"sajūta", kombinācijā ar lietošanas 
ērtību, ko sniedz pilnībā automātis-
kā transmisija.

• Kad ir atlasīts D (Braukšana), 
transmisija automātiski pārslēg-
sies starp pārnesumiem, līdzīgi 
tradicionālajai automātiskajai āt-
rumkārbai. Tomēr atšķirībā no 
tradicionālās automātiskās ātrum-
kārbas, pārnesumu pārslēgšanu 
dažreiz var just un dzirdēt, kā ak-
tuatori saķeras ar sajūgiem, un tiek 
atlasīti pārnesumi. 

• Divsajūgu pārnesumu kārba ie-
tver sausa tipa divsajūgu mehā-
nismu, kas uzlabo paātrināšanās 
sniegumu un degvielas efektivitāti 
braukšanas laikā. Tomēr tā atšķi-
ras no tradicionālās automātiskās 
ātrumkārbas, jo tā neietver griezes 
momenta pārveidotāju. Tā vietā 
pāreju no viena pārnesuma un nā-
kamo tiek veikta ar sajūga slīdi, jo 
īpaši pie zemāka ātruma. 
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Rezultātā pārnesumu pārslēgšana 
dažreiz var būt pamanāmāka, un 
var būt jūtamas vieglas vibrācijas, 
izlīdzinot transmisijas vārpstas āt-
rumu ar dzinēja vārpstas ātrumu. 
Tā ir normāla divsajūgu pārnesu-
mu kārbas darbība.

• Sausā tipa sajūgs nodod griezes 
momentu tiešākā veidā, un sniedz 
tiešās pārvades sajūtu, kas var at-
šķirties no tradicionālās automā-
tiskās ātrumkārbas. Tas var būt 
īpaši pamanāmi, sākot braukt pēc 
apstāšanās, vai braucot zemā āt-
rumā, bieži apstājoties. 

• Veicot spēju paātrinājumu no ze-
māka automašīnas ātruma, dzinē-
ja apgriezienu skaits var dramatiski 
piejūgt sajūga slīdēšanas rezultā-
tā, kamēr divsajūgu pārnesumu 
kārba izvēlas pareizo pārnesumu. 
Tas ir normāli.

• Paātrinoties no stāvošas pozīcijas 
nogāzē, vienmērīgi un pakāpeniski 
nospiediet gāzes pedāli, lai izvairī-
tos no rāvieniem.

• Braucot ar zemu ātrumu, ja ātri 
atlaižat gāzes pedāli, var būt jū-
tama dzinēja bremzēšana pirms 
transmisija pārmaina pārnesumus. 
Sajūta, kad tiek veikta šī dzinēja 
bremzēšana, atgādina mehānis-
kās ātrumkārbas darbību pie zema 
ātruma.

• Braucot lejā pa nogāzi, dažreiz var 
būt vēlams pārvietot pārslēgsviru 
manuālās pārslēgšanas režīmā, 
un pāriet uz zemāku pārnesumu, 
lai kontrolētu ātrumu, pārāk bieži 
nespiežot bremzes pedāli.

• Ja ieslēdzat un izslēdzat dzinējas, 
var būt dzirdamas skaņas, sistē-
mai veicot automātisko testu. Šīs 
skaņas divsajūgu pārnesumu kār-
bai ir normālas.

• Pirmo 1500 km (1000 jūdžu) laikā 
var būt sajūta, ka automašīna ne-
brauc vienmērīgi, paātrinoties pie 
zema ātruma. Šī iestrādes perio-
da laikā jūsu jaunās automašīnas 
pārnesumu pārslēgšanas kvalitāte 
un sniegums tiek nepārtraukti op-
timizēts.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu nopietnu trau-
mu vai nāves risku:
• Pirms aizdedzes slēdža pār-

slēgšanas uz D (Braukšanas) 
vai R (Atpakaļgaitas) pozīciju, 
OBLIGĀTI pārbaudiet, vai ap 
jūsu automašīnu neatrodas 
cilvēki, jo īpaši bērni.

• Pirms vadītāja sēdekļa pa-
mešanas obligāti pārvietojiet 
pārslēgsviru uz P (stāvvietas) 
pozīciju, aktivizējiet stāv-
bremzi un pārvietojiet aizde-
dzes slēdzi uz pozīciju LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts). Ja šie 
drošības pasākumi netiek 
veikti, var tikt izraisīta negai-
dīta un pēkšņa automašīnas 
kustība.

• Braucot pa slidenu ceļu, ne-
mēģiniet agresīvi izmantot 
bremzēšanu ar dzinēju (t.i., 
veikt pārslēgšanu no augs-
tāka pārnesuma uz zemāku 
pārnesumu). Tas var izraisīt 
riepu izslīdēšanu un sekojo-
šu negadījumu.
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•
PIEZĪME

Pirms pārslēgšanas D (Braukša-
nas) vai R (Atpakaļgaitas) pozī-
cijā, obligāti pilnībā apturiet au-
tomašīnu.

• Nepārslēdziet pārslēgsviru N 
(Neitrālā) pozīcijā braukšanas 
laikā.

 BRĪDINĀJUMS

Transmisijas atteices rezultātā 
braukšana var kļūt neiespēja-
ma, un instrumentu panelī sāks 
mirgot pozīcijas indikators (D, 
P). Mēs iesakām nogādāt auto-
mašīnu pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītājā un veikt sistēmas 
pārbaudi.

DCT brīdinājuma paziņojumi
Šis brīdinājuma paziņojums tiek rā-
dīts, kad automašīna lēnām brauc 
pa nogāzi, un automašīnas sistēma 
konstatē, ka nav nospiests bremžu 
pedālis. 

OTLE055019

Stāva nogāze
Braukšana kalnā vai pa stāvu nogāzi
• Lai noturētu automašīnu uz nogā-

zes, izmantojiet kājas bremzi vai 
stāvbremzi. 

• Satiksmē, kur bieži nepieciešams 
apstāties, vai uz nogāzes, pirms 
braukt uz priekšu, pagaidiet, līdz 
automašīnas priekšā izveidojas 
atstarpe līdz nākamajam trans-
portlīdzeklim. Tad noturiet automa-
šīnu uz nogāzes, izmantojot kājas 
bremzi.

• Mēģinot noturēt automašīnu uz no-
gāzes vai braucot ar zemu ātrumu 
ar nospiesta gāzes pedāļa palīdzī-
bu, iespējama sajūga un transmi-
sijas pārkaršana, kas var izraisīt 
bojājumus. Tādā gadījumā LCD 
ekrānā parādīsies paziņojums.

• Ja LCD brīdinājums ir aktīvs, jāiz-
manto kājas bremze.

• Brīdinājumu ignorēšana var izraisīt 
transmisijas bojājumus.
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OPD047470N

Augsta transmisijas temperatūra 
• Noteiktos apstākļos, piemēram, 

bieži apstājoties uz stāvas nogā-
zes, pēkšņi uzsākot braukšanu vai 
paātrināšanos, vai braucot sma-
gos apstākļos, transmisijas sajūga 
temperatūra var strauji pieaugt. 

• Ja sajūga temperatūra ir pārāk 
augsta, LCD ekrānā parādīsies 
brīdinājuma paziņojums “Trans-
mission temp is high! Stop safely” 
(Augsta transmisijas temperatūra! 
Veiciet drošu apstāšanos), un ie-
spējams, ka pārnesumu pārslēg-
šana var kļūt nevienmērīga.

• Ja tā notiek, apstājieties drošā 
vietā, apturiet automašīnu, kamēr 
dzinējs darbojas, aktivizējiet brem-
zes un pārslēdziet automašīnu uz 
P (Stāvvieta), un ļaujiet transmisijai 
atdzist. 

• Ja ignorējat šo brīdinājumu, brauk-
šanas apstākļi var pasliktināties. 
Iespējama pēkšņa vai bieža pārne-
sumu pārslēgšana, vai saraustīta 
kustība. 

• Kad parādās paziņojums “Trans 
cooled. Resume driving.” (Trans-
misija atdzisusi. Varat atsākt 
braukšanu), varat turpināt braukt.

• Centieties braukt vienmērīgi. 

OPD047471N/OPD047472N

Transmisijas pārkaršana
• Ja turpināt braukt, un sajūga tem-

peratūra sasniedz maksimālo tem-
peratūras limitu, parādās brīdinā-
jums "Trans Hot! Park with engine 
on” (Uzkarsusi transmisija! Apstā-
jieties, neizslēdzot dzinēju). Ja tā 
notiek, sajūgs tiek atspējots, līdz 
tas atdziest līdz normālai tempera-
tūrai.

• Brīdinājumā tiks norādīts laiks, kas 
jāpagaida, līdz transmisija atdziest.
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• Ja tā notiek, apstājieties drošā 
vietā, apturiet automašīnu, kamēr 
dzinējs darbojas, aktivizējiet brem-
zes un pārslēdziet automašīnu uz 
P (Stāvvieta), un ļaujiet transmisijai 
atdzist. 

• Kad parādās paziņojums “Trans 
cooled. Resume driving.” (Trans-
misija atdzisusi. Varat atsākt 
braukšanu), varat turpināt braukt. 

• Centieties braukt vienmērīgi. 

Ja LCD ekrānā joprojām mirgo kāds 
no brīdinājuma paziņojumiem, rūpē-
joties par jūsu drošību, iesakām sazi-
nāties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatī-
tāju un veikt sistēmas pārbaudi.

Transmisijas diapazoni
Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts ie-
slēgtā pozīcijā, indikators instrumen-
tu panelī rāda pārslēgsviras pozīciju.

P (Stāvvieta) 
Pirms pārslēgšanas P (Stāvvietas) 
pozīcijā, obligāti pilnībā apturiet au-
tomašīnu.
Lai pārslēgtos no P (Stāvvietas) 
pozīcijas, nepieciešams stingri no-
spiest bremžu pedāli un pārliecinā-
ties, ka jūsu kāja ir noņemta no gā-
zes pedāļa.
Ja veicat visas šīs darbības, to-
mēr joprojām nav iespējams pārs-
lēgt sviru no P (Stāvvietas) pozī-
cijas, skatiet šīs nodaļas sadaļu 
"Pārslēgsviras aiztura atlaišana".
Pirms dzinēja izslēgšanas pārs-
lēgsvirai jāatrodas pozīcijā P (Stāv-
vieta).

 BRĪDINĀJUMS

• Pārslēgšana uz P (Stāvvietas) 
pozīciju automašīnas kustī-
bas laikā var izraisīt kontroles 
zudumu pār automašīnu.

• Kad automašīna ir apstāju-
sies, obligāti pārliecinieties, 
ka ātrumu pārslēgsvira atro-
das pozīcijā P (stāvvieta), ak-
tivizējiet stāvbremzi un izslē-
dziet dzinēju. 

• Novietojot automašīnu stā-
vēšanai uz nogāzes, pārvie-
tojiet pārslēgsviru pozīcijā 
P (stāvvieta), un aktivizējiet 
stāvbremzi, lai novērstu auto-
mašīnas ripošanu.

• Drošības apsvērumu dēļ vien-
mēr aktivizējiet stāvbremzi, 
kad pārslēgsvira atrodas P 
(stāvvietas) pozīcijā, izņemot 
ārkārtas gadījumus.
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R (Atpakaļgaita) 
Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu at-
pakaļgaitā.

PIEZĪME

Pirms pārslēgšanās uz R (Atpa-
kaļgaitas) pozīciju vai no tās uz 
citu pozīciju, automašīna ir pilnī-
bā jāaptur; ja pārslēdzaties uz R 
(Atpakaļgaitas) pozīciju, kamēr 
automašīna pārvietojas, var sabo-
jāt transmisiju.

N (Neitrāla) 
Riteņi un transmisija nav aktīva. 
Izmantojiet N (neitrālo) pārnesumu, 
ja nepieciešams iedarbināt noslā-
pušu dzinēju, vai ja ir nepieciešams 
apstāties, neizslēdzot dzinēju. Ja 
jebkāda iemesla dēļ nepieciešams 
izkāpt no automašīnas, pārslēdzie-
ties uz P (Stāvvieta).
Pārslēdzoties uz N (neitrālo) pozīci-
ju no cita pārnesuma, obligāti jāno-
spiež bremžu pedālis.

D (Braukšana) 
Šī ir parastā braukšanas pozīcija. 
Transmisija automātiski pārslēgsies 
starp 7 pārnesumiem, nodrošinot op-
timālo degvielas taupīšanu un jaudu.
Papildu jaudai, apdzenot citu auto-
mašīnu vai braucot kalnā, līdz galam 
nospiediet gāzes pedāli. Transmisija 
automātiski pārslēgsies uz tuvāko 
zemāko pārnesumu (vai pārnesu-
miem, ja situācija to pieprasa).

OPDE056127

+ (UZ AUGŠU)

- (UZ LEJU)

Manuālās pārslēgšanas režīms
Neatkarīgi no tā, vai automašīna 
stāv uz vietas vai pārvietojas, ma-
nuālo (mehānisko) ātrumkārbu var 
aktivizēt, pastumjot pārslēgsviru no 
D (Braukšanas) pozīciju uz manuālo 
kulisi. Lai atgrieztos D (Braukšanas) 
diapazona režīmā, pastumiet pārs-
lēgsviru atpakaļ uz galveno kulisi.
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Manuālās pārslēgšanas režīmā pār-
slēgsviras pārvietošana uz priekšu 
un atpakaļ ļauj ātri pārslēgt pārnesu-
mus. 
Uz augšu (+): Vienu reizi pastumiet 

sviru uz augšu, lai pār-
slēgtos uz augšu par 
vienu pārnesumu.

Uz leju (-): Vienu reizi pabīdiet sviru 
uz leju, lai pārslēgtos uz 
leju par vienu pārnesumu.

•
i Informācija 
Manuālās pārslēgšanas režīmā var 
atlasīt tikai septiņus pārnesumus 
braukšanai uz priekšu. Lai brauktu 
atpakaļgaitā vai novietotu automa-
šīnu stāvēšanai, attiecīgi pārvieto-
jiet pārslēgsviru uz R (Atpakaļgai-
tas) vai P (Stāvvietas) pozīciju.

• Pārslēgšanās uz zemāku pārnesumu 
tiek veikta automātiski, kad auto-
mašīna samazina ātrumu. Kad au-
tomašīna apstājas, tiek automātiski 
atlasīts 1. pārnesums.

• Kad dzinēja apgriezienu skaits 
pietuvojas sarkanajai zonai, trans-
misija automātiski pārslēgsies uz 
augstāku pārnesumu.

• Ja vadītājs nospiež sviru uz + (Uz 
augšu) vai - (Uz leju) pozīciju, ie-
spējams, ka transmisija neveiks 
pieprasīto pārnesuma maiņu, ja 
nākamais pārnesums atrodas ār-
pus pieļaujamā dzinēja apgriezienu 
skaita diapazona. Vadītājam jāveic 
pārnesumu maiņa uz augšu saskaņā 
ar braukšanas apstākļiem, uzmano-
ties, lai dzinēja apgriezienu skaits 
nesasniegto sarkano zonu.

Ātrumu pārslēdzēji (ja ir aprī-
kots)

OPD056015

“Paddle shifter” tipa ātrumu pārslē-
dzēji darbojas, kad pārslēgsvira at-
rodas D (Braukšanas) pozīcijā, vai 
manuālās pārslēgšanas režīmā.
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Ar pārslēgsviru D pozīcijā
Ātrumu pārslēdzējs darbojas, kad 
automašīnas ātrums pārsniedz 10 
km/h.
Pavelciet [+] vai [-] ātrumu pārslēdzē-
ju vienu reizi, lai pārslēgtu attiecīgi 
uz augšu vai uz leju par vienu pār-
nesumu, un sistēma pārslēgsies no 
automātiskā režīma uz manuālo re-
žīmu.
Kad transportlīdzekļa ātrums nepār-
sniedz 10 km/h, ja jūs nospiežat gā-
zes pedāli ilgāk par 5 sekundēm vai 
pārslēdzat pārslēgsviru no D (Brauk-
šana) uz manuālās pārslēgšanas 
režīmu un vēlreiz pārslēdzat to no 
manuālā režīma uz D (Braukšana), 
sistēma mainās no manuālā režīma 
uz automātisko režīmu.

Ar pārslēgsviru manuālās pārslēg-
šanas režīmā 
Pavelciet [+] vai [-] pārslēgsviru, lai 
pārslēgtu vienu pārnesumu uz aug-
šu vai uz leju.

i Informācija 
Ja vadītājs pavelk [+] un [-] ātrumu 
pārslēdzējus vienlaicīgi, iespējams, ka 
pārnesuma maiņa netiks veikta.

Pārslēgsviras aiztura sistēma 
Jūsu drošības dēļ divsajūgu pār-
nesumu kārba ir aprīkota ar pārs-
lēgsviras aiztura sistēmu, kas novērš 
transmisijas pārslēgšanu no P (Stāv-
vieta) uz R (Atpakaļgaita), ja nav no-
spiests bremžu pedālis.
Lai pārslēgtu transmisiju no P (Stāv-
vieta) uz R (Atpakaļgaita):
1. Turiet nospiestu bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet dzinēju vai pagrieziet 

aizdedzes slēdzi ieslēgtā pozīcijā.
3. Pārvietojiet pārslēgsviru.

Pārslēgsviras aiztura atlaišana
Ja pārslēgsviru nav iespējams pār-
vietot no P (Stāvvietas) pozīcijas uz 
R (Atpakaļgaitas) pozīciju pie no-
spiesta bremžu pedāļa, turpiniet tu-
rēt nospiestu bremžu pedāli un vei-
ciet šādas darbības:

1.

OPDE056122

Pagrieziet aizdedzes slēdzi LOCK/
OFF (Bloķēts/Izslēgts) pozīcijā. 

2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Uzmanīgi noņemiet vāciņu (1), kas 

pārsedz pārslēgsviras aiztura pie-
kļuves atveri.
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4. Ievietojiet piemērotu darbarīku 
(piem., skrūvgriezi ar plakanu gal-
viņu) piekļuves atverē, un spiediet 
darbarīku uz leju.

5. Pārvietojiet pārslēgsviru, joprojām 
piespiežot darbarīku.

6. Izņemiet darbarīku no pārslēgsvi-
ras aiztura piekļuves atveres, un 
uzlieciet vāciņu.

7. Nospiediet bremžu pedāli un atkal 
iedarbiniet dzinēju.

Ja nepieciešams izmantot pārs-
lēgsviras aiztura atlaišanas funkci-
ju, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

Aizdedzes atslēgas bloķēšanas 
sistēma (ja ir aprīkots)
Aizdedzes atslēgu var izņemt tikai 
tad, ja pārslēgsvira ir pagriezta P 
(Stāvvietas) pozīcijā.

Novietošana stāvēšanai
Obligāti pilnībā apturiet automašīnu 
un turpiniet turēt nospiestu bremžu 
pedāli. Pārvietojiet pārslēgsviru uz P 
(stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāv-
bremzi un pārvietojiet aizdedzes slē-
dzi uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/
Izslēgts). Paņemiet atslēgu sev līdzi, 
izkāpjot no automašīnas.

 BRĪDINĀJUMS

Ja paliek automašīnā un dzinējs 
darbojas, neturiet gāzes pedāli 
ilglaicīgi nospiestu. Dzinējs vai 
izplūdes sistēma var pārkarst 
un izraisīt ugunsgrēku.
Izplūdes gāzes un izplūdes sis-
tēma ir ļoti karsta. Ieturiet dro-
šu attālumu no izplūdes sistē-
mas komponentiem.
Neapstājieties un nenovietojiet 
automašīnu stāvēšanai virs uz-
liesmojošiem materiāliem, pie-
mēram, sausas zāles, papīra 
vai lapām. Tie var aizdegties un 
izraisīt ugunsgrēku.

Laba braukšanas prakse 
• Nepārvietojiet pārslēgsviru no 

P (Stāvvieta) vai N (Neitrāla) uz 
jebkuru citu pozīciju, kamēr ir no-
spiests gāzes pedālis.
Nepārvietojiet pārslēgsviru uz P 
(Stāvvieta), kamēr automašīna 
pārvietojas. 

• Pirms mēģināt pārslēgties uz R 
(Atpakaļgaita) vai D (Braukšana), 
pārliecinieties, ka automašīna ir 
pilnībā apstājusies.

• Nepārslēdziet pārslēgsviru N (Ne-
itrālā) pozīcijā braukšanas laikā. 
Tādējādi var izraisīt negadījumu 
dzinēja bremzēšanas funkcijas 
zaudēšanas dēļ, kā arī iespējams 
sabojāt transmisiju.
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• Braucot augšup pa kalnu vai lejup 
no kalna, vienmēr ieslēdziet pār-
nesumu pārslēgšanas sviru pozīci-
jā D (Drive), ja braucat uz priekšu, 
vai pozīcijā R (Reverse), ja braucat 
atpakaļgaitā, un pirms braukšanas 
vienmēr pārbaudiet pārnesuma rā-
dītāju instrumenta panelī. Ja brau-
cat atlasītajam pārnesumam pre-
tējā virzienā, dzinējs izslēgsies un 
var tikt izraisīts smags negadījums 
pasliktinātas bremžu darbības re-
zultātā.

• Braukšanas laikā neturiet kāju uz 
bremžu pedāļa. Pat viegla (bet ne-
pārtraukta) nospiešana var izraisīt 
bremžu pārkaršanu, bremžu nodil-
šanu vai pat bremžu atteici.

• Braucot manuālās pārslēgšanas 
režīmā, samaziniet ātrumu, pirms 
pārslēgties uz zemāku pārnesu-
mu. Pretējā gadījumā, ja dzinēja 
apgriezienu skaits atrodas ārpus 
pieļaujamā diapazona, iespējams, 
ka zemākais pārnesums netiek ak-
tivizēts.

• Pametot automašīnu, obligāti ak-
tivizējiet stāvbremzi. Nedrīkst uz-
ticēties vienai pašai transmisijas 
pārvietošanai P (Stāvvietas) pozī-
cijā, lai novērstu automašīnas kus-
tību.

• Braucot uz slidenas virsmas, jābūt 
ļoti uzmanīgam. Esiet īpaši uzma-
nīgi, bremzējot, paātrinoties vai 
mainot pārnesumus. Uz slidenas 
virsmas pēkšņa automašīnas ātru-
ma maiņa var izraisīt piedziņas ri-
teņu saķeres zudumu un sekojošu 
kontroles zaudēšanu pār automa-
šīnu, kas var izraisīt negadījumu..

• Optimālu automašīnas sniegumu 
un degvielas taupīšanu var nodro-
šināt, vienmērīgi nospiežot un at-
laižot gāzes pedāli.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku:
• OBLIGĀTI piesprādzējiet dro-

šības siksnu. Sadursmes ga-
dījumā personai, kas nav pie-
sprādzējusi drošības siksnu, 
ir ievērojami lielāks risks gūt 
smagas traumas vai iet bojā, 
salīdzinot ar personu, kas ir 
pareizi piesprādzējusi drošī-
bas siksnu.

• Pagriezienu veikšanas laikā 
nebrauciet pārāk ātri.

• Neveiciet pārāk ātras stūres 
kustības, piemēram, pēkšņas 
joslas maiņas vai ātrus, asus 
pagriezienus.

• Apgāšanās risks ievērojami 
pieaug, ja zaudējat kontroli 
pār automašīnu, braucot šo-
sejai piemērotā ātrumā. 

• Kontrole bieži zūd tad, ja divi 
vai vairāk riteņi noslīd no ceļa 
un vadītājs pārāk spēcīgi stū-
rē, lai mēģinātu atgriezties uz 
ceļa.
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• Ja automašīna pamet ceļu, 
nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā 
samaziniet ātrumu, un tad ie-
ņemiet pareizo joslu.

• HYUNDAI iesaka ievērot vi-
sus norādītos ātruma ierobe-
žojumus.

i Informācija - Automātiskās 
pārnesuma pazemināšanas 
("kickdown") mehānisms (ja ir 
aprīkots)

Izmantojiet šo mehānismu, lai nodro-
šinātu maksimālu paātrinājumu. No-
spiediet gāzes pedāli līdz grīdai. Au-
tomātiskā ātrumkārba pārslēgsies uz 
zemāku pārnesumu (atkarībā no dzi-
nēja ātruma).
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bREMžu SISTēMA
Bremzes ar pastiprinātāju 
Jūsu automašīna ir aprīkota ar brem-
zēm ar pastiprinātāju, kas automā-
tiski pielāgojas normālam lietošanas 
režīmam.
Ja dzinējs nedarbojas vai dzinējs 
braukšanas laikā tiek izslēgts, pa-
stiprināšana bremzēm nedarbo-
sies. Jūs joprojām varēsiet apturēt 
automašīnu, ar lielāku spēku nekā 
parasti nospiežot bremžu pedāli. To-
mēr apstāšanās distance būs lielāka 
nekā bremzēšanai ar pastiprinātāju.
Ja dzinējs nedarbojas, rezerves 
bremžu jauda tiek daļēji patērēta kat-
ru reizi, kad tiek nospiests bremžu 
pedālis. Nemēģiniet atkārtoti spiest 
bremžu pedāli, ja bremzēšanas pa-
stiprināšana ir atslēgta.
Atkārtota bremžu pedāļa spiešana 
ir atļauta tikai tad, ja nepieciešams 
uzturēt stūrēšanas sniegumu uz sli-
dena ceļa seguma.

 BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasā-
kumi:
• Braukšanas laikā neturiet 

kāju uz bremžu pedāļa. Tas 
izraisa nenormāli augstu 
bremžu temperatūru, pārlieku 
bremžu uzliku un disku nodi-
lšanu, un pieaugošu bremzē-
šanas distanci.

• Braucot lejā par garu vai stā-
vu nogāzi, pārslēdzieties uz 
zemāku pārnesumu un iz-
vairieties no nepārtrauktas 
bremžu lietošanas. Nepār-
traukta bremžu pedāļa no-
spiešana izraisa bremžu pār-
karšanu, turklāt var uz laiku 
izraisīt bremžu snieguma zu-
dumu.

• Slapjas bremzes var ierobe-
žot automašīnas spēju dro-
ši samazināt ātrumu; turklāt 
automašīna var novirzīties uz 
vienu pusi, kad bremzes tiek 
aktivizētas. Viegla bremžu 
pedāļa nospiešana ļauj kon-
statēt, vai bremzes ir šādā 
veidā ietekmētas. Obligāti 
pārbaudiet bremzes šādā vei-
dā pēc braukšanas caur dziļu 
ūdeni. Lai izžāvētu bremzes, 
viegli uzspiediet uz bremžu 
pedāļa, lai uzsildītu brem-
zes, vienlaicīgi uzturot drošu 
ātrumu, braucot uz priekšu, 
līdz bremžu sniegums nor-
malizējas. Nebrauciet ar lielu 
ātrumu, pirms bremzes atkal 
funkcionē pareizi.

PDe MHEV-Latvian.indb   48 2020-07-07   �� 7:48:52



5-49

5

Transportlīdzekļa vadīšana

Diska bremžu nodiluma indi-
kators 
Ja bremžu diski ir nodiluši, un ir ne-
pieciešami jauni bremžu diski, izska-
nēs augstas frekvences skaņas sig-
nāls no priekšējām vai aizmugurējām 
bremzēm. Šī skaņa var izskanēt un 
apklust vai tā var izskanēt katru reizi, 
kad nospiežat bremžu pedāli.
Ņemiet vērā, ka zināmi braukšanas 
apstākļi vai klimatiskie apstākļi var 
izraisīt bremžu čīkstēšanu, kad pir-
mo reizi nospiežat (vai viegli nospie-
žat) bremžu pedāli. Tas ir normāli un 
neliecina par bremžu problēmu.

PIEZĪME

Lai izvairītos no dārgiem bremžu 
remontiem, neturpiniet braukt, ja 
bremžu diski ir nodiluši.

i Informācija 
Obligāti nomainiet bremžu diskus kā 
pilnus priekšējās vai aizmugurējās 
ass komplektus.

Stāvbremze (rokas bremze, ja 
ir aprīkots)

OPD056016

Pametot automašīnu, obligāti aktivi-
zējiet stāvbremzi:
Stingri nospiediet bremžu pedāli.
Pavelciet stāvbremzes sviru līdz ga-
lam uz augšu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku, ne-
lietojiet stāvbremzi, kamēr au-
tomašīna pārvietojas, izņemot 
ārkārtas situācijas. Tādējādi 
var sabojāt bremžu sistēmu un 
izraisīt negadījumu.
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OPD056017

Lai atbloķētu: 
Stingri nospiediet bremžu pedāli.
Nedaudz pavelciet stāvbremzes svi-
ru uz augšu.
Nospiežot atlaišanas pogu (1), nolai-
diet stāvbremzes sviru (2).

Ja stāvbremzi nav iespējams atlaist 
vai ja tās netiek atlaistas pilnībā, mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

 BRĪDINĀJUMS

• Pametot automašīnu vai no-
vietojot to stāvēšanai, obligā-
ti pilnībā apturiet automašīnu 
un turpiniet turēt nospiestu 
bremžu pedāli. Pārvietojiet 
pārslēgsviru uz 1. pārnesumu 
(automašīnai ar manuālo āt-
rumkārbu) vai P (stāvvietas) 
pozīciju (automašīnai ar auto-
mātisko ātrumkārbu / divsajū-
gu ātrumkārbu), tad aktivizē-
jiet stāvbremzi un pārvietojiet 
aizdedzes slēdzi pozīcijā 
LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts).
Automašīna, kurai nav pilnībā 
aktivizēta stāvbremze, var ne-
jauši sākt kustēties un izraisīt 
traumas jums vai citiem.

• Novietojot automašīnu stā-
vēšanai nogāzē, bloķējiet ri-
teņus, lai novērstu automašī-
nas noripošanas iespēju.

• NEDRĪKST ļaut personām, 
kas neizprot automašīnas 
darbību, pieskarties stāv-
bremzei. Ja stāvbremze tiek 
atlaista nejauši, pastāv sma-
gu traumu risks.

• Atlaidiet stāvbremzi tikai tad, 
kad sēžat automašīnas iekš-
pusē un jūsu kāja stingri no-
spiež bremžu pedāli.

•
PIEZĪME

Nespiediet gāzes pedāli, kamēr 
stāvbremze ir aktivizēta. Ja no-
spiežat gāzes pedāli, kamēr ir  
aktīva stāvbremze, izskanēs brī-
dinājuma signāls. Var tikt izrai-
sīti bojājumi stāvbremzei.

• Braukšana ar aktivizētu stāv-
bremzi var izraisīt bremžu sis-
tēmas pārkaršanu un pāragru 
bremžu komponentu nodilšanu 
vai bojājumus. Pirms brauk-
šanas pārliecinieties, ka stāv-
bremze ir atlaista un bremžu brī-
dinājuma gaisma nedeg.
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WK-23

Pārbaudiet stāvbrem-
zes brīdinājuma lampi-
ņas darbību, pagriežot 
aizdedzes slēdzi uz 
ieslēgtu pozīciju (neie-
slēdziet dzinēju).

Šī lampiņa iedegas, kad stāvbremze 
tiek aktivizēta un aizdedzes slēdzis ir 
pagriezts START vai ieslēgtā pozīci-
jā.
Pirms braukšanas pārliecinieties, ka 
stāvbremze ir atlaista un stāvbrem-
zes brīdinājuma gaisma nedeg.
Ja stāvbremzes brīdinājuma lam-
piņa joprojām deg, kad stāvbremze 
ir atlaista un dzinējs darbojas, tas 
norāda, ka iespējama kļūda brem-
žu sistēmas darbībā. Nepieciešams 
nekavējoties pievērst uzmanību šai 
problēmai.
Ja iespējams, nekavējoties pārstā-
jiet braukt ar automašīnu. Ja tas nav 
iespējams, brauciet ļoti uzmanīgi un 
turpiniet braukt tikai tik ilgi, cik nepie-
ciešams, lai nokļūtu vietā, kur auto-
mašīnu var droši novietot.

Elektroniskā stāvbremze (EPB) 
(ja ir aprīkots)
Stāvbremzes aktivizēšana

OPD056018

Lai aktivizētu EPB (elektronisko 
stāvbremzi):
1. Nospiediet bremžu pedāli.
2. Pavelciet ESB slēdzi uz augšu. 
Pārliecinieties, ka iedegas stāvbrem-
zes brīdinājuma gaisma. 

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku, ne-
lietojiet EPB, kamēr automa-
šīna pārvietojas, izņemot ār-
kārtas situācijas. Tādējādi var 
sabojāt bremžu sistēmu un iz-
raisīt negadījumu.
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Stāvbremzes atlaišana

OPD056019

Lai atlaistu EPB (elektronisko stāv-
bremzi), nospiediet EPB slēdzi šādā 
stāvoklī:
• Pārvietojiet dzinēja iedarbināša-

nas/izslēgšanas pogu pozīcijā ON 
(ieslēgts).

• Nospiediet bremžu pedāli.
Pārliecinieties, ka izdziest stāvbrem-
zes brīdinājuma gaisma.

Lai automātiski atlaistu EPB (elek-
tronisko stāvbremzi):
• Pārvietojiet ātrumu pārslēgsviru 

pozīcijā P (stāvvieta)
Kamēr dzinējs darbojas, nospie-
diet bremžu pedāli un pārslēdzie-
ties no pozīcijas P (stāvvieta) uz R 
(atpakaļgaita) vai D (braukšana).

• Pārvietojiet ātrumu pārslēgsviru 
pozīcijā N (Neitrāla)
Kamēr dzinējs darbojas, nospie-
diet bremžu pedāli un pārslēdzie-
ties no pozīcijas N (neitrāla) uz R 
(atpakaļgaita) vai D (braukšana).

• Manuālās ātrumkārbas automašī-
na
1. Pārliecinieties, ka drošības siks-

nas ir piesprādzētas un durvis, 
dzinēja pārsegs un atveramais 
borts ir aizvērts.

2. Kamēr dzinējs darbojas, nospie-
diet sajūgu un pārvietojiet pārs-
lēgsviru uz 1 (pirmo) pārnesumu 
vai pozīciju R (atpakaļgaita).

3. Nospiediet gāzes pedāli, vienlai-
cīgi atlaižot sajūgu. 

• Transportlīdzeklis ar automātisko 
ātrumkārbu / divsajūgu ātrumkārbu
1. Pārliecinieties, ka drošības siks-

nas ir piesprādzētas un durvis, 
dzinēja pārsegs un atveramais 
borts ir aizvērts.

2. Kamēr dzinējs darbojas, no-
spiediet bremžu pedāli un pār-
slēdzieties no pozīcijas P (stāv-
vieta) uz R (atpakaļgaita) vai D 
(braukšana).

3. Nospiediet gāzes pedāli.
Pārliecinieties, ka izdziest stāvbrem-
zes brīdinājuma gaisma.

•
i Informācija 
Drošības labad varat aktivizēt EPB 
arī tad, kad dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas poga ir izslēgtā pozīci-
jā, tomēr jūs to nevarat atlaist. 

• Drošības apsvērumu dēļ, braucot 
lejā pa nogāzi vai braucot atpakaļ-
gaitā, nepieciešams nospiest bremžu 
pedāli un atlaist stāvbremzi manuā-
li, izmantojot EPB slēdzi.
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i Informācija - Manuālā ātrum-
kārba

Iedarbinot transportlīdzekli, kam 
pievienota piekabe un kas atrodas 
kalnā vai slīpā nogāzē, tas var ne-
daudz pārvietoties atpakaļ. Lai to no-
vērstu, ievērojiet tālāk sniegtos norā-
dījumus.
1. Nospiediet sajūgu un izvēlieties 

pārnesumu.
2. Turpiniet vilkt EPB slēdzi uz aug-

šu.
3. Nospiediet gāzes pedāli un lēni at-

laidiet sajūgu. 
4. Ja transportlīdzeklis uzsāk kustību 

ar pietiekamu braukšanas jaudu, 
atlaidiet EPB slēdzi. 

Neizmantojiet iepriekš aprakstīto 
procedūru, ja braucat pa līdzenu ceļu. 
Transportlīdzeklis var pēkšņi uzsākt 
kustību uz priekšu.

•
PIEZĪME

Ja stāvbremzes brīdinājuma 
gaisma joprojām deg, lai gan 
EPB ir atlaista, iesakām nogādāt 
sistēmu uz pārbaudi pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja.

• Nebrauciet ar automašīnu, ja ir 
aktivizēta EPB. Tas var izraisīt 
pārlieku bremžu disku un brem-
žu rotora nodilumu.

EPB (elektroniskā stāvbremze) var 
tikt aktivizēta automātiski, ja: 
• to pieprasa citas sistēmas
• Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kamēr 

darbojas automātiskās noturēša-
nas sistēma, EPB tiks aktivizēta 
automātiski.

Brīdinājuma paziņojumi

OPDE056130

Lai atlaistu EPB, piesprādzējiet 
drošības jostu, aizveriet durvis, 
dzinēja pārsegu un bagāžas noda-
lījumu.
• Ja mēģināsiet braukt, kamēr EPB 

ir aktivizēta, izskanēs brīdinājuma 
signāls un parādīsies paziņojums. 

• Ja vadītājs atsprādzē drošības 
siksnu vai atver dzinēja pārsegu 
vai atveramo bortu, izskanēs brīdi-
nājuma signāls un parādīsies pa-
ziņojums. 

• Ja tiek konstatēta automašīnas 
problēma, var izskanēt brīdināju-
ma signāls un parādīties paziņo-
jums. 
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Ja tā notiek, nospiediet bremžu pe-
dāli un atlaidiet EPB, nospiežot EPB 
slēdzi. 

 BRĪDINĀJUMS

• Pametot automašīnu vai no-
vietojot to stāvēšanai, obligā-
ti pilnībā apturiet automašīnu 
un turpiniet turēt nospiestu 
bremžu pedāli.
Pārvietojiet pārslēgsviru po-
zīcijā P (stāvvieta), nospie-
diet EPB slēdzi un pēc tam 
nospiediet dzinēja iedarbinā-
šanas/apturēšanas slēdzi po-
zīcijā OFF (izslēgts). Izkāpjot 
no automašīnas, ņemiet vie-
do atslēgu līdzi.
Ja automašīna nav pilnībā 
pārslēgta uz P (Stāvvieta) ar 
ieslēgtu stāvbremzi, pastāv 
risks, ka tā var sākt kustēties 
un izraisīt traumas jums vai 
citiem.

• NEDRĪKST ļaut personām, 
kas neizprot automašīnas 
darbību, pieskarties EPB slē-
dzim. Nejauši atlaižot EPB, 
pastāv smagu traumu gūša-
nas risks.

• Atlaidiet EPB tikai tad, kad 
sēžat automašīnas iekšpusē 
un jūsu kāja stingri nospiež 
bremžu pedāli.

•
PIEZĪME

Nespiediet gāzes pedāli, kamēr 
stāvbremze ir aktivizēta. Ja no-
spiežat gāzes pedāli, kamēr 
EPB ir aktivizēta, izskanēs brīdi-
nājuma signāls un parādīsies 
paziņojums. Var tikt izraisīti bo-
jājumi stāvbremzei.

• Braukšana ar aktivizētu stāv-
bremzi var izraisīt bremžu sis-
tēmas pārkaršanu un pāragru 
bremžu komponentu nodilšanu 
vai bojājumus. Pirms braukša-
nas pārliecinieties, ka EPB ir 
atlaista un nedeg stāvbremzes 
brīdinājuma gaisma.

•
i Informācija 
Lietojot vai atlaižot EPB, var būt 
dzirdama klikšķim līdzīga skaņa. 
Tas ir normāli un norāda, ka EPB 
darbojas pareizi.

• Ja atstājat savas atslēgas pie stāv-
vietas sarga, neaizmirstiet informēt 
viņu par to, kā lietot EPB.
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� B tips� A tips

OTLE055028/OLFH044408L

Automātiskās noturēšanas (AUTO 
HOLD) sistēmas deaktivizēšana. 
Nospiediet bremžu pedāli
Ja pāreja no automātiskās noturēša-
nas uz EPB nedarbojas pareizi, iz-
skanēs skaņas signāls un parādīsies 
paziņojums. 

� B tips� A tips

OLF054131N/OLF044411N

Automātiski bloķēta stāvbremze
Ja EPB tiek aktivizēta, kamēr darbo-
jas automātiskās noturēšanas sistē-
ma, izskanēs brīdinājuma signāls un 
parādīsies paziņojums. 

EPB darbības traucējumu indi-
kators (ja ir aprīkots)

� B tips� A tips

OPD056021/OPD056074

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas, no-
spiežot dzinēja START/STOP pogu 
ieslēgtā pozīcijā, un izdziest apmē-
ram 3 sekunžu laikā, ja sistēma dar-
bojas normāli.
Ja EPB darbības traucējumu indika-
tors nenodziest, iedegas braukša-
nas laikā vai neiedegas, kad dzinēja 
iedarbināšanas/apturēšanas poga 
tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā, tas 
norāda, ka iespējami EPB darbības 
traucējumi.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.
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EPB darbības traucējumu indikators 
var iedegties, kad iedegas ESC indi-
kators, norādot, ka ESC nedarbojas 
pareizi, tomēr tas nenorāda uz EPB 
darbības traucējumiem.

•
PIEZĪME

Ja EPB brīdinājuma lampiņa 
joprojām deg, mēs iesakām no-
gādāt sistēmu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. 

• Ja stāvbremzes brīdinājuma 
gaisma neiedegas vai mirgo, lai 
gan EPB slēdzis ir pavilkts uz 
augšu, iespējams, ka EPB nav 
aktivizēta.

• Ja stāvbremzes brīdinājuma 
gaisma mirgo, kad ir iedegusies 
EPB brīdinājuma lampiņa, no-
spiediet slēdzi un pavelciet to 
uz augšu. Atkārtojiet šo darbību 
vēl vienu reizi. Ja EPB brīdinā-
jums nedarbojas, mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.

Avārijas bremzēšana
Ja braukšanas laikā konstatējat 
bremžu pedāļa darbības problēmas, 
iespējams veikt avārijas bremzēša-
nu, pavelkot EPB slēdzi uz augšu un 
turot to šādā pozīcijā. Bremzēšana 
iespējama tikai tad, ja EPB slēdzis 
tiek turēts. Tomēr bremzēšanas dis-
tance var būt garāka nekā parasti.

 BRĪDINĀJUMS

Stāvbremzi automašīnas kus-
tības laikā drīkst lietot tikai ār-
kārtas situācijās. Tādējādi var 
sabojāt bremžu sistēmu un iz-
raisīt smagu negadījumu.

i Informācija 
Avārijas bremzēšanas laikā iedegsies 
stāvbremzes brīdinājuma lampiņa, 
norādot, ka sistēma darbojas.

PIEZĪME

Ja nepārtraukti ir manāms troks-
nis vai deguma smaka, kad lietojat 
EPB avārijas bremzēšanai, iesa-
kām nogādāt sistēmu uz pārbaudi 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītā-
ja.

Ja EPB (elektronisko stāvbremzi) 
neizdodas atlaist
Ja EPB neizdodas atlaist manuāli, 
iesakām uzkraut automašīnu uz auto 
evakuatora un nogādāt to pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja, lai veiktu 
sistēmas pārbaudi.

PDe MHEV-Latvian.indb   56 2020-07-07   �� 7:48:53



5-57

5

Transportlīdzekļa vadīšana

Automātiskā noturēšana (ja ir 
aprīkots)
Automātiskā noturēšanas sistēma 
uztur automašīnu nekustīgu arī tad, 
ja bremzes pedālis nav nospiests, 
pēc tam, kad vadītājs ir pilnībā aptu-
rējis automašīnu ar bremzes pedāļa 
palīdzību.

Lai aktivizētu: 

1.

OPD056022

Balts

Kamēr vadītāja durvis, dzinēja 
pārsegs un bagāžas nodalījums 
ir aizvērts, piesprādzējiet vadītāja 
puses drošības siksnu vai nospie-
diet bremžu pedāli un pēc tam 
slēdzi [AUTO HOLD] (automātis-
kā noturēšana). Iedegsies baltais 
AUTO HOLD indikators, un sistē-
ma pārslēgsies gaidstāves režī-
mā. 

2.

OPD056023

Balts

Zaļš

Kad pilnībā apturat automašīnu, 
nospiežot bremzes pedāli, Auto-
mātiskās noturēšanas sistēma uz-
turēs bremžu spiedienu, novēršot 
automašīnas kustības iespēju. In-
dikators mainās no baltās uz zaļo 
krāsu.  

3. Automašīna nekustēsies arī tad, 
ja atlaidīsiet bremžu pedāli.  

4. Ja ir aktivizēta EPB (elektroniskā 
stāvbremze), Automātiskās notu-
rēšanas sistēma tiks atbloķēta.
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Lai atbloķētu: 
• Ja vadītājs nospiež gāzes pedā-

li, kamēr  pārslēgsvira atrodas D 
(Braukšanas), R (atpakaļgaitas) 
vai manuālās pārslēgšanas režī-
mā, Automātiskā noturēšana tiks 
atbloķēta automātiski, un automa-
šīna uzsāks kustību. AUTO HOLD 
indikators pāriet no zaļās uz balto 
krāsu. 

• Ja automašīna tiek restartēta, iz-
mantojot kruīza kontroles pārs-
lēgšanas slēdzi (RES+ vai SET-), 
kamēr darbojas Automātiskā no-
turēšana un kruīza kontrole, tad 
Automātiskā noturēšana tiks atblo-
ķēta, neatkarīgi no gāzes pedāļa 
darbības. AUTO HOLD indikators 
pāriet no zaļās uz balto krāsu (ja 
aprīkota kruīza kontroles sistēma).

 BRĪDINĀJUMS

Ja Automātiskā noturēšana tiek 
automātiski atbloķēta, nospie-
žot gāzes pedāli, neaizmirstiet 
pārbaudīt, kas notiek automašī-
nas apkārtnē. 
Lēnām nospiediet gāzes pedā-
li, lai nodrošinātu vienmērīgu 
startu.

Lai to atceltu: 

1.

OPD056024

Gaisma izslēgta

Nospiediet bremžu pedāli.
2. Nospiediet [AUTO HOLD] (Auto-

mātiskās noturēšanas) slēdzi.
AUTO HOLD indikators izdzisīs.
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 BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu negaidītu un pēkš-
ņu automašīnas kustību, OBLI-
GĀTI nospiediet bremžu pedāli, 
lai atceltu Automātisko noturē-
šanu, kad:
- Braucat lejā pa nogāzi.
- Braucat atpakaļgaitā.
- Novietojat automašīnu stāvē-

šanai.

•
i Informācija 
Automātiskā noturēšana nedarbo-
jas, ja:
- Ir atsprādzēta vadītāja drošības 

siksna un vadītāja puses durvis ir 
atvērtas.

- Ir atvērts dzinēja pārsegs
- Pārslēgsvira atrodas P (Stāvvieta) 

vai R (Atpakaļgaita) pozīcijā
- Ir aktīva elektroniskā stāvbrem-

ze.
• Rūpējoties par jūsu drošību, auto-

mātiskā noturēšana automātiski 
pārslēdzas uz elektronisko stāv-
bremzi, ja:
- Ir atsprādzēta vadītāja drošības 

siksna un vadītāja puses durvis ir 
atvērtas.

- Tiek atvērts dzinēja pārsegs, ka-
mēr pārslēgsvira atrodas pozīcijā 
D (braukšana).

- Automašīna stāv ilgāk par 10 mi-
nūtēm.

- Automašīna apstājas uz stāvas no-
gāzes.

- Automašīna pārvietojas vairākas 
reizes.

Šajos gadījumos iedegas stāvbrem-
zes brīdinājuma lampiņa, AUTO 
HOLD indikators pāriet no zaļās uz 
balto krāsu, un izskan skaņas sig-
nāls, informējot vadītāju, ka EPB 
(elektroniskā stāvbremze) ir auto-
mātiski aktivizēta. Pirms brauk-
šanas atsākšanas nospiediet kājas 
bremžu pedāli, pārbaudiet apkārt-
ni un manuāli atlaidiet stāvbremzi, 
izmantojot EPB slēdzi.

• Darbinot Automātiskās noturēša-
nas sistēmu, var būt dzirdams me-
hānisks troksnis. Tas ir nor-
māli.

PIEZĪME

Ja AUTO HOLD indikators maina 
krāsu uz dzeltenu, tas nozīmē, ka 
Automātiskā noturēšana nedar-
bojas pareizi. Mēs iesakām sazi-
nāties ar pilnvarotu HYUNDAI iz-
platītāju.
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 BRĪDINĀJUMS

• Kad iedarbināt automašīnu, 
nospiediet gāzes pedāli lē-
nām.

• Rūpējoties par savu drošību, 
atceliet Automātisko noturē-
šanu, kad braucat lejā pa no-
gāzi, braucat atpakaļgaitā vai 
novietojat automašīnu stāvē-
šanai.

PIEZĪME

Ja pastāv kļūda vadītāja durvju 
vai dzinēja pārsega atvēršanas 
detektēšanas sistēmas darbībā, 
iespējams, ka Automātiskā notu-
rēšana var nedarboties pareizi.
Mēs iesakām sazināties ar pilnva-
rotu HYUNDAI izplatītāju.

Brīdinājuma paziņojumi
� B tips� A tips

OLF054131N/OLF044411N

Automātiski bloķēta stāvbremze
Ja EPB tiek aktivizēta, kamēr darbo-
jas automātiskās noturēšanas sistē-
ma, izskanēs brīdinājuma signāls un 
parādīsies paziņojums.

� B tips� A tips

OTLE055028/OLFH044408L

Automātiskās noturēšanas (AUTO 
HOLD) sistēmas deaktivizēšana. 
Nospiediet bremžu pedāli
Ja pāreja no automātiskās noturēša-
nas uz EPB nedarbojas pareizi, iz-
skanēs skaņas signāls un parādīsies 
paziņojums. 
Ja tiek parādīts šis paziņojums, ie-
spējams, ka Automātiskā noturēša-
na un elektroniskā stāvbremze var 
nedarboties. Rūpējoties par savu 
drošību, nospiediet bremžu pedāli.
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� B tips� A tips

OLF054127N/OLF044407N

Nospiediet bremžu pedāli, lai deak-
tivizētu Automātisko noturēšanu.
Ja brīdī, kad atbloķējat automātisko 
noturēšanu, nospiežot [AUTO HOLD] 
slēdzi, nav nospiests bremžu pedā-
lis, izskanēs brīdinājuma signāls un 
parādīsies paziņojums.

OPDE058108

Nav izpildīti Automātiskās noturē-
šanas nosacījumi. Aizveriet durvis 
un dzinēja pārsegu
Ja brīdī, kad nospiežat [AUTO 
HOLD] slēdzi, vadītāja durvis un dzi-
nēja pārsegs nav aizvērts, izskanēs 
brīdinājuma signāls un parādīsies 
paziņojums LCD displejā. Šajā brīdī 
pēc vadītāja durvju un dzinēja pār-
sega aizvēršanas nospiediet pogu 
[AUTO HOLD].

Antibloķēšanas bremžu sistē-
ma (ABS)

 BRĪDINĀJUMS

Antibloķēšanas bremžu sistē-
ma (ABS) vai Elektroniskā sta-
bilitātes vadība (ESC) nevar no-
vērst negadījumus, ko izraisa 
nepareizi vai bīstami vadītāja 
veiktie manevri. Lai gan šīs sis-
tēmas uzlabo kontroli pār auto-
mašīnu avārijas bremzēšanas 
laikā, ir obligāti jāuztur drošs 
attālums no automašīnas līdz 
priekšmetiem, kas atrodas tās 
priekšā. Ekstremālu ceļa aps-
tākļu laikā ir obligāti jāsamazi-
na braukšanas ātrums. Zemāk 
aprakstītajos ceļa apstākļos  
bremzēšanas ceļš transportlī-
dzekļiem, kas aprīkoti ar ABS 
vai ESC, var būt garāks nekā 
transportlīdzekļiem bez šīm 
sistēmām.
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Brauciet ar zemāku ātrumu šā-
dās situācijās:
• Nelīdzeni, grants vai apsnigu-

ši ceļi.
• Bedres uz ceļa vai ceļa virs-

mas augstuma atšķirības.
• Uz jūsu automašīnas ir uzstā-

dītas riepu ķēdes.
Nav ieteicams testēt ar ABS vai 
ESC aprīkota transportlīdzek-
ļa drošības funkcijas, braucot 
lielā ātrumā vai veicot pagrie-
zienus lielā ātrumā. Tas var ap-
draudēt jūs un citus.

ABS ir elektroniska bremzēšanas 
sistēma, kas palīdz novērst bremzē-
šanas buksēšanu. ABS ļauj vadītā-
jam vienlaicīgi stūrēt un bremzēt.

ABS lietošana  
Lai gūtu maksimālu labumu no ABS 
ārkārtas situācijās, nemēģiniet mai-
nīt bremžu spiedienu, un nemēģiniet 
atkārtoti spiest bremžu pedāli. No-
spiediet bremžu pedāli pēc iespējas 
stingrāk.
Ja izmantojat bremzes apstākļos, 
kuros iespējama riteņu bloķēšanās, 
iespējams, var būt dzirdams troksnis 
no bremžu puses vai jūtat, ka riteņi 
bloķējas, spiežot bremžu pedāli. Tas 
ir normāli, un nozīmē, ka ir aktivizēta 
ABS.
ABS nesamazina ne bremzēšanas 
laiku, ne bremzēšanas ceļu.
Obligāti ieturiet drošu attālumu no 
priekšā braucošā transportlīdzekļa.
ABS nevar novērst slīdēšanu, ko iz-
raisa pēkšņa virziena maiņa, piemē-
ram, pārāk ātri veicot pagriezienu vai 
pēkšņi mainot joslu. Vienmēr brau-
ciet drošā ātrumā, atbilstoši ceļa un 
klimata apstākļiem.

ABS nevar novērst stabilitātes zudu-
mu. Pēkšņas bremzēšanas laikā stū-
rēšana jāveic uzmanīgi. Ļoti spēcīga 
vai pēkšņa stūres pagriešana par 
spīti ABS lietošanai var izraisīt auto-
mašīnas virziena maiņu un iebrauk-
šanu pretējā joslā vai nobraukšanu 
no ceļa.
Uz neasfaltētiem vai nelīdzeniem 
ceļiem, antibloķēšanas bremžu sis-
tēmas darbība var izraisīt garāku 
bremzēšanas ceļu salīdzinājumā ar 
transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 
tradicionālo bremžu sistēmu.
ABS brīdinājuma gaisma ( ) paliek 
iedegta dažas sekundes pēc aizde-
dzes slēdža  pagriešanas ieslēgtā 
pozīcijā. Šajā laikā ABS veic automā-
tisko diagnostiku - gaisma izdziest, ja 
diagnostikas rezultāti ir apmierinoši. 
Ja gaisma neizdziest, iespējams, ka 
ABS ir konstatēta problēma. Mēs ie-
sakām pēc iespējas ātrāk sazināties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.
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 BRĪDINĀJUMS

Ja ABS brīdinājuma gaisma 
( ) iedegas un neizdziest, ie-
spējams, ka ABS ir konstatēta 
problēma. Bremzes ar pastip-
rinātāju darbosies kā parasti. 
Lai mazinātu nopietnu traumu 
vai nāves risku, iesakām pēc 
iespējas ātrāk sazinieties ar 
pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

PIEZĪME

Ja braucat pa ceļu, ar kuru ir slikta 
saķere, piemēram, pa apledojušu 
ceļu, un nepārtraukti izmantojat 
bremzes, arī ABS būs aktīva ne-
pārtraukti, un var iedegties ABS 
brīdinājuma indikators ( ). Aptu-
riet automašīnu drošā vietā un iz-
slēdziet dzinēju.
Atkal iedarbiniet dzinēju. Ja ABS 
brīdinājuma gaisma izdziest, tas 
nozīmē, ka jūsu ABS sistēma dar-
bojas normāli. 
Pretējā gadījumā, iespējams, 
ka ABS sistēmai ir konstatēts 
defekts. Mēs iesakām pēc iespē-
jas ātrāk sazināties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju.

i Informācija 
Ja mēģināt iedarbināt savu automašī-
nu ar citas automašīnas palīdzību, jo 
ir izlādējies akumulators, vienlaicīgi 
var iedegties arī ABS brīdinājuma 
indikators ( ). To izraisa zems aku-
mulatora spriegums. Tas nenozīmē, 
ka ABS sistēmā strādā nepareizi. Uz-
lādējiet akumulatoru, pirms braukt 
ar automašīnu.

PDe MHEV-Latvian.indb   63 2020-07-07   �� 7:48:55



5-64

Transportlīdzekļa vadīšana    

Elektroniskā stabilitātes vadī-
ba (ESC) (ja ir aprīkots)

OPDE058502

Elektroniskās stabilitātes vadības 
(ESC) sistēma palīdz stabilizēt auto-
mašīnu pagriezienu veikšanas laikā. 
ESC pārbauda, kurā virzienā jūs 
stūrējat un kurā virzienā automašī-
na faktiski brauc. ESC var aktivizēt 
bremžu spiedienu noteiktām auto-
mašīnas bremzēm un var iejaukties 
dzinēja vadības sistēmas darbībā, 
lai palīdzētu vadītājam noturēt auto-
mašīnu vēlamajā kursā. Šī sistēma 
neaizvieto drošu braukšanas praksi. 
Obligāti pielāgojiet braukšanas ātru-
mu un braukšanas stilu ceļa apstāk-
ļiem.

 BRĪDINĀJUMS

Ātrums jāpielāgo ceļa apstāk-
ļiem, jo īpaši pagriezienu veik-
šanas laikā. ESC sistēma nevar 
novērst negadījumu iespēju. 
Pārlieku ātri veikti pagriezieni, 
pēkšņi manevri un hidroplanē-
šana pa mitru virsmu var izrai-
sīt smagus negadījumus.

ESC darbība  
ESC ieslēgtā stāvoklī
Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts 
ieslēgtā pozīcijā, ESC un ESC OFF 
(Izslēgts) indikatora gaismas iedeg-
sies uz apmēram trīs sekundēm un 
tad izdzisīs, un pēc tam tiks ieslēgta 
ESC.

Darbības laikā
Ja ESC darbojas, mirgo 
ESC indikatora gaisma:

• Ja izmantojat bremzes apstākļos, 
kuros iespējama riteņu bloķēša-
nās, iespējams, var būt dzirdams 
troksnis no bremžu puses vai jūtat, 
ka riteņi bloķējas, spiežot bremžu 
pedāli. Tas ir normāli, un nozīmē, 
ka ir aktivizēta ESC sistēma.

• Ja ESC sistēma ir aktīva, dzinēja 
reakcija uz gāzes pedāli var atšķir-
ties no reakcijas normālos apstāk-
ļos.
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• Ja ESC aktivizēšanas brīdī ir aktī-
va Kruīza kontrole, Kruīza kontrole 
tiek automātiski atslēgta. Kruīza 
kontroli var atkārtoti aktivizēt, kad 
to ļauj darīt ceļa apstākļi. Skatiet 
"Kruīza kontroles sistēma" tālāk 
šajā nodaļā (ja ir aprīkots).

• #Izbraucot no dubļiem vai braucot 
uz slidena ceļa, dzinēja apgriezie-
nu skaits var nepieaugt arī tad, ja 
dziļi nospiežat gāzes pedāli. Tas 
notiek tādēļ, ka tiek uzturēta au-
tomašīnas stabilitāte un vilce - tas 
neliecina par problēmas pastāvē-
šanu.

ESC izslēgtā stāvoklī
Lai atceltu ESC darbību:

• 1. stāvoklis
Uz īsu brīdi nospiediet ESC OFF 
(Izslēgšanas) pogu.  Iedegsies ESC 
OFF indikatora gaisma un paziņo-
jums “Traction Control disabled” (At-
spējota vilces vadība). Šajā stāvoklī 
ESC vilces vadības funkcija (dzinēja 
pārvaldība) ir atspējota, tomēr ESC 
bremžu vadības funkcija (bremžu 
pārvaldība) joprojām darbojas.

• 2. stāvoklis
Turiet ESC OFF pogu nospiestu il-
gāk par 3 sekundēm. Iedegsies ESC 
OFF indikatora gaisma un paziņo-
jums “Traction & Stability Control di-
sabled” (Atspējota vilces un stabilitā-
tes vadība), un izskanēs brīdinājuma 
signāls. Šajā stāvoklī gan ESC vilces 
vadības funkcija (dzinēja pārvaldī-
ba), gan ESC bremžu vadības funk-
cija (bremžu pārvaldība) ir atslēgta.
Ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts 
LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts) pozīci-
jā, kad ESC ir izslēgta, ESC paliek iz-
slēgta. Kad automašīna tiek atkārtoti 
iedarbināta, ESC automātiski atkal 
ieslēgsies.
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Indikatoru gaismas 

� ESC OFF indikatora lampiņa (iedegas)

� ESC indikatora lampiņa (mirgo)

Ja aizdedzes slēdzis atrodas ieslēg-
tā pozīcijā, iedegas ESC indikatora 
gaisma, kas brīdi vēlāk izslēdzas, ja 
ESC sistēma darbojas normāli.
ESC darbības laikā ESC indikators 
mirgo.
Ja ESC indikatora gaisma paliek ie-
slēgta, iespējams, ka jūsu automašī-
nas ESC sistēmai ir konstatēta prob-
lēma. Ja šis brīdinājuma indikators 
deg, mēs iesakām pēc iespējas āt-
rāk nogādāt automašīnu uz pārbaudi 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

ESC OFF indikatora gaisma iede-
gas, kad ESC tiek izslēgta, izmanto-
jot pogu.

 BRĪDINĀJUMS

Ja ESC indikators mirgo, tas 
norāda, ka ESC ir aktīva:
Brauciet lēnām un NEKĀDĀ 
GADĪJUMĀ nemēģiniet paātri-
nāties. NEDRĪKST izslēgt ESC, 
kamēr ESC indikators mirgo, 
pretējā gadījumā varat zaudēt 
kontroli pār automašīnu, izrai-
sot negadījumu.

PIEZĪME

Braukšana ar dažāda izmēra rite-
ņiem un riepām var izraisīt ESC 
sistēmas kļūmi. Pirms riepu no-
maiņas pārliecinieties, ka visi čet-
ri riteņi un riepas ir vienāda izmē-
ra. Nedrīkst braukt ar automašīnu, 
kurai uzstādīti dažāda izmēra rite-
ņi vai riepas.

ESC izslēgta stāvokļa lietošana  
Braukšanas laikā    
ESC izslēgto režīmu var uz brīdi lie-
tot, lai atbrīvotu automašīnu, kas ie-
sprūdusi sniegā vai dubļos - uz laiku 
atslēdzot ESC darbību, iespējams 
uzturēt riteņu griezes momentu.
Lai izslēgtu ESC, braucot pa līdzenu 
ceļu, nospiediet ESC OFF (Izslēgša-
nas) pogu.
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PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu izraisī-
šanas transmisijai:
• Neļaujiet vienas ass ritenim vai 

riteņiem pārlieku griezties, ka-
mēr deg ESC, ABS un stāvbrem-
zes brīdinājuma lampiņas. Tādā 
gadījumā automašīnas garantija 
nesegs nepieciešamo remon-
tu. Samaziniet dzinēja jaudu un 
izvairieties no pārliekas riteņu 
griešanās, kamēr minētās lam-
piņas deg.

• Darbinot automašīnu ar dinamo-
metru, pārliecinieties, ka ESC ir 
izslēgta (deg ESC OFF indikato-
ra gaisma).

i Informācija 
ESC izslēgšana neietekmē ABS vai 
standarta bremžu sistēmas darbību.

Automašīnas stabilitātes vadī-
ba (VSM) (ja ir aprīkots)  
Automašīnas stabilitātes vadība 
(VSM) ir Elektroniskās stabilitātes 
vadības (ESC) funkcija. Tā palīdz 
saglabāt automašīnas stabilitāti pēk-
šņas paātrināšanās vai bremzēša-
nas laikā uz slapja, slidena vai nelī-
dzena ceļa, t.i., situācijā, kurā vilce 
var pēkšņi tikt nevienmērīgi sadalīta 
starp četriem riteņiem.

 BRĪDINĀJUMS

Izmantojot Automašīnas stabi-
litātes vadību (VSM), jāpiemēro 
šādi drošības pasākumi:
• OBLIGĀTI pārbaudiet ātrumu 

un attālumu no priekšā brau-
cošās automašīnas. VSM sis-
tēma neaizvieto drošu brauk-
šanas praksi.

• Braukšanas ātrums jāpielāgo 
ceļa apstākļiem. VSM sistēma 
nevar novērst negadījumu ie-
spēju. Pārāk liels ātrums slik-
tos laika apstākļos, uz slide-
niem vai nelīdzeniem ceļiem 
var izraisīt smagus negadīju-
mus.

VSM darbība
VSM ieslēgtā stāvoklī
VSM darbojas, ja: 
• Ir ieslēgta Elektroniskā stabilitātes 

vadība (ESC).
• Automašīnas ātrums pārsniedz ap-

mēram 15 km/h (9 jūdz./h) uz ceļa 
līkuma. 

• Automašīnas ātrums pārsniedz ap-
mēram 20 km/h (12 jūdz./h), veicot 
bremzēšanu uz nelīdzena ceļa se-
guma.

Darbības laikā 
Ja izmantojat bremzes apstākļos, 
kuros iespējama ESC sistēmas ak-
tivizēšana, iespējams, ka var būt 
dzirdams troksnis no bremžu puses 
vai jūtat, ka riteņi bloķējas, spiežot 
bremžu pedāli. Tas ir normāli, un no-
zīmē, ka ir aktivizēta VSM sistēma.
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i Informācija 
VSM nedarbojas: 
• Braucot uz ceļa ar gradientu vai slī-

pumu.
• Braucot  atpakaļgaitā.
• Kad ir iedegusies ESC OFF (Iz-

slēgts) indikatora gaisma. 
• Ir iedegusies vai mirgo EPS (Stūres 

iekārtas ar pastiprinātāju) brīdinā-
juma gaisma ( ). 

 BRĪDINĀJUMS

Ja ESC indikatora gaisma 
( ) vai EPS brīdinājuma gais-
ma ( ) paliek ieslēgta vai 
mirgo, iespējams, ka jūsu au-
tomašīnas VSM sistēmai ir kon-
statēta problēma. Ja šis brī-
dinājuma indikators deg, mēs 
iesakām pēc iespējas ātrāk no-
gādāt automašīnu uz pārbaudi 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatī-
tāja.

PIEZĪME

Braukšana ar dažāda izmēra rite-
ņiem un riepām var izraisīt VSM 
sistēmas kļūmi. Pirms riepu no-
maiņas pārliecinieties, ka visi čet-
ri riteņi un riepas ir vienāda izmē-
ra. Nedrīkst braukt ar automašīnu, 
kurai uzstādīti dažāda izmēra rite-
ņi vai riepas.

HAC (Hill-Start Assist Control 
— palīgsistēma braukšanas 
uzsākšanai kāpumā) (ja ir 
aprīkots)  
Nogāzes starta palīdzības vadība 
(HAC) palīdz novērst automašīnas 
ripošanu atpakaļ, iedarbinot auto-
mašīnu pēc apstāšanās nogāzē. 
Sistēma automātiski darbina brem-
zes apmēram 2 sekundes un atlaiž 
bremzes pēc 2 sekundēm vai tad, 
kad tiek nospiests gāzes pedālis.

 BRĪDINĀJUMS

Sākot braukt uz nogāzes, vien-
mēr esiet gatavībā nospiest gā-
zes pedāli. HAC aktivizējas tikai 
uz 2 sekundēm.
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•
i Informācija 
HAC nedarbojas, ja pārslēgsvira at-
rodas P (Stāvvietas) vai N (Neitrālā) 
pozīcijā.  

• HAC iedarbojas arī tad, ja ESC 
(Elektroniskā stabilitātes vadība) ir 
izslēgta. Tomēr tā neiedarbojas, ja 
ESC nedarbojas pareizi.

Avārijas apstāšanās signāls 
(ESS) (ja ir aprīkots)
Straujas bremzēšanas gadījumā 
avārijas apstāšanās signāla sistēma 
brīdina aizmugurē esošās automašī-
nas vadītāju, aktivizējot mirgojošas 
apstāšanās gaismas.  
Sistēma tiek aktivizēta, kad:
• Automašīna pēkšņi apstājas. (Āt-

ruma samazināšana pārsniedz 
7 m/s2, un braukšanas ātrums pār-
sniedz 55 km/h (34 jūdz./h).) 

• ABS ir aktivizēta un braukšanas 
ātrums pārsniedz 55 km/h (34 
jūdz./h).

Pēc apstāšanās gaismu mirgošanas 
tiek automātiski ieslēgta brīdinājuma 
gaismu mirgošana:
• Ja braukšanas ātrums ir zemāks 

par 40 km/h (25 jūdz./h), 
• Ja ir deaktivizēta ABS, un 
• Ja pēkšņās bremzēšanas situācija 

ir beigusies.

Brīdinājuma gaismu mirgošana tiek 
izslēgta:
• Kad automašīna noteiktu laiku 

brauc ar zemu ātrumu. 
Vadītājs var manuāli izslēgt brīdinā-
juma gaismu mirgošanu, nospiežot 
pogu.

i Informācija 
Avārijas apstāšanās signāla (ESS) sis-
tēma netiks aktivizēta, ja jau ir ieslēg-
ta brīdinājuma gaismu mirgošana.
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Laba bremzēšanas prakse 

 BRĪDINĀJUMS

Pametot automašīnu vai no-
vietojot to stāvēšanai, obligāti 
pilnībā apturiet automašīnu un 
turpiniet turēt nospiestu brem-
žu pedāli. Pārvietojiet pārs-
lēgsviru uz P (stāvvietas) pozī-
ciju, tad aktivizējiet stāvbremzi 
un pārvietojiet aizdedzes slēdzi 
uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/
Izslēgts). 
Ja automašīna ir novietota 
stāvēšanai, bet nav aktivizēta 
stāvbremze vai tā nav aktivizē-
ta pilnībā, pastāv risks, ka auto-
mašīna var sākt ripot un izraisīt 
traumas vadītājam un citiem. 
OBLIGĀTI obligāti aktivizējiet 
stāvbremzi, pametot automašī-
nu.

Slapjas bremzes var būt bīstamas! 
Bremzes var palikt slapjas, ja au-
tomašīna brauc pa ūdeni vai tiek 
mazgāta. Ja bremzes ir slapjas, jūsu 
automašīna apstāsies lēnāk. Slapjas 
bremzes var izraisīt automašīnas no-
virzīšanos uz vienu sānu.
Lai izžāvētu bremzes, viegli no-
spiediet bremžu pedāli un turiet to 
nospiestu, līdz atjaunojas normāls 
bremzēšanas sniegums, uzmanie-
ties, lai nezaudētu kontroli pār au-
tomašīnu. Ja normālu bremzēšanas 
sniegumu atjaunot neizdodas, ap-
stājieties, līdzko to ir droši darīt; mēs 
iesakām sazināties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju un lūgt palīdzī-
bu.
Braukšanas laikā NETURIET kāju 
uz bremžu pedāļa. Pat viegla (bet 
nepārtraukta) nospiešana var izraisīt 
bremžu pārkaršanu, bremžu nodilša-
nu vai pat bremžu atteici.
Ja riepa pārsprāgst braukšanas lai-
kā, viegli nospiediet bremžu pedā-
li un ātruma samazināšanas laikā 
brauciet taisnā virzienā. Kad ātrums 
ir pietiekami zems, lai varētu droši 
braukt, nobrauciet no ceļa un apstā-
jieties drošā vietā.

Kad automašīna apstājas, turiet 
bremžu pedāli stingri nospiestu, lai 
novērstu automašīnas ripošanu uz 
priekšu.
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ISG (TuKšGAITAS ApSTĀšAnĀS un IEDARbInĀšAnAS) SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)
Jūsu transportlīdzeklis var būt ap-
rīkots ar ISG sistēmu, kas mazina 
degvielas patēriņu, automātiski ap-
turot un no jauna iedarbinot dzinēju.
Dzinējs atkal iedarbojas tiklīdz ir 
spēkā atsākšanas apstākļi.

PIEZĪME

Kad dzinēju automātiski palaiž 
ISG sistēma, dažas brīdinājuma 
lampiņas (ABS, ESC, ESC OFF, 
EPS vai stāvbremzes brīdinājuma 
lampiņa) var uz dažām sekundēm 
iedegties. To izraisa zems akumu-
latora spriegums. Tas nenozīmē, 
ka sistēma strādā nepareizi.

ISG aktivizēšana
ISG sistēma ieslēdzas katru reizi, ie-
slēdzot aizdedzi.

ISG deaktivizēšana

OPDE040503

Nospiediet ISG OFF pogu, lai deakti-
vizētu ISG sistēmu.
Iedegta ISG OFF pogas gaisma.
Vēlreiz nospiežot pogu ISG OFF, sis-
tēma tiks aktivizēta, un ISG OFF po-
gas gaisma nodzisīs.

Automātiskā apstāšanās
� Dīzeļdegvielas 

dzinējs
� Benzīna dzinējs

OPDE056109/OPD056075

Lai apturētu dzinēju tukšgaitas 
apstāšanās režīmā (izņemot 48V 
MHEV)
Manuālā ātrumkārba / viedā ma-
nuālā ātrumkārba
1. Samaziniet automašīnas ātrumu 

līdz zem 5 km/h (3 jūdz./h).
2. Pārslēdziet pozīcijā N (neitrāls).
3. Atlaidiet sajūga pedāli. 
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Automātiskā ātrumkārba/divsajū-
gu ātrumkārba
1. Samaziniet automašīnas ātrumu 

līdz 0 km/h (0 jūdz./h).
2. Nospiediet bremžu pedāli.
Dzinējs tiks apturēts, un iedegsies 
zaļais AUTO STOP indikators ( ) 
instrumentu panelī. 

•
PIEZĪME

Transportlīdzekļiem, kas ir aprī-
koti ar manuālo ātrumkārbu vai 
viedo manuālo ātrumkārbu, ir 
jāsasniedz vismaz 8 km/h (5 
jūdz./h) ātrums kopš pēdējās 
tukšgaitas apturēšanas, un 
transportlīdzekļiem, kuri ir aprī-
koti ar automātisko ātrumkārbu 
vai divsajūga ātrumkārbu, ir jā-
sasniedz vismaz 5 km/h (3 
jūdz./h) ātrums kopš pēdējās 
tukšgaitas apturēšanas. 

• Atsprādzējot drošības jostu vai 
atverot vadītāja durvis (dzinēja 
pārsegu), ISG sistēma tiek de-
aktivizēta.

Lai apturētu dzinēju tukšgaitas 
apstāšanās režīmā (48V MHEV)
Manuālā ātrumkārba / viedā ma-
nuālā ātrumkārba
MHEV, kas aprīkots ar manuālo āt-
rumkārbu vai viedo manuālo ātrum-
kārbu, ir pieejami trīs tukšgaitas ap-
stāšanās veidi.

- Ierastā tukšgaitas apstāšanās
• Samaziniet automašīnas ātrumu 

līdz zem 7 km/h (4 jūdz./h).
• Pārslēdziet pozīcijā N (neitrāls).
• Atlaidiet sajūga pedāli.

- Izvērstā tukšgaitas apstāšanās
• Nospiediet bremžu pedāli.
• Nospiediet sajūga pedāli.

- Plūsmas režīmā (sailing mode)
Varat apturēt dzinēja izslēgšanās 
statusu no pāriešanas uz dīkstā-
vi, vienlaikus nospiežot sajūgu un 
bremžu pedāli.

1. 
PIEZĪME

Ja pēdējais aktīvais pārnesums 
bija 1., ISG STOP funkcija netiks 
aktivizēta.

2. Transportlīdzekļiem, kas ir ap-
rīkoti ar manuālo ātrumkārbu 
vai viedo manuālo ātrumkārbu, 
ir jāsasniedz ātrums vismaz 8 
km/h (5 jūdz./h) kopš pēdējās 
tukšgaitas apstāšanās.

3. ISG sistēmas STOP stāvokļa 
laikā varat pārslēgt pozīcijā N 
(neitrāls) un atlaist sajūga pe-
dāli, tad ISG  STOP stāvoklis 
paliek aktīvs.

4. Izvērstā tukšgaitas apturēša-
na turpina darboties arī virs 7 
km/h, ja tas atbilst ātruma pra-
sībām katrā pārnesuma pozīci-
jā. (piemērs: Izvērstā tukšgaitas 
apturēšana darbojas arī 3. pār-
nesumā, 40 km/h. (24 jūdz./h))

5. Atsprādzējot drošības jostu vai 
atverot vadītāja durvis (dzinēja 
pārsegu), ISG sistēma tiek de-
aktivizēta.
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Automātiskā ātrumkārba/divsajū-
gu ātrumkārba
- Ierastā tukšgaitas apstāšanās 

• Samaziniet automašīnas ātrumu 
līdz 0 km/h (0 jūdz./h).

• Nospiediet bremžu pedāli.
- Izvērstā tukšgaitas apstāšanās

• Samaziniet automašīnas ātrumu 
līdz zem 25 km/h (15 jūdz./h).

• Nospiediet bremžu pedāli.
- Plūsmas režīmā (sailing mode)
Varat apturēt dzinēja izslēgšanās 
statusu no pāriešanas uz dīkstāvi, 
nospiežot bremžu pedāli zem 40 
km/h (24 jūdz./h).

PIEZĪME

Transportlīdzekļiem, kas ir aprīko-
ti ar automātisko ātrumkārbu vai 
divsajūga ātrumkārbu, ir jāsa-
sniedz ātrums vismaz 30 km/h (18 
jūdz./h) izvērstai tukšgaitas aptu-
rēšanai vai 5 km/h (3 jūdz./h) ie-
rastajai tukšgaitas apturēšanai 
kopš pēdējās tukšgaitas apturē-
šanas.
- Atsprādzējot drošības jostu vai 

atverot vadītāja durvis (dzinēja 
pārsegu) automātiskas apturē-
šanas režīmā dīkstāves laikā, 
ISG sistēma tiek deaktivizēta.

Automātiskā iedarbināšana
Dzinēja atkārtota iedarbināšana 
pēc tukšgaitas apstāšanās režīma 
(izņemot 48V MHEV)
Manuālā ātrumkārba / viedā ma-
nuālā ātrumkārba
Transportlīdzeklim, kas aprīkots ar 
manuālo ātrumkārbu vai viedo ma-
nuālo ātrumkārbu, ir pieejami divi 
dzinēja atkārtotas iedarbināšanas 
veidi.
- Ierastā pārstartēšana
Kad pārnesumsvira ir pozīcijā N (ne-
itrāls), nospiediet sajūga pedāli.

- Vēlā pārstartēšana (ja ir aprīkots)
1. Nospiediet sajūga pedāli
2. Pārslēdziet pārnesumā
3. Atlaidiet bremžu pedāli
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PIEZĪME

1. Vēlā pārstartēšana ir lietojama 
tikai, kad transportlīdzeklis ir uz 
līdzenas virsmas un ir stabils.

2. Lai iedarbinātu dzinēju, kad 
bremžu pedālis nav nospiests 
vai pārnesums jau ir ieslēgts, 
vispirms nospiediet bremžu 
pedāli un drošībai nospiediet 
sajūgu.

3. Lai iedarbinātu dzinēju trans-
portlīdzeklim nekustoties ar 
nospiestu bremžu pedāli (tikai 
ar vēlo pārstartēšanu),
• Nospiediet un atlaidiet sajūga 

pedāli
• Tūlīt vēlreiz nospiediet sajūga 

pedāli
4. Pēc dzinēja noslāpšanas, tas 

atkal iedarbosies, veicot turp-
mākās darbības.
• Pēc dzinēja pilnīgas apstāša-

nās atlaidiet sajūga pedāli
• Nospiediet sajūga pedāli

Automātiskā ātrumkārba/divsajū-
gu ātrumkārba
- Atlaidiet bremžu pedāli.
Dzinējs iedarbosies, un nodzisīs za-
ļais AUTO STOP indikators ( ) ins-
trumentu panelī.

Dzinēja atkārtota iedarbināšana 
pēc tukšgaitas apstāšanās režīma 
(48V MHEV)
Manuālā ātrumkārba / viedā ma-
nuālā ātrumkārba
- Pirms apstāšanās
Ja tas nav nospiests, nospiediet sa-
jūga pedāli.
Ja sajūgs jau ir nospiests, atlaidiet 
bremžu pedāli vai pārslēdziet pārne-
sumsviru jebkurā pozīcijā, izņemot 
N.

- Pēc apstāšanās
• Ja sajūgs jau ir nospiests, atlaidiet 

bremžu pedāli vai pārslēdziet pār-
nesumsviru citā pozīcijā, izņemot 
N.

• Ja sajūgs nav nospiests, dzinējs 
atsāks darbību saskaņā ar VĒLĀS 
pārstartēšanas procesu.

1) Nospiediet sajūga pedāli
2) Pārslēdziet pārnesumā
3) Atlaidiet tikai bremžu pedāli

PIEZĪME

1. Vēlā pārstartēšana ir lietojama 
tikai, kad transportlīdzeklis ir uz 
līdzenas virsmas un ir stabils.

2. Lai iedarbinātu dzinēju, kad 
bremžu pedālis nav nospiests 
vai pārnesums jau ir ieslēgts, 
vispirms nospiediet bremžu 
pedāli un drošībai nospiediet 
sajūgu.

3. Lai iedarbinātu dzinēju trans-
portlīdzeklim nekustoties ar 
nospiestu bremžu pedāli (tikai 
ar vēlo pārstartēšanu),
• Nospiediet un atlaidiet sajūga 

pedāli
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• Tūlīt vēlreiz nospiediet sajūga 
pedāli

4. Pēc dzinēja noslāpšanas, tas 
atkal iedarbosies, veicot turp-
mākās darbības.
• Pēc dzinēja pilnīgas apstāša-

nās atlaidiet sajūga pedāli
• Nospiediet sajūga pedāli

5. Pēc ISG STOP funkcijas nostrā-
dāšanas, ja transportlīdzekļa 
ātrums pieaug nevis samazi-
nās, dzinējs var atkal iedarbo-
ties.

Automātiskā ātrumkārba/divsajū-
gu ātrumkārba
Atlaidiet bremžu pedāli

PIEZĪME

Pēc ISG STOP funkcijas nostrādā-
šanas, ja transportlīdzekļa ātrums 
pieaug nevis samazinās, dzinējs 
var atkal iedarboties.

ISG sistēmas darbības apstāk-
ļi
ISG sistēma darbojas, ja pastāv 
šādi apstākļi:
• Ir piesprādzēta vadītāja drošības 

siksna
• Vadītāja durvis un dzinēja pārsegs 

ir aizvērts
• Bremžu vakuuma spiediens ir at-

bilstošs
• Ir aktivizēts akumulatora sensors, 

un akumulatora uzlāde ir pietieka-
ma

• Āra temperatūra nav pārāk zema 
vai pārāk augsta

• Automašīna brauc ar nemainīgu 
ātrumu un apstājas

• Klimata kontroles sistēma apmieri-
na noteiktos nosacījumus

• Automašīna ir pietiekami uzsilusi
• Transportlīdzeklis neatrodas uz 

stāvas nogāzes (izņemot ar manu-
ālo ātrumkārbu)

• Stūre nav sasvērta asā leņķī
• Transportlīdzeklis neatrodas pa-

augstinātā līmenī

• Priekšējā aizsargstikla atkausētājs 
ir izslēgts

• Nav atlasīts manuālās pārslēgša-
nas režīms (izņemot manuālā āt-
rumkārba)

• Kad ir pagājis pietiekoši ilgs laiks 
kopš pārslēgšanas no R (atpakaļ-
gaita) pārnesuma

Dzinējs atsāks darbību automātiski 
bez vadītāja rīcības šādos apstāk-
ļos:
• Zems bremžu vakuuma spiediens.
• Ir pagājis maksimālais dzinēja iz-

slēgšanās laiks
• Gaisa kondicionēšana ir ieslēgta, 

un ventilatora ātrums ir iestatīts uz 
augstāko pozīciju.

• Logi var aizsvīst un gaisa kondicio-
nēšana ir ieslēgta.

• Akumulators neiekļaujas optimālos 
darbības apstākļos.

• Klimata kontroles sistēmas dzes-
ēšanas un sildīšanas sniegums ir 
neapmierinošs.

• Nospiežot ISG OFF (izsl.) pogu, 
kad dzinējs ir automātiski apstājies 
(izņemot ar manuālo ātrumkārbu)
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• Transportlīdzeklis kustas pēc ap-
stāšanās.

• Vienlaicīgi nospiežot akseleratora 
un bremžu pedāli. (Izņemot ar ma-
nuālo ātrumkārbu)

• Tiek atsprādzēta vadītāja drošības 
josta vai vadītāja durvis ir pavērtas 
(izņemot ar manuālo ātrumkārbu).

Zaļais AUTO STOP indikators ( ) 
instrumentu panelī mirgos 5 sekun-
des.

PIEZĪME

Ja ISG sistēmā nepastāv darbības 
apstākļi, ISG sistēma tiek deakti-
vizēta.

ISG indikācija
ISG sistēmas indikators ir lampiņa 
instrumentu panelī. Ja automašīna 
ir aprīkota ar pārraudzības paneli, 
paziņojums iedegsies LCD displeja 
ekrānā.

� Dīzeļdegvielas 
dzinējs

� Benzīna dzinējs

OPDE056109/OPD056075

Ja ir iedegusies ISG OFF pogas lam-
piņa, sistēmai var būt nepieciešama 
dzinēja manuāla pārstartēšana, un, 
ja automašīna ir aprīkota ar pārrau-
dzības paneli, tajā ir nepārtraukti re-
dzams brīdinājums.

OPDE040503

� Dīzeļdegvielas 
dzinējs

� Benzīna dzinējs

OTLE055036/OAD055087
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Kad dzinējs ir automātiski apturēts, 
tas neiedarbosies, pārslēdzot pār-
slēgsviru no pozīcijas N (neitrāls) 
pozīcijā D (braukšana), manuālā 
pārslēgšanas režīmā vai pozīcijā R 
(atpakaļgaita), ja netiek nospiests 
bremžu pedālis. Nospiežot bremžu 
pedāli, dzinējs iedarbosies.
Ierastās manuālās ātrumkārbas 
transportlīdzeklim (ne MHEV un ne 
aprīkotam ar VĒLO pārstartēšanu) 
dzinēju var pārstartēt tikai neitrālā 
pārnesumā. Ja pārslēdzat pārnesu-
mu līdz galam nenospiežot sajūga 
pedāli, atskan pīkstiens un parādās 
brīdinājuma ziņa. Ir ieteicams pārs-
tartēt dzinēju ar pārnesumsviru neit-
rālā pozīcijā.

Ja nejauši tiek ieslēgts pārnesums, 
nenospiežot sajūga pedāli, kad dzi-
nējs ir izslēgts vai automašīna ir kus-
tībā, sistēma parāda zemāk norādīto 
brīdinājuma ziņojumu. Šādā situāci-
jā, vadītājam pilnīgi nospiežot sajūga 
pedāli, dzinējs automātiski pārstartē-
jas. (Tikai ISG sistēmai ar Vēlo pārs-
tartēšanu, izņemot MHEV)

OPDE050564L

ISG darbības kļūme
Sistēma var nedarboties šādos gadī-
jumos:

� Dīzeļdegvielas 
dzinējs

� Benzīna dzinējs

OPDE056109/OPD056075

Ar ISG sistēmu saistītiem sensoriem 
vai sistēmai ir radusies kļūme.
Dzeltenais AUTO STOP indikators 
( ) instrumentu panelī paliks ie-
degts pēc 5 sekundēm mirgošanas, 
un ISG OFF pogas lampiņa iedeg-
sies.
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•
PIEZĪME

Ja ISG OFF pogas lampiņa ne-
nodziest, vēlreiz nospiežot ISG 
OFF pogu, vai ISG sistēma ne-
mitīgi nedarbojas pareizi, veiciet 
pārbaudi profesionālā remont-
darbnīcā pēc iespējas drīzāk. 
Hyundai iesaka sazināties ar 
pilnvarotu Hyundai izplatītāju.

• Kad iedegas ISG OFF pogas 
lampiņa, tā var nodzist, vadot 
transportlīdzekli ar ātrumu aptu-
veni 80 km/h ne ilgāk par divām 
stundām un iestatot ventilatora 
regulācijas pogu zemāk par 2. 
pozīciju. Ja ISG OFF pogas lam-
piņa turpina degt par spīti šīs 
procedūras izpildei, pārbaudiet 
transportlīdzekli profesionālā 
remontdarbnīcā pēc iespējas 
drīzāk. Hyundai iesaka sazinā-
ties ar pilnvarotu Hyundai izpla-
tītāju.

PIEZĪME

Ja vēlaties izmantot ISG funkciju, 
ir nepieciešams vismaz 4 stundas 
kalibrēt akumulatora sensoru ar 
izslēgtu aizdedzi, un tad ieslēgt 
un izslēgt dzinēju 2 vai 3 reizes.

 BRĪDINĀJUMS

Kad dzinējs ir tukšgaitas ap-
stāšanās režīmā, ir iespējams 
no jauna iedarboties dzinējam 
bez rīcības no vadītāja. Pirms 
automašīnas pamešanas vai 
jebkādu darbību veikšanas dzi-
nēja nodalījumā, apturiet dzinē-
ju, pārvietojot aizdedzes slēdzi 
LOCK (OFF) pozīcijā, vai izņe-
mot aizdedzes atslēgu.
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bRAuKšAnAS REžīMA IEbūvēTĀ vADībAS SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)

OPDE056035

Braukšanas režīmu var atlasīt sa-
skaņā ar vadītāja vēlmēm vai ceļa 
stāvokli. 
Kad dzinējs tiek restartēts, sistēmai 
tiek veikta atiestatīšana uz NORMĀ-
LO režīmu. 

i Informācija 
Ja konstatēta instrumentu pane-
ļa problēma, būs aktīvs NORMAL 
braukšanas režīms, un to nevarēs pār-
mainīt uz SPORT režīmu. 

Režīms mainās, kā aprakstīts ze-
māk,  katru reizi, kad tiek nospiesta 
BRAUKŠANAS REŽĪMA poga. 

ECO
(ja ir aprīkots)

SPORT 
(sporta režīms)NORMĀLS

Ja ir atlasīts NORMAL režīms, tas 
netiek rādīts instrumentu panelī.

ECO režīms (ja ir aprīkots)
Ja braukšanas režīms ir 
iestatīts uz ECO režīmu, 
dzinēja un transmisijas va-
dības loģiskā sistēma tiek 
mainīta, lai maksimizētu 
degvielas patēriņa efekti-
vitāti.

• Ja tiek atlasīts ECO režīms, no-
spiežot BRAUKŠANAS REŽĪMA 
pogu, iedegsies ECO indikators.

• Ja automašīna ir iestatīta uz ECO 
režīmu, ja dzinējs tiek izslēgts un 
atkal ieslēgts, tiks pārslēgts NOR-
MAL braukšanas režīms.

• Ja automašīna ir aprīkota ar viedo 
manuālo ātrumkārbu, katru reizi 
pārstartējot dzinēju, tiek pārslēgts 
ECO braukšanas režīms. 

i Informācija 
Degvielas patēriņa efektivitāte ir at-
karība no vadīšanas stila un ceļa aps-
tākļiem.

Kad ir aktivizēts ECO režīms:
• Paātrināšanās reakcija var būt ne-

daudz lēnāka, jo gāzes pedālis ne-
tiek nospiests līdz galam.

• Var būt ierobežots gaisa kondicio-
nēšanas sniegums.

• Var mainīties automātiskās trans-
misijas pārnesumu pārslēgšanas 
shēma.

• Dzinēja troksnis var kļūt skaļāks.

ECO režīma aktivizēšanas gadījumā 
minētās situācijas ir normālas - visas 
šīs lietas uzlabo degvielas patēriņa 
efektivitāti.
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ECO režīma ierobežojumi:
Ja ECO režīma darbības laikā rodas 
zemāk aprakstītās situācijas,  sistē-
mas darbība tiks ierobežota, lai gan 
ECO indikators nemainīsies.
• Zema dzeses šķidruma tempera-

tūra:
Sistēmas darbība būs ierobežota, 
līdz tiks atjaunots normāls dzinēja 
sniegums.

• Braucot augšup pa nogāzi:
Sistēmas darbība būs ierobežota, 
lai iegūtu papildu jaudu, braucot 
augšup pa nogāzi, jo dzinēja grie-
zes moments ir ierobežots.

• Braucot ar automātiskās ātrum-
kārbas vai divsajūgu ātrumkārbas 
pārslēgsviru manuālās pārslēgša-
nās režīmā:
Sistēmas darbība būs ierobežota 
atkarībā no pārnesuma.

• Gāzes pedālis tiek vairākas sekun-
des dziļi nospiests: 
Sistēmas darbība būs ierobežota, 
uzskatot, ka vadītājs vēlas paātri-
nāties.

SPORT (Sporta) režīms
SPORT režīmā tiek pār-
valdīta braukšanas dina-
mika, automātiski pielāgo-
jot stūrēšanas piepūli, 
dzinēja un transmisijas 
vadības loģisko sistēmu, 
lai uzlabotu braukšanas 
sniegumu.

• Ja tiek atlasīts SPORT režīms, no-
spiežot BRAUKŠANAS REŽĪMA 
pogu, iedegsies SPORT indika-
tors.

• Kad dzinējs tiek restartēts, brauk-
šanas režīms pāries atpakaļ uz 
NORMAL režīmu. Ja vēlaties lie-
tot SPORT režīmu, atkārtoti at-
lasiet SPORT režīmu, izmantojot 
BRAUKŠANAS REŽĪMA pogu.

• Ja automašīna ir aprīkota ar viedo 
manuālo ātrumkārbu, katru reizi 
pārstartējot dzinēju, tiek pārslēgts 
ECO braukšanas režīms. 

• Kad ir aktivizēts SPORT režīms:
- Dzinēja apgriezienu skaitam būs 

tendence būt ilgstoši paaugstinā-
tam arī pēc gāzes pedāļa atlai-
šanas

- Paātrināšanas laikā pārslēgša-
nas uz augstāku pārnesumu no-
tiek lēnāk

i Informācija 
SPORT režīmā var pasliktināties deg-
vielas efektivitāte.
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pRIEKšēJĀS SADuRSMES nOvēRšAnAS pALīGSISTēMA (fcA) — fuSIOn TIpA SEnSORS
(pRIEKšēJĀ SKATA KAMERA + pRIEKšēJAIS RADARS) (JA IR ApRīKOTS)
Priekšējās sadursmes novēršanas 
palīgsistēma palīdz atpazīt un novē-
rot priekšā braucošo transportlīdzek-
li, gājējus vai riteņbraucējus (ja ir 
aprīkots), izmantojot radara signālus 
un kameras atpazīšanas sistēmu, lai 
brīdinātu vadītāju par iespējamas sa-
dursmes risku un vajadzības gadīju-
mā aktivizētu avārijas bremzēšanu.

 BRĪDINĀJUMS

Izmantojot priekšējās sadur-
smes novēršanas palīgu, jāīs-
teno šādi drošības pasākumi:
• Šī sistēma ir tikai papildinošs 

līdzeklis un tā nekādā gadīju-
mā neatceļ vadītāja pienāku-
mu braukt uzmanīgi. Sensoru 
darbības diapazons un sen-
sora atpazīstamo objektu dia-
pazons ir ierobežots. Vienmēr 
pievērsiet uzmanību situāci-
jai uz ceļa.

• NEDRĪKST braukt ātrāk, nekā 
būtu atbilstoši, ņemot vērā 
ceļa apstākļus vai pagriezie-
nu veikšanas nepieciešamī-
bu. 

• Vienmēr brauciet uzmanīgi, 
lai novērstu negaidītu un pēk-
šņu problēmu rašanos. Priek-
šējās sadursmes novēršanas 
sistēma nevar vienmēr pilnī-
bā apturēt automašīnu, tās 
mērķis ir tikai ļaut mazināt sa-
gaidāmās sadursmes spēku.

Funkcijas iestatīšana un aktivi-
zēšana
Funkcijas iestatīšana

•

OTMA058186

Vadītājs var aktivizēt FCA, pārslē-
dzot aizdedzes slēdzi ieslēgtā po-
zīcijā, un atlasot:
'User Settings → Driver Assistan-
ce → Forward Safety' (Lietotāja 
iestatījumi → Palīdzība vadītājam 
→ Priekšējās sadursmes drošība)
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- Ja atlasāt “Active assist” (Aktīva 
palīdzība), FCA sistēma tiek akti-
vizēta. FCA ģenerē brīdinājuma 
paziņojumus un skaņas signālus 
atbilstoši sadursmes riska līme-
nim. Turklāt sistēma atbilstoši sa-
dursmes riska līmenim pārvalda 
bremzes.

- Ja atlasāt “Warning only” (Tikai 
brīdinājums), FCA tiks aktivizēta, 
bet ģenerēs tikai brīdinājumus 
atbilstoši sadursmes riska līme-
nim. FCA neveiks bremžu pār-
valdību, tādēļ lietojiet bremzes 
tiešā veidā. 

- Ja atlasāt ‘Off’ (Izslēgts), FCA 
tiek deaktivizēta.

Kad atceļat FCA sistēmas 
darbību, LCD ekrānā iede-
gas brīdinājuma gaisma. 
Vadītājs LCD ekrānā var 

pārraudzīt FCA statusu (ieslēgts/iz-
slēgts). Brīdinājuma gaisma iedegas 
arī tad, kad ir izslēgta ESC (Elektro-
niskā stabilitātes vadība). Ja brīdinā-
juma gaisma deg arī tad, kad FCA ir 
aktivizēta, vēlams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs veiktu sistēmas 
pārbaudi.

•

OTMA058089

Vadītājs LCD ekrānā var atlasīt sā-
kotnējā brīdinājuma aktivizēšanas 
laiku. 
Go to the 'User Settings → Driver 
Assistance → Warning Timing →
Normal/Later' (Lietotāja iestatījumi 
→ Palīdzība vadītājam → Brīdinā-
juma laiks → Normāls/Vēlāk).

Sākotnējā Priekšējās sadursmes brī-
dinājuma opcijas ir šādas: 
- Normal (Normāls):

Ja ir atlasīta šī opcija, sākotnējais 
Priekšējās sadursmes brīdinājums 
tiek aktivizēts jutīgi. Ja liekas, ka 
brīdinājums tiek aktivizēts pārāk 
ātri, iestatiet Priekšējās sadursmes 
brīdinājuma laiku uz “Later” (Vē-
lāk).
Arī tad, ja ir atlasīts “Normal", ja 
priekšā braucošais transportlī-
dzeklis pēkšņi apstājas, var likties, 
ka sākotnējā brīdinājuma aktivizē-
šana nav pietiekami ātra.

- Late (Vēls):
Ja ir atlasīta šī opcija, sākotnējais 
Priekšējās sadursmes brīdinājums 
tiek aktivizēts vēlāk nekā pie Nor-
mālās opcijas. Šis iestatījums sa-
mazina attālumu līdz transportlī-
dzeklim vai gājējam, pie kura tiek 
veikts sākotnējais brīdinājums.
Atlasiet "Late" (Vēls), ja satiksme 
nav intensīva un braukšanas āt-
rums ir zems.  
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i Informācija 
Ja maināt brīdinājuma laiku, var 
mainīties arī citu sistēmu brīdinā-
juma laiks. Vienmēr ņemiet to vērā 
pirms laiku izmaiņām. 

Aktivizēšanas priekšnosacījums
FCA ir gatava aktivizēšanai, kad LCD 
ekrānā ir atlasīta FCA, un ir izpildīti 
zemāk uzskaitītie priekšnosacījumi. 
- ESC ir ieslēgts. 
- Ja priekšā tiek konstatēts trans-

portlīdzeklis, sistēma darbosies, 
kad jūsu transportlīdzekļa ātrums 
ir aptuveni 10 - 180 km/h (6 - 112 
jūdz./h).

- Ja priekšā tiek konstatēts gājējs 
vai riteņbraucējs, sistēma darbo-
sies, kad jūsu transportlīdzekļa 
ātrums ir aptuveni 10 - 65 km/h (6 
- 40 jūdz./h).

- Funkcija detektē priekšā esošo 
transportlīdzekli vai gājēju, kad pa-
stāv sadursmes risks ar jūsu auto-
mašīnu. (FCA aktivizēšana var ne-
notikt, vai arī var izskanēt skaņas 
signāls, atkarībā no braukšanas 
apstākļiem vai automašīnas stā-
vokļa.)

 BRĪDINĀJUMS

• Pirms lietot FCA aktivizēša-
nas/deaktivizēšanas slēdzi 
uz stūres, automašīna pilnībā 
jāaptur drošā vietā.

• FCA tiek automātiski aktivizē-
ta, kad aizdedzes slēdzis tiek 
pagriezts ieslēgtā pozīcijā. 
Vadītājs var deaktivizēt FCA, 
atceļot sistēmas iestatījumu 
LCD ekrānā. 

• FCA tiek automātiski deakti-
vizēta, kad tiek atcelta ESC 
(Elektroniskā stabilitātes va-
dība). Kad ESC ir deaktivizē-
ta, LCD ekrānā nav iespējams 
aktivizēt FCA. Tādā gadījumā 
deg FCA brīdinājuma gaisma 
- tas ir normāli.
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FCA brīdinājuma paziņojumi 
un funkcijas vadība
FCA ģenerē brīdinājuma paziņoju-
mus un skaņas signālus atbilstoši sa-
dursmes riska līmenim, piemēram, ja 
priekšā braucošais transportlīdzeklis 
pēkšņi apstājas, ja tiek konstatēts, 
ka nav pietiekams bremzēšanas 
ceļš, ja tiek konstatēts gājējs. Turklāt 
sistēma atbilstoši sadursmes riska 
līmenim pārvalda bremzes.
Vadītājs LCD ekrāna Lietotāja iesta-
tījumos var atlasīt sākotnējā brīdinā-
juma aktivizēšanas laiku. Sākotnējā 
priekšējās sadursmes brīdinājuma 
opcijas ir normāls vai vēlāks sākot-
nējā brīdinājuma laiks.

Sadursmes brīdinājums 
(Pirmais brīdinājums)

OAD058119N

Šis brīdinājums parādās LCD disple-
jā kopā ar skaņas signālu. Turklāt var 
tikt veikta arī iejaukšanās automašī-
nas sistēmu darbībā, proti, dzinēja 
vadības sistēma palīdz samazināt 
braukšanas ātrumu.
- Automašīnas braukšanas ātrums 

var samazināties.
- FCA ierobežotā apjomā pārvalda 

bremzes, lai profilaktiski mazinātu 
triecienu sadursmes gadījumā.

- Ja atlasāt “Warning only” (Tikai 
brīdinājums), FCA sistēma tiks 
aktivizēta, bet ģenerēs tikai brīdi-
nājumus atbilstoši sadursmes ris-
ka līmenim. FCA neveiks bremžu 
pārvaldību, tādēļ lietojiet bremzes 
tiešā veidā. 
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Avārijas bremzēšana 
(Otrs brīdinājums)

OAD058120N

Šis brīdinājums parādās LCD disple-
jā kopā ar skaņas signālu. Turklāt var 
tikt veikta arī iejaukšanās automašī-
nas sistēmu darbībā, proti, dzinēja 
vadības sistēma palīdz samazināt 
braukšanas ātrumu.
- FCA ierobežotā apjomā pārvalda 

bremzes, lai profilaktiski mazinā-
tu triecienu sadursmes gadījumā. 
Bremžu pārvaldība tiek maksimi-
zēta tieši pirms sadursmes.

- Ja atlasāt “Warning only” (Tikai brī-
dinājums), FCA tiks aktivizēta, bet 
ģenerēs tikai brīdinājumus atbilsto-
ši sadursmes riska līmenim. FCA 
neveiks bremžu pārvaldību, tādēļ 
lietojiet bremzes tiešā veidā. 

Bremžu darbība
• Ārkārtas situācijā bremžu sistēma 

pāriet uz darba gatavības režīmu, 
lai ātri reaģētu, kad vadītājs no-
spiež bremžu pedāli. 

• FCA sniedz papildu bremzēšanas 
jaudu, lai optimizētu bremžu snie-
gumu, kad vadītājs nospiež brem-
žu pedāli. 

• Bremžu pārvaldība tiek automātis-
ki deaktivizēta, ja vadītājs spēcīgi 
nospiež gāzes pedāli vai ja vadī-
tājs strauji griež stūri. 

• FCA bremžu pārvaldība tiek au-
tomātiski atcelta, kad izzūd riska 
faktori. 

UZMANĪBU

• Vadītājam vienmēr jābūt uz-
manīgam, vadot automašīnu, 
neatkarīgi no tā, vai FCA rāda 
brīdinājuma paziņojumu vai 
izdala skaņas signālu vai nē.

• Ja iepriekš ir jau ģenerēti citi 
skaņas signāli, piemēram, 
drošības jostas brīdinājums, 
tad priekšējās sadursmes no-
vēršanas palīgsistēmas brīdi-
nājums var neatskanēt.

 BRĪDINĀJUMS

Bremžu pārvaldība nevar pil-
nībā apturēt automašīnu vai 
novērst visas potenciālās sa-
dursmes. Vadītājs uzņemas at-
bildību par drošu automašīnas 
vadību.
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 BRĪDINĀJUMS

FCA sistēmas loģika darbojas 
saskaņā ar noteiktiem paramet-
riem, piemēram, attāluma no 
priekšā esošās automašīnas 
vai gājēja, priekšā esošās au-
tomašīnas ātruma un vadītāja 
automašīnas ātruma. FCA sis-
tēmas darbību var ietekmēt zi-
nāmi apstākļi, piemēram, laika 
apstākļi un ceļa apstākļi.

 BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nedrīkst 
braukt agresīvi, lai ar nolūku 
aktivizētu sistēmu.

FCA sensors (priekšējā kame-
ra/priekšējais radars)

OPDE050048

� Priekšējā skata kamera

OPDE050039

� Priekšējais radars

Lai FCA varētu pareizi darboties, 
obligāti pārliecinieties, ka sensora 
pārsegs un sensors ir tīrs, un uz tā 
neatrodas netīrumi vai sniegs.
Netīrumi, sniegs vai svešķermeņi uz 
sensora pārsega vai sensora var ne-
gatīvi ietekmēt sensora uztveršanas 
spēju.

•
PIEZĪME

Nenovietojiet numura zīmes 
rāmi vai svešķermeņus, piemē-
ram, bufera uzlīmi vai bufera aiz-
sargu radara sensora tuvumā. 
Tādējādi var negatīvi ietekmēt 
radara detektēšanas spēju.

• Radara sensoram un pārsegam 
vienmēr jābūt tīram, uz tā ne-
drīkst atrasties netīrumi.

• Automašīnas tīrīšanai izmanto-
jiet tikai mīkstu drānu. Neizsmi-
dziniet ūdeni zem spiediena tieši 
uz sensora vai sensora pārsega.
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• Uzmanieties, lai nepakļautu ra-
dara sensoru vai sensora pār-
segu nevajadzīgai slodzei. Ja 
sensors tiek ar spēku pārvietots 
un vairs neatrodas pareizajā po-
zīcijā, iespējams, ka FCA vairs 
nedarbosies pareizi. Tādā gadī-
jumā var neparādīties brīdinā-
juma paziņojums. Mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.

• Ja priekšējais buferis cieš bo-
jājumus zonā radara sensora 
tuvumā, FCA var nedarboties 
pareizi. Mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

• Bojāta sensora vai sensora pār-
sega remontam vai nomaiņai 
izmantojiet tikai oriģinālās deta-
ļas. Neuzklājiet krāsu uz senso-
ra pārsega.

•
PIEZĪME

NEDRĪKST montēt piederumus 
vai uzlīmes uz priekšējā aizsarg-
stikla, vai iekrāsot priekšējo aiz-
sargstiklu. 

• NEDRĪKST novietot gaismu at-
starojošus priekšmetus (piem., 
baltu papīru, spoguli) uz instru-
mentu paneļa. Jebkāda atstaro-
ta gaisma var izraisīt sistēmas 
darbības kļūdu. 

• Īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
lai kamera būtu sausa. 

• NEDRĪKST demontēt kameras 
bloku, vai pakļaut kameras blo-
ku triecienam. 
Ja sensors tiek ar spēku pār-
vietots un vairs neatrodas pa-
reizajā pozīcijā, iespējams, ka 
FCA vairs nedarbosies pareizi. 
Tādā gadījumā var neparādīties 
brīdinājuma paziņojums. Mēs 
iesakām nogādāt sistēmu pār-
baudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

• Ja automašīnas audio sistēma 
tiek darbināta pie augsta skaļu-
ma līmeņa, iespējams, ka sistē-
mas brīdinājuma signāli var ne-
būt dzirdami. 

i Informācija 
Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk no-
gādāt automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītājā un veikt funk-
cijas pārbaudi, ja:
• Tiek nomainīts priekšējais aizsarg-

stikls.
• Radara sensors vai pārsegs tiek sa-

bojāts vai nomainīts.
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Brīdinājuma paziņojums un brī-
dinājuma indikatora gaisma

OIK057090L

Deaktivizēta priekšējās sadursmes 
novēršanas palīgsistēma. Radar 
blocked (Bloķēts radars)
Ja sensora pārsegu noklāj netīrumi 
vai sniegs, iespējams, ka FCA dar-
bība tiek uz laiku pārtraukta. Tādā 
gadījumā LCD displejā parādīsies 
paziņojums. 
Pirms lietot FCA, noņemiet netīru-
mus vai sniegu un notīriet radara 
sensora pārsegu.
Funkcija darbosies normāli, kad netī-
rumi vai sniegs tiks notīrīts. 

Taču FCA var nedarboties pareizi 
zonā (piem., atklātā laukā), kur pēc 
dzinēja ieslēgšanas netiek atpazī-
ti nekādi priekšmeti vai kameru klāj 
netīrumi, sniegs vai gruži. Turklāt, lai 
gan LCD ekrānā neparādās brīdinā-
juma paziņojums, FCA var nedarbo-
ties pareizi.

 BRĪDINĀJUMS

FCA var neieslēgties pie no-
teiktiem ceļa apstākļiem, laika 
apstākļiem, braukšanas vai sa-
tiksmes apstākļiem.

Sistēmas darbības kļūme
� B tips� A tips

OAD058171L/OIK057091L

Priekšējās sadursmes novēršanas 
palīga pārbaude
• Ja FCA nedarbojas pareizi, iede-

gas FCA brīdinājuma gaisma ( ), 
un dažas sekundes parādās brīdi-
nājuma paziņojums. Kad paziņo-
jums pazūd, iedegsies galvenais 
brīdinājuma indikators ( ). Ja 
tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. 

• FCA brīdinājuma paziņojums var 
parādīties vienlaicīgi ar ESC  brīdi-
nājuma gaismas iedegšanos.  
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 BRĪDINĀJUMS

• FCA ir palīgsistēma vadītāja 
ērtībai. Vadītājs uzņemas pil-
nu atbildību par automašīnas 
drošu vadīšanu. Nedrīkst uz-
ticēties tikai FCA sistēmai. Tā 
vietā uzturiet drošu bremzē-
šanas distanci, un, ja nepie-
ciešams, nospiediet bremžu 
pedāli, lai samazinātu brauk-
šanas ātrumu. 

• Atsevišķos gadījumos un no-
teiktos braukšanas apstākļos 
FCA var radīt brīdinājuma sig-
nālu un nevajadzīgi kontrolēt 
bremzes. Turklāt FCA sistēma 
var neradīt brīdinājuma sig-
nālu un vadīt bremžu sistēmu 
sensora ierobežojumu atpazī-
šanas dēļ.
Turklāt, noteiktās situācijās 
priekšējais radara sensors 
vai kameras atpazīšanas 
sistēma var nespēt detektēt 
priekšā esošo transportlī-
dzekli vai gājēju. FCA var ne-
iedarboties, un brīdinājuma 
paziņojums var neparādīties.

• Arī tad, ja pastāv FCA sistē-
mas bremžu vadības funkci-
jas problēma, automašīnas 
pamata bremžu sniegums pa-
liks nemainīgs. Tomēr bremžu 
vadības funkcija sadursmju 
novēršanai netiks aktivizēta.

• Ja priekšpusē braucošā au-
tomašīna pēkšņi apstājas, 
iespējams, ka jūs nevarēsiet 
pietiekami kontrolēt bremžu 
sistēmu. Tādēļ vienmēr ietu-
riet drošu attālumu no priek-
šā esošās automašīnas.

• FCA var aktivizēties bremzē-
šanas laikā, un automašīna 
var pēkšņi apstāties, izraisot 
nenostiprinātu priekšmetu 
lidošanu pasažieru virzienā. 
Nostipriniet visus priekšme-
tus automašīnā. 

• FCA var neiedarboties, ja va-
dītājs nospiež bremžu pedāli, 
lai izvairītos no sadursmes.

• Ja priekšā esošā automašī-
na pēkšņi apstājas, bremžu 
pārvaldība var nedarboties, 
un var notikt sadursme. Va-
dītājam vienmēr ir jābūt ļoti 
uzmanīgam.

• Ja automašīnu pēkšņi aptur 
aktivizētā FCA sistēma, cilvē-
ki automašīnā var ciest trau-
mas. Jābūt ļoti uzmanīgiem.

• FCA spēj detektēt tikai trans-
portlīdzekļus, kas atrodas au-
tomašīnas priekšā.
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 BRĪDINĀJUMS

• FCA nedarbojas, ja automašī-
na pārvietojas atpakaļgaitā. 

• FCA nav paredzēta citu ob-
jektu (piemēram, dzīvnieku) 
detektēšanai uz ceļa. 

• FCA neveic pretējā joslā 
braucošo automašīnu detek-
tēšanu.

• FCA neveic no sāniem pie-
braucošo transportlīdzekļu 
detektēšanu. 

• FCA nespēj detektēt to, ka va-
dītājs pietuvojas no sāniem 
stāvošai automašīnai (piemē-
ram, strupceļā).

Tādos gadījumos uzturiet dro-
šu bremzēšanas distanci, un, 
ja nepieciešams, nospiediet 
bremžu pedāli, lai samazinātu 
ātrumu un ieturētu drošu attā-
lumu.

Sistēmas ierobežojumi
Priekšējās sadursmes novēršanas 
palīgs ļauj pārraudzīt priekšā brau-
cošo transportlīdzekli vai gājējus uz 
ceļa, izmantojot radara signālus un 
kameras atpazīšanas sistēmu, lai 
brīdinātu vadītāju, ka pastāv sadur-
smes risks un, ja nepieciešams, akti-
vizētu avārijas bremzēšanu.
Noteiktās situācijās radara sensors 
vai kamera var nespēt detektēt priek-
šā esošo automašīnu vai gājēju. Tā-
dos gadījumos FCA var nedarboties 
pareizi. Vadītājam jābūt īpaši uzma-
nīgam tālāk aprakstītajās situācijās, 
kurās FCA darbība var būt ierobežo-
ta.

Transportlīdzekļu atpazīšana
Sensora efektivitāte var būt ierobe-
žota šādos gadījumos:
• Radara sensoru vai kameru no-

sedz svešķermeni vai netīrumi
• Kameras lēca ir piesārņota priek-

šējā aizsargstikla iekrāsošanas, 
noklāšanas ar plēvi vai segumu 
rezultātā, vai arī ir bojāts stikls vai 
uz stikla atrodas svešķermeņi (uz-
līmes, kukaiņi, u.c.) 

• Slikti laika apstākļi, piemēram, 
stiprs lietus vai sniegs, apgrūtina 
radara sensora vai kameras redza-
mību

• Pastāv elektromagnētisku viļņu in-
terference

• Pastāv ļoti izteikta neregulāra at-
starošanās no radara sensora

• Kameras/radara sensora atpazīša-
nas spēja ir ierobežota

• Kamera neatpazīst visu priekšā 
esošo transportlīdzekli.

• Kamera ir bojāta.
• Ārējā apgaismojuma spilgtums ir 

pārāk zems, piemēram, ja nav ie-
degti priekšējie lukturi naktī, vai 
automašīna brauc tunelī.

PDe MHEV-Latvian.indb   90 2020-07-07   �� 7:49:00



5-91

5

Transportlīdzekļa vadīšana

• Ēna uz ceļa, ko izraisa sadalošā 
josla, koki, u.c.

• Automašīna brauc zem barjeras.
• Priekšā braucošā transportlīdzekļa 

aizmugurējā daļa nav atpazīstama 
(transportlīdzeklis ir pagriezies ot-
rādi vai apgāzies)

• Priekšā esošais transportlīdzeklis 
ir ļoti liela automašīna vai piekabe, 
kas ir pārāk liela, lai kameras atpa-
zīšanas sistēma to varētu atpazīt 
(piemēram, traktora piekabe, u.c.)

• Kameras skata lauks nav labi ap-
gaismots (vai nu pārāk tumšs, vai 
pārāk daudz atspulgu un pārāk 
daudz apgaismojuma no aizmugu-
res, kas apgrūtina redzamību).

• Priekšā esošajam transportlīdzek-
lim nav pareizi ieslēgtas aizmugu-
rējās gaismas, vai arī aizmugurē-
jās gaismas ir izvietotas neparastā 
veidā.

• Pēkšņi mainās ārējā apgaismoju-
ma spilgtums, piemēram, iebrau-
cot tunelī vai izbraucot no tā

• Gaisma no lampas vai pretīmbrau-
coša transportlīdzekļa tiek atstaro-
ta no slapjas ceļa virsmas, piemē-
ram, peļķes

• Skata lauku priekšpusē ierobežo 
pārāk spilgta saules gaisma

• Aizsvīdis priekšējais aizsargstikls; 
traucēta ceļa redzamība

• Priekšā braucošais transportlī-
dzeklis brauc neprognozējamā vei-
dā

• Automašīna atrodas uz neasfaltēta 
vai nelīdzena ceļa seguma, vai uz 
ceļa ar pēkšņām slīpuma izmai-
ņām.

• Automašīnas tuvumā atrodas zo-
nas, kas satur metāla vielas, pie-
mēram, būvlaukumi, dzelzceļš, u.c.

• Automašīna brauc ēkas iekšpusē, 
piemēram, pazemes stāvvietā

• Nevēlami ceļa apstākļi var brauk-
šanas laikā izraisīt pārliekas auto-
mašīnas vibrācijas

• Braucot pāri ātruma ierobežotā-
jam, sensora atpazīšanas darbība 
pēkšņi mainās

• Priekšā braucošais transportlī-
dzeklis pārvietojas perpendikulāri 
braukšanas virzienam  

• Priekšā braucošais transportlī-
dzeklis apstājas perpendikulāri 

• Priekšā braucošais transportlī-
dzeklis brauc jūsu automašīnas 
virzienā vai apgriežas

• Jūs atrodaties uz apļa un priekšā 
esošais transportlīdzeklis izbrauc 
apli
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-

OAE056100

Braukšana līkumā
Braucot līkumā, priekšējās sadur-
smes novēršanas palīga sistēmas 
sniegums var būt ierobežots.
Braucot līkumā, priekšējā skata 
kameras atpazīšanas sistēma var 
nespēt atpazīt priekšā braucošo 
transportlīdzekli vai gājēju. Rezul-
tātā var netikt aktivizēta trauksme  
un bremzēšana, kad tā ir nepiecie-
šama.
Vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa 
un braukšanas apstākļiem un, ja 
nepieciešams, nospiediet bremžu 
pedāli, lai mazinātu braukšanas 
ātrumu un ieturētu drošu attālumu. 

OAE056101

Braucot līkumā, priekšējās sadur-
smes novēršanas palīgs var atpa-
zīt transportlīdzekli vai gājēju bla-
kus joslā vai ārpus joslas.
Ja tas notiek, funkcija var bez va-
jadzības brīdināt vadītāju un aktivi-
zēt bremzes.
Braukšanas laikā vienmēr pievēr-
siet uzmanību ceļa un braukšanas 
apstākļiem. 

-

OPD056102

Braukšana pa nogāzi
Braucot augšup vai lejup pa  no-
gāzi, priekšējās sadursmes novēr-
šanas palīgsistēmas sniegums var 
pasliktināties. Priekšējā kameras 
atpazīšana var nespēt detektēt 
priekšā esošo transportlīdzekli vai 
gājēju. Rezultātā var trauksme var 
tikt aktivizēta bez vajadzības, vai 
arī var netikt aktivizēta trauksme 
un bremzēšana, kad tā ir nepiecie-
šama.
Ja funkcija pēkšņi atpazīst priekšā 
braucošo transportlīdzekli vai gā-
jēju, braucot pa nogāzi, tā var izrai-
sīt pēkšņu ātruma samazināšanu.

PDe MHEV-Latvian.indb   92 2020-07-07   �� 7:49:01



5-93

5

Transportlīdzekļa vadīšana

Vienmēr skatieties uz priekšu, 
braucot augšup vai lejup pa no-
gāzi, un, ja nepieciešams, nospie-
diet bremžu pedāli, lai mazinātu 
braukšanas ātrumu un ieturētu 
drošu attālumu.

-

OAE056103

Joslu maiņa
Ja priekšā braucošais transportlī-
dzeklis maina joslas, FCA var ne-
spēt uzreiz atpazīt transportlīdzek-
li, jo īpaši tad, ja joslu maiņa tiek 
veikta pēkšņi. Tādos gadījumos 
uzturiet drošu bremzēšanas dis-
tanci, un, ja nepieciešams, nospie-
diet bremžu pedāli, lai samazinātu 
ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

OAE056109

Braucot satiksmē, kur bieži nepie-
ciešams apstāties, ja priekšā ap-
stājies transportlīdzeklis izbrauc 
no joslas, FCA sistēma var nespēt 
uzreiz detektēt nākamo priekšā 
esošo transportlīdzekli. Tādos ga-
dījumos uzturiet drošu bremzēša-
nas distanci, un, ja nepieciešams, 
nospiediet bremžu pedāli, lai sa-
mazinātu ātrumu un ieturētu drošu 
attālumu.
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-

OPD056040

Priekšā esošā transportlīdzekļa 
detektēšana
Vadītājam ir jāpievērš īpaša uzma-
nība, ja priekšā esošajam trans-
portlīdzeklim ir krava, kas ir izvirzī-
ta uz āru, vai ja priekšā esošajam 
transportlīdzeklim ir lielāks attā-
lums no zemes. FCA var nespēt 
detektēt kravu, kas ir izvirzīta ār-
pus transportlīdzekļa. Tādos gadī-
jumos uzturiet drošu bremzēšanas 
distanci no tuvākā priekšmeta, un, 
ja nepieciešams, nospiediet brem-
žu pedāli, lai samazinātu ātrumu 
un ieturētu drošu attālumu.

Gājēju vai riteņbraucēju atpazī-
šana
Sensora efektivitāte var būt ierobe-
žota šādos gadījumos:
• Kameras atpazīšanas sistēma var 

nespēt pilnībā atpazīt gājēju vai ri-
teņbraucējus, ja, piemēram, gājējs 
ir noliecies vai nav nostājies taisni

• Gājējs vai riteņbraucējs pārvieto-
jas ļoti ātri vai pēkšņi parādās ka-
meras atpazīšanas zonā

• Gājējs vai riteņbraucējs valkā drē-
bes, kas saplūst ar fonu, līdz ar to 
apgrūtinot kameras atpazīšanas 
sistēmas darbību.

• Āra apgaismojums ir pārāk spilgts 
(piem., braucot spilgtā saules gais-
mā) vai pārāk tumšs (piem., brau-
cot naktī pa neapgaismotu lauku 
ceļu).

• Ir grūti detektēt un atšķirt gājēju vai 
riteņbraucēju no citiem priekšme-
tiem, piemēram, ja tuvumā atrodas 
vairāki gājēji, riteņbraucēji vai liels 
pūlis

• Tuvumā atrodas priekšmets, kas 
atgādina cilvēka ķermeni.

• Gājējs ir maza izmēra

• Gājējs ir invalīds
• Sensora atpazīšanas spēja ir iero-

bežota
• Radara sensoru vai kameru no-

sedz svešķermeni vai netīrumi
• Kameras lēca ir piesārņota priek-

šējā aizsargstikla iekrāsošanas, 
noklāšanas ar plēvi vai segumu 
rezultātā, vai arī ir bojāts stikls vai 
uz stikla atrodas svešķermeņi (uz-
līmes, kukaiņi, u.c.)

• Ārējā apgaismojuma spilgtums ir 
pārāk zems, piemēram, ja nav ie-
degti priekšējie lukturi naktī, vai 
automašīna brauc tunelī

• Slikti laika apstākļi, piemēram, 
stiprs lietus vai sniegs, apgrūtina 
radara sensora vai kameras redza-
mību

• Gaisma no lampas vai pretīmbrau-
coša transportlīdzekļa tiek atstaro-
ta no slapjas ceļa virsmas, piemē-
ram, peļķes

• Skata lauku priekšpusē ierobežo 
pārāk spilgta saules gaisma

• Aizsvīdis priekšējais aizsargstikls; 
traucēta ceļa redzamība
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• Nevēlami ceļa apstākļi var brauk-
šanas laikā izraisīt pārliekas auto-
mašīnas vibrācijas

• Braucot pāri ātruma ierobežotā-
jam, sensora atpazīšanas darbība 
pēkšņi mainās

• Jūs braucat pa apli
• Ja gājējs vai riteņbraucējs pēkšņi 

parādās automašīnas priekšā
• Ja priekšā braucošais riteņbrau-

cējs pārvietojas perpendikulāri 
braukšanas virzienam

• Ja pastāv jebkāda cita veida elek-
tromagnētiskā interference

• Ja riteņbraucēja tuvumā tiek veikti 
būvdarbi vai atrodas sliedes vai citi 
metāla priekšmeti

• Ja divriteņa materiāls apgrūtina at-
pazīšanu ar radaru

• Ja gājējs vai riteņbraucējs pēkšņi 
parādās automašīnas priekšā

 BRĪDINĀJUMS

• Nelietojiet Priekšējās sadur-
smes novēršanas palīgu, 
kamēr velkat kādu transport-
līdzekli. FCA sistēmas izman-
tošana vilkšanas laikā var 
negatīvi ietekmēt jūsu auto-
mašīnas vai velkošās auto-
mašīnas drošību.

• Vadītājam ir jāpievērš īpaša 
uzmanība, ja priekšā eso-
šajam transportlīdzeklim ir 
krava, kas ir izvirzīta uz āru, 
vai ja priekšā esošajam trans-
portlīdzeklim ir lielāks attā-
lums no zemes.

• Priekšējās sadursmes no-
vēršanas palīgsistēma var 
nedarboties, ja tiek atpazīts 
priekšmets, kas formas vai 
īpašību ziņā ir līdzīgs trans-
portlīdzeklim, gājējam vai ri-
teņbraucējam (ja ir aprīkots).

• FCA atpazīst un pārrauga 
priekšā braucošo transport-
līdzekli vai detektē gājēju vai 
riteņbraucēju (ja ir aprīkots 
attiecīgais aprīkojums) uz 
ceļa, izmantojot radara signā-
lus un kameras atpazīšanas 
sistēmu. Sistēma nav pare-
dzēta mazāku ar riteņiem ap-
rīkotu priekšmetu (piemēram, 
bagāžas, iepirkšanās ratiņu 
vai bērnu ratiņu) uztveršanai.  

• Nekādā gadījumā nemēģiniet 
testēt FCA sistēmas darbību. 
Tas var izraisīt smagas trau-
mas vai nāvi.

• Ja priekšējais stikls vai kame-
ra ir nomainīta vai remontēta, 
mēs iesakām nogādāt trans-
portlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatī-
tāja.

i Informācija 
Dažos gadījumos FCA sistēmas dar-
bība var tikt atcelta, ja tā ir pakļauta 
elektromagnētiskās interferences ie-
darbībai.
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JOSLAS pAMEšAnAS bRīDInĀJuMS (LDW) (JA IR ApRīKOTS)

OPDE050048

Joslas pamešanas brīdinājuma sis-
tēma konstatē joslas pozīciju ar sen-
soru pie priekšējā aizsargstikla un 
brīdina, kad automašīna pamet joslu.

 BRĪDINĀJUMS

Joslas pamešanas brīdināju-
ma sistēma neaizvieto drošu 
braukšanas praksi - šī sistēma 
ir paredzēta vadītāja ērtībai. 
Vadītājs uzņemas pilnu atbildī-
bu par to, lai vienmēr apzinātos 
apkārt notiekošo un pareizi stū-
rētu automašīnu.

 BRĪDINĀJUMS

Veiciet šādus drošības pasāku-
mus, izmantojot joslas pameša-
nas brīdinājuma sistēmu:
• Pirms joslas maiņas VIEN-

MĒR pārbaudiet apkārtni un 
ceļa apstākļus.  LDW sistēma 
nevada transportlīdzekli, lai 
mainītu joslu vai ieturētu eso-
šo joslu.

• Kad LDW brīdina par joslas 
pamešanu, neveiciet straujus 
manevrus un pēkšņi negrie-
ziet stūri.

• Ja kameras atpazīšanas sis-
tēma nevar pareizi konstatēt 
joslas marķējumu, LDW var 
nebrīdināt par joslas pame-
šanu.

• LDW nedarbojas pirms trans-
portlīdzeklis ir sasniedzis 
aptuveni 60 km/h (37 jūdz./h) 
ātrumu.

• Nemēģiniet uz laiku demontēt 
priekšējo kameru, lai iekrāso-
tu stiklu, un neuzstādiet jeb-
kādus segumus vai piederu-
mus. Ja demontējat un atkal 
montējat kameru, mēs iesa-
kām nogādāt automašīnu pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītā-
jā un veikt sistēmas pārbaudi 
un  kalibrēšanu.

• Ja nomaināt priekšējo aiz-
sargstiklu vai priekšējo ka-
meru, mēs iesakām nogādāt 
automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītājā un veikt 
sistēmas pārbaudi un  kalib-
rēšanu.

• Neizsmidziniet ūdeni vai citu 
šķidrumu priekšējā skata ka-
meras tuvumā.  Funkcijai var 
rasties bojājumi.

• Necentieties veikt priekšējā 
skata kameras remontu vai 
detaļu nomaiņu.
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• Braukšanas laikā nelieciet 
gaismu atstarojošus priekš-
metus uz borta paneļa.

• Nelieciet jebkādus piederu-
mus tuvu pie iekšējā atpa-
kaļskata spoguļa.

• Ja audio sistēmas skaļuma 
līmenis  ir pārāk augsts, ie-
spējams, ka LDW sistēmas 
brīdinājuma signāls var nebūt 
dzirdams.

• LDW sistēmas darbību var ie-
tekmēt vairāki faktori, tostarp 
vides apstākļi, kas ietekmē 
kameras spēju konstatēt 
priekšā esošās joslas līnijas. 
Ir vadītāja pienākums rūpīgi 
uzraudzīt ceļu un ieturēt pa-
redzēto joslu.

LDW darbība

OPDE056049

LDW aktivizēšana/deaktivizēšana:
Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON 
(ieslēgts), nospiediet LDW pogu ins-
trumentu panelī uz leju un pa kreisi 
no vadītāja. 
Indikators instrumentu panelī sākot-
nēji iedegsies baltā krāsā. Tas norā-
da, ka LDW ir DARBA GATAVĪBAS, 
bet NE AKTĪVĀ režīmā.

Indikatora krāsa mainās 
atkarībā no LDW sistē-
mas stāvokļa.

- Balts : Sensors neatpazīst joslas 
marķējumu vai automašī-
nas ātrums nav sasniedzis 
60 km/h (37 jūdz./h).

- Zaļš : Sensors spēj konstatēt jos-
las līnijas.
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•

� Joslas marķējums 
ir detektēts

� Joslas marķējums 
nav detektēts

OPDE056110/OPDE056111

Lai skatītu LDW ekrānu instrumen-
tu paneļa LCD displejā, atlasiet 
režīmu ASSIST (palīdzība) ( ). 
Sīkākai informācijai skatiet “LCD 
ekrāna režīmi” 3. nodaļā.  

• Ja funkcija konstatē joslas līniju, 
krāsa mainās no pelēkas uz baltu.

• Ja funkcija detektē kreiso joslas 
marķējumu, kreisā joslas marķēju-
ma krāsa mainīsies no pelēkas uz 
baltu.

• Ja funkcija detektē labo joslas 
marķējumu, labā joslas marķēju-
ma krāsa mainīsies no pelēkas uz 
baltu.

• Ja jūsu automašīnas ātrums pār-
sniedz 60 km/h (40 jūdz./h), un 
LDW sistēmas poga ir ieslēgta, tas 
nozīmē, ka sistēma ir ieslēgta. Ja 
jūsu automašīna izbrauc no atbil-
stošās joslas jūsu priekšā, LDW 
darbojas šādi:

� Pa labi� Pa kreisi

OPDE056112/OPDE056113

Instrumentu paneļa LCD ekrānā 
parādās vizuāls brīdinājums. Atka-
rībā no virziena, kurā automašīna 
novirzās, instrumentu paneļa LCD 
ekrānā mirgos vai nu kreisās joslas 
marķējums vai labās joslas marķē-
jums.

Brīdinājuma lampiņa un pazi-
ņojums
LDW pārbaude 

OPDE058505

Ja tiek konstatēta funkcijas problē-
ma, dažas sekundes parādīsies at-
tiecīgs paziņojums.
Ja problēma neizzūd, iedegsies 
LDW sistēmas kļūmes indikators.
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LDW sistēmas kļūmes indika-
tors

LDW sistēmas kļūmes in-
dikators (dzeltenā krāsā) 
iedegsies, ja LDW sistē-
ma nedarbojas pareizi. 

Mēs iesakām nogādāt transportlī-
dzekli uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

Ja pastāv sistēmas problēma, rīko-
jieties kādā no zemāk aprakstīta-
jiem veidiem:
• Izslēdziet un atkal ieslēdziet auto-

mašīnu, un tad atkal ieslēdziet sis-
tēmu.

• Pārliecinieties, ka aizdedzes slē-
dzis ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā.

• Pārbaudiet, vai sistēmu neietekmē 
laika apstākļi. (piem., migla, spē-
cīgs lietus, u.c.)

• Pārbaudiet, vai uz kameras lēcas 
neatrodas svešķermeņi.

Ja problēma neizzūd, mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli uz pārbau-
di pie pilnvarota HYUNDAI izplatītā-
ja.

Sistēmas ierobežojumi
Zemāk uzskaitītajos gadījumos LDW 
sistēma var iedarboties pāragri arī 
gadījumos, ja automašīna nepamet 
joslu, vai LDW sistēma var nebrīdināt 
vadītāju, ja automašīna pamet joslu:

Ja joslas un ceļa apstākļi ir slikti
• Ja ir sarežģīti atšķirt joslas marķē-

jumu no ceļa seguma, vai ja jos-
las marķējums ir izbalējis vai ne-
skaidrs.

• Ja uz ceļa virsmas atrodas zīmes, 
kas atgādina joslas marķējumu, un 
kamera to nejauši detektē.

• Ja joslas marķējums saplūst vai 
sadalās. (piem., ceļa maksas veik-
šanas vieta) 

• Ja pieaug vai samazinās joslu 
skaits, vai arī joslu marķējums 
krustojas sarežģītā veidā.

• Ja uz ceļa jūsu priekšā atrodas vai-
rāk nekā divi joslas marķējumi.

• Ja joslas marķējums ir ļoti biezs vai 
ļoti plāns.

• Ja priekšā esošais joslas marķē-
jums nav redzams lietus, sniega 
dēļ, uz ceļa esoša ūdens dēļ, bojā-
ta vai netīra  ceļa seguma dēļ, vai 
citu iemeslu dēļ.

• Ēna uz joslas marķējuma, ko izrai-
sa sadalošā josla, koki u.tml.

• Joslas ir nepilnīgas vai tiek veikti 
būvdarbi.

• Uz ceļa atrodas gājēju pārejas 
marķējums vai citi simboli. 

• Joslas marķējums tunelī ir pārklāts 
ar eļļu, u.c.
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Ja traucē ārēji apstākļi
• Ārējā apgaismojuma spilgtums 

pēkšņi mainās, piemēram, iebrau-
cot tunelī vai izbraucot no tā, vai 
pabraucot zem tilta.

• Ārējā apgaismojuma spilgtums ir 
pārāk zems, piemēram, ja nav ie-
degti priekšējie lukturi naktī, vai 
automašīna brauc tunelī.

• Uz ceļa atrodas norobežojoša 
konstrukcija, piemēram, betona 
barjera, margas vai atstarotāja 
stabs, kuru kamera nejauši detek-
tē.

• Gaisma no lampas vai pretīmbrau-
coša transportlīdzekļa tiek atstaro-
ta no slapjas ceļa virsmas, piemē-
ram, peļķes.

• Skata lauku priekšpusē ierobežo 
pārāk spilgta saules gaisma.

• Josla pēkšņi pazūd, piemēram, 
krustojumā.

• Starp jūsu automašīnu un priekšā 
braucošo transportlīdzekli ir nepie-
tiekams attālums, lai varētu detek-
tēt joslas marķējumu, vai ja priekšā 
braucošais transportlīdzeklis brauc 
virs joslas marķējuma.

• Braucot pa stāvu nogāzi, pāri kal-
nam, vai braucot līkumā.

• Nevēlami ceļa apstākļi var brauk-
šanas laikā izraisīt pārliekas auto-
mašīnas vibrācijas.

• Temperatūra ap iekšējo atpa-
kaļskata spoguli ir pieaugusi tiešu 
saules staru ietekmē.

Priekšējā redzamība ir vāja
• Vējstiklu vai priekšējā skata kame-

ras lēcu bloķē netīrumi.
• Aizsvīdis priekšējais aizsargstikls; 

traucēta ceļa redzamība.
• Uz instrumentu paneļa ir novietoti 

priekšmeti, u.c.
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JOSLAS IEvēROšAnAS pALīGS (LKA) (JA IR ApRīKOTS)

OPDE050048

� Priekšējā skata kamera

Joslas ievērošanas palīgs palīdz 
detektēt joslas marķējumu uz ceļa, 
izmantojot kameru, kas atrodas pie 
priekšējā aizsargstikla, un palīdz va-
dītājam stūrēt, lai noturētu automašī-
nu joslā. 
Ja sistēma nosaka, ka automašīna 
novirzās no joslas, tā brīdina vadītā-
ju ar vizuālu un skaņas signālu, vien-
laicīgi īstenojot pretēju stūrēšanas 
griezes momentu, cenšoties novērst 
automašīnas izbraukšanu no joslas.

 BRĪDINĀJUMS

Joslas ievērošanas palīgs ne-
aizvieto drošu braukšanas 
praksi - šī sistēma ir paredzēta 
tikai vadītāja ērtībai. Vadītājs 
uzņemas pilnu atbildību par to, 
lai vienmēr apzinātos apkārt 
notiekošo un pareizi stūrētu 
automašīnu.

 BRĪDINĀJUMS

Izmantojot Joslas ievērošanas 
palīgu, jāīsteno šādi drošības 
pasākumi:
• Kamēr stūrēšanu palīdz veikt 

šī sistēma, izvairieties no 
pēkšņas stūres pagriešanas.

• LKA palīdz novērst iespēju, 
ka vadītājs varētu nejauši 
izbraukt no joslas, palīdzot 
vadītājam stūrēt. Tomēr va-
dītājs nedrīkst paļauties tikai 
uz šo sistēmu - vienmēr jāpie-
vērš uzmanība stūrei, lai ne-
pamestu joslu.

• LKA sistēmas darbību var 
atcelt, vai arī tā var nedarbo-
ties pareizi atkarībā no ceļa 
apstākļiem. Braukšanas laikā 
vienmēr esiet uzmanīgi.

• Nemēģiniet uz laiku demontēt 
priekšējo kameru, lai iekrā-
sotu stiklu, un neuzstādiet 
jebkādus segumus vai pie-
derumus. Ja demontējat un 
atkal montējat priekšējo ka-
meru, mēs iesakām nogādāt 
automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja un veikt 
sistēmas pārbaudi un  kalib-
rēšanu.

• Ja nomaināt vējstiklu, priek-
šējā skata kameru vai saistī-
tās stūres rata detaļas, mēs 
iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izpla-
tītāja un veikt sistēmas pār-
baudi un kalibrēšanu.
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• Sistēma atpazīst joslas mar-
ķējumu un pārvalda stūres 
darbību, izmantojot priekšējā 
skata kameru, tādēļ, ja jos-
las marķējums ir grūti saska-
tāms, sistēma var nedarbo-
ties pareizi. 
Skatiet “Sistēmas ierobežoju-
mi”.

• Nedemontējiet ar LKA saistī-
tās detaļas un izvairieties no 
to sabojāšanās.

• Ja audio sistēmas skaļuma 
līmenis ir pārāk augsts, ie-
spējams, ka LKA sistēmas 
brīdinājuma signāls var nebūt 
dzirdams.

• Ja jau iepriekš ir ģenerēti citi 
skaņas signāli, piemēram, 
drošības siksnas brīdinā-
jums, tad Joslas saglabāša-
nas palīga brīdinājums var 
neizskanēt.

• Nenovietojiet uz instrumen-
tu paneļa priekšmetus, kas 
atstaro gaismu, piemēram, 
spoguļus, baltu papīru u.c. 
Tas var traucēt LKA sistēmas 
pareizai darbībai.

• Kamēr LKA ir aktivizēta, vadī-
tājam rokām vienmēr jāatro-
das uz stūres.

• Stūre netiek nepārtraukti pār-
valdīta, tādēļ, ja automašīnas 
ātrums palielinās, pametot 
joslu, pastāv iespēja, ka sis-
tēma nepārvalda automašī-
nu. Vadītājam, izmantojot šo 
funkciju, obligāti jāievēro āt-
ruma ierobežojums.

• Ja stūrei ir piestiprināts kāds 
priekšmets, funkcijas veiktā 
stūrēšanas palīdzība var būt 
neefektīva, vai arī trauksme 
par no stūres noņemtām ro-
kām var nedarboties pareizi.

• Ja velkat piekabi, pārliecinie-
ties, ka LKA ir izslēgta.

LKA darbība

OPD056049

LKA palīga aktivizēšana/deaktivizē-
šana :
Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON 
(ieslēgts), LKA ieslēdzas automātis-
ki. Indikators ( ) instrumentu panelī 
sākotnēji iedegsies baltā krāsā. Tas 
norāda, ka LKA ir DARBA GATAVĪ-
BAS, bet NE AKTĪVĀ režīmā. 
Ja nospiežat joslas drošības pogu, 
kas atrodas instrumentu paneļa 
apakšējā daļā pa kreisi, LKA tiks iz-
slēgta, un indikators uz instrumentu 
ekrāna izslēgsies.
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LKA sistēmas funkcionēšanas 
maiņa
Vadītājs var pārslēgt LKA uz Joslas 
pamešanas brīdinājuma sistēmu vai 
mainīt LKA režīmu, izmantojot LCD 
ekrānu vai informatīvi izklaidējošās 
sistēmas ekrānu. Dodieties uz ‘User 
Settings → Driver Assistance →
Lane Safety → Lane Keeping Assist/
Lane Departure Warning/Off’ (Lieto-
tāja iestatījumi → Palīdzība vadītā-
jam → Joslas drošība → Joslas ie-
vērošanas palīgs/Joslas pamešanas 
brīdinājums/Izslēgt).

Joslas ievērošanas palīgs
Šis režīms palīdz vadītājam noturēt 
automašīnu joslā. Šī sistēma reti 
pārvalda stūri, ja automašīna droši 
brauc joslas robežās. Tomēr sistēma 
sāk pārvaldīt stūri, ja automašīna tu-
vojas tam, lai izbrauktu no joslas. 

Joslas pamešanas brīdinājums
Joslas pamešanas brīdinājums brīdi-
na vadītāju ar vizuālu un skaņas sig-
nālu, ja sistēma nosaka, ka automa-
šīna pamet joslu. Stūre vairs netiek 
pārvaldīta. 

Off (Izslēgts)
Ja atlasāt ‘Off’ (Izslēgts), LKA tiek 
deaktivizēta.

Ņemiet vērā, ka, lai IE-
SPĒJOTU LKA , automa-
šīnas ātrumam jāsa-
sniedz vismaz aptuveni 

60 km/h (37 jūdz./h). Indikators ins-
trumentu panelī iedegsies zaļā krā-
sā.
Indikatora krāsa mainās atkarībā no 
LKA sistēmas stāvokļa.

- Balta: sensors neatpazīst jos-
las marķējumu vai automašīnas 
ātrums nav sasniedzis 60 km/h 
(37 jūdz./h).

- Zaļa: sensors atpazīst joslas mar-
ķējumu, un sistēma var pārvaldīt 
automašīnas stūrēšanu.

i Informācija 
Ja indikators (baltā krāsā) ir aktivi-
zēts no iepriekšējā aizdedzes cikla, 
sistēma ieslēgsies bez jebkādām pa-
pildus komandām. Ja vēlreiz nospie-
žat Joslas drošības pogu, instrumentu 
paneļa indikators izslēdzas. 
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LKA darbība

•

OPD056049

Lai skatītu LKA ekrānu instrumen-
tu paneļa LCD ekrānā, atlasiet 
Vadītāja palīdzības režīmu ( ). 
Sīkākai informācijai skatiet LCD 
ekrāna režīmus 3. nodaļā.  

•

OPDE056052

� Joslas marķējums ir detektēts
OPDE056051

� Joslas marķējums nav detektēts

Ja automašīnas ātrums pārsniedz 
60 km/h (37 jūdz./h), un sistēma 
detektē joslas marķējumu, joslu 
krāsa mainās no pelēkas uz baltu.

• Lai sistēma pilnībā aktivizētos, jā-
detektē abi joslas marķējumi.

• Ja jūsu automašīna izbrauc no at-
bilstošās joslas jūsu priekšā, LKA 
darbojas šādi:

1.

� B tips� A tips

OPDE058056/OPDE058057

Instrumentu paneļa LCD ekrānā 
parādās vizuāls brīdinājums. At-
karībā no virziena, kurā automa-
šīna novirzās, instrumentu paneļa 
LCD ekrānā mirgos vai nu kreisās 
joslas marķējums vai labās joslas 
marķējums. Tāpat skanēs brīdinā-
juma signāls.

2. LKA pārvaldīs automašīnas stū-
rēšanu, lai novērstu automašīnas 
izbraukšanu ārpus joslas zemāk 
aprakstītajās situācijās.

- Automašīnas ātrums pārsniedz 
60 km/h (37 jūdz./h).

- Funkcija detektē abu joslu mar-
ķējumus
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- Braukšanas laikā automašīna 
parasti ir izvietota starp abiem 
joslas marķējumiem.

- Stūre netiek pēkšņi pagriezta.
Ja ir detektēti abi joslas marķējumi 
un ir apmierināti visi LKA sistēmas 
aktivizēšanas priekšnosacījumi, LKA 
indikatora gaisma mainīs krāsu no 
baltas uz zaļu. Tas norāda, ka LKA 
ir IESLĒGTĀ režīmā, un stūre tiek 
pārvaldīta.  

Brīdinājuma lampiņa un pazi-
ņojums
Keep hands on steering wheel 
(Rokām jāatrodas uz stūres)

OAEPH059625L

Ja vadītājs vairākas sekundes no-
ņem rokas no stūres, kamēr ir aktīva 
LKA sistēma, sistēma brīdinās vadī-
tāju. 

i Informācija 
Šis paziņojums var parādīties arī tad, 
ja stūre tiek turēta ļoti viegli, jo LKA 
var nespēt noteikt, ka vadītājs jopro-
jām tur rokas uz stūres.

 BRĪDINĀJUMS

Atkarībā no apstākļiem uz ceļa, 
brīdinājuma paziņojums var pa-
rādīties novēloti. Tādēļ vienmēr 
braukšanas laikā turiet rokas 
uz stūres.

 BRĪDINĀJUMS

• LKA ir paredzēta tikai tam, lai 
palīdzētu vadītājam. Vadītājs 
uzņemas pilnu atbildību par 
to, lai droši stūrētu automašī-
nu un nepamestu joslu.  

• Izslēdziet LKA un brauciet 
bez šīs sistēmas palīdzības 
šādās situācijās: 
- sliktos laikapstākļos;
- sliktos ceļa apstākļos;
- ja vadītājam nepieciešams 

bieži pārvaldīt stūri.
- velkot transportlīdzekli vai 

piekabi
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•
i Informācija 
Lai gan funkcija palīdz veikt stū-
rēšanu, vadītājs var jebkurā laikā 
pārvaldīt stūri. 

• Kad sistēma palīdz veikt stūrēšanu, 
var likties, ka stūre ir smagāka vai 
vieglāka nekā parasti. 

Joslas ievērošanas palīgsistē-
mas (LKA) pārbaude

OOSEV058078L

Ja tiek konstatēta funkcijas prob-
lēma, dažas sekundes parādīsies 
attiecīgs paziņojums. Ja problēma 
neizzūd, iedegsies LKA sistēmas 
kļūmes indikators. 

LKA sistēmas indikators
LKA sistēmas indikators 
(dzeltenā krāsā) iedeg-
sies, ja LKA nedarbosies 
pareizi. Mēs iesakām no-

gādāt sistēmu pārbaudei pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja.

Ja pastāv funkcijas problēma, 
rīkojieties kādā no zemāk aprakstī-
tajiem veidiem:
• Izslēdziet un atkal ieslēdziet dzinē-

ju, un tad atkal ieslēdziet funkciju. 
• Pārliecinieties, ka aizdedzes slē-

dzis ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā.
• Pārbaudiet, vai funkciju neietekmē 

laika apstākļi. (piem., migla, spē-
cīgs lietus, u.c.)

• Pārbaudiet, vai uz kameras lēcas 
neatrodas svešķermeņi.

Ja problēma neizzūd, mēs iesakām 
nogādāt transportlīdzekli uz pārbau-
di pie pilnvarota HYUNDAI izplatītā-
ja.
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LKA funkcija netiks ieslēgta un/vai 
stūrēšanas palīdzība netiks veikta, 
ja:
• Pirms joslas maiņas tiek ieslēgta 

funkcija. Ja vadītājs maina joslas, 
neieslēdzot pagrieziena signālu, 
iespējams, ka sistēma var mēģināt 
pārvaldīt stūri.

• Kad sistēma tiek ieslēgta vai uzreiz 
pēc joslas maiņas, automašīna ne-
atrodas joslas vidū. 

• Ir aktivizēta ESC (Elektroniskā sta-
bilitātes vadība) vai VSM (Automa-
šīnas stabilitātes vadība). 

• Automašīna brauc pa asu līkumu.
• Automašīnas ātrums nesasniedz 

60 km/h (37 jūdz./h) vai pārsniedz 
200 km/h (125 jūdz./h).

• Automašīna strauji maina joslu.
• Automašīna pēkšņi bremzē.
• Ir detektēts tikai viens joslas mar-

ķējums. 
• Ja josla ir ļoti plata vai ļoti šaura.
• Uz ceļa atrodas vairāk nekā divi 

joslas marķējumi (piem., tiek veikti 
būvdarbi).

• Automašīna brauc pa stāvu no-
gāzi.

• Stūre tiek pēkšņi pagriezta. 
• Sistēma var nedarboties apmēram 

15 sekundes pēc automašīnas ie-
darbināšanas vai priekšējās kame-
ras inicializēšanas vai restartēša-
nas.

Funkcijas ierobežojumi
Zemāk uzskaitītajos gadījumos LKA 
sistēma var iedarboties pāragri arī 
gadījumos, ja automašīna nepamet 
joslu, vai LKA sistēma var nepalīdzēt 
veikt stūrēšanu vai brīdināt vadītāju, 
ja automašīna pamet joslu:

Ja joslas un ceļa apstākļi ir slikti
• Ja ir sarežģīti atšķirt joslas marķē-

jumu no ceļa seguma, vai ja jos-
las marķējums ir izbalējis vai ne-
skaidrs.

• Ja ir sarežģīti atšķirt joslas marķē-
juma krāsu no ceļa seguma krā-
sas. 

• Ja uz ceļa virsmas atrodas zīmes, 
kas atgādina joslas marķējumu, un 
kamera to nejauši detektē.

• Ja joslas marķējums ir neskaidrs 
vai bojāts.

• Ja joslas marķējums saplūst vai 
sadalās (piem., pie ceļa maksas 
veikšanas vietām). 

• Ja pieaug vai samazinās joslu 
skaits, vai arī joslu marķējums 
krustojas sarežģītā veidā.
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• Ja uz ceļa jūsu priekšā atrodas vai-
rāk nekā divi joslas marķējumi.

• Ja joslas marķējums ir ļoti biezs vai 
ļoti plāns.

• Josla (vai ceļa platums) ir ļoti plata 
vai ļoti šaura.

• Ja priekšā esošais joslas marķē-
jums nav redzams lietus, sniega 
dēļ, uz ceļa esoša ūdens dēļ, bojā-
ta vai netīra  ceļa seguma dēļ, vai 
citu iemeslu dēļ.

• Ja uz joslas marķējuma krīt ēnas 
no sadalošās joslas, kokiem, mar-
gām, trokšņa barjerām, u.c.

• Joslu marķējums ir sarežģīts, vai 
arī līnijas aizvieto kāda konstrukci-
ja, piemēram, būvdarbu veikšanas 
vietā.

• Uz ceļa atrodas gājēju pārejas 
marķējums vai citi simboli. 

• Joslas marķējums tunelī ir pārklāts 
ar eļļu, u.c.

• Josla pēkšņi pazūd, piemēram, 
krustojumā.

Ja traucē ārēji apstākļi
• Ārējā apgaismojuma spilgtums 

pēkšņi mainās, piemēram, iebrau-
cot tunelī vai izbraucot no tā, vai 
pabraucot zem tilta.

• Ārējā apgaismojuma spilgtums ir 
pārāk zems, piemēram, ja nav ie-
degti priekšējie lukturi naktī, vai 
automašīna brauc tunelī.

• Uz ceļa atrodas norobežojoša 
konstrukcija, piemēram, betona 
barjera, margas vai atstarotāja 
stabs, kuru priekšējā kamera ne-
jauši detektē.

• Gaisma no lampas vai pretīmbrau-
coša transportlīdzekļa tiek atstaro-
ta no slapjas ceļa virsmas, piemē-
ram, peļķes.

• Skata lauku priekšpusē ierobežo 
pārāk spilgta saules gaisma.

• Starp jūsu automašīnu un priekšā 
braucošo transportlīdzekli ir nepie-
tiekams attālums, lai varētu detek-
tēt joslas marķējumu, vai ja priekšā 
braucošais transportlīdzeklis brauc 
virs joslas marķējuma.

• Braucot pa stāvu nogāzi, pāri kal-
nam, vai braucot līkumā.

• Nevēlami ceļa apstākļi var brauk-
šanas laikā izraisīt pārliekas auto-
mašīnas vibrācijas.

• Temperatūra ap iekšējo atpa-
kaļskata spoguli ir pieaugusi tiešu 
saules staru, u.c. ietekmē.

Priekšējā redzamība ir vāja
• Priekšējo aizsargstiklu vai kame-

ras lēcu bloķē netīrumi.
• Aizsvīdis priekšējais aizsargstikls; 

traucēta ceļa redzamība.
• Uz instrumentu paneļa ir novietoti 

priekšmeti, u.c.
• Priekšējā kamera nespēj atpazīt 

braukšanas joslu miglas, spēcīga 
lietus vai sniega dēļ.
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AKLĀS zOnAS SADuRSMES bRīDInĀJuMA SISTēMA (bcW)/AKLĀS zOnAS SADuRSMES
nOvēRšAnAS pALīGSISTēMA (bcA) (JA IR ApRīKOTS)
Sistēmas apraksts
Aklā punkta sadursmes brīdinā-
jums
Aklā punkta sadursmes brīdinājums 
izmanto radara sensorus aizmugu-
rējā buferī, lai veiktu pārraudzību un 
brīdinātu vadītāju, ja tā nosaka, ka 
kāds transportlīdzeklis tuvojas vadī-
tājam neredzamajā zonā.
1) Aklā punkta zona

OTM058120L

Aklā punkta uztveršanas diapazons 
mainās atkarībā no automašīnas āt-
ruma.

Ņemiet vērā, ka, ja jūsu automašīna 
pārvietojas ievērojami ātrāk nekā ap-
kārt esošie transportlīdzekļi, brīdinā-
jums netiks veikts.

2) Tuvošanās ar augstu ātrumu

OTM058121L

Joslu maiņas palīga funkcija brīdina 
vadītāju, ja kāds transportlīdzeklis ar 
lielu ātrumu tuvojas blakus esošajā 
joslā. Ja vadītājs aktivizē pagriezie-
na signālu, kamēr sistēma redz, ka 
tuvojas kāds transportlīdzeklis, sistē-
ma aktivizē skaņas trauksmi.

Aklās zonas sadursmes novēr-
šanas palīgsistēma

OTM058108

Aklās zonas sadursmes novēršanas 
palīgsistēma atpazīst priekšējo joslu 
caur kameru, kas uzstādīta vējstikla 
augšpusē un vēro sānu/aizmugurē-
jās zonas, izmantojot radara senso-
rus.
Aklās zonas sadursmes novēršanas 
palīgsistēma var aktivizēt Elektronis-
ko stabilitātes kontroli, ņemot vērā 
sadursmes iespējamību ar tuvojošos 
transportlīdzekli, mainot joslas. Tas 
nepieciešams, lai samazinātu sadur-
smes risku vai novērstu sadursmes 
radītos bojājumus.
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 BRĪDINĀJUMS

• Braukšanas laikā vienmēr 
pievērsiet uzmanību ceļa 
apstākļiem un esiet gatavi ne-
prognozētām situācijām, arī 
tad, ja darbojas Aklās zonas 
sadursmes brīdinājums un 
Aklās zonas sadursmes no-
vēršanas sistēma.

• Aklās zonas sadursmes brī-
dinājums un Aklās zonas sa-
dursmes novēršana ir palīg-
sistēmas, kuru mērķis ir jums 
palīdzēt. Nedrīkst paļauties 
tikai uz šo sistēmu darbību. 
Rūpējoties par savu drošību, 
vienmēr braukšanas laikā 
esiet uzmanīgi.

• Aklās zonas sadursmes brī-
dinājums un Aklās zonas sa-
dursmes novēršanas palīg-
sistēma ir palīgsistēmas, kas 
neaizstāj pareizu un drošu 
braukšanu. Vienmēr brauciet 
droši un esiet uzmanīgi, mai-
not joslu vai braucot atpakaļ-
gaitā. 
Aklās zonas sadursmes brī-
dinājums un Aklās zonas sa-
dursmes novēršanas palīg-
sistēmas var nespēt atpazīt 
visus priekšmetus, kas atro-
das apkārt automašīnai.

Sistēmas iestatīšana un aktivi-
zēšana
Sistēmas iestatīšana
• Vadītājs var aktivizēt sistēmu, pa-

griežot aizdedzes atslēgu ieslēgtā 
pozīcijā un atlasot 'User Settings 
→ Driver Assistance → Blind-Spot 
Safety' (Lietotāja iestatījumi → Pa-
līdzība vadītājam → Aklā punkta 
drošība).
- BCA un BCW ieslēdzas un var 

tikt aktivizētas, kad atlasīts “Ac-
tive assist” (Aktīva palīdzība). Ja 
pietuvojas transportlīdzeklis va-
dītāja aklajā zonā, izskan brīdi-
nājums vai tiek ieslēgta bremžu 
kontrole. 

- Ja tiek atlasīts “Warning only” 
(Tikai brīdinājums), BCW sistē-
ma ieslēdzas un ir gatava dar-
bam. Ja pietuvojas transport-
līdzeklis vadītāja aklajā zonā, 
izskan brīdinājums.

- Ja tiek atlasīts “Off” (Izslēgts), 
funkcija tiek deaktivizēta un 
BCW/BCA pogas indikators iz-
dziest.
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•

OLX2059032L

Ja nospiežat BCW/BCA pogu, ka-
mēr ir atlasīts "Active assist" (Ak-
tīva palīdzība) vai “Warning only” 
(Tikai brīdinājums), pogas indika-
tors izdziest, un sistēma tiek deak-
tivizēta.

• Ja nospiežat BCW/BCA pogu, ka-
mēr sistēmas darbība ir atcelta, 
pogas indikators iedegas, un sistē-
ma tiek aktivizēta. Šādā gadījumā 
sistēma atgriežas ierastajā stāvok-
lī, pirms dzinējs tiek izslēgts. 
Ja BCW sistēma ir sākotnēji ie-
slēgta un dzinējs tiek izslēgts un 
tad atkal ieslēgts, kamēr BCW 
sistēma darbojas, uz ārējā atpa-
kaļskata spoguļa 3 sekundes degs 
brīdinājuma gaisma.

• Ja dzinējs tiek izslēgts un atkal ie-
slēgts, sistēma atjauno iepriekšējo 
iestatījumu.

• Vadītājs var atlasīt sākotnējo brīdi-
nājuma aktivizēšanas laiku Lietotā-
ja iestatījumos LCD ekrānā, atlasot 
‘User Settings → Driver Assistan-
ce → Warning Timing’ (Lietotāja 
iestatījumi → Palīdzība vadītājam 
brīdinājuma laiks).

• Sākotnējā Aklā punkta sadursmes 
brīdinājuma opcijas ir šādas:
- Normal (Normāls): 

Ja ir atlasīta šī opcija, sākotnē-
jais Aklā punkta sadursmes brī-
dinājums tiek aktivizēts normālā 
režīmā. Ja liekas, ka šis iestatī-
jums ir pārāk jutīgs, mainiet opci-
ju uz “Later” (Vēlāk).
Ja transportlīdzeklis automašī-
nas sānos vai aizmugurē pēkšņi 
paātrinās, var likties, ka brīdinā-
juma aktivizēšanas laiks ir pārāk 
vēls. 

- Later (Vēlāk): 
Atlasiet šo brīdinājuma aktivizē-
šanas laiku, ja satiksme nav in-
tensīva un jūs braucat ar zemu 
ātrumu.  

i Informācija 
Ja maināt brīdinājuma laiku, var 
mainīties arī citu sistēmu brīdinā-
juma laiks. Vienmēr ņemiet to vērā 
pirms laiku izmaiņām.

• Vadītājs var atlasīt Aklās zonas 
sadursmes brīdinājuma skaļumu 
Lietotāja iestatījumos paneļa LCD 
ekrānā, atlasot 'User Settings →
Driver Assistance → Warning Vo-
lume → High/Medium/ Low' (Lieto-
tāja iestatījumi → Palīdzība vadī-
tājam → Brīdinājuma skaļums →
Augsts/vidējs/zems’).  
Sīkākai informācijai skatiet 
“LCD ekrāns” 3. nodaļā.

i Informācija 
Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var 
mainīties arī citu sistēmu brīdināju-
ma skaļums. Vienmēr ņemiet to vērā, 
pirms izmaināt brīdinājuma skaļu-
mu.
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Darbības nosacījumi
Sistēma ir gatava darbam, kad atla-
sīts 'Active assist' (Aktīva palīdzība) 
vai 'Warning only' (Tikai brīdinājums) 
un atbilst šādi priekšnosacījumi:
• Aktīva palīdzība
1) Aklās zonas sadursmes novērša-

nas palīgs aktivizējas, kad:
- Automašīnas ātrums ir no 60 

km/h līdz 200 km/h (40 jūdz./h ~ 
120 jūdz./h).

- Funkcija uztver abas joslas līni-
jas.

- Blakus vai aiz jūsu automašīnas 
tiek atpazīts transportlīdzeklis, 
kas tuvojas.

2) Aklās zonas sadursmes brīdināju-
ma palīgsistēma aktivizējas, kad:
Transportlīdzekļa ātruma ir virs 
aptuveni  20 km/h (12 jūdz./h) un 
aizmugurē esošā transportlīdzek-
ļa ātrums ir virs aptuveni 10 km/h 
(7 jūdz./h).

• Tikai brīdinājums
1) Aklās zonas sadursmes brīdinā-

jums aktivizējas, kad:
Transportlīdzekļa ātruma ir virs 
aptuveni  20 km/h (12 jūdz./h) un 
aizmugurē esošā transportlīdzek-
ļa ātrums ir virs aptuveni 10 km/h 
(7 jūdz./h).

h Aklās zonas sadursmes novērša-
nas palīgsistēma netiek aktivizē-
ta. 

Brīdinājumu un sistēmas va-
dība
Aklā punkta sadursmes brīdinā-
juma sistēma

OPD056042

� Kreisā puse

� Labā puse

Pirmās stadijas brīdinājums
Ja funkcijas darbības robežās ir 
detektēts transportlīdzeklis, iedeg-
sies brīdinājuma gaisma uz ārējā 
atpakaļskata spoguļa un acu līmeņa 
ekrāna (ja ir aprīkots).
Ja detektētais transportlīdzeklis vairs 
neatrodas aklā punkta zonā, brīdinā-
jums izslēgsies (atkarībā no automa-
šīnas braukšanas apstākļiem).
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OPD056043 OPD056044

Otrās stadijas brīdinājums
Vadītāja brīdinājuma skaņas signāls izskanēs, ja:
1. Radara funkcija ir atpazinusi transportlīdzekli aklā punkta zonā,  UN
2. Ir aktīvs pagrieziena signāls (tajā pusē, kur ir uztverts transportlīdzeklis).
Ja šī trauksme tiek aktivizēta, mirgos arī brīdinājuma gaisma uz ārējā atpa-
kaļskata spoguļa un acu līmeņa ekrāna (ja ir aprīkots). Izskanēs arī brīdinā-
juma skaņas signāls.
Ja izslēdzat pagrieziena signāla indikatoru, otrās fāzes brīdinājums tiks de-
aktivizēts.
Ja detektētais transportlīdzeklis vairs neatrodas aklā punkta zonā, brīdinā-
jums izslēgsies (atkarībā no automašīnas braukšanas apstākļiem).

 BRĪDINĀJUMS

• Brīdinājuma gaisma uz ārējā 
atpakaļskata spoguļa iede-
gas katru reizi, kad sistēma 
uztvert transportlīdzekli aiz-
mugurē.
Lai izvairītos no negadīju-
miem, nepaļaujieties tikai uz 
brīdinājuma gaismu, neaiz-
mirstiet apskatīt automašīnas 
apkārtni.

• Brauciet droši arī tad, ja au-
tomašīna ir aprīkota ar aklā 
punkta sadursmes brīdinā-
juma sistēmu. Mainot joslu 
vai braucot atpakaļgaitā, ne-
paļaujieties tikai uz funkcijas 
darbību, veiciet vizuālu ap-
kārtnes pārbaudi.

• Dažās situācijās funkcija var 
nebrīdināt vadītāju, tādēļ 
vienmēr braukšanas laikā 
pievērsiet uzmanību apkārt 
notiekošajam.
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UZMANĪBU

• Vadītājam vienmēr jābūt uz-
manīgam, vadot automašīnu, 
neatkarīgi no tā, vai brīdinā-
juma indikators uz ārējā atpa-
kaļskata spoguļa izgaismojas 
vai darbojas brīdinājuma sig-
nāls vai ne.

• Ja automašīnas audio sistē-
ma tiek darbināta pie augsta 
skaļuma līmeņa, iespējams, 
aklā punkta sadursmes brīdi-
nājuma sistēmas brīdinājuma 
signāli var nebūt dzirdami.

• Ja skan citas funkcijas brī-
dinājumi, aklā punkta sadur-
smes brīdinājums var neiz-
skanēt.

Aklās zonas sadursmes novēr-
šanas palīgsistēma (BCA)

OLX2059104L/OLX2059103L

Aklās zonas sadursmes novēršanas 
palīgsistēma var kontrolēt bremzes, 
ja tiek atpazīts transportlīdzeklis, kas 
tuvojas un atrodas noteiktā attālumā 
blakus vai aiz jūsu automašīnas.
Sistēma pielieto nelielu bremžu spē-
ku uz riepas, kas atrodas pretējā 
pusē iespējamam sadursmes punk-
tam. Instrumentu panelis informēs 
vadītāju par sistēmas aktivizēšanos.

Aklās zonas sadursmes novēršanas 
palīgsistēma tiek automātiski deakti-
vizēta, kad:
- Transportlīdzeklis atrodas noteiktā 

attālumā
- Transportlīdzekļa virziens tiek mai-

nīts pret iespējamo sadursmes 
punktu

- Stūres rats tiek pēkšņi kustināts
- Ir nospiests bremžu pedālis
- Ir pagājis noteikts laiks
Vadītājam jāvada transportlīdzeklis 
joslas vidū, lai sistēma būtu aktivizē-
ta.
Ja transportlīdzeklis pietuvojas pā-
rāk tuvu joslas vienai malai, sistēma 
var nedarboties pareizi.
Turklāt sistēma var nepareizi vadīt 
jūsu automašīnu, ņemot vērā brauk-
šanas situāciju. Tāpēc vienmēr pie-
vērsiet rūpīgu uzmanību situācijai uz 
ceļa.
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 BRĪDINĀJUMS

• Vadītājs ir atbildīgs par precī-
zu stūrēšanu.

• Nevajadzīgi nedarbiniet stū-
res ratu, kad darbojas Aklās 
zonas sadursmes novērša-
nas sistēma.

• Braukšanas laikā vadītājam 
vienmēr ir jābūt ļoti uzma-
nīgam. Aklās zonas sadur-
smes novēršanas sistēma 
var nedarboties vai darbojas 
nevajadzīgi, ņemot vērā jūsu 
braukšanas situācijas.

• Aklās zonas sadursmes no-
vēršanas palīgs neaizvieto 
drošu braukšanas praksi — šī 
sistēma ir paredzēta tikai va-
dītāja ērtībām. Vadītājs uzņe-
mas pilnu atbildību par drošu 
braukšanu, lai novērstu ne-
gaidītu un pēkšņu problēmu 
rašanos. Vienmēr pievērsiet 
uzmanību situācijai uz ceļa.

Atpazīšanas sensors (priekšē-
jā skata kamera/aizmugurējie 
līkumu radari)

OPDE050045

� Aizmugurējais radars
OPDE050048

� Priekšējā skata kamera

Priekšējā skata kamera
Priekšējā skata kamera ir sensors, 
kas atpazīst joslu. Ja sensoru klāj 
sniegs, lietus vai svešķermeņi, funk-
cija var uz laiku atslēgties un ne-
darboties pareizi, līdz sistēma tiek 
izslēgta, jo sensors nespēj uztvert 
objektus. Sensoram vienmēr jābūt 
tīram.
* Skatīt Joslas saglabāšanas palīg-

sistēmas norādījumus, lai uzzinātu 
par piesardzības pasākumiem at-
tiecībā uz priekšējās kameras sen-
soru. 

Aizmugurējais radars
Aizmugurējie radari atrodas aizmu-
gurējā buferī un veic atpazīšanu 
sānu un aizmugurējā zonā. Lai sis-
tēma varētu pareizi strādāt, vienmēr 
nodrošiniet, lai aizmugurējais buferis 
būtu tīrs.
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UZMANĪBU

• Funkcija var nedarboties pa-
reizi, ja buferis ir bojāts, vai 
ja aizmugurējais buferis ir no-
mainīts vai remontēts.

• Detektēšanas diapazons var 
nedaudz mainīties atkarībā 
no ceļa platuma. Ja ceļš ir 
šaurs, sistēma var uztvert ci-
tus transportlīdzekļus blakus 
joslā. 

• Funkcija var izslēgties, ja tās 
darbību traucē spēcīgi elek-
tromagnētiski viļņi.

• Sensoriem vienmēr jābūt tī-
riem.

• NEDRĪKST patvaļīgi demon-
tēt sensora komponentu vai 
pakļaut to triecienam.

• Uzmanieties, lai nepakļautu 
radara sensoru vai sensora 
pārsegu nevajadzīgai slodzei. 
Ja sensors tiek ar spēku pār-
vietots un vairs neatrodas 
pareizajā pozīcijā, iespējams, 
ka sistēma vairs nedarbosies 
pareizi. Tādā gadījumā var 
neparādīties brīdinājuma pa-
ziņojums. Nogādājiet sistē-
mu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

• Nenovietojiet svešķermeņus, 
piemēram, bufera uzlīmi vai 
bufera aizsargu, aizmugurē-
jā sensora tuvumā, un neuz-
klājiet krāsu uz sensora at-
rašanās zonas. Tādējādi var 
negatīvi ietekmēt sensora 
sniegumu.

• NEDRĪKST montēt piederu-
mus vai uzlīmes uz priekšē-
jā aizsargstikla, vai iekrāsot 
priekšējo aizsargstiklu.

• Īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai kameras sensors 
būtu sauss.

• NEDRĪKST novietot gaismu 
atstarojošus priekšmetus 
(piem., baltu papīru, spogu-
li) uz triecienu absorbēša-
nas bloka. Jebkāda atstarota 
gaisma var izraisīt sistēmas 
darbības kļūdu.
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Brīdinājuma paziņojums

OIK057092L

Aklā punkta sadursmes brīdināju-
ma sistēma ir deaktivizēta. Radar 
blocked (Bloķēts radars)
Šis brīdinājums var parādīties, ja:
- Vienu vai abus sensorus uz aiz-

mugurējā bufera bloķē netīrumi, 
sniegs vai svešķermeņi.

- Automašīna brauc pa lauku ceļu, 
kur sensors ilgstošu laiku nespēj 
detektēt nevienu citu transportlī-
dzekli.

- Braucot sliktos laika apstākļos, 
piemēram, spēcīga lietus vai snie-
ga laikā.

Visās minētajās situācijās Aklā pun-
kta drošības pogas gaisma un sistē-
ma izslēgsies automātiski.
Ja BCW darbība tiek deaktivizēta, 
instrumentu panelī parādās paziņo-
jums, pārliecinieties, ka aizmugurējo 
buferi zonās, kur izvietoti sensori, 
nenoklāj netīrumi vai sniegs. Noņe-
miet netīrumus, sniegu vai svešķer-
meņus, kas varētu traucēt radara 
sensoru darbībai.
Pēc netīrumu likvidēšanas funkcijai 
vajadzētu sākt strādāt normāli ap-
mēram pēc 10 minūšu braukšanas.
Ja funkcija joprojām nedarbojas nor-
māli, mēs iesakām nogādāt automa-
šīnu pārbaudei pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.

i Informācija 
Ja pievienojat automašīnai piekabi 
vai furgonu, izslēdziet BCW, BCA un 
RCCW sistēmu (ja ir aprīkots).
- Nospiediet Aklā punkta drošības 

pogu (pogas indikators izdzisīs)
- Deaktivizējiet RCCW funkciju, at-

saucot 
'User Settings → Driver Assistan-
ce → Parking Safety → Rear Cross 
Traffic Safety' (Lietotāja iestatījumi 
→ Palīdzība autovadītājam → Dro-
šība stāvvietā → Aizmugurējās per-
pendikulārās satiksmes drošība) (ja 
ir aprīkots)
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OTM058151L

Aklā punkta sadursmes brīdināju-
ma (BCW) sistēmas pārbaude
Ja tiek konstatēta BCW darbības 
problēma, parādās brīdinājuma pa-
ziņojums un slēdža gaisma izdziest. 
Funkcija automātiski izslēdzas. BCA 
sistēma nedarbosies arī tad, ja kļū-
mes rezultātā izslēdzas BCW sistē-
ma. Mēs iesakām nogādāt transport-
līdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

OTM058087L

Pārbaudiet Aklās zonas sadursmes 
novēršanas palīgsistēmu (BCA)
Ja tiek konstatēta BCA darbības 
problēma, parādās brīdinājuma pa-
ziņojums. Sistēma automātiski iz-
slēdzas. BCW sistēma darbosies 
arī tad, ja kļūmes rezultātā izslēdzas 
BCA. Mēs iesakām nogādāt trans-
portlīdzekli uz pārbaudi pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja, lai varētu 
lietot BCA.

Funkcijas ierobežojumi
Zemāk aprakstītajās situācijās vadī-
tājam ir jāuzmanās, jo funkcija dažos 
gadījumos var nespēt detektēt trans-
portlīdzekļus vai priekšmetus.
• Automašīnai ir pievienota piekabe.
• Automašīna brauc sliktos laika 

apstākļos, piemēram, spēcīga lie-
tus vai sniega laikā.

• Sensoru noklāj sniegs, lietus, netī-
rumi, u.c.

• Aizmugurējo buferi vietā, kur atro-
das sensors, noklāj svešķermenis, 
piemēram, bufera uzlīme, bufera 
aizsargs, divriteņa statīvs, u.c.

• Aizmugurējais buferis ir bojāts, vai 
sensors neatrodas sākotnējā no-
klusējuma pozīcijā.

• Transportlīdzekļa augstums sa-
mazinās vai palielinās, ievietojot 
bagāžas nodalījumā smagu kravu, 
izmantojot neparastu riepu spie-
dienu, u.c.

• Aizmugurējā bufera temperatūra ir 
pārāk augsta.

• Sensorus bloķē citi transportlī-
dzekļi, sienas vai stāvvietas kolon-
nas.
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• Automašīna brauc pa līkumainu 
ceļu.

• Automašīna brauc zem barjeras.
• Ceļa segums (vai apkārt esošā 

zeme) satur nenormāli augstu me-
tāla komponentu saturu (piem., 
saistībā ar šosejas būvdarbiem).

• Automašīnas tuvumā atrodas fik-
sēts priekšmets, piemēram, mar-
gas.

• Braucot augšā vai lejā pa stāvu no-
gāzi, kur atšķiras joslu augstums.

• Braucot pa šauru ceļu, gar kuru 
aug koki vai zāle.

• Braucot pa lauku ceļu, kur sen-
sors ilgstošu laiku nespēj detektēt 
nevienu citu transportlīdzekli vai 
konstrukciju.

• Braucot pa slapju ceļu.
• Braucot pa ceļu, kur atrodas du-

bultas konstrukcijas barjeras vai 
sienas.

• Tuvumā atrodas liela izmēra trans-
portlīdzeklis, piemēram, autobuss 
vai kravas mašīna.

• Cits transportlīdzeklis pārāk tuvu 
pietuvojas jūsu automašīnai.

• Cits transportlīdzeklis pabrauc ga-
rām ar ļoti lielu ātrumu.

• Mainot joslas.
• Ja automašīna startē vienlaicīgi ar 

blakus esošo transportlīdzekli un 
veic paātrināšanos.

• Ja transportlīdzeklis blakus joslā 
pārvietojas par vienu joslu tālāk no 
jums, VAI ja transportlīdzeklis divu 
joslu attālumā no jums pārvietojas 
uz blakus joslu.

• Tuvumā atrodas motocikls vai ve-
losipēds.

• Tuvumā atrodas piekabe ar plaka-
nu platformu.

• Detektēšanas zonā atrodas nelieli 
priekšmeti, piemēram, iepirkšanās 
ratiņi vai bērnu ratiņi.

• Tuvumā atrodas zems transportlī-
dzeklis, piemēram, sacīkšu auto-
mašīna.

• Ir nospiests bremžu pedālis.
• Ir aktivizēta ESC.
• Pastāv ESC darbības kļūme.
• Pārāk zems riepu spiediens, vai 

bojāta riepa.
• Bremzēm ir veiktas modifikācijas.

• Automašīna pēkšņi maina brauk-
šanas virzienu.

• Automašīna strauji maina joslu.
• Automašīna pēkšņi apstājas.
• Temperatūra ap automašīnu ir ļoti 

zema.
• Automašīna spēcīgi vibrē, braucot 

pa nelīdzenu ceļu vai pārbraucot 
aizbetonētu bedri.

• Automašīna brauc uz slidenas virs-
mas, piemēram, pa sniegu, peļķi 
vai ledu.

• Joslas ievērošanas palīgsistēma 
vai Joslas pamešanas brīdinājums 
nedarbojas pareizi (ja ir aprīkots).
Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 
“Joslas ievērošanas palīgsistēma 
(LKA)” šajā nodaļā.
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•

OTM058109

Braukšana līkumā
BCW un BCA var nedarboties parei-
zi, braucot līkumā. Dažos gadījumos 
sistēma var nespēt uztvert transport-
līdzekli blakus joslā. 
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.

OTM058110

BCW un BCA var nedarboties parei-
zi, braucot līkumā. Dažos gadījumos 
sistēma var nespēt uztvert transport-
līdzekli tajā pašā joslā, kur braucat 
jūs. 
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.

•

OTM058111

Braukšana vietās, kur apvienojas/
sadalās ceļi

BCW un BCA var nedarboties pa-
reizi, braucot vietās, kur apvienojas/
sadalās ceļi.  Dažos gadījumos sis-
tēma var nespēt uztvert transportlī-
dzekli blakus joslā.  
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.
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•

OLX2058040

Braukšana pa nogāzi
BCW un BCA var nedarboties pa-
reizi, braucot pa nogāzi. Dažos ga-
dījumos sistēma var nespēt uztvert 
transportlīdzekli blakus joslā. 
Turklāt zināmos gadījumos sistēma 
var nepareizi atpazīt zemi vai kons-
trukcijas.
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.

•

OTM058113

Braukšana vietās, kur atšķiras jos-
lu augstums

BCW un BCA var nedarboties parei-
zi, braucot vietās, kur atšķiras joslu 
augstums.  
Dažos gadījumos sistēma var ne-
spēt uztvert transportlīdzekli uz ceļa, 
kur atšķiras joslu augstums (t.i. caur-
brauktuves savienojumi, krustojums 
dažādos līmeņos u.c.). 
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.

OTM058114L

[A]: trokšņa barjera, [B]: margas

• Braukšana vietās, kur gar ceļu iz-
vietotas konstrukcijas

BCW un BCA var nedarboties parei-
zi, braucot vietās, kur gar ceļu izvie-
totas konstrukcijas. 
Dažos gadījumos sistēma var kļūdai-
ni atpazīt konstrukcijas, kas atrodas 
gar ceļu (t.i. trokšņa barjeras, mar-
gas, dubultas margas, atdalošā jos-
la, stabi, laternas, ceļa zīmes, tuneļa 
sienas u.c.). 
Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet 
uzmanību ceļa un braukšanas aps-
tākļiem.
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MAnuĀLĀS ĀTRuMA IERObEžOšAnAS pALīGS (MSLA) (JA IR ApRīKOTS)
Manuālā ātruma ierobežojuma 
palīga lietošana
Jūs varat iestatīt ātruma ierobežoju-
mu, ja nevēlaties pārsniegt noteiktu 
ātrumu.
Ja jūs pārsniedzat iestatīto maksi-
mālo ātrumu, iedarbojas brīdinājuma 
sistēma (iestatītais ātruma ierobežo-
jums mirgos un skanēs skaņas sig-
nāls), kas paliek aktīva, līdz automa-
šīnas ātrums nokrītas zem iestatītā 
maksimālā ātruma.

i Informācija 
Kamēr darbojas ātruma ierobežoju-
ma vadība, kruīza kontroles sistēmu 
nevar iedarbināt.

Ātruma ierobežojuma vadības 
slēdzis

OPDE050117

 : Pārslēdz režīmu starp kruīza 
kontroli/viedās kruīza kontroles 
sistēmu un ātruma ierobežoju-
ma vadības sistēmu.

Sistēma 
izslēgta

Kruīza kontroles/
Viedās kruīza kontroles

Ātruma ierobežojuma vadība 

+ : Atjauno vai palielina ātruma iero-
bežojuma vadības ātrumu.

- : Iestata vai samazina ātruma iero-
bežojuma vadības ātrumu.
 : Atceļ iestatīto ātruma ierobežo-

jumu.

Lai iestatītu ātruma ierobežoju-
mu

1.

OPDE050118

Nospiediet pogu , lai sistēmu 
ieslēgtu. Iedegsies ātruma iero-
bežojuma indikators instrumentu 
panelī.
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OPDE050120

OPDE050119

Nospiediet slēdzi lejup (-).

3.	• Nospiediet slēdzi uz augšu (+) 
vai uz leju (-), un atlaidiet to, kad 
tiek sasniegts vēlamais ātrums. 
• Nospiediet slēdzi uz augšu (+) vai 

uz leju (-), un turiet to nospiestu. 
Ātrums pieaugs vai samazinā-
sies ar soli 5 km/h.

Iestatītais ātruma ierobežojums tiks 
rādīts instrumentu panelī.
Ja vēlaties pārsniegt iestatīto mak-
simālo ātrumu: ja gāzes pedālis ir 
nospiests par mazāk nekā apmēram 
50%, automašīnas ātrums nepār-
sniegs iestatīto ātruma ierobežoju-
mu.
Tomēr, ja nospiežat gāzes pedāli 
vairāk par apmēram 70%, jūs varat 
pārsniegt iestatīto maksimālo ātru-
mu. Tādā gadījumā iestatītais mak-
simālais ātrums mirgos, un skanēs 
skaņas signāls, līdz automašīnas 
ātrums nokritīsies zem ātruma iero-
bežojuma.

Lai izslēgtu ātruma ierobežoju-
ma vadību, rīkojieties kādā no 
zemāk aprakstītajiem veidiem:

•

OPDE050118

Nospiediet  pogu.
• Ja vienu reizi nospiežat  (atcelt) 

pogu, iestatītais ātruma ierobežo-
jums tiks atcelts, tomēr sistēma 
netiks izslēgta. Ja vēlaties atjaunot 
ātruma ierobežojumu, spiediet + 
vai - slēdzi uz stūres līdz vēlama-
jam ātrumam.
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vIEDĀ ĀTRuMA IERObEžOJuMA bRīDInĀJuMA SISTēMA (ISLW) (JA IR ApRīKOTS)

OPDE050048

� Priekšējā skata kamera

ISLW parāda detalizētu informāciju 
par ātruma ierobežojumu un apdzī-
šanas ierobežojumiem, izmantojot 
instrumentu paneli un navigāciju. 
ISLW atpazīst ceļa zīmes, izmantojot 
priekšējo kameru, kas piestiprināta 
pie priekšējā aizsargstikla augšējās 
iekšējās daļas.
Lai parādītu informāciju par ātruma 
ierobežojumu, ISLW tāpat izmanto 
navigāciju un informāciju par trans-
portlīdzekli.

 BRĪDINĀJUMS

• Viedā ātruma ierobežojuma 
brīdinājuma funkcija ir pare-
dzēta tikai tam, lai palīdzētu 
vadītājam, un nevar vienmēr 
pareizi parādīt ātruma ierobe-
žojumu un apdzīšanas iero-
bežojumus.

• Vadītājs pilnībā atbild par to, 
lai nepārsniegtu maksimālo 
ātruma ierobežojumu. 

• Neuzstādiet nekādus piede-
rumus un nelīmējiet uzlīmes. 
Netonējiet priekšējo vējstiklu, 
jo īpaši aizmugurējā spoguļa 
tuvumā. 

• Lai parādītu informāciju par 
ātruma ierobežojumu, ISLW 
detektē ceļa zīmes, izmanto-
jot kameru. 
Tādēļ ISLW var nedarboties 
pareizi, ja ir apgrūtināta ceļa 
zīmju detektēšana. Sīkākai in-
formācijai skatiet “Sistēmas 
ierobežojumi”.

• Īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai kameras sensors 
būtu sauss. 

• Nedrīkst patvaļīgi demontēt 
kameras bloku, vai pakļaut 
kameras bloku triecienam.

• Nedrīkst novietot gaismu 
atstarojošus priekšmetus 
(piem., baltu papīru, spogu-
li) uz borta paneļa. Jebkāda 
atstarota gaisma var izraisīt 
sistēmas darbības kļūdu.

• Šī funkcija nav pieejama vi-
sās valstīs.
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i Informācija 
Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk no-
gādāt automašīnu pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītājā un veikt  sistē-
mas pārbaudi, ja:
• Tiek nomainīts priekšējais aizsarg-

stikls.
• Kamera vai ar to saistīti komponen-

ti ir remontēti vai demontēti. 

Sistēmas iestatīšana un aktivi-
zēšana
Sistēmas iestatīšana
• Vadītājs var aktivizēt ISLW, atlasot 

"User Settings → Driver Assistan-
ce → Intelligent Speed Limit War-
ning" (Lietotāja iestatījumi → Palī-
dzība vadītājam → Viedais ātruma 
ierobežojuma brīdinājums).

• Ja ISLW ir aktivizēta, instrumentu 
panelī parādās brīdinājumi, kas 
norāda informāciju par ātruma ie-
robežojumu un apdzīšanas ierobe-
žojumiem.

• Ja ISLW ir aktivizēts navigācijas 
iestatījumos, augstāk minētā infor-
mācija un ierobežojumi tiek rādīti 
arī navigācijas sistēmā.

Sistēmas aktivizēšana
• ISLW rāda informāciju par ātruma 

ierobežojumiem un brīdina par ap-
dzīšanas ierobežojumiem, kad au-
tomašīna pabrauc garām attiecīga-
jām ceļa zīmēm. 

• Uzreiz pēc aizdedzes slēdža pa-
griešanas ieslēgtā pozīcijā, ISLW 
rāda informāciju par pēdējo reģis-
trēto ātruma ierobežojumu. 

• Vienam un tam pašam ceļam ir ie-
spējams atrast atšķirīgus datus par 
ātruma ierobežojumu. Informācija 
tiek rādīta atkarībā no braukšanas 
situācijas. Turklāt tiek arī detektē-
tas ceļa zīmes ar papildu simbo-
liem (piem., lietus, bulta, u.c.), un 
šie simboli tiek salīdzināti ar iekšē-
jiem automašīnas datiem (piem., 
loga tīrītāju darbība, pagrieziena 
signāli, u.c.).

i Informācija 
Informācija par ātruma ierobežoju-
mu instrumentu panelī var atšķirties 
no informācijas navigācijas sistēmā. 
Tādā gadījumā pārbaudiet navigāci-
jas sistēmas ātruma mērvienību ies-
tatījumu. 
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Ekrāns
Paneļa ekrāns

OTM048176L

Panelīt tiek parādīta ātruma ierobe-
žojuma informācija, apdzīšanas ie-
robežojumi, detalizēti ātruma ierobe-
žojumi ar papildu nosacījumiem un 
detalizēti apdzīšanas ierobežojumi.

OTM048177L

Instrumentu panelī tiek rādīta infor-
mācija par ātruma ierobežojumu, ap-
dzīšanas ierobežojumiem un infor-
mācija par ceļa zīmēm, kas norāda 
papildu nosacījumus.

OTM048178L

Ja ISLW atpazīst ceļa zīmi, kas norā-
da papildu nosacījumus, šīs ceļa zī-
mes simbols tiek parādīts instrumen-
tu panelī rādītā ātruma ierobežojuma 
apakšā vai kreisajā pusē. 
Uz viena un tā paša ceļa var atras-
ties ceļa zīmes, kas norāda dažādus 
ātruma ierobežojumus. Piemēram, 
parasti ātruma ierobežojums ir 120 
km/h, tomēr ātruma ierobežojums 
lietus vai sniega laikā ir 90 km/h.
Ceļa zīme, kas norāda papildu nosa-
cījumus, norāda, ka šis ātruma iero-
bežojums un apdzīšanas aizliegums 
ir jāievēro noteiktos apstākļos, pie-
mēram, lietus vai sniega laikā.
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Papildu ceļa zīmes

•

WTL-220

� Nav uzticamas informācijas par ātruma 
ierobežojumu

Šis simbols tiek rādīts instrumentu 
panelī un navigācijas sistēmā, ja 
ISLW nav pieejama uzticama infor-
mācija par ātruma ierobežojumu. 

•

� Nav informācijas par apdzīšanu

WTL-222/WTL-221

Šis simbols tiek rādīts instrumentu 
panelī un navigācijas sistēmā, ja 
ISLW detektē ceļa zīmi, kas aiz-
liedz apdzīšanu. 

•

WUM-205

� Neierobežots ātrums (tikai Vācijā)

Šis simbols, “ierobežojuma bei-
gas", tiek rādīts instrumentu panelī 
attiecībā uz tiem ceļiem Vācijā, ku-
riem nav spēkā ātruma ierobežo-
jums. Šis simbols tiek rādīts, līdz 
automašīna pabrauc garām citai 
ātruma ierobežojuma zīmei. 

PDe MHEV-Latvian.indb   127 2020-07-07   �� 7:49:08



5-128

Transportlīdzekļa vadīšana    

•

� Ātruma ierobežojuma beigas

WUM-207/WUM-208

Kad automašīna pabrauc garām 
zīmei, kas norāda ātruma ierobe-
žojuma beigas, ISLW sistēma in-
formē vadītāju par nākamo spēkā 
esošo ātruma ierobežojumu, bals-
toties uz informāciju, kas saņemta 
no navigācijas sistēmas.

Brīdinājuma paziņojums

OOSEV058081L

Ātruma ierobežojuma brīdinājuma 
sistēma ir atspējota. Camera obscu-
red (Bloķēta kamera)
Šis brīdinājuma paziņojums parādās, 
ja kameras lēcu bloķē kāds priekš-
mets. Viedais ātruma ierobežoju-
ma brīdinājums nedarbosies, līdz 
priekšmeti netiks novākti. Pārbaudiet 
vējstiklu kameras zonā. Ja problēma 
neizzūd pēc priekšmetu noņemša-
nas, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

OOSEV058082L

“Check SLW (Speed Limit War-
ning) system” (Pārbaudiet Ātruma 
ierobežojuma brīdinājuma sistēmu)
Šis brīdinājuma paziņojums uz da-
žām sekundēm parādās, ja ISLW 
nedarbojas pareizi. Pēc tam iedegas 
galvenā brīdinājuma lampiņa ( ). 
Mēs iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja 
un veikt sistēmas pārbaudi. 
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ISLW var nedarboties pareizi vai var 
nesniegt pareizu informāciju šādās 
situācijās: 

Ja ceļa zīme ir sliktā stāvoklī
• Ja ceļa zīme atrodas uz līkuma. 
• Ja ceļa zīme ir nepareizi novietota 

(piem., apgāzusies,  to bloķē kāds 
priekšmets, vai tā ir bojāta). 

• Ceļa zīmi bloķē cits transportlī-
dzeklis. 

• Defektīva ceļa zīmes LED gaisma. 
• Ap ceļa zīmi spīd spilgta gaisma. 
• Ceļa zīmes neatbilst standartam, 

u.c.

Ja traucē ārēji apstākļi
• Jūsu automašīna brauc uzreiz pēc 

cita transportlīdzekļa. 
• Jūsu automašīnu apdzen autobuss 

vai kravas mašīna, uz kuras ir uz-
līmēta uzlīme ar ātruma ierobežo-
jumu. 

• Jūsu automašīna brauc zonā, kuru 
nesedz navigācijas sistēma. 

• Navigācijas sistēma darbojas kļū-
daini

• Navigācijas sistēmai nav veikta at-
jaunināšana.

• Ja navigācijas sistēmā saglabāti 
nepareizi maksimālie ātruma iero-
bežojumi.

• Kamera veic nepareizu detektēša-
nu.

• Tiek veikta kameras kalibrēšana 
tūlīt pēc transportlīdzekļa piegā-
des u.tml.

• Problēma GPS darbībā.

Priekšējā redzamība ir vāja
• Slikti laika apstākļi, piemēram, lie-

tus, sniegs vai migla.
• Uz priekšējā aizsargstikla (kur ir 

uzstādīta kamera) atrodas netīru-
mi, ledus vai sarma. 

• Kameras lēcu bloķē kāds priekš-
mets, piemēram, uzlīme, papīrs vai 
nokritusi lapa.
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Sistēmas ierobežojumi
Vadītājam ir jābūt piesardzīgam turp-
mākajās situācijās. ISLW var nepa-
līdzēt vadītājam un nedarboties pa-
reizi.
• Nemēģiniet demontēt kameru, lai 

ietonētu stiklu, uzklātu jebkāda 
veida pārklājumus vai uzstādītu 
piederumus. Ja demontējat un at-
kal montējat kameru, nogādājiet 
automašīnu pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja un veiciet sistēmas 
pārbaudi, vai tai nav nepieciešama 
kalibrēšana.

• Nedrīkst novietot gaismu atstarojo-
šus  priekšmetus (piem., baltu pa-
pīru, spoguli) uz borta paneļa. Jeb-
kāda atstarota gaisma var izraisīt 
ISLW darbības kļūdu.

• Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 
kameras sensors būtu sauss. 

• Nedrīkst patvaļīgi demontēt kame-
ras bloku, vai pakļaut kameras blo-
ku triecienam.

• ISLW ir paredzēta tikai tam, lai 
palīdzētu vadītājam. Vadītājam jā-
pievērš maksimāla uzmanība auto-
mašīnas darbībai.

• Vadītājs uzņemas pilnu atbildī-
bu par drošu braukšanu, ievērojot 
spēkā esošos satiksmes noteiku-
mus.

PDe MHEV-Latvian.indb   130 2020-07-07   �� 7:49:09



5-131

5

Transportlīdzekļa vadīšana

vADīTĀJA uzMAnībAS bRīDInĀJuMS (DAW) (JA IR ApRīKOTS)
Vadītāja uzmanības brīdinājums 
rāda vadītāja noguruma līmeni un 
neuzmanīgas braukšanas prakses 
līmeni.

Funkcijas iestatīšana un aktivi-
zēšana
Funkcijas iestatīšana
• Kad automašīna tiek piegādāta no 

rūpnīcas, vadītāja uzmanības brī-
dinājuma sistēma ir izslēgtā stā-
voklī. 

• Lai ieslēgtu vadītāja uzmanības 
brīdinājuma sistēmu, ieslēdziet dzi-
nēju un LCD displejā atlasiet "User 
Settings → Driver Assistance →
Driver Attention Warning → High 
Sensitivity/Normal Sensitivity" 
(Lietotāja iestatījumi → Palīdzība 
vadītājam → Vadītāja uzmanības 
brīdinājums → Augsts jutīgums/
Normāls jutīgums). 

• Vadītājs var atlasīt Vadītāja uzma-
nības brīdinājuma režīmu. 
- Augsts jutīgums : Vadītāja uzma-

nības brīdinājums brīdina vadī-
tāju par uzmanības trūkumu vai 
noguruma līmeni ātrāk, nekā tas 
tiktu veikts Normālā režīmā. 

- Normāls jutīgums : Vadītāja uz-
manības brīdinājums brīdina va-
dītāju par uzmanības trūkumu 
vai noguruma līmeni.

- Izslēgts : Vadītāja uzmanības 
brīdinājums ir deaktivizēts.  

• Kad dzinējs tiek atkārtoti iedarbi-
nāts, tiks lietoti iepriekš atlasītie 
vadītāja uzmanības brīdinājuma 
iestatījumi. 

Rāda vadītāja uzmanības līmeni

OIK057130L

OIK057131L

� Uzmanīga braukšana

� Neuzmanīga braukšana

OIK057129N

� Sistēma izslēgta
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• Vadītājs var pārraudzīt savu vadī-
šanas līmeni LCD ekrānā. 
Ja sistēma ir aktivizēta, DAW ek-
rāns parādās, atlasot Vadītāja palī-
dzības režīma cilni ( ) LCD ekrā-
nā. (Sīkākai informācijai skatiet 
“LCD ekrāna režīmi” 3. nodaļā.)

• Vadītāja uzmanības līmenis tiek 
attēlots skalā no 1 līdz 5. Jo ze-
māks ir skaitlis, jo neuzmanīgāks 
vadītājs. 

• Skaitlis samazinās, ja vadītājs zi-
nāmu laiku neatpūšas. 

• Skaitlis pieaug, ja vadītājs zināmu 
laiku brauc uzmanīgi. 

• Ja vadītājs ieslēdz sistēmu brauk-
šanas laikā, tā rāda “Last Break 
time” (Pēdējās atpūtas laiks) un 
līmeni.

Atpūtieties.

•

OIK057132L

Ja vadītāja uzmanības līmenis no-
krītas zem 1, instrumentu paneļa 
LCD displejā parādās paziņojums 
"Consider taking a break" (Va-
jadzētu padomāt par atpūtu) un 
izskan skaņas signāls, atgādinot 
vadītājam par nepieciešamību at-
pūsties.

• Vadītāja uzmanības brīdinājums 
nebrīdinās par nepieciešamību 
atpūsties, ja kopējais braukšanas 
laiks ir īsāks par 10 minūtēm.

Sistēmas atiestatīšana 
• Ja vadītājs atiestata Vadītāja uz-

manības brīdinājuma sistēmu, 
pēdējais atpūtas pauzes laiks tiek 
iestatīts uz 00:00 un vadītāja uz-
manības līmenis tiek iestatīts uz 5 
(ļoti uzmanīgs). 

• Vadītāja uzmanības brīdinājuma 
sistēma atiestata pēdējās atpūtas 
pauzes laiku uz 00:00 un vadītāja 
uzmanības līmeni uz 5 zemāk ap-
rakstītajās situācijās. 
- Dzinējs tiek izslēgts. 
- Vadītājs atsprādzē drošības 

siksnu un atver vadītāja puses 
durvis. 

- Dzinējs ir darbināts tukšgaitā 10 
minūtes bez pārtraukuma. 

• Kad vadītājs atsauc braukšanu, 
Vadītāja uzmanības brīdinājuma 
sistēma atsāk darboties.
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Sistēmas gaidstāve

OIK057133N

Zemāk aprakstītajās situācijās Vadī-
tāja uzmanības brīdinājuma sistēma 
pāriet darba gatavības režīmā un 
rāda “Gaidstāves” ekrānu. 
- Kamera nespēj detektēt joslas. 
- Automašīnas ātrums ir zemāks par 

60 km/h (37 jūdz./h) vai pārsniedz 
200 km/h (125 jūdz./h). 

Sistēmas darbības kļūme

OIK057134N

Vadītāja uzmanības brīdinājuma 
pārbaude
Ja parādās brīdinājuma paziņojums 
“Check Driver Attention Warning” 
(Pārbaudiet Vadītāja uzmanības brī-
dinājumu), tas norāda, ka funkcija 
nedarbojas pareizi. Ja tā notiek, mēs 
iesakām nogādāt transportlīdzekli uz 
pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja.

 BRĪDINĀJUMS

• Vadītāja uzmanības brīdināju-
ma sistēma neaizvieto drošu 
braukšanas praksi - šī sistē-
ma ir paredzēta tikai vadītāja 
ērtībai. Vadītājs uzņemas pil-
nu atbildību par drošu brauk-
šanu, lai novērstu negaidītu 
un pēkšņu problēmu rašanos. 
Vienmēr pievērsiet uzmanību 
situācijai uz ceļa.

• Funkcija var ieteikt vadītājam 
atpūsties atbilstoši vadītāja 
braukšanas ieradumiem arī 
tad, ja vadītājs nav noguris.

• Ja vadītājs jūtas noguris, ir 
nepieciešams ieturēt pauzi, 
arī tad, ja Vadītāja uzmanības 
brīdinājums neiesaka atpūs-
ties.
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PIEZĪME

Vadītāja uzmanības brīdinājums 
izmanto kameras sensoru uz 
priekšējā aizsargstikla. Lai kame-
ras sensors būtu optimālā stāvok-
lī, ievērojiet šādus drošības pasā-
kumus: 
• NEDRĪKST montēt piederumus 

vai uzlīmes uz priekšējā aizsarg-
stikla, vai iekrāsot priekšējo aiz-
sargstiklu. 

• NEDRĪKST novietot gaismu at-
starojošus priekšmetus (piem., 
baltu papīru, spoguli) uz instru-
mentu paneļa. Jebkāda atstaro-
ta gaisma var izraisīt Vadītāja 
uzmanības brīdinājuma sistē-
mas kļūdu. 

• Īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
lai kameras sensors būtu sauss. 

• NEDRĪKST demontēt kameras 
bloku, vai pakļaut kameras blo-
ku triecienam.

• Nemēģiniet uz laiku demontēt 
kameru, lai iekrāsotu stiklu, un 
neuzstādiet jebkādus segumus 
vai piederumus. Ja demontējat 
un atkal montējat kameru, mēs 
iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatī-
tājā un veikt sistēmas pārbaudi 
un kalibrēšanu.

UZMANĪBU

Vadītāja uzmanības brīdinā-
jums var nedarboties pareizi un 
brīdināšana var būt ierobežota 
šādās situācijās: 
• Ierobežots joslas atpazīšanas 

sniegums. (Sīkākai informā-
cijai skatiet sadaļu “Joslas 
ievērošanas palīga sistēma” 
šajā nodaļā). 

• Automašīna brauc agresīvi 
vai pēkšņi pagriežas, lai izvai-
rītos no šķēršļiem (piemēram, 
braucot zonā, kur tiek veikti 
būvdarbi, kur atrodas citas 
mašīnas, nokrituši priekšme-
ti, vai ja ceļā ir bedres).

• Ir būtiski pasliktināts auto-
mašīnas sniegums, braucot 
uz priekšu (to var izraisīt ie-
vērojamas riepu spiediena at-
šķirības, nevienmērīgs riepu 
nodilums, neregulārs riteņu 
sāngāzums). 

• Automašīna brauc pa līkumai-
nu ceļu. 

• Automašīna brauc vējainā 
zonā.

• Automašīna brauc pa nelīdze-
nu ceļu.

• Automašīnu pārvalda šādas 
stūrēšanas palīgsistēmas: 
- Joslas ievērošanas palīga 

sistēma
- Priekšējās sadursmes no-

vēršanas palīga sistēma
- Viedās kruīza kontroles  sis-

tēma
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UZMANĪBU

Ja automašīnas audio sistēma 
tiek darbināta pie augsta skaļu-
ma līmeņa, iespējams, ka  Va-
dītāja uzmanības brīdinājuma 
signāli var nebūt dzirdami.
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KRuīzA KOnTROLE (cc) (JA IR ApRīKOTS) 
Kruīza kontroles darbība

1.

OPD047149L

CRUISE (kruīza) indikators
2. SET indikators

Kruīza kontrole ļauj braukt pie āt-
ruma, kas pārsniedz 30 km/h (20 
jūdz./h), nenospiežot gāzes pedāli.

 BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasā-
kumi:
• Obligāti iestatiet automašīnas 

ātrumu zem jūsu valstī spēkā 
esošā ātruma ierobežojuma.

• Ja Kruīza kontrole tiek atstā-
ta ieslēgta (deg  in-
dikatora gaisma instrumentu 
panelī), tad Kruīza kontroli ie-
spējams aktivizēt nejauši. Ja 
neizmantojat kruīza kontroli, 
izslēdziet to (nodzisīs indika-
tors ), lai nejauši ne-
iestatītu kruīza ātrumu.

• Izmantojiet Kruīza kontroli ti-
kai tad, kad braucat pa šoseju 
un labā laikā.

• Neizmantojiet Kruīza kontroli 
situācijās, kad automašīnas 
konstants ātrums varētu iz-
raisīt apdraudējumu:
- Braucot intensīvā satiksmē 

vai situācijās, kurās satik-
smes apstākļi padara brauk-
šanu pie nemainīga ātruma 
apgrūtinošu.

- Braucot pa slapju, apledoju-
šu vai apsnigušu ceļu.

- Braucot pa kalnainiem vai lī-
kumainiem ceļiem

- Braucot vējainās zonās.
• Nelietojiet kruīza kontroli, kad 

velkat piekabi.
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PIEZĪME

Lietojot kruīza kontroli ar manu-
ālās ātrumkārbas automašīnu, ne-
pārslēdzieties uz neitrālo pārne-
sumu, nenospiežot sajūga pedāli, 
pretējā gadījumā tiks pārsniegts 
pieļaujamais dzinēja apgriezienu 
skaits. Ja tā notiek, nospiediet sa-
jūga pedāli vai nospiediet kruīza 
kontroles ieslēgšanas/izslēgša-
nas pogu.

•
i Informācija 
Normālas kruīza kontroles darbī-
bas laikā, ja SET slēdzis tiek akti-
vizēts vai atkārtoti aktivizēts pēc 
bremžu lietošanas, kruīza kontrole 
iedarbosies pēc apmēram 3 sekun-
dēm. Šī pauze ir normāla.

• Pirms kruīza kontroles funkcijas 
aktivizēšanas sistēma pārbaudīs, 
vai bremžu slēdzis darbojas pareizi. 
Pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas vai 
automašīnas iedarbināšanas vismaz 
vienu reizi nospiediet bremžu pedā-
li.

OPDE050117

Kruīza kontroles slēdzis
 : Aptur/turpina kruīza kontroles 

darbību.
 : Ieslēdz vai izslēdz kruīza kon-

troles sistēmu.
+ : Iestata vai palielina kruīza kontro-

les ātrumu.
- : Iestata vai samazina kruīza kon-

troles ātrumu.

i Informācija 

OPDE050118

Vispirms, pārslēdziet režīmu uz 
Kruīza kontroli, nospiežot Vadītāja 
palīdzības pogu, ja automašīnā ir uz-
stādīta Ātruma ierobežojuma vadības 
sistēma.  
Režīms mainās, kā aprakstīts zemāk, 
katru reizi, kad tiek nospiesta Vadītā-
ja palīdzības poga. 
Sistēma izslēgta Kruīza kontroles

Ātruma ierobežojuma vadība 
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Lai iestatītu Kruīza kontroles 
ātrumu 

1.

OPDE050118

Nospiediet uz stūres atrodamo 
Vadītāja palīdzības pogu pēc vē-
lamā ātruma sasniegšanas, kam 
jābūt vismaz aptuveni 30 km/h (20 
jūdz./h).  Indikators iedegsies, un 
pašreizējais ātrums tiks iestatīts 
kā mērķa ātrums.

i Informācija - Manuālā ātrum-
kārba

Lai iestatītu kruīza kontroli manu-
ālās ātrumkārbas automašīnām, ne-
pieciešams vismaz reizi nospiest 
bremžu pedāli.

2.

OPDE050119

Atlaidiet gāzes pedāli.

i Informācija 
Stāvā nogāzē automašīna var nedaudz 
palēnināties vai paātrināties (attiecīgi 
braucot augšā pa kalnu vai lejā pa 
kalnu).

Lai palielinātu Kruīza kontroles 
ātrumu 

•

OPDE050120

Pastumiet + slēdzi uz augšu un tu-
riet to nospiestu, vienlaicīgi pārrau-
got iestatīto ātrumu instrumentu 
panelī. 
Atlaidiet pārslēgšanas slēdzi, kad 
parādās vēlamais ātrums, un au-
tomašīna paātrināsies līdz šim āt-
rumam. 
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• Nospiediet + slēdzi uz augšu un 
nekavējoties atlaidiet to. Kruīza āt-
rums pieaugs par 1 km/h (1 jūdz./h) 
katru reizi, kad šādā veidā tiek lie-
tots pārslēgšanas slēdzis. 

• Nospiediet + slēdzi uz augšu, un 
turiet to nospiestu. Automašīnas 
iestatītais ātrums pieaugs par 10 
km/h (5 jūdz./h). Atlaidiet pārslēg-
šanas slēdzi, kad sasniegts āt-
rums, kuru vēlaties uzturēt.

Lai samazinātu kruīza kontroles 
ātrumu 

•

OPDE050119

Nospiediet - slēdzi uz leju un ne-
kavējoties atlaidiet to. Kruīza āt-
rums samazināsies par 1 km/h (1 
jūdz./h) katru reizi, kad šādā veidā 
tiek lietots pārslēgšanas slēdzis. 

• Nospiediet - slēdzi uz leju un tu-
riet to. Automašīnas iestatītais āt-
rums samazināsies par 10 km/h 
(5 jūdz./h). Atlaidiet pārslēgšanas 
slēdzi, kad sasniegts ātrums, kuru 
vēlaties uzturēt. 

• Viegli un ātri nospiediet bremžu 
pedāli. Kad automašīna sasniedz 
vēlamo ātrumu, nospiediet - slēdzi 
uz leju. 

Lai uz laiku paātrinātos, kamēr 
kruīza kontrole ir ieslēgta 
Nospiediet gāzes pedāli. Noņemot 
kāju no gāzes pedāļa, automašīna 
atgriezīsies iepriekš iestatītajā ātru-
mā. 
Ja nospiežat  slēdzi, braucot ar 
augstāku ātrumu, kruīza kontrole no-
tur paaugstināto ātrumu. 
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Kruīza kontrole tiek atcelta, kad: 

•

OPDE050121

Tiek nospiests bremžu pedālis.
• Tiek nospiests sajūga pedālis. (au-

tomašīnai ar manuālu ātrumkārbu)
• Tiek nospiesta poga “Apturēt/turpi-

nāt”, kas atrodas uz stūres.
• Tiek nospiesta Braukšanas palī-

dzības poga. Nodzisīs gan indika-
tors , gan SET indikators.

• Tiek nospiesta Braukšanas palī-
dzības poga. Gan  indi-
kators, gan SET indikators izslēg-
sies. (Ja automašīna ir aprīkota ar 
Ātruma ierobežojuma vadību)

• Pārslēgsvira tiek pārvietota uz N 
(Neitrāla). (automātiskās ātrumkār-
bas/divsajūgu ātrumkārbas auto-
mašīnai)

• Automašīnas ātrums tiek samazi-
nāts līdz ātrumam, kas ir mazāks 
par apmēram 30 km/h (20 jūdz./
hm).

• Kad ESC darbojas.
• Ja automašīna darbojas manuālās 

pārslēgšanas režīmā, transmisija 
tiek pārslēgta uz leju uz 2. pārne-
sumu. (automātiskās ātrumkārbas/
divsajūgu ātrumkārbas automašī-
nai)

i Informācija 
Jebkura no minētajām darbībām at-
cels Kruīza kontroles darbību (ins-
trumentu panelī izdzisīs SET indi-
katora gaisma), tomēr sistēmu izslēgs 
tikai Braukšanas palīdzības pogas no-
spiešana. Ja vēlaties atjaunot Kruīza 
kontroles darbību, nospiediet pārslēg-
šanas slēdzi “Apturēt/turpināt”, kas 
atrodas uz stūres. Automašīna atgrie-
zīsies pie iepriekš iestatītā ātruma, 
ja vien sistēma nav iepriekš izslēgta, 
izmantojot Braukšanas palīdzības 
pogu.
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Lai atjaunotu iepriekš iestatīto 
kruīza ātrumu 

OPDE050120

Nospiediet pogu “Apturēt/turpināt”. 
Ja automašīnas ātrums pārsniedz 30 
km/h (20 jūdz./h), automašīna atjau-
nos iepriekš iestatīto ātrumu. 

Lai izslēgtu kruīza kontroli

•

OPDE050118

Nospiediet Braukšanas palīdzības 
pogu (indikatora  gaisma 
izdzisīs).

• Nospiediet Braukšanas palīdzības 
pogu (kruīza indikatora gaisma iz-
dzisīs). (Ja automašīna ir aprīkota 
ar Ātruma ierobežojuma vadību)
- Ja Kruīza kontrole ir ieslēg-

ta, vienu reizi nospiežot pogu, 
Kruīza kontrole tiks izslēgta, un 
tiks ieslēgta Ātruma ierobežoju-
ma vadība.

- Kamēr Kruīza kontrole ir izslēgta, 
un Ātruma ierobežojuma vadība 
ir ieslēgta, pogas nospiešana iz-
slēgs abas sistēmas.

i Informācija 
Režīms mainās, kā aprakstīts zemāk, 
katru reizi, kad tiek nospiesta Vadītā-
ja palīdzības poga.
Sistēma izslēgta Kruīza kontroles

Ātruma ierobežojuma vadība 
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vIEDĀ KRuīzA KOnTROLE (Scc) (JA IR ApRīKOTS)

OPDE050554

① Kruīza kontroles indikators
② Iestatītais ātrums
③ Attālums no vienas automašīnas 

līdz otrai

Lai skatītu SCC (viedās kruīza kon-
troles) ekrānu instrumentu paneļa 
LCD displejā, atlasiet režīmu AS-
SIST (palīdzība) ( ). Sīkākai infor-
mācijai skatiet “LCD ekrāna režīmi” 
3. nodaļā.  

Viedā kruīza kontrole ļauj jums prog-
rammēt automašīnu, lai palīdzētu uz-
turēt nemainīgu ātrumu un minimālo 
attālumu no priekšā braucošā trans-
portlīdzekļa.
Viedā kruīza kontrole automātiski 
pielāgos jūsu automašīnas ātrumu, 
lai uzturētu programmēto ātrumu 
un distanci līdz priekšā braucošajai 
automašīnai, atbrīvojot vadītāju no 
nepieciešamības nospiest gāzes vai 
bremžu pedāli.

 BRĪDINĀJUMS

Rūpējoties par savu drošību, 
izlasiet lietotāja rokasgrāmatu 
pirms Viedās kruīza kontroles 
lietošanas.

 BRĪDINĀJUMS

Viedā kruīza kontrole neaizvie-
to drošu braukšanas praksi — 
šī sistēma ir paredzēta tikai va-
dītāja ērtībai. Vadītājs uzņemas 
pilnu atbildību par to, lai vien-
mēr pārbaudīt ātrumu un attā-
lumu līdz priekšā braucošajam 
transportlīdzeklim.
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 BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasā-
kumi:
• Obligāti iestatiet automašīnas 

ātrumu zem jūsu valstī spēkā 
esošā ātruma ierobežojuma.

• Ja Viedā kruīza kontrole tiek 
atstāta ieslēgta (deg kruīza 
( ) indikatora gaisma 
instrumentu panelī), tad Vie-
do kruīza kontroli iespējams 
aktivizēt nejauši. Ja neizman-
tojat Viedo kruīza kontroli, iz-
slēdziet to (kruīza ( ) 
indikators nedeg), lai nejauši 
neiestatītu kruīza ātrumu.

• Izmantojiet Kruīza kontroli ti-
kai tad, kad braucat pa šoseju 
un labā laikā.

• Neizmantojiet Viedo kruīza 
kontroli situācijās, kad auto-
mašīnas konstants ātrums 
varētu izraisīt apdraudējumu:
- Braucot intensīvā satiksmē 

vai situācijās, kurās satik-
smes apstākļi padara brauk-
šanu pie nemainīga ātruma 
apgrūtinošu.

- Braucot pa slapju, apledoju-
šu vai apsnigušu ceļu.

- Braucot augšā vai lejā pa 
stāvu nogāzi.

- Braucot vējainās zonās.
- Braucot stāvvietu teritorijās.
- Braucot avārijas drošības 

barjeru tuvumā.
- Braucot pa asu līkumu.

- Braucot ierobežotas redza-
mības apstākļos (iespē-
jams, saistībā ar sliktiem 
laikapstākļiem, piemēram, 
miglu, sniegu, lietu vai smil-
šu vētru).

- Kad automašīnas uztverša-
nas spēja samazinās sais-
tībā ar automašīnas modifi-
kācijām, kas izraisa līmeņa 
atšķirību starp automašīnas 
priekšpusi un aizmuguri.

• Neprognozējamas situācijas 
var izraisīt negadījumus. Ne-
pārtraukti pievērsiet uzmanī-
bu ceļa apstākļiem un apkārt 
notiekošajam arī tad, ja dar-
bojas viedā kruīza kontrole.
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Braukšanas ērtības poga

OPDE050123

: Ieslēdz vai izslēdz kruīza kon-
troles sistēmu.

+ : Iestata vai palielina kruīza kontro-
les ātrumu.

- : Iestata vai samazina kruīza kon-
troles ātrumu.
 : Aptur un turpina kruīza kontro-

les darbību. 

OPDE050118

i Informācija 
Vispirms, pārslēdziet režīmu uz Vie-
do kruīza kontroli, nospiežot pogu 
, ja automašīnā ir uzstādīta Ātruma 
ierobežojuma vadības sistēma.  
Režīms mainās, kā aprakstīts zemāk, 
katru reizi, kad tiek nospiesta 
poga.  

Sistēma izslēgta Viedā kruīza 
kontrole

      Manuālās ātruma      
ierobežošanas palīgs 

Viedās kruīza kontroles āt-
rums
Lai iestatītu Viedās kruīza kon-
troles ātrumu

1.

OPDE050118

Nospiediet pogu  uz stūres, lai 
ieslēgtu sistēmu. Iedegsies kruīza 
( ) indikators.

2. Palieliniet ātrumu līdz vēlamajam 
ātrumam.
Viedās kruīza kontroles ātrumu 
var iestatīt šādi:
• 30 km/h (20 jūdz./h) ~ 180 km/h 

(110 jūdz./h): ja priekšā nav citu 
transportlīdzekļu

• 0 km/h (0 jūdz./h) ~ 180 km/h 
(110 jūdz./h): ja priekšā ir cits 
transportlīdzeklis
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3.

OPDE050119

Nospiediet slēdzi lejup (-). LCD 
ekrānā tiks izgaismots iestatītais 
ātrums un attālums no vienas au-
tomašīnas līdz otrai. 

4. Atlaidiet gāzes pedāli. Tiks auto-
mātiski uzturēts vēlamais ātrums. 

Ja priekšā brauc cits transportlī-
dzeklis, ātrums var samazināties, 
lai uzturētu nepieciešamo attālumu 
līdz priekšā braucošajam transport-
līdzeklim.
Stāvā nogāzē automašīna  var pa-
lēnināties vai paātrināties (attiecīgi 
braucot augšā pa kalnu vai lejā pa 
kalnu).

i Informācija 
Automašīnas ātrums var samazinā-
ties, braucot augšā pa nogāzi, vai pa-
lielināties, braucot lejā pa nogāzi.

Lai palielinātu iestatīto Viedās 
kruīza kontroles ātrumu

OPDE050120

Rīkojieties saskaņā ar kādu no šīm 
procedūrām:
• Nospiediet + slēdzi  uz augšu un 

nekavējoties atlaidiet to. Kruīza āt-
rums pieaugs par 1 km/h (1 jūdz./h) 
katru reizi, kad šādā veidā tiek lie-
tots pārslēgšanas slēdzis.

• Nospiediet + slēdzi  uz augšu, un 
turiet to nospiestu. Automašīnas 
iestatītais ātrums pieaugs par 10 
km/h (5 jūdz./h). Atlaidiet pārslēg-
šanas slēdzi, kad sasniegts  āt-
rums, kuru vēlaties uzturēt.
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• Jūs varat iestatīt ātrumu līdz 180 
km/h (110 jūdz./h).

UZMANĪBU

Pirms pārslēgšanas slēdža lie-
tošanas pārbaudiet braukšanas 
apstākļus. Nospiežot un turot 
pārslēgšanas slēdzi, braukša-
nas ātrums strauji pieaug.

Lai samazinātu iestatīto Viedās 
kruīza kontroles ātrumu

OPDE050119

Rīkojieties saskaņā ar kādu no šīm 
procedūrām:
• Nospiediet - slēdzi uz leju un ne-

kavējoties atlaidiet to. Kruīza āt-
rums samazināsies par 1 km/h (1 
jūdz./h) katru reizi, kad šādā veidā 
tiek lietots pārslēgšanas slēdzis.

• Nospiediet - slēdzi uz leju un tu-
riet to. Automašīnas iestatītais āt-
rums samazināsies par 10 km/h 
(5 jūdz./h). Atlaidiet pārslēgšanas 
slēdzi, kad sasniegts ātrums, kuru 
vēlaties uzturēt.

• Jūs varat iestatīt ātrumu līdz 30 
km/h (20 jūdz./h).

Lai uz laiku paātrinātos, kamēr 
Viedā kruīza kontrole ir ieslēgta
Ja vēlaties uz laiku palielināt ātrumu, 
kamēr darbojas Viedā kruīza kon-
trole, nospiediet gāzes pedāli. Pa-
lielinātais ātrums netraucēs Viedās 
kruīza kontroles darbībai un nemai-
nīs iestatīto ātrumu.
Lai atgrieztos pie iestatītā ātruma, 
noņemiet kāju no gāzes pedāļa.
Ja nospiežat pārslēgšanas slēdzi  uz 
leju (-) laikā, kad ātrums ir palielināts, 
kruīza ātrums tiks iestatīts no jauna.

i Informācija 
Uzmanieties, veicot pagaidu paātrinā-
šanos, jo tādā gadījumā netiek veikta 
ātruma  automātiska pārvaldība arī 
tad, ja jums priekšā brauc cits trans-
portlīdzeklis.
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Viedā kruīza kontrole tiek uz 
laiku atcelta, kad:

OPDE050121

Tiek veikta manuāla atcelšana
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Tiek nospiesta poga , kas atrodas 
uz stūres.
Viedā kruīza kontrole uz laiku izslē-
dzas, kad LCD ekrānā izdziest iesta-
tītais ātrums un priekšējās distances 
indikators. 
Nepārtraukti deg kruīza ( ) 
indikators. 

Tiek veikta automātiska atcelšana
• Tiek atvērtas durvis vadītāja pusē.
• Pārslēgsvira tiek pārslēgta uz N 

(Neitrāla), R (Atpakaļgaita) vai P 
(Stāvvieta).

• Tiek aktivizēta stāvbremze.
• Automašīnas ātrums pārsniedz 

190 km/h (120 jūdz./h).
• Darbojas ESC, TCS vai ABS.
• ESC tiek izslēgta.
• Sensora pārsegs ir netīrs vai to 

bloķē svešķermeņi.
• Automašīna tiek uz noteiktu laiku 

apturēta.
• Automašīna atkārtoti apstājas un 

atkal sāk braukt.
• Gāzes periods tiek ilgu laiku turēts 

nepārtraukti nospiests. 
• Tiek konstatēts nenormāls dzinēja 

sniegums.
• Pēc tam, kad automašīnu aptur 

Viedā kruīza kontrole, un priekšā 
neatrodas neviens cits transport-
līdzeklis, vadītājs sāk braukt, no-
spiežot pārslēgšanas slēdzi  uz 
augšu (+)/uz leju  (-), vai nospiežot 
gāzes pedāli.

• Pēc tam, kad automašīna tiek aptu-
rēta un kāds cits transportlīdzeklis 
stāv lielu distanci priekšā, vadītājs 
sāk braukt, nospiežot pārslēgša-
nas slēdzi  uz augšu (+)/uz leju  (-), 
vai nospiežot gāzes pedāli.

• FCA ir aktivizēta.
Jebkura no šīm darbībām atceļ Vie-
dās kruīza kontroles darbību. LCD 
ekrānā izdzisīs iestatītais ātrums un 
attālums no vienas automašīnas līdz 
otrai.  
Ja Viedā kruīza kontrole tiek atcelta 
automātiski, Viedā kruīza kontrole 
neatjaunos darbību arī tad, ja tiek 
nospiests + vai - pārslēgšanas  slē-
dzis.

i Informācija 
Ja Viedā kruīza kontroles darbība 
tiek atcelta kādā citā veidā, kas atšķi-
ras no minētajiem, mēs iesakām nogā-
dāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.
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OIK057096L

Viedā kruīza kontrole atcelta
Ja funkcijas darbība tiek atcelta, iz-
skanēs skaņas signāls, un dažas se-
kundes parādīsies paziņojums.
No šī brīža vadītājam jāpielāgo au-
tomašīnas ātrums, spiežot gāzes vai 
bremžu pedāli, atbilstoši apstākļiem 
uz ceļa. 
Vienmēr pārbaudiet situāciju uz ceļa. 
Nepaļaujieties tikai uz brīdinājuma 
signālu.

Lai atjaunotu iestatīto Viedās 
kruīza kontroles ātrumu
Ja kruīza ātruma atcelšanai tika iz-
mantota jebkāda cita metode, izņe-
mot kruīza pārslēgšanas un sistēma 
joprojām ir aktīva, kruīza ātrums tiks 
automātiski atjaunots, kad nospiedī-
siet pārslēgšanas sviru  uz augšu (+) 
vai uz leju (-).
Ja nospiežat pārslēgšanas sviru uz  
augšu (+), tiks atjaunots pēdējais 
iestatītais ātrums. Tomēr, ja automa-
šīnas ātrums nokrītas zem  30 km/h 
(20 jūdz./h), tas tiks atjaunots, kad 
jūsu automašīnas priekšā atradīsies 
kāds cits transportlīdzeklis.

i Informācija 
Pirms nospiest pārslēgšanas  uz augšu 
(+), lai atjaunotu iestatīto ātrumu, ob-
ligāti pārbaudiet situāciju uz ceļa.

Lai izslēgtu kruīza kontroli

•

OPDE050118

Nospiediet pogu  (( ) 
indikatora gaisma izdzisīs).

• Nospiediet pogu  (( ) in-
dikatora gaisma izdzisīs). (ja ir ap-
rīkots ar Ātruma ierobežojuma va-
dību)
- Ja Viedā kruīza kontrole ir ie-

slēgta, vienu reizi nospiežot 
pogu, Viedā kruīza kontrole tiks 
izslēgta, un tiks ieslēgta Ātruma 
ierobežojuma vadība.

- Kamēr Viedā kruīza kontrole ir iz-
slēgta, un Ātruma ierobežojuma 
vadība ir ieslēgta, pogas nospie-
šana izslēgs abas sistēmas.
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i Informācija 
Režīms mainās, kā aprakstīts zemāk, 
katru reizi, kad tiek nospiesta 
poga. 

Sistēma izslēgta Viedā kruīza 
kontrole

Ātruma ierobežojuma vadība 

Viedās kruīza kontroles attā-
lums no vienas automašīnas 
līdz otrai
Priekšējās distances iestatīšana

OPDE050124

Kamēr Viedā kruīza kontrole ir ie-
slēgta, jūs varat iestatīt un uzturēt at-
tālumu līdz priekšā esošajam trans-
portlīdzekli, nenospiežot gāzes vai 
bremžu pedāli.
Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, 
priekšējā distance līdz otrai automa-
šīnai mainīsies šādi:

Attālums 4  Attālums 3  Attālums 2

      Attālums 1      

Piemēram, ja braucat ar ātrumu 
90 km/h (56 jūdz./h), attālums tiek 
uzturēts šādi:

4. attālums - apmēram 52,5 m
3. attālums - apmēram 40 m
2. attālums - apmēram 32,5 m
1. attālums - apmēram 25 m

i Informācija 
Ja sistēma tiek lietota pirmo reizi pēc 
tam, kad dzinējs ir iedarbināts, attā-
lums tiek iestatīts uz pēdējo iestatīto 
attālumu.
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Ja braukšanas josla priekšpusē 
ir brīva:

OPDE050555

Automašīna uzturēs iestatīto ātrumu.

Ja jūsu joslā jums priekšā atro-
das kāds cits transportlīdzeklis:

•
OPDE050556/OPDE050557/OPDE050558/OPDE050559

4. attālums

2. attālums

3. attālums

1. attālums

Jūsu automašīnas ātrums sama-
zināsies vai pieaugs, lai uzturētu 
iestatīto attālumu.

• Ja priekšā braucošā automašīna 
paātrinās, jūsu automašīna vis-
pirms paātrināsies līdz iestatītajam 
ātrumam un tad brauks pie stabila 
kruīza ātruma.

 BRĪDINĀJUMS

OPD056089

Izmantojot Viedo kruīza kontroli:
• Ja automašīna nespēj uzturēt 

iestatīto attālumu līdz priek-
šā braucošajam transportlī-
dzeklim, izskanēs signāls un 
mirgos indikators, kas norāda 
attālums no vienas automašī-
nas līdz otrai.

• Ja izskan brīdinājuma skaņas 
signāls, nospiediet bremžu 
pedāli vai izmantojiet stūri, 
lai aktīvi pielāgotu automašī-
nas ātrumu un attālumu līdz 
priekšā braucošajam trans-
portlīdzeklim.
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• Arī tad, ja signāls neizskan, 
obligāti pievērsiet uzmanību 
situācijai uz ceļa, lai novērstu 
bīstamu situāciju rašanos. 

• Ja automašīnas audio sistē-
ma tiek darbināta pie augsta 
skaļuma līmeņa, iespējams, 
ka sistēmas brīdinājuma sig-
nāli var nebūt dzirdami.

UZMANĪBU

OPDE056090

Ja priekšā braucošais trans-
portlīdzeklis (transportlīdzekļa 
ātrums: zemāks par 30 km/h) 
pārvietojas uz blakus esošo jos-
lu, izskanēs skaņas signāls, un 
parādīsies paziņojums “Watch 
for surrounding vehicles” (Uz-
manieties no blakus esošajiem 
transportlīdzekļiem). Pielāgo-
jiet savas automašīnas ātrumu 
ar bremžu pedāļa palīdzību, ņe-
mot vērā transportlīdzekļus vai 
priekšmetus, kas pēkšņi parā-
dās jūsu priekšā.
Nepārtraukti pievērsiet uzmanī-
bu situācijai uz ceļa.

Satiksmes situācijā

OPDE050125

Use switch or pedal to accelerate 
(Izmantojiet slēdzi vai pedāļi, lai 
paātrinātos)
• Satiksmē jūsu automašīna apstā-

sies, ja apstājas priekšā brauco-
šais transportlīdzeklis Ja priekšā 
braucošais transportlīdzeklis sāk 
kustēties, jūsu automašīna arī 
sāks kustēties. Tomēr, ja priekšā 
braucošais transportlīdzeklis stāv 
ilgāk par 3 sekundēm, lai atsāktu 
braukt, jānospiež gāzes pedālis,  
jāpastumj uz augšu pārslēgšanas 
slēdzis  (+) vai jāpastumj uz leju 
pārslēgšanas slēdzis (-). 
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• Ja nospiežat uzlabotās kruīza kon-
troles pārslēgšanas slēdzi (+ vai -), 
kamēr darbojas automātiskā notu-
rēšana un uzlabotā viedā kruīza 
kontrole, tad automātiskā noturē-
šana tiks atbloķēta neatkarīgi no 
gāzes pedāļa darbības, un auto-
mašīna sāks pārvietoties. Režīma 
AUTO HOLD indikators pāriet no 
zaļās krāsas uz balto (ja ir aprīkots 
EPB (elektroniskā stāvbremze)).

Sensors, kas nosaka attālu-
mu līdz priekšā braucošajam 
transportlīdzeklim

OPDE050039

Viedā kruīza kontrole izmanto sen-
soru, lai noteiktu attālumu līdz priek-
šā braucošajam transportlīdzeklim.

Brīdinājuma paziņojums

OIK057108L

Viedā kruīza kontrole atspējota. 
Radar blocked (Bloķēts radars)
Ja sensora lēcas pārsegu noklāj 
netīrumi vai sniegs, iespējams, ka 
viedās kruīza kontroles darbība tiek 
uz laiku pārtraukta. Tādā gadījumā 
LCD displejā parādīsies paziņojums. 
Pirms lietot viedo kruīza kontroli, no-
ņemiet netīrumus vai sniegu un no-
tīriet radara sensora lēcas pārsegu. 
Viedā kruīza kontrole var nespēt pa-
reizi ieslēgties, ja radars ir pilnībā 
noklāts (piesārņots) vai pēc dzinēja 
ieslēgšanas nav iespējams atpazīt 
nevienu priekšmetu (piem., automa-
šīna atrodas uz atklāta lauka).
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i Informācija 
Ja radara bloķēšanas dēļ viedās 
kruīza kontroles darbība ir uz laiku 
apturēta, tomēr jūs vēlaties izmantot 
kruīza kontroles režīmu (ātruma va-
dības funkciju), tad ir nepieciešams 
pārslēgties uz kruīza kontroles režī-
mu (skatiet “Lai pārietu uz Kruīza 
kontroles režīmu” nākamajā lappusē).  

UZMANĪBU

• Nenovietojiet numura zīmes 
rāmi vai svešķermeņus, pie-
mēram, bufera uzlīmi vai 
bufera aizsargu radara sen-
sora tuvumā. Tādējādi var ne-
gatīvi ietekmēt radara detek-
tēšanas spēju.

• Radara sensoram un lēcas 
pārsegam vienmēr jābūt tī-
ram, uz tā nedrīkst atrasties 
netīrumi.

• Automašīnas tīrīšanai izman-
tojiet tikai mīkstu drānu. Ne-
izsmidziniet ūdeni zem spie-
diena tieši uz sensora vai 
sensora pārsega.

• Uzmanieties, lai nepakļautu 
radara sensoru vai sensora 
pārsegu nevajadzīgai slodzei. 
Ja sensors tiek ar spēku pār-
vietots un vairs neatrodas 
pareizajā pozīcijā, iespējams, 
ka Viedā kruīza kontrole vairs 
nedarbosies pareizi. Tādā 
gadījumā var neparādīties 
brīdinājuma paziņojums. No-
gādājiet sistēmu pārbaudei 
pie pilnvarota HYUNDAI izpla-
tītāja.

• Ja priekšējais buferis tiek 
bojāts zonā priekšējā radara 
sensora tuvumā, Viedā kruīza 
kontrole var nedarboties pa-
reizi. Mēs iesakām nogādāt 
transportlīdzekli uz pārbaudi 
pie pilnvarota HYUNDAI izpla-
tītāja.

• Bojāta sensora vai sensora 
pārsega remontam vai nomai-
ņai izmantojiet tikai oriģinālās 
HYUNDAI detaļas. Neuzklājiet 
krāsu uz sensora pārsega.

OIK057110L

Viedās kruīza kontroles pārbaude 
Šis paziņojums parādās, ja funkcija, 
kas nosaka attālumu no vienas au-
tomašīnas līdz otrai, nedarbojas pa-
reizi.
Mēs iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja 
un veikt funkcijas pārbaudi.
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Lai pielāgotu Viedās kruīza 
kontroles jutīgumu 
Iespējams pielāgot automašīnas āt-
ruma jutīgumu, sekojot priekšā brau-
cošajam transportlīdzeklim un uztu-
rot iestatīto attālumu. LCD displejā 
dodieties uz 'User Settings → Dri-
ving Assist → Smart Cruise Control 
Speed → Slow/Normal/Fast' (Lieto-
tāja iestatījumi, Braukšanas palīdzī-
ba, Viedās kruīza kontroles ātrums, 
lēns/normāls/ātrs). Varat izvēlēties 
vienu no trīs fāzēm. 
- Slow (Lēns): 

Automašīnas ātrums, sekojot priek-
šā braucošajam transportlīdzeklim 
un uzturot iestatīto attālumu, ir lē-
nāks nekā normālais ātrums. 

- Normal (Normāls): 
Automašīnas ātrums, sekojot 
priekšā braucošajam transportlī-
dzeklim un uzturot iestatīto attālu-
mu, ir normāls.

- Fast (Ātrs): 
Automašīnas ātrums, sekojot priek-
šā braucošajam transportlīdzeklim 
un uzturot iestatīto attālumu, ir āt-
rāks nekā normālais ātrums. 

i Informācija 
Sistēmā tiek saglabāts pēdējais atla-
sītais viedās kruīza kontroles ātruma 
jutīgums.

Lai pārietu uz Kruīza kontroles 
režīmu
Vadītājs var izvēlēties lietot tikai pa-
rasto kruīza kontroles režīmu (tiek 
pārvaldīts ātrums), veicot tālāk ap-
rakstītās darbības.
1. Ieslēdziet Viedo kruīza kontroli 

(kruīza indikatora gaisma ieslēg-
sies, taču sistēma netiks aktivizē-
ta).

2. Vismaz 2 sekundes turiet nospies-
tu pogu "Attālums no vienas auto-
mašīnas līdz otrai".

3. Izvēlieties starp “Viedo kruīza 
kontroli” un “Kruīza kontroli”.

Ja sistēma tiek deaktivizēta, izman-
tojot pogu , vai  poga tiek iz-
mantota pēc tam, kad dzinējs tiek 
ieslēgts, Viedās kruīza kontroles re-
žīms ieslēgsies.

 BRĪDINĀJUMS

Izmantojot Kruīza kontroles re-
žīmu, jums ir manuāli jāpielāgo 
attālums līdz citiem transportlī-
dzekļiem, nospiežot gāzes vai 
bremžu pedāli. Funkcija nemē-
ģina automātiski pielāgot attā-
lumu līdz priekšā braucošajām 
automašīnām.
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Funkcijas ierobežojumi
Viedās kruīza kontroles spēja noteikt 
attālumu līdz priekšā braucošajam 
transportlīdzeklim var būt ierobežota 
saistībā ar ceļa un satiksmes apstāk-
ļiem.

Uz līkuma

•

OAE056100

Viedā kruīza kontrole var nespēt 
atpazīt kustīgu transportlīdzek-
li jūsu joslā, tādā gadījumā jūsu 
automašīna var paātrināties līdz 
iestatītajam ātrumam. Turklāt auto-
mašīnas ātrums var pēkšņi  sama-
zināties, tiklīdz priekšā braucošais 
transportlīdzeklis tiek atpazīts.

• Līkumā brauciet ar piemērotu ātru-
mu un izmantojiet bremžu vai gā-
zes pedāli, ja nepieciešams.

OAE056101

Sistēma var ierobežot jūsu automa-
šīnas ātrumu blakus joslā braucoša 
transportlīdzekļa dēļ.
Izmantojiet gāzes pedāli un izvēlie-
ties piemērotu iestatīto kruīza ātru-
mu. Pārliecinieties, ka apstākļi uz 
ceļa ļauj droši izmantot Viedo kruīza 
kontroli.

PDe MHEV-Latvian.indb   155 2020-07-07   �� 7:49:14



5-156

Transportlīdzekļa vadīšana    

Uz nogāzes

•

OAE056102

Braucot augšā vai lejā pa nogāzi, 
viedā kruīza kontrole var nespēt 
uztvert kustīgu transportlīdzek-
li jūsu joslā, tādā gadījumā jūsu 
automašīna var paātrināties līdz 
iestatītajam ātrumam. Turklāt auto-
mašīnas ātrums var pēkšņi sama-
zināties, tiklīdz priekšā braucošais 
transportlīdzeklis tiek atpazīts.

• Uz nogāzes brauciet ar piemērotu 
ātrumu un izmantojiet bremžu vai 
gāzes pedāli, ja nepieciešams.

Joslu maiņa

•

OAE056103

Sensors spēj atpazīt transportlī-
dzekli, kas iebrauc jūsu joslā no 
blakus joslas, tikai tad, kad tas ie-
brauc sensora detektēšanas dia-
pazonā.

• Radars var nespēt uzreiz detektēt 
joslā pēkšņi iebraucošu transport-
līdzekli. Braukšanas laikā vienmēr 
pievērsiet uzmanību satiksmei un 
apstākļiem uz ceļa.

• Ja jūsu joslā iebrauc cits, lēnāks 
transportlīdzeklis, jūsu ātrums 
var samazināties, lai uzturētu ne-
pieciešamo attālumu līdz priekšā 
braucošajam transportlīdzeklim.

• Ja jūsu joslā iebrauc ātrāks trans-
portlīdzeklis, jūsu automašīna 
paātrināsies līdz iestatītajam ātru-
mam. 
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Transportlīdzekļa atpazīšana

OAE056104

Sensors var nespēt atpazīt dažus 
transportlīdzekļus jūsu joslā:
- Šaurus transportlīdzekļus, piemē-

ram, motociklus vai divriteņus
- Transportlīdzekļus, kas ir nolieku-

šies uz vienu sānu
- Transportlīdzekļus, kas pārvietojas 

lēni vai kas pēkšņi samazina ātru-
mu 

- Stāvošus transportlīdzekļus
- Transportlīdzekļus ar mazu aizmu-

gurējo profilu, piemēram, piekabes 
bez kravām

Sensors nevar atpazīt priekšā brau-
cošo transportlīdzekli šādos gadīju-
mos:
- Ja automašīnas priekšgals ir pacē-

lies uz augšu bagāžas nodalījuma 
pārkraušanas rezultātā

- Ja tiek darbināta stūre
- Braucot vienā joslas sānā
- Braucot šaurās joslās vai līkumos
Ja nepieciešams, nospiediet bremžu 
vai gāzes pedāli.

•

OAE056108

Ja priekšā braucošais transport-
līdzeklis pazūd, jūsu automašīna 
var paātrināties.

• Ja jūs brīdina, ka priekšā brauco-
šais transportlīdzeklis nav detek-
tēts, brauciet uzmanīgi.
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•

OAE056109

Braucot satiksmē, kur bieži nepie-
ciešams apstāties, ja priekšā aptu-
rētais transportlīdzeklis izbrauc no 
joslas, sistēma var nespēt uzreiz 
detektēt nākamo priekšā esošo 
transportlīdzekli. Tādos gadījumos 
uzturiet drošu bremzēšanas dis-
tanci, un, ja nepieciešams, nospie-
diet bremžu pedāli, lai samazinātu 
ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

•

OAE056110

Kamēr jūsu automašīna uztur at-
tālumu no priekšā braucošā trans-
portlīdzekļa, vienmēr uzmanieties 
no gājēju parādīšanās. 

•

OPD056040

Pievērsiet īpašu uzmanību ļoti 
augstiem transportlīdzekļiem vai 
transportlīdzekļiem, kas pārvadā 
kravu, kas izvirzās pāri transportlī-
dzekļa aizmugurējam galam. 
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 BRĪDINĀJUMS

Izmantojot viedo kruīza kontro-
li, īstenojiet šādus drošības pa-
sākumus:
• Ja nepieciešama ārkārtas ap-

stāšanās, jānospiež bremžu 
pedālis. Automašīnu nav ie-
spējams apturēt jebkurā si-
tuācijā, izmantojot tikai viedo 
kruīza kontroli.

• Uzturiet drošu attālumu no 
priekšā braucošās automa-
šīnas, atbilstoši apstākļiem 
uz ceļa un automašīnas āt-
rumam. Ja, braucot ar lielu 
ātrumu, attālums no vienas 
automašīnas līdz otrai ir pā-
rāk mazs, var notikt smaga 
sadursme.

• Vienmēr uzturiet pietiekamu 
attālumu, lai varētu paspēt 
veikt bremzēšanu, un samazi-
niet ātrumu, nospiežot brem-
žu pedāli, ja nepieciešams.

• Viedā kruīza kontrole nespēj 
atpazīt apturētu transport-
līdzekli, gājējus vai pretīm-
braucošu transportlīdzekli. 
Vienmēr uzmanīgi vērojiet 
ceļu, lai novērstu negaidītu 
un pēkšņu problēmu rašanos.

• Priekšā braucošie transport-
līdzekļi, kas bieži maina jos-
las, var izraisīt kavējumu sis-
tēmas reakcijā vai arī var likt 
sistēmai reaģēt uz transport-
līdzekli, kas īstenībā atrodas 
blakus joslā. Vienmēr brau-
ciet uzmanīgi, lai novērstu 
negaidītu un pēkšņu problē-
mu rašanos.

• Vienmēr paturiet prātā atla-
sīto braukšanas ātrumu un 
distanci. Vadītājs nedrīkst 
paļauties tikai uz šo sistēmu 
- vienmēr jāpievērš uzmanī-
ba braukšanas apstākļiem 
un jākontrolē automašīnas 
ātrums.

• Viedā kruīza kontrole var ne-
spēt pareizi atpazīt sarežģītas 
satiksmes situācijas, tādēļ 
vienmēr pievērsiet uzmanību 
braukšanas apstākļiem un 
kontrolējiet automašīnas āt-
rumu.

PIEZĪME

Viedā kruīza kontrole var uz laiku 
nedarboties saistībā ar: 
• Elektrisko interferenci
• Piekares modifikācijām
• Atšķirībām riepu spiedienā vai 

nodiluma līmenī 
• Uzstādītām dažāda veida rie-

pām
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JOSLAS SEKOšAnAS pALīGS (LfA) (JA IR ApRīKOTS)

OPDE050048

Joslas sekošanas palīgs palīdz atpa-
zīt joslas marķējumu uz ceļa, izman-
tojot priekšējā skata kameru, kas 
atrodas pie priekšējā vējstikla, un 
palīdz vadītājam stūrēt, lai noturētu 
automašīnu joslā. 

 BRĪDINĀJUMS

Joslas sekošanas palīgs neaiz-
vieto drošu braukšanas praksi - 
šī sistēma ir paredzēta tikai va-
dītāja ērtībai. Vadītājs uzņemas 
pilnu atbildību par to, lai vien-
mēr apzinātos apkārt notiekošo 
un pareizi stūrētu automašīnu.

 BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasā-
kumus, izmantojot sekošanas 
palīga sistēmu:
• Kamēr stūrēšanu palīdz veikt 

šī sistēma, izvairieties no 
pēkšņas stūres pagriešanas.

• LFA sistēma palīdz vadītājam 
noturēt automašīnu joslas 
centrā, palīdzot vadītājam 
stūrēt. Tomēr vadītājs ne-
drīkst paļauties tikai uz šo 
sistēmu - vienmēr jāpievērš 
uzmanība stūrei, lai nepa-
mestu joslu.  

• LFA sistēmas darbību var 
atcelt, vai arī tā var nedarbo-
ties pareizi atkarībā no ceļa 
apstākļiem. Braukšanas laikā 
vienmēr esiet uzmanīgi.

• Nemēģiniet uz laiku demontēt 
priekšējo kameru, lai iekrāso-
tu stiklu, un neuzstādiet jeb-
kādus segumus vai piederu-
mus. Ja demontējat un atkal 
montējat kameru, mēs iesa-
kām nogādāt automašīnu pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītā-
jā un veikt sistēmas pārbaudi 
un  kalibrēšanu.

• Ja nomaināt vējstiklu, priek-
šējā skata kameru vai saistī-
tās stūres rata detaļas, mēs 
iesakām nogādāt automašīnu 
pie pilnvarota HYUNDAI izpla-
tītāja un veikt sistēmas pār-
baudi un  kalibrēšanu.

• Funkcija atpazīst joslas mar-
ķējumu un pārvalda stūres 
darbību, izmantojot priekšējā 
skata kameru, tādēļ, ja jos-
las marķējums ir grūti saska-
tāms, sistēma var nedarbo-
ties pareizi. 
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Skatiet “Sistēmas ierobežoju-
mi”.

• Nedemontējiet ar LFA saistī-
tās detaļas un izvairieties no 
to sabojāšanās.

• Ja audio  sistēmas skaļuma 
līmenis ir pārāk augsts, ie-
spējams, ka LFA brīdinājuma 
signāls var nebūt dzirdams.

• Nenovietojiet uz instrumentu 
paneļa priekšmetus, kas at-
staro gaismu, piemēram, spo-
guļus, baltu papīru u.c. Ja tiek 
atstarota saules gaisma, sis-
tēma var darboties kļūdaini.

• Kamēr LFA ir aktivizēta, va-
dītājam rokām vienmēr jā-
atrodas uz stūres. Ja pēc 
paziņojuma "Keep hands on 
steering wheel" (Rokām jāat-
rodas uz stūres) turpināsiet 
braukt, noņemot rokas no 
stūres, funkcija izslēgsies au-
tomātiski. 

Tomēr ja vadītājs atkal novie-
to rokas uz stūres, funkcija 
sāks pārvaldīt stūri.

• Stūre netiek nepārtraukti pār-
valdīta, tādēļ, ja automašīnas 
ātrums palielinās, pametot 
joslu, pastāv iespēja, ka sis-
tēma nepārvalda automašīnu. 
Vadītājam, izmantojot šo sis-
tēmu, obligāti jāievēro ātruma 
ierobežojums.

• Ja stūrei ir piestiprināts kāds 
priekšmets, sistēmas veiktā 
stūrēšanas palīdzība var būt 
neefektīva, vai arī trauksme 
par no stūres noņemtām ro-
kām var nedarboties pareizi.

• Ja velkat piekabi, pārliecinie-
ties, ka LFA ir izslēgta.

LFA darbība
Sistēmas iestatīšana
• Kamēr aizdedzes slēdzis ir pa-

griezts ieslēgtā pozīcijā, Joslas se-
košanas palīgu var aktivizēt, instru-
mentu paneļa LCD ekrānā atlasot 
‘User settings → Driver assistance 
→ Driving assist → Lane following 
assist’ (Lietotāja iestatījumi → Pa-
līdzība vadītājam → Braukšanas 
palīdzība → Joslas sekošanas pa-
līgs). Atspējojiet šo iestatījumu, lai 
izslēgtu sistēmu.

• Ja automašīna tiek izslēgta un at-
kal ieslēgta, funkcija atjauno pēdē-
jo iestatījumu.

Darbības nosacījumi
Kamēr sistēma ir aktivizēta, deg indi-
kators ( ) instrumentu panelī Indi-
katora krāsa mainās atkarībā no LFA 
funkcijas stāvokļa.
- Zaļš : Funkcija ir aktivizētā stāvoklī.
- Balts : Funkcija ir gatavības stā-

voklī.
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LFA aktivizēšana
• Kad LFA ir aktivizēta, ja automa-

šīna atrodas joslas iekšpusē, un 
ir detektēti abi joslas marķējumi 
(joslas krāsa mainās no pelēkas 
uz baltu), un vadītājs neveic pēk-
šņu stūrēšanu,  indikatora gaisma 
pārmainīsies no baltas uz zaļu. Tas 
norāda, ka LFA ir IESLĒGTĀ režī-
mā, un stūre tiks pārvaldīta.

• Indikatora gaisma maina krāsu no 
zaļas uz baltu, kad vadība tiek uz 
laiku atcelta.

• Ja sistēma neatpazīst joslu vai at-
karībā no priekšā esošā transport-
līdzekļa stāvokļa (transportlīdzekļa 
klātbūtne, braukšanas stāvoklis 
u.tml.), stūres vadīšana ir ierobe-
žota.
Kad stūres vadīšana ir īslaicīgi 
pārtraukta, aktivizācijas indikators 
mirgo baltā krāsā pirms deg baltā 
krāsā. 

Brīdinājuma paziņojums

OPDE040496

Keep hands on steering wheel (Ro-
kām jāatrodas uz stūres)
Ja vadītājs vairākas sekundes no-
ņem rokas no stūres, kamēr ir aktīva 
LFA sistēma, sistēma brīdinās vadī-
tāju. 

i Informācija 
Šis paziņojums var parādīties arī tad, 
ja stūre tiek turēta ļoti viegli, jo LFA 
var nespēt noteikt, ka vadītājs jopro-
jām tur rokas uz stūres.

 BRĪDINĀJUMS

Atkarībā no apstākļiem uz ceļa, 
brīdinājuma paziņojums var pa-
rādīties novēloti. Tādēļ vienmēr 
braukšanas laikā turiet rokas 
uz stūres.

Ja vadītājs noņem rokas no stūres 
vairākas sekundes, kamēr deg no-
ņemtu roku brīdinājums, stūrēšanas 
palīga funkcija automātiski izslēdzas.
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 BRĪDINĀJUMS

• Vadītājs ir atbildīgs par precī-
zu stūrēšanu.  

• Izslēdziet sistēmu un brauciet 
bez šīs sistēmas palīdzības 
šādās situācijās. 
- sliktos laikapstākļos;
- sliktos apstākļos uz ceļa;
- ja vadītājam nepieciešams 

bieži pārvaldīt stūri.

•
i Informācija 
Lai gan sistēma palīdz veikt stū-
rēšanu, vadītājs var jebkurā laikā 
pārvaldīt stūri. 

• Kad sistēma palīdz veikt stūrēšanu, 
var likties, ka stūre ir smagāka vai 
vieglāka nekā parasti. 

OIG069072L

Joslas sekošanas palīga pārbaude 
Ja LKA nevar darboties pareizi, brīdi-
nājuma ziņojums parādās un tad pēc 
kāda laika pazūd. Nogādājiet trans-
portlīdzekli pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja. 

LFA nedarbosies PALĪDZĪBAS 
stāvoklī, ja:
• Pirms joslas maiņas tiek ieslēgts 

pagrieziena signāls. Ja vadītājs 
maina joslas, neieslēdzot pagrie-
ziena signālu, iespējams, ka sistē-
ma var mēģināt pārvaldīt stūri.

• Kad sistēma tiek ieslēgta vai uzreiz 
pēc joslas maiņas, automašīna ne-
atrodas joslas vidū. 

• Ir aktivizēta ESC (Elektroniskā sta-
bilitātes vadība) vai VSM (Automa-
šīnas stabilitātes vadība). 

• Automašīna brauc pa asu līkumu.
• Automašīnas ātrums pārsniedz:

- Tuvo Austrumu valstīs : 145 km/h 
(90 jūdz./h)

- Eiropā un Austrālijā : 180 km/h 
(111 jūdz./h)
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• Automašīna strauji maina joslu.
• Automašīna pēkšņi bremzē.
• Ir detektēts tikai viens joslas mar-

ķējums. 
• Ja josla ir ļoti plata vai ļoti šaura.
• Ceļa līkuma rādiuss ir pārāk mazs.
• Automašīna brauc pa stāvu no-

gāzi.
• Stūre tiek pēkšņi pagriezta. 
• Sistēma var nedarboties apmēram 

15 sekundes pēc automašīnas ie-
darbināšanas vai priekšējās kame-
ras inicializēšanas vai restartēša-
nas.

Sistēmas ierobežojumi
Zemāk uzskaitītajos gadījumos LFA 
sistēma var iedarboties pāragri arī 
gadījumos, ja automašīna nepamet 
joslu, vai LFA sistēma var nepalīdzēt 
veikt stūrēšanu vai brīdināt vadītāju, 
ja automašīna pamet joslu:

Ja joslas un ceļa apstākļi ir slikti
• Ja ir sarežģīti atšķirt joslas marķē-

jumu no ceļa seguma, vai ja jos-
las marķējums ir izbalējis vai ne-
skaidrs.

• Ja ir sarežģīti atšķirt joslas marķē-
juma krāsu no ceļa seguma krā-
sas. 

• Ja uz ceļa virsmas atrodas zīmes, 
kas atgādina joslas marķējumu, un 
kamera to nejauši detektē.

• Ja joslas marķējums ir neskaidrs 
vai bojāts.

• Ja joslas marķējums saplūst vai 
sadalās. (piem., ceļa maksas veik-
šanas vieta) 

• Ja pieaug vai samazinās joslu 
skaits, vai arī joslu marķējums 
krustojas sarežģītā veidā.

• Ja uz ceļa jūsu priekšā atrodas vai-
rāk nekā divi joslas marķējumi.

• Ja joslas marķējums ir ļoti biezs vai 
ļoti plāns.

• Ja josla ir ļoti plata vai ļoti šaura.
• Ja priekšā esošais joslas marķē-

jums nav redzams lietus, sniega 
dēļ, uz ceļa esoša ūdens dēļ, bo-
jāta vai netīra ceļa seguma dēļ, vai 
citu iemeslu dēļ.

• Ja uz joslas marķējuma krīt ēnas 
no sadalošās joslas, kokiem, mar-
gām, trokšņa barjerām, u.c. 

• Joslu marķējums ir sarežģīts, vai 
arī līnijas aizvieto kāda konstrukci-
ja, piemēram, būvdarbu veikšanas 
vietā.

• Uz ceļa atrodas gājēju pārejas 
marķējums vai citi simboli. 

• Joslas marķējums tunelī ir pārklāts 
ar eļļu, u.c.

• Josla pēkšņi pazūd, piemēram, 
krustojumā.
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Ja traucē ārēji apstākļi
• Ārējā apgaismojuma spilgtums 

pēkšņi mainās, piemēram, iebrau-
cot tunelī vai izbraucot no tā, vai 
pabraucot zem tilta.

• Ārējā apgaismojuma spilgtums ir 
pārāk zems, piemēram, ja nav ie-
degti priekšējie lukturi naktī, vai 
automašīna brauc tunelī.

• Uz ceļa atrodas norobežojoša 
konstrukcija, piemēram, betona 
barjera, margas vai atstarotāja 
stabs, kuru kamera nejauši detek-
tē.

• Gaisma no lampas vai pretīmbrau-
coša transportlīdzekļa tiek atstaro-
ta no slapjas ceļa virsmas, piemē-
ram, peļķes.

• Skata lauku priekšpusē ierobežo 
pārāk spilgta saules gaisma.

• Starp jūsu automašīnu un priekšā 
braucošo transportlīdzekli ir nepie-
tiekams attālums, lai varētu detek-
tēt joslas marķējumu, vai ja priekšā 
braucošais transportlīdzeklis brauc 
virs joslas marķējuma.

• Braucot pa stāvu nogāzi, pāri kal-
nam, vai braucot līkumā.

• Nevēlami ceļa apstākļi var brauk-
šanas laikā izraisīt pārliekas auto-
mašīnas vibrācijas.

• Temperatūra ap iekšējo atpa-
kaļskata spoguli ir pieaugusi tiešu 
saules staru, u.c. ietekmē.

• Sensora atpazīšanas darbība pēk-
šņi mainās, pārbraucot pāri ātruma 
ierobežotājam vai braucot pāri stā-
vam gradientam uz augšu/uz leju 
vai pa labi/pa kreisi.

Priekšējā redzamība ir vāja
• Priekšējo aizsargstiklu vai kame-

ras lēcu bloķē netīrumi.
• Aizsvīdis priekšējais aizsargstikls; 

traucēta ceļa redzamība.
• Uz instrumentu paneļa ir novietoti 

priekšmeti, u.c.
• Sensors nespēj atpazīt braukša-

nas joslu miglas, spēcīga lietus vai 
sniega dēļ.
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AIzMuGuRES pERpEnDIKuLĀRĀS SATIKSMES SADuRSMES bRīDInĀJuMA SISTēMA
(RccW) / AIzMuGuRES pERpEnDIKuLĀRĀS SATIKSMES SADuRSMES nOvēRšAnAS
pALīGSISTēMA (RccA) (JA IR ApRīKOTS)
Sistēmas apraksts
Aizmugures perpendikulārās 
satiksmes sadursmes brīdinā-
jums

OTM058092

Aizmugurējās perpendikulārās satik-
smes sadursmes brīdinājums izman-
to radara sensorus, lai pārraudzītu 
tuvojošos perpendikulārā virziena 
satiksmi no automašīnas kreisās un 
labās puses, kamēr jūsu automašīna 
brauc atpakaļgaitā. 
Aklā punkta uztveršanas diapazons 
mainās atkarībā no piebraucošā 
transportlīdzekļa ātruma.

Aizmugures perpendikulārās 
satiksmes sadursmes novērša-
na
Aizmugurējās perpendikulārās sa-
tiksmes sadursmes novēršanas pa-
līgsistēma pārrauga pietuvojošos 
perpendikulārā virziena satiksmi no 
automašīnas kreisās un labās pu-
ses, kamēr jūsu automašīna brauc 
atpakaļgaitā.
Aizmugurējās perpendikulārās sa-
tiksmes sadursmes novēršanas pa-
līgsistēma var aktivizēt Elektronisko 
stabilitātes kontroli, ņemot vērā sa-
dursmes iespējamību ar tuvojošos 
transportlīdzekli. Tas nepieciešams, 
lai samazinātu sadursmes risku vai 
novērstu sadursmes radītos bojāju-
mus.

 BRĪDINĀJUMS

• Braukšanas laikā vienmēr 
pievērsiet uzmanību ceļa 
apstākļiem un esiet gatavi ne-
prognozētām situācijām, arī 
tad, ja darbojas Aizmugurējās 
perpendikulārās satiksmes 
sadursmes brīdinājums un 
Aizmugures perpendikulārās 
satiksmes sadursmes novēr-
šanas sistēma.

• Aizmugurējās perpendiku-
lārās satiksmes sadursmes 
brīdinājuma un Aizmugures 
perpendikulārās satiksmes 
sadursmes novēršanas sis-
tēma ir palīgsistēmas, kuru 
funkcija ir jums palīdzēt. Ne-
drīkst paļauties tikai uz šo 
sistēmu darbību. Rūpējoties 
par savu drošību, vienmēr 
braukšanas laikā esiet uzma-
nīgi.
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• Aizmugurējās perpendiku-
lārās satiksmes sadursmes 
brīdinājuma sistēma un Aiz-
mugures perpendikulārās 
satiksmes sadursmes novēr-
šanas sistēmu ir palīgsistē-
mas, kas neaizvieto pareizu 
un drošu braukšanu. Vienmēr 
brauciet droši un esiet uzma-
nīgi, braucot atpakaļgaitā.

Sistēmas iestatīšana un aktivi-
zēšana
Sistēmas iestatīšana
• Vadītājs var aktivizēt sistēmas, 

pagriežot aizdedzes slēdzi ON po-
zīcijā un atlasot ‘User Settings →
Driver Assistance → Blind-Spot 
Safety → Rear Cross-Traffic Sa-
fety’ (Lietotāja iestatījumi → Pa-
līdzība vadītājam → Aklās zonas 
drošība → Aizmugures perpendi-
kulārās satiksmes drošība). RCCA 
un RCCW ieslēdzas un gatavojas 
aktivizēšanai, tiklīdz tiek atlasīta 
opcija “Rear cross-traffic safety” 
(Aizmugurējās perpendikulārās 
satiksmes drošība).

• Kad automašīna tiek izslēgta un 
atkal ieslēgta, sistēma vienmēr ir 
gatava aktivizēšanai.

• Ja sistēma ir sākotnēji ieslēgta un 
automašīna tiek izslēgta un tad at-
kal ieslēgta, uz ārējā atpakaļskata 
spoguļa 3 sekundes degs brīdinā-
juma gaisma.

Vadītājs var atlasīt sākotnējo brīdi-
nājuma aktivizēšanas laiku Lietotā-
ja iestatījumos LCD ekrānā, atlasot 
‘User Settings → Driver Assistance 
→ Warning Timing’ (Lietotāja iestatī-
jumi → Palīdzība vadītājam brīdinā-
juma laiks). Sākotnējā Aizmugurējās 
perpendikulārās satiksmes sadur-
smes brīdinājuma opcijas ir šādas:

- Normal (Normāls): 
Ja ir atlasīta šī opcija, sākotnējais 
Aizmugurējās perpendikulārās sa-
tiksmes sadursmes brīdinājums tiek 
aktivizēts normālā režīmā. Ja liekas, 
ka šis iestatījums ir pārāk jutīgs, mai-
niet opciju uz “Later” (Vēlāk).
Ja blakus vai aizmugurē esošais 
transportlīdzeklis pēkšņi  veic paāt-
rinājumu, brīdinājuma aktivizēšanas 
laiks var šķist pārāk vēls. 

- Later (Vēlāk): 
Atlasiet šo brīdinājuma aktivizēša-
nas laiku, ja satiksme nav intensīva 
un jūs braucat ar zemu ātrumu.
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i Informācija 
Ja maināt brīdinājuma laiku, var 
mainīties arī citu sistēmu brīdinā-
juma laiks. Vienmēr ņemiet to vērā 
pirms laiku izmaiņām.

Autovadītājs var izvēlēties aizmu-
gures perpendikulārās satiksmes 
sadursmes brīdinājuma sistēmas 
skaļumu, izvēloties 'User Settings →
Driver Assistance → Warning Volu-
me → High/Medium/Low' (Lietotāja 
iestatījumi → Palīdzība vadītājam 
→ Brīdinājuma skaļums → Augsts/
vidējs/zems).  

i Informācija 
Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var 
mainīties arī citu sistēmu brīdināju-
ma skaļums. Vienmēr ņemiet to vērā 
pirms izmaināt brīdinājuma skaļu-
mu.

Sīkākai informācijai skatiet “LCD 
ekrāns” 3. nodaļā.

Darbības nosacījumi
Lai lietotu:
LCD ekrānā atveriet ‘User Settings 
→ Driver Assistance → Blind-Spot 
Safety → Rear Cross-Traffic Collisi-
on Warning’ (Lietotāja iestatījumi →
Palīdzība vadītājam → Aklās zonas 
drošība → Aizmugurējās perpendi-
kulārās satiksmes sadursmes brīdi-
nājuma skaņa). Sistēma ieslēgsies 
un pāries gaidstāves režīmā.
Funkcija tiks aktivizēta, kad automa-
šīnas ātrums būs zemāks par 8 km/h 
(5 jūdz./h) un kad pārslēgsvira būs 
pārslēgta R (atpakaļgaitas) pozīcijā. 
* Funkcija netiks aktivizēta, ja auto-

mašīnas ātrums pārsniegs 8 km/h 
(5 jūdz./h). Sistēma atkal tiks aktivi-
zēta, kad automašīnas ātrums būs 
zemāks par 8 km/h (5 jūdz./h).

Funkcijas uztveršanas diapazons ir 
apmēram 0,5 m - 25 m (1 pēda - 82 
pēdas). Piebraucošs transportlīdzek-
lis tiks atpazīts, ja šī transportlīdzek-
ļa ātrums ir virs apmēram 5 km/h (3 
jūdz./h).

Ņemiet vērā, ka atpazīšanas diapa-
zons noteiktos apstākļos var atšķir-
ties. Kā parasti, braucot atpakaļgai-
tā, vadītājam jābūt ļoti uzmanīgam 
un jāapzinās apkārt notiekošais.
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Brīdinājumu un sistēmas vadība
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes brīdinājums 
(RCCW)

OTM058096

� Pa kreisi

OTM058098L

� Pa kreisi
OTM058097

� Pa labi

OTM058099L

� Pa labi

Ja sensoru atpazītais transportlī-
dzeklis pietuvojas no jūsu automa-
šīnas aizmugurējās kreisās/labās 
puses, izskanēs skaņas signāls, 
mirgos ārējā atpakaļskata spoguļa 
brīdinājuma gaisma, un LCD ekrānā 
parādīsies paziņojums. Ja ir aktivi-
zēta atpakaļskata monitora sistēma, 
paziņojums parādīsies arī audio vai 
AVN ekrānā.

Brīdinājums izzudīs, kad:
- Atpazītais transportlīdzeklis pame-

tīs uztveršanas zonu vai
- Ja transportlīdzeklis atrodas tieši 

aiz jūsu automašīnas, vai
- Ja transportlīdzeklis nepietuvojas 

jūsu automašīnai, vai
- Ja atpazītais transportlīdzklis sa-

mazina ātrumu.
- Tuvojošais transportlīdzeklis ir sa-

mazinājis ātrumu.
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Aizmugures perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršana 
(RCCA)

OTM058085L

� Pa kreisi

OTM058098L

� Pa kreisi
OTM058086L

� Pa labi

OTM058099L

� Pa labi

Ja tiek konstatēts sadursmes risks, 
kamēr tiek izveidots RCCW, brem-
zes tiek kontrolētas. Instrumentu pa-
nelis informēs vadītāju par bremžu 
kontroli. Ja ir aktivizēta atpakaļskata 
monitora funkcija, paziņojums parā-
dīsies arī audio vai AVN ekrānā.
Pēc bremžu vadības vadītājam ir ne-
kavējoties jānospiež bremžu pedālis 
un jāpārbauda apkārtne. 
- Sistēma aktivizē bremzes apmē-

ram 2 sekundes.
Vadītājam jāpievērš tam uzmanī-
ba, jo bremzes pēc 2 sekundēm 
vairs netiek vadītas.

- Sistēmas bremžu vadība tiek at-
celta, ja vadītājs pietiekami spēcīgi 
nospiež bremžu pedāli.

- Bremžu vadība tiek aktivizēta vie-
nu reizi labajā/kreisajā pusē pēc 
pārnesumkārbas sviras pārslēgša-
nas R (Atpakaļgaita).
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Bremžu vadība var nedarboties pa-
reizi, ņemot vērā ESC statusu (elek-
troniskās stabilitātes vadība). Uz ins-
trumentu paneļa arī šajā gadījumā 
tiek parādīts tāds pats brīdinājums.
- Ir ieslēgts Elektroniskā stabilitātes 

vadības (ESC) brīdinājuma indika-
tors.

- Elektroniskā stabilitātes vadība 
(ESC) ir iesaistīta citas funkcijas 
nodrošināšanā.

UZMANĪBU

• Ja ir izpildīts Aizmugurējās 
perpendikulārās satiksmes 
sadursmes brīdinājuma dar-
bības nosacījums, brīdinā-
jums tiks veikts katru reizi, 
kad kāds transportlīdzeklis 
pietuvojas jūsu apturētās 
automašīnas (0 km/h brauk-
šanas ātrums) sāniem vai aiz-
mugurei.

• Brīdinājumu sistēma var ne-
darboties pareizi, ja jūsu au-
tomašīnas aizmugurējā bufe-
ra kreiso vai labo pusi bloķē 
kāds transportlīdzeklis vai 
šķērslis. 

• Vadītājam vienmēr jābūt uz-
manīgam, vadot automašīnu, 
neatkarīgi no tā, vai brīdinā-
juma indikators uz ārējā atpa-
kaļskata spoguļa izgaismojas 
vai darbojas brīdinājuma sig-
nāls vai ne.

• Ja automašīnas audio sistē-
ma tiek darbināta pie augsta 
skaļuma līmeņa, iespējams, 
ka sistēmas brīdinājuma sig-
nāli var nebūt dzirdami.

• Ja skan citas sistēmas brī-
dinājumi, aizmugurējās per-
pendikulārās satiksmes sa-
dursmes brīdinājums var 
neatskanēt.

 BRĪDINĀJUMS

• Brauciet droši arī tad, ja au-
tomašīna ir aprīkota ar Aiz-
mugurējās perpendikulārās 
satiksmes sadursmes brīdi-
nājuma sistēmu un Aizmu-
gures perpendikulārās satik-
smes sadursmes novēršanas 
sistēmu. Braucot atpakaļgai-
tā, nepaļaujieties tikai uz sis-
tēmas darbību, veiciet vizuālu 
apkārtnes pārbaudi.

• Vadītājs ir atbildīgs par precī-
zu bremzēšanu.

• Braukšanas laikā vadītājam 
vienmēr ir jābūt ļoti uzmanī-
gam. Aizmugurējās perpendi-
kulārās satiksmes sadursmes 
brīdinājuma un Aizmugurējās 
perpendikulārās sadursmes 
novēršanas sistēma var ne-
darboties pareizi vai darbo-
ties nevajadzīgi, ņemot vērā 
jūsu braukšanas situācijas.
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• Aizmugurējās perpendikulā-
rās sadursmes novēršanas 
sistēma neaizvieto drošu 
braukšanas praksi — šī sistē-
ma ir paredzēta tikai vadītāja 
palīdzībai. Vadītājs uzņemas 
pilnu atbildību par drošu 
braukšanu, lai novērstu ne-
gaidītu un pēkšņu problēmu 
rašanos. Vienmēr pievērsiet 
uzmanību situācijai uz ceļa.

Atpazīšanas sensors

OPDE050045

Aizmugurējie stūru radari atrodas 
aizmugurējā buferī un veic atpazī-
šanu sānu un aizmugurējā zonā. Lai 
funkcija varētu pareizi strādāt, vien-
mēr nodrošiniet, lai aizmugurējais 
buferis būtu tīrs.

UZMANĪBU

• Funkcija var nedarboties pa-
reizi, ja buferis ir bojāts, vai 
ja aizmugurējais buferis ir no-
mainīts vai remontēts.

• Funkcija var izslēgties, ja tās 
darbību traucē spēcīgi elek-
tromagnētiski viļņi.

• Sensoriem vienmēr jābūt tī-
riem.

• NEDRĪKST patvaļīgi demon-
tēt sensora komponentu vai 
pakļaut to triecienam.

• Uzmanieties, lai nepakļautu 
radara sensoru vai sensora 
pārsegu nevajadzīgai slodzei. 
Ja sensors tiek ar spēku pār-
vietots un vairs neatrodas 
pareizajā pozīcijā, iespējams, 
ka sistēma vairs nedarbosies 
pareizi. Tādā gadījumā var 
neparādīties brīdinājuma pa-
ziņojums. Nogādājiet sistē-
mu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.
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• Nenovietojiet svešķermeņus, 
piemēram, bufera uzlīmi vai 
bufera aizsargu, aizmugurē-
jā sensora tuvumā, un neuz-
klājiet krāsu uz sensora at-
rašanās zonas. Tādējādi var 
negatīvi ietekmēt sensora 
sniegumu.

Brīdinājuma paziņojums

OIK057092L

Blind-Spot Collision Warning 
(BCW) disabled (Aklās zonas 
sadursmes brīdinājums (BCW) 
atspējots). Radar blocked (Bloķēts 
radars)
Šis brīdinājums var parādīties, ja:
- Vienu vai abus sensorus uz aiz-

mugurējā bufera bloķē netīrumi, 
sniegs vai svešķermeņi.

- Automašīna brauc pa lauku ceļu, 
kur sensors ilgstošu laiku nespēj 
detektēt nevienu citu transportlī-
dzekli.

- Braucot sliktos laika apstākļos, 
piemēram, spēcīga lietus vai snie-
ga laikā.

Visās minētajās situācijās BCW/BCA 
slēdža gaisma un sistēma izslēgsies 
automātiski.
Ja BCW darbība tiek deaktivizēta, 
instrumentu panelī parādās paziņo-
jums, pārliecinieties, ka aizmugurējo 
buferi zonās, kur izvietoti sensori, 
nenoklāj netīrumi vai sniegs. Noņe-
miet netīrumus, sniegu vai svešķer-
meņus, kas varētu traucēt radara 
sensoru darbībai.
Pēc netīrumu likvidēšanas sistēmai 
vajadzētu sākt strādāt normāli ap-
mēram pēc 10 minūšu braukšanas.
Ja sistēma joprojām nedarbojas nor-
māli, mēs iesakām nogādāt sistēmu 
pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.
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i Informācija 
Ja pievienojat automašīnai piekabi, 
izslēdziet BCW un RCCW funkciju.
- Nospiediet Aklā punkta drošības 

pogu (slēdža indikators izdzisīs)
- Deaktivizējiet RCCW sistēmu, atla-

sot ‘User Settings → Driver Assis-
tance → Blind-Spot Safety → Rear 
Cross-Traffic Collision Warning’ 
(Lietotāja iestatījumi → Palīdzība 
vadītājam → Aklā punkta drošība 
→ Aizmugurējās perpendikulārās 
satiksmes sadursmes brīdinājums)

OTM058151L

Aklā punkta sadursmes brīdināju-
ma (BCW) pārbaude
Ja tiek konstatēta BCW darbības 
problēma, parādās brīdinājuma pa-
ziņojums un slēdža gaisma izdziest. 
Funkcija automātiski izslēdzas. 
RCCW un RCCA nedarbosies arī 
tad, ja kļūmes rezultātā izslēdzas 
BCW sistēma. Mēs iesakām nogā-
dāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Funkcijas ierobežojumi
Zemāk aprakstītajās situācijās vadī-
tājam ir jāuzmanās, jo sistēma dažos 
gadījumos var nespēt detektēt trans-
portlīdzekļus vai priekšmetus.
• Automašīnai ir pievienota piekabe.
• Automašīna brauc sliktos laika 

apstākļos, piemēram, spēcīga lie-
tus vai sniega laikā.

• Sensoru noklāj sniegs, lietus, netī-
rumi, u.c.

• Aizmugurējo buferi vietā, kur atro-
das sensors, noklāj svešķermenis, 
piemēram, bufera uzlīme, bufera 
aizsargs, divriteņa statīvs, u.c.

• Aizmugurējais buferis ir bojāts, vai 
sensors neatrodas sākotnējā no-
klusējuma pozīcijā.

• Transportlīdzekļa augstums sa-
mazinās vai palielinās, ievietojot 
bagāžas nodalījumā smagu kravu, 
izmantojot neparastu riepu spie-
dienu, u.c.

• Aizmugurējā bufera temperatūra ir 
pārāk augsta.

• Sensorus bloķē citi transportlī-
dzekļi, sienas vai stāvvietas kolon-
nas.
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• Automašīna brauc pa līkumainu 
ceļu.

• Ceļa segums (vai apkārt esošā 
zeme) satur nenormāli augstu me-
tāla komponentu saturu (piem., 
saistībā ar šosejas būvdarbiem).

• Automašīnas tuvumā atrodas fik-
sēts priekšmets, piemēram, mar-
gas.

• Braucot augšā vai lejā pa stāvu no-
gāzi, kur atšķiras joslu augstums.

• Braucot pa šauru ceļu, gar kuru 
aug koki vai zāle.

• Automašīna brauc pa lauku ceļu, 
kur sensors ilgstošu laiku nespēj 
detektēt nevienu citu transportlī-
dzekli.

• Braucot pa slapju ceļu.
• Braucot pa ceļu, kur atrodas du-

bultas konstrukcijas barjeras vai 
sienas.

• Tuvumā atrodas liela izmēra trans-
portlīdzeklis, piemēram, autobuss 
vai kravas mašīna.

• Cits transportlīdzeklis pārāk tuvu 
pietuvojas jūsu automašīnai.

• Cits transportlīdzeklis pabrauc ga-
rām ar ļoti lielu ātrumu.

• Mainot joslas.
• Ja automašīna startē vienlaicīgi ar 

blakus esošo transportlīdzekli un 
veic paātrināšanos.

• Ja transportlīdzeklis blakus joslā 
pārvietojas par vienu joslu tālāk no 
jums, VAI ja transportlīdzeklis divu 
joslu attālumā no jums pārvietojas 
uz blakus joslu.

• Tuvumā atrodas motocikls vai ve-
losipēds.

• Tuvumā atrodas piekabe ar plaka-
nu platformu.

• Detektēšanas zonā atrodas nelieli 
priekšmeti, piemēram, iepirkšanās 
ratiņi vai bērnu ratiņi.

• Tuvumā atrodas zems transportlī-
dzeklis, piemēram, sacīkšu auto-
mašīna.

• Ir nospiests bremžu pedālis.
• Ir ieslēgta Elektroniskā stabilitātes 

vadība (ESC).
• Notiek Elektroniskās stabilitātes 

vadības (ESC) kļūme.
• Pārāk zems riepu spiediens, vai 

bojāta riepa.
• Bremzēm ir veiktas modifikācijas.

• Automašīna pēkšņi apstājas.
• Temperatūra ap automašīnu ir ļoti 

zema.
• Automašīna spēcīgi vibrē, braucot 

pa nelīdzenu ceļu vai pārbraucot 
aizbetonētu bedri.

• Automašīna brauc uz slidenas virs-
mas, piemēram, pa sniegu, peļķi 
vai ledu.
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īpAšI bRAuKšAnAS ApSTĀKļI
Bīstami braukšanas apstākļi
Ja sastopaties ar bīstamiem brauk-
šanas apstākļiem, piemēram, ūdeni, 
sniegu, ledu, dubļiem vai smiltīm, īs-
tenojiet šādus drošības pasākumus:
• Brauciet uzmanīgi un nodrošiniet 

garāku potenciālo bremzēšanas 
ceļu

• Izvairieties no pēkšņas bremzēša-
nas vai stūrēšanas.

• Ja automašīna ir iestrēgusi sniegā, 
dubļos vai smiltīs, izmantojiet otro 
pārnesumu. Ātrumu palieliniet lē-
nām, lai izvairītos no nevajadzīgas 
riteņu pārliekas griešanās.

• Ja automašīna ir iestrēgusi sniegā, 
ledū vai dubļos, novietojiet zem 
riteņiem smiltis, sāli, riepu ķēdes 
vai citus slīdēšanas novēršanas 
materiālus, lai nodrošinātu papildu 
saķeri.

 BRĪDINĀJUMS

Ar automātisko pārnesumkār-
bu pārslēdzot mazāku pārnesu-
mu, braucot pa slidenu virsmu, 
var izraisīt negadījumu. Pēkšņa 
riepu griešanās ātruma izmaiņa 
var izraisīt riepu izslīdēšanu. 
Uzmanieties, pārslēdzot pārne-
sumu uz leju, braucot pa slide-
nu virsmu.

Automašīnas šūpošana   
Ja nepieciešams šūpot automašīnu, 
lai to atbrīvotu no sniega, smiltīm vai 
dubļiem, vispirms pagrieziet stūri pa 
labi un pa kreisi, lai atbrīvotu zonu ap 
priekšējiem riteņiem. Tad pārslēdzie-
ties starp R (Atpakaļgaita) un brauk-
šanas pārnesumu, un atpakaļ. 
Mēģiniet izvairīties no riteņu pārlie-
kas griešanās, un nepārslogojiet dzi-
nēju (nedarbiniet pie maksimāliem 
apgriezieniem).
Lai izvairītos no transmisijas nodilu-
ma, pirms pārnesumu pārslēgšanas 
pagaidiet, līdz riteņi beidz griezties. 
Mainot pārnesumu, atlaidiet gāzes 
pedāli, un viegli nospiediet gāzes 
pedāli, kad pārnesums ir aktivizēts. 
Lēna riteņu griešana virzienā uz 
priekšu un atpakaļ var izraisīt šūpo-
šanos, kas var palīdzēt atbrīvot au-
tomašīnu.
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 BRĪDINĀJUMS

Ja automašīna ir iestrēgusi, un 
riteņi pārlieku griežas, var ļoti 
ātri pieaugt riepu temperatūra. 
Riepu bojājumi var izraisīt rie-
pas sprāgšanu. Tas ir bīstami 
un var izraisīt traumas jums 
un citiem. Nemēģiniet veikt šo 
procedūru, ja automašīnas tu-
vumā atrodas cilvēki vai vērtīgi 
priekšmeti.
Ja mēģināt atbrīvot automa-
šīnu, automašīna var ātri pār-
karst, potenciāli izraisot uguns-
grēku dzinēja nodalījumā vai 
citus bojājumus. Mēģiniet pēc 
iespējas izvairīties no riteņu 
pārliekas griešanās, lai no-
vērstu gan riepu, gan dzinēja 
pārkaršanu. NEĻAUJIET auto-
mašīnas riteņiem griezties virs 
ātruma 56 km/h (35 jūdz./h).

i Informācija 
Pirms mēģināt iešūpot automašīnu, 
nepieciešams izslēgt ESC sistēmu (ja 
ir aprīkots). 

PIEZĪME

Ja pēc atkārtotas automašīnas 
šūpošanas tā joprojām ir iestrē-
gusi, izsauciet vilcēju, kas var iz-
vilkt jūsu automašīnu, lai izvairī-
tos no dzinēja pārkaršanas, 
potenciāliem transmisijas un rie-
pu bojājumiem. Skatiet 6. nodaļas 
sadaļu "Vilkšana".

Vienmērīga pagriezienu iz-
braukšana
Izvairieties no bremzēšanas vai pār-
nesumu maiņas pagriezienos, jo īpa-
ši tad, ja ceļš ir slapjš. Ideālā gadīju-
mā pagriezienu vajadzētu izbraukt ar 
vieglu paātrinājumu.

Braukšana naktī
Braukšana naktī ir bīstamāka par 
braukšanu dienā. Daži svarīgi pado-
mi:
• Samaziniet ātrumu un ieturiet lielā-

ku attālumu starp savu automašī-
nu un citiem transportlīdzekļiem, jo 
naktī var būt sliktāka redzamība, jo 
īpaši zonās, kur nav ielas apgais-
mojuma.

• Pielāgojiet spoguļus, lai samazi-
nātu no citu braucēju priekšējiem 
lukturiem atstaroto gaismu.

• Jūsu priekšējiem lukturiem vien-
mēr jābūt tīriem un pareizi orientē-
tiem. Netīri vai nepareizi pagriezti 
priekšējie lukturi ievērojami apgrū-
tina redzamību naktī.
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• Izvairieties no skatīšanās tieši 
pretīmbraucošo transportlīdzekļu 
lukturos. Jūs varat apžilbt, paies 
vairākas sekundes, līdz acis atkal 
pieradīs pie tumsas.

Braukšana lietū
Lietus un slapjš ceļš var padarīt 
braukšanu bīstamu. Zemāk uzskai-
tītas dažas lietas, kas jāņem vērā, 
braucot lietū vai pa slidenu ceļa se-
gumu.
• Samaziniet ātrumu un ieturiet lielā-

ku attālumu starp savu automašīnu 
un citiem transportlīdzekļiem. Spē-
cīgs lietus apgrūtina redzamību un 
pagarina bremzēšanas ceļu.

• Izslēdziet kruīza kontroli. (ja ir ap-
rīkots)

• Ja priekšējā aizsargstikla tīrītāju 
slotiņām ir novērojamas darbības 
problēmas (nenotīrītas zonas vai 
netīras joslas), nomainiet tās.

• Pārliecinieties par savu riepu pro-
tektoru stāvokli. Ja riepu protek-
toru stāvoklis ir neapmierinošs, 
ātra bremzēšana uz slapja ceļa 
seguma var izraisīt izslīdēšanu un 
potenciālu negadījumu. Skatiet 
sadaļu “Riepu protektori” 7. no-
daļā.

• Ieslēdziet priekšējos lukturus, lai 
citiem jūsu automašīna būtu vieg-
lāk redzama. 

• Pārāk ātra braukšana caur peļķēm 
var negatīvi ietekmēt automašīnas 
bremzes. Ja nepieciešams braukt 
caur peļķi, mēģiniet to darīt lēnām.

• Ja liekas, ka bremzes varētu būt 
slapjas, viegli nospiediet bremžu 
pedāli braukšanas laikā, līdz tiek 
atjaunots normāls bremžu snie-
gums.

Hidroplanēšana 
Ja ceļš ir pietiekami slapjš un jūs 
braucat pietiekami ātri, jūsu auto-
mašīna var daļēji vai pilnībā zaudēt 
saskarsmi ar ceļa segumu un braukt 
pa ūdens virsmu. Ja ceļš ir slapjš, 
labākais padoms ir SAMAZINĀT ĀT-
RUMU. 

Hidroplanēšanas risks pieaug, 
samazinoties riepu protektoru 
dziļumam, skatiet sadaļu “Riepu 
protektori” 7. nodaļā.
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Braukšana applūdušās vietās
Izvairieties no braukšanas pa applū-
dušām vietām, ja vien neesat droši, 
ka ūdens dziļums nekur nepārsniedz 
riteņa rumbas apakšdaļas līmeni. 
Caur ūdeni ir jābrauc lēnām. Vien-
mēr jānodrošina pietiekams attālums 
bremzēšanai, jo bremžu sniegums 
var pasliktināties.
Pēc braukšanas caur ūdeni, uzma-
nīgi izžāvējiet bremzes, atkārtoti no-
spiežot bremžu pedāli, kamēr auto-
mašīna lēnām brauc.

Braukšana pa lielceļu
Riepas
Noregulējiet riepu spiedienu saska-
ņā ar specifikāciju. Pārāk mazs riepu 
spiediens var izraisīt riepu bojājumus 
vai pārkaršanu.
Neuzstādiet nodilušas vai bojātas 
riepas - tās var pasliktināt saķeri vai 
izraisīt bremzēšanas atteici.

i Informācija 
Nedrīkst piepūst riepas, pārsniedzot 
maksimālo piepūšanas spiedienu, kas 
norādīts uz riepas.

Degviela, dzinēja dzeses šķid-
rums un motoreļļa
Braucot ar lielāku ātrumu pa lielce-
ļu, tiek patērēts vairāk degvielas, 
degvielas patēriņš ir mazāk efektīvs 
nekā braucot pie zemāka ātruma. 
Braucot uz lielceļa, brauciet ar vidēju 
ātrumu, lai taupītu degvielu.
Pirms braukšanas pārbaudiet gan 
dzinēja dzeses šķidruma līmeni, gan 
motoreļļas līmeni.

Piedziņas siksna
Vaļīga vai bojāta piedziņas siksna 
var izraisīt dzinēja pārkaršanu.
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bRAuKšAnA zIEMĀ
Ekstremāli ziemas laika apstākļi var 
izraisīt ātru riepu nodilšanu un izrai-
sīt citas problēmas. Lai minimizētu 
braukšanas problēmas ziemā, seko-
jiet šādiem padomiem:

i Informācija 
Informācija par ziemas riepām un 
riepu ķēdēm nacionālajās valodās 
(bulgāru, ungāru, islandiešu, poļu) ir 
sniegta Pielikumā.

i Informācija 
Vasaras riepas ir izveidotas, lai gā-
dātu labāko braukšanas sniegumu uz 
sausiem ceļiem, tam mainoties atkarī-
bā no specifikācijas. Transportlīdzek-
ļiem, kas aprīkoti ar vasaras riepām, 
ir krasi samazināti virsmas spēki, 
braucot pa sniegotu vai apledojušu 
ceļu, tādēļ ir ieteicams lietot tāda paša 
izmēra ziemas riepas vai nomainīt tās 
ar vissezonas riepām vai lietot ķēdes.

 BRĪDINĀJUMS

Vasaras riepu lietošana pārmē-
rīgi zemā temperatūrā var radīt 
plaisas, kas neatgriezeniski 
bojā riepas.

Sniega vai ledus apstākļi
Vienmēr ieturiet drošu attālumu no 
priekšā esošās automašīnas.
Bremzēšana jāveic uzmanīgi. Brauk-
šana lielā ātrumā, pēkšņa paātrinā-
šanās, pēkšņa bremzēšana un asi 
pagriezieni ir potenciāli ļoti bīstami. 
Ātruma samazināšanas laikā pēc 
iespējas izmantojiet dzinēja bremzē-
šanu. Pēkšņa bremzēšana uz aple-
dojuša vai apsniguša ceļa var izraisīt 
automašīnas izslīdēšanu.
Lai brauktu dziļā sniegā, var būt ne-
pieciešams izmantot ziemas riepas 
vai uz riepām uzstādīt riepu ķēdes.

Obligāti pārvadājiet līdzi aprīkojumu 
ārkārtas gadījumiem. Šāds aprīko-
jums ietver: riepu ķēdes, vilkšanas 
siksnas vai ķēdes, kabatas bateriju, 
avārijas signālraķetes, smiltis, lāp-
stu, savienotājkabeļus, logu skrāpi, 
cimdus, audumu uzklāšanai uz ze-
mes, kombinezonu, segu u.c.

Ziemas riepas

 BRĪDINĀJUMS

Ziemas riepām izmēra un tipa 
ziņā jābūt identiskām automa-
šīnas standarta riepām. Pretējā 
gadījumā var negatīvi ietekmēt 
automašīnas drošību un ma-
nevrētspēju.
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Iesakām lietot ziemas riepas, kad 
ceļa temperatūra ir zem 7°C (45°F). 
Ja uzstādāt automašīnai ziemas 
riepas, obligāti izmantojiet radiālās 
riepas, kuru izmērs un slodzes dia-
pazons ir tāds pats kā sākotnējām 
riepām. Uzstādiet ziemas riepas vi-
siem četriem riteņiem, lai līdzsvarotu 
automašīnu, braucot ziemas apstāk-
ļos. Ziemas riepu nodrošinātā saķe-
re uz sausa ceļa var nebūt līdzvērtī-
ga automašīnas sākotnējām riepām. 
Konsultējieties ar riepu pārdevēju 
par maksimālā ātruma ieteikumiem.

i Informācija 
Uzstādot radžu riepas, iepriekš pār-
baudiet vietējos un pašvaldības notei-
kumus, kas var ierobežot to lietošanu.

Riepu ķēdes

OPDE058504

� Auduma tipa ķēde
OPDE056072

� Stieples tipa ķēde

Tā kā radiālo riepu sānu sieniņas 
ir plānākas nekā citām riepām, tās 
iespējams sabojāt, uz tām uzstādot 
riepu ķēdes. Tādēļ ieteicams riepu 
ķēžu vietā lietot ziemas riepas. 

Neuzstādiet riepu ķēdes automa-
šīnai, kas aprīkota ar alumīnija rite-
ņiem; ja tas ir obligāti nepieciešami, 
izmantojiet stieples vai auduma tipa 
ķēdi. Ja nepieciešams izmantot riepu 
ķēdes, izmantojiet oriģinālos HYUN-
DAI komponentus un iepriekš izska-
tiet riepu ķēžu lietošanas instrukci-
jas. Automašīnas ražotāja garantija 
nesedz bojājumus automašīnai, ko 
izraisa nepareiza riepu ķēžu lietoša-
na.
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 BRĪDINĀJUMS

Riepu ķēžu lietošana var nega-
tīvi ietekmēt automašīnas ma-
nevrētspēju:
• Nepārsniedziet vai nu 30 km/h 

(20 jūdz./h) vai ķēžu ražotāja 
norādīto maksimālo ātrumu, 
atkarībā no tā, kurš ierobežo-
jums ir zemāks.

• Brauciet uzmanīgi un izvai-
rieties no bedrēm, izciļņiem, 
asiem pagriezieniem un citām 
bīstamām vietām, kas var iz-
raisīt automašīnas palēcienu.

• Izvairieties no asiem pagrie-
zieniem vai bremzēšanas ar 
saslēgtiem riteņiem.

•
i Informācija 
Uzstādiet riepu ķēdes uz priekšējām 
riepām. Ņemiet vērā, ka riepu ķēžu 
uzstādīšana palielina braukšanas 
spēku, tomēr nenovērš izslīdēšanu 
uz sāniem.

• Uzstādot radžu riepas, iepriekš 
pārbaudiet vietējos un pašvaldības 
noteikumus, kas var ierobežot to 
lietošanu.

Ķēžu uzstādīšana
Uzstādot riepu ķēdes, ievērojiet ra-
žotāja instrukcijas un montējiet tās 
pēc iespējas ciešāk. Kad ķēdes ir 
uzstādītas, brauciet lēnām (lēnāk 
par 30 km/h (20 jūdz./h)). Ja dzirdat, 
ka ķēdes saskaras ar korpusu vai ša-
siju, apstājieties un pievelciet ķēdes. 
Ja saskarsme neizzūd, samaziniet 
ātrumu, līdz troksnis izzūd. Noņemiet 
riepu ķēdes, līdzko sākat braukt pa 
notīrītiem ceļiem.
Montējot sniega ķēdes, novietojiet 
automašīnu uz līdzenas zemes vie-
tā, kur nenotiek satiksme. Ieslēdziet 
automašīnas brīdinājuma gaismu 
mirgošanu, un novietojiet aiz auto-
mašīnas avārijas trīsstūra zīmi (ja 
ir pieejama). Pirms sniega ķēžu uz-
stādīšanas obligāti pārslēdziet auto-
mašīnu uz P (Stāvvieta), aktivizējiet 
stāvbremzi un izslēdziet dzinēju.

PIEZĪME

Ja jūsu automašīnai ir 225/40ZR18 
izmēra riepas, nelietojiet riepu ķē-
des; tās var izraisīt bojājumus au-
tomašīnai (riteņiem, piekarei un 
šasijai).
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PIEZĪME

Izmantojot riepu ķēdes:
• Nepareiza izmēra ķēdes vai ne-

pareizi uzstādītas ķēdes var sa-
bojāt automašīnas bremžu va-
dus, piekari, korpusu un riteņus.

• Izmantojiet SAE “S” klases vai 
stieples ķēdes.

• Ja dzirdat troksni, ko izraisa ķē-
des saskarsme ar korpusu, pie-
velciet ķēdi, lai novērstu šādu 
saskarsmi.

• Lai novērstu korpusa bojāju-
mus, pievelciet ķēdes no jauna 
pēc 0,5-1,0 km (0,3-0,6 jūdžu) 
nobraukšanas.

• Nelietojiet riepu ķēdes automa-
šīnai, kas aprīkota ar alumīnija 
riteņiem. Ja tas ir obligāti ne-
pieciešami, izmantojiet stieples 
tipa ķēdi.

• Izmantojiet stieples tipa ķēdes, 
kuru biezums ir mazāks par 12 
mm (0,47 collām), lai novērstu 
bojājumus ķēdes savienoju-
mam.

Brīdinājumi, braucot ziemā
Izmantojiet augstas kvalitātes eti-
lēna glikola dzeses šķidrumu
Jūsu automašīnai piegādes brīdī 
dzesēšanas sistēmā atrodas etilēna 
glikola dzeses šķidrums. Tas ir vie-
nīgais ieteicamais dzeses šķidruma 
veids, jo tas palīdz novērst koroziju 
dzesēšanas sistēmā, ieeļļo ūdens 
sūkni un novērš sasalšanu. Neaiz-
mirstiet nomainīt vai papildināt dze-
ses šķidrumu saskaņā ar  apkopes 
grafiku, kas norādīts 7. nodaļā. Pirms 
ziemas sezonas dzeses šķidrums ir 
jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā 
sasalšanas temperatūra ir pietiekami 
augsta, ņemot vērā ziemā sagaidā-
mās temperatūras.

Pārbaudiet akumulatoru un kabe-
ļus
Ziemas temperatūras negatīvi ietek-
mē akumulatora sniegumu. Pārbau-
diet akumulatoru un kabeļus, kā 
aprakstīts 7. nodaļā. Akumulatora 
uzlādes līmeni var pārbaudīt pilnva-
rots HYUNDAI izplatītājs vai servisa 
tehniķis.

Ja nepieciešams, izmantojiet zie-
mai piemērotas viskozitātes eļļu.
Dažos reģionos ziemas laikā ietei-
cams izmantot eļļu ar zemāku visko-
zitāti. Sīkākai informācijai skatiet 8. 
nodaļu. Ja nezināt, kādu ziemas tipa 
eļļu lietot, konsultējieties ar pilnvaro-
tu HYUNDAI izplatītāju.

Pārbaudiet aizdedzes sveces un 
aizdedzes sistēmu
Pārbaudiet aizdedzes sveces, kā 
aprakstīts 7. nodaļā. Ja nepiecie-
šams, nomainiet tās. Tāpat pārbau-
diet visus aizdedzes vadus un kom-
ponentus, pārliecinieties, ka tie nav 
plīsuši, nodiluši vai bojāti.
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Lai novērstu slēdzeņu sasalšanu
Lai novērstu slēdzeņu sasalšanu, 
iesmidziniet atslēgu caurumos ra-
žotāja apstiprinātu apledojuma no-
ņemšanas šķidrumu vai glicerīnu. 
Ja atslēgas caurumu jau sedz ledus, 
uzsmidziniet apledojuma noņemša-
nas šķidrumu uz šī ledus, lai to no-
ņemtu. Ja sasalst iekšējā slēdzenes 
daļa, mēģiniet to atkausētu, izmanto-
jot uzkarsētu atslēgu. Esiet uzmanī-
gi, rīkojoties ar uzkarsēto atslēgu, lai 
izvairītos no traumām.

Sistēmā izmantojiet ražotāja ap-
stiprinātu logu mazgātāju antifrī-
za šķīdumu
Lai novērstu logu mazgātāja sasalša-
nu, pievienojiet ražotāja apstiprinātu 
logu mazgātāju antifrīza šķīdumu, 
atbilstoši specifikācijai, kas norādī-
ta uz logu mazgātāja tvertnes. Logu 
mazgātāja antifrīza šķīdumu varat 
iegādāties no pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja, kā arī vairākumā automa-
šīnu piederumu veikalu. Nelietojiet 
dzinēja dzeses šķidrumu vai citus 
antifrīza šķīdumu veidus, jo tie var 
izraisīt bojājumus automašīnas krā-
sojumam.

Neļaujiet stāvbremzei sasalt
Dažos gadījumos stāvbremze var 
sasalt aktivizētā stāvoklī.  Tā var no-
tikt tad, ja aizmugurējo bremžu tuvu-
mā uzkrājas sniegs vai ledus, vai ja 
bremzes ir slapjas. Ja pastāv stāv-
bremzes sasalšanas risks, uz kādu 
laiku aktivizējiet to, pārslēdzot pārs-
lēgsviru pozīcijā P (stāvvieta). Tāpat 
iepriekš nobloķējiet aizmugurējos ri-
teņus, lai automašīna nevarētu sākt 
ripot. Tad atlaidiet stāvbremzi.

Neļaujiet zem mašīnas uzkrāties 
ledum un sniegam
Dažos gadījumos zem spārniem var 
uzkrāties sniegs un ledus, kas var 
traucēt stūrēšanai. Braucot šādos 
apstākļos aukstā ziemas laikā, regu-
lāri nepieciešams pārbaudīt automa-
šīnas apakšpusi, lai pārliecinātos, ka 
priekšējie riteņi un stūrēšanas kom-
ponenti nav bloķēti.

Obligāti pārvadājiet līdzi aprīkoju-
mu ārkārtas gadījumiem
Atbilstoši laika apstākļiem, brauk-
šanas laikā ņemiet līdzi aprīkojumu 
ārkārtas gadījumiem.  Šāds aprīko-
jums ietver: riepu ķēdes, vilkšanas 
siksnas vai ķēdes, kabatas bateriju, 
avārijas signālraķetes, smiltis, lāp-
stu, savienotājkabeļus, logu skrāpi, 
cimdus, audumu uzklāšanai uz ze-
mes, kombinezonu, segu, u.c.

Nenovietojiet priekšmetus vai ma-
teriālus dzinēja nodalījumā.
Priekšmetu vai materiālu ievietošana 
dzinēja nodalījumā var izraisīt dzinē-
ja atteici vai degšanu, jo šie priekš-
meti var bloķēt dzinēja dzesēšanu. 
Ražotāja garantija nesedz tādējādi 
izraisītus bojājumus. 
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pIEKAbES vILKšAnA (EIROpAI)
Ja plānojat vilkt kādu transportlī-
dzekli, izmantojot savu automašīnu, 
vispirms iepazīstieties ar savā val-
stī spēkā esošajiem normatīviem. 
Dažādās vietās var būt noteiktas 
dažādas prasības piekabju, automa-
šīnu vai cita veida transportlīdzekļu 
vai aprīkojuma vilkšanai. Pirms vilk-
šanas konsultējieties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju. 
Atcerieties, ka piekabes vilkšana 
ievērojami atšķiras no vienas pašas 
automašīnas vadīšanas. Piekabes 
vilkšana izraisa būtiskas manevrēt-
spējas, izturības un degvielas patē-
riņa izmaiņas. Drošai un veiksmīgai 
piekabes vilkšanai ir nepieciešams 
pareizs aprīkojums un pareiza tā 
lietošana. Automašīnas ražotāja ga-
rantija nesedz bojājumus automašī-
nai, ko izraisa nepareiza piekabes 
vilkšana.
Šajā sadaļā ietverti daudzi noderīgi 
padomi par piekabes vilkšanu, kā 
arī attiecīgie drošības noteikumi. Šī 
informācija ir svarīga gan jūsu, gan 
jūsu pasažieru drošībai. Izlasiet šo 
sadaļu, pirms braukt ar piekabi.

 BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasā-
kumi:
• Ja neizmantojat pareizo ap-

rīkojumu un/vai nebraucat 
pareizi, piekabes vilkšanas 
laikā varat zaudēt kontroli 
pār automašīnu. Piemēram, 
ja piekabe ir pārāk smaga, 
var pasliktināties bremzēša-
nas sniegums. Tas var izraisīt 
smagas vai nāvējošas trau-
mas jums un jūsu pasažie-
riem. Velciet piekabi tikai tad, 
ja esat izpildījuši visas šajā 
sadaļā dotās norādes.

• Pirms vilkšanas pārliecinie-
ties, ka kopējais piekabes 
svars, bruto apvienotais 
svars, bruto automašīnas 
svars un bruto ass slodze, kā 
arī slodze uz piekabes sakabi 
atrodas pieļaujamajās robe-
žās.

• Ja velkat piekabi, pārliecinie-
ties, ka ISG sistēma ir izslēg-
ta.

•
i Informācija - Eiropai
Tehniski pieļaujamo maksimālo slo-
dzi uz aizmugurējo asi var pār-
sniegt par ne vairāk kā 15%, un teh-
niski pieļaujamo noslogotas 
automašīnas masu var pārsniegt 
par ne vairāk kā 10% vai 100 kg 
(220,4 mārciņām), atkarībā no tā, 
kura no vērtībām ir mazāka. Šajā 
gadījumā nepārsniedziet 100 km/h 
(62,1 jūdz./h) M1 kategorijas trans-
portlīdzeklim vai 80 km/h (49,7 
jūdz./h) N1 kategorijas transportlī-
dzeklim.

• Ja M1 kategorijas transportlīdze-
kis velk piekabi, papildu slodze uz 
piekabes sakabes ierīces var izraisīt 
riepu maksimālās nominālās slo-
dzes pārsniegšanu, tomēr ne vairāk 
kā par 15%. Šajā gadījumā nepār-
sniedziet 100 km/h (62,1 jūdz./h) un 
palieliniet riepu piepūšanas spiedie-
nu par vismaz 0,2 bar.

h M1 : pasažieru automašīna (auto-
mašīnai ar 9 vai mazāk sēdek-
ļiem)

h N1: komerciāla automašīna (3,5 
tonnas vai mazāk)
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Esat nolēmuši vilkt piekabi?
Dažas svarīgas lietas, kas jāņem 
vērā, ja vēlaties vilkt piekabi:
• Izskatiet iespēju izmantot šūpoša-

nās pārvaldības sistēmu. Konsul-
tējieties ar piekabju sakabju pār-
devēju par šūpošanās pārvaldības 
iespējām.

• Neizmantojiet automašīnu vilkša-
nai, pirms kilometrāža sasniedz 
2000 km (1200 jūdzes), lai īstenotu 
pietiekamu dzinēja piestrādi. Ja šis 
padoms netiek ņemts vērā, iespē-
jams izraisīt nopietnus dzinēja vai 
transmisijas bojājumus.

• Plānojot vilkt piekabi, konsultējie-
ties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatī-
tāju, lai saņemtu sīkāku informāciju 
par papildu prasībām, piemēram, 
vilkšanas komplektu, u.c.

• Vienmēr vadiet automašīnu ar vi-
dēju ātrumu (mazāk par 100 km/h 
(60 jūdz./hm)) vai atbilstoši norādī-
tajam vilkšanas ātruma ierobežoju-
mam.

• Braucot augšā pa garu nogāzi, ne-
pārsniedziet 70 km/h (45 jūdz./h), 
vai norādīto vilkšanas ātruma iero-
bežojumu (ja tas ir zemāks).

• Stingri ievērojiet svara un slodzes 
ierobežojumus, kas sniegti nāka-
majās lappusēs.

Piekabes svars 

OLMB053047

Kopējais piekabes svarsSlodze uz sakabi

Kāds ir maksimālais piekabes dro-
šais svars? Piekabe nedrīkst svērt 
vairāk par maksimālo piekabes svaru 
kopā ar piekabes bremzēm. Tomēr 
arī šis svars var būt pārlieku smags. 
Tas ir atkarīgs no veidā, kādā jūs plā-
nojat lietot savu piekabi. Piemēram, 
no ātruma, augstuma virs jūras līme-
ņa, ceļa slīpuma, āra temperatūras 
un tā, cik bieži jūs lietojat automašī-
nu  piekabes vilkšanai. Ideālais pie-
kabes svars var būt atkarīgs arī no 
īpaša aprīkojuma, kas ir uzstādīts 
jūsu automašīnā.
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Slodze uz sakabi

OLMB053048

Bruto transportlīdzekļa 
svars

Bruto ass slodze

Slodze uz sakabi ir svarīgs rādītājs, 
jo tas ietekmē kopējo jūsu automa-
šīnas bruto transportlīdzekļa svaru. 
Slodzei uz sakabi jābūt mazākai par 
10% no kopējā noslogotas piekabes 
svara, nepārsniedzot maksimālo pie-
ļaujamo slodzi uz piekabes sakabi. 
Pēc piekabes piekraušanas, nosve-
riet vispirms piekabi un pēc tam sa-
kabi, lai noteiktu, vai svari ir pareizi. 
Ja tā nav, iespējams, ka problēmu 
iespējams labot, vienkārši pārvieto-
jot priekšmetus piekabē uz citu vietu.

 BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasā-
kumi:
• Nedrīkst piekraut piekabi 

ar lielāku svaru aizmugurē 
nekā priekšpusē. Priekšpu-
sē jāiekrauj apmēram 60% 
no kopējās piekabes kravas; 
aizmugurējā daļa jāiekrauj 
ar apmēram 40% no kopējās 
piekabes kravas.

• Nedrīkst pārsniegt piekabes 
vai piekabes vilkšanas aprī-
kojuma maksimālos svara ie-
robežojumus. 
Nepareiza iekraušana var iz-
raisīt bojājumus transport-
līdzeklim un/vai traumas. 
Pārbaudiet svarus un slodzi, 
izmantojot komerciālus sva-
rus, vai svarus, kas pieejami 
ceļa policijas iestādēs.

i Informācija 
Pieaugot augstumam virs jūras līme-
ņa, dzinēja sniegums pasliktinās Sā-
kot no 1000 m  virs jūras līmeņa, par 
katriem 1000 papildu metriem virs 
jūras līmeņa ir jāatskaita 10% no au-
tomašīnas/piekabes pieļaujamā svara 
(piekabes svars + bruto transportlī-
dzekļa svars).
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Atsauces svari un attālumi, velkot piekabi (Eiropai)

Elements

Benzīna dzinējs

Smartstream G1.0 T-GDI/ 
Smartstream G1.0 T-GDI 

(48V) MHEV

Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 

(48V) MHEV
Smartstream G1.5

MT MT DCT MT A/T

Maksimālais piekabes 
svars

kg (mārciņas)

Ar bremžu sis-
tēmu 1 000 (2 204) 1 000 (2 204) 1 300 (2 866) 1 200 (2 645)

Bez bremžu 
sistēmas 600 (1 322)

Maksimālā pieļaujamā statiskā vertikālā 
slodze uz sakabes ierīci 

kg (mārciņas)
75 (165)

Ieteicamais attālums 
no aizmugurējā riteņa 
centra līdz sakabes 
punktam

mm (collas)

5 durvis 860 (33,9)

Universālis 1 105 (43,5)

Fastback 975 (38,4)

M/T: manuālā pārnesumkārba; A/T: automātiskā pārnesumkārba; DCT: divsajūgu pārnesumkārba
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Elements

Dīzeļdegvielas dzinējs

Smartstream D1.6 T-GDI/Smartstream D1.6 T-GDI (48V) MHEV

MT DCT

Maksimālais piekabes svars
kg (mārciņas)

Ar bremžu sistēmu 1 500 (3 306)

Bez bremžu sistēmas 650 (1 433)

Maksimālā pieļaujamā statiskā vertikālā slodze uz sakabes ierīci 
kg (mārciņas)

75 (165)

Ieteicamais attālums no aizmugurējā 
riteņa centra līdz sakabes punktam

mm (collas)

5 durvis 860 (33,9)

Universālis 1 105 (43,5)

Fastback 975 (38,4)

M/T: manuālā pārnesumkārba; A/T: automātiskā pārnesumkārba; DCT: divsajūgu pārnesumkārba
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Piekabes vilkšanas aprīkojums
Sakabes 

OPDE060036

i Informācija 
Montāžas atvere sakabēm atrodas 
abos apakšējās virsbūves daļas sānos 
aiz aizmugurējām riepām.

Ir svarīgi izmantot pareizu sakabes 
aprīkojumu. Šķērsvirziena vējš, lie-
las garāmbraucošas kravas mašīnas 
un nelīdzeni ceļi - tie ir daži no fak-
toriem, kas padara pareizas sakabes 
izvēli ļoti svarīgu. Daži padomi:

• Vai jums ir nepieciešams izveidot 
atveres automašīnas korpusā, ja 
vēlaties uzstādīt piekabes sakabi? 
Ja tā, tad neaizmirstiet vēlāk nob-
līvēt šīs atveres, kad sakabe tiek 
noņemta. Ja atveres netiek noblī-
vētas, automašīnas iekšpusē var 
iekļūt oglekļa monoksīds (CO) no 
jūsu automašīnas izplūdes gāzēm, 
kā arī netīrumi un ūdens.

• Jūsu automašīnas buferi nav pa-
redzēti izmantošanai sakabes 
mērķiem. Nepievienojiet pie tiem 
nomātas sakabes vai citas bufera 
tipa sakabes. Nelietojiet sakabi, 
kas tiek montēta pie virsbūves un 
netiek pievienota pie bufera.

• Mehāniskā savienojuma ierīce ne-
drīkst aizsegt  nevienu daļu no aiz-
mugurējās numura zīmes vai auto-
mobiļa apgaismojuma ierīcēm. 
Ja jebkura mehāniskās savienoju-
ma ierīces daļa daļēji var aizsegt 
aizmugurējo numura zīmi un/vai 
apgaismojuma ierīces, aizliegts 
lietot tādas mehāniskās savieno-
juma ierīces, ko nav viegli noņemt 
vai pārvietot, neizmantojot instru-
mentus, izņemot viegli lietojamu 
(t.i., kuras pagriešanas griezes 
moments nepārsniedz 20 Nm) at-
slēgu, kas ir iekļauta savienojuma 
ierīces ražotāja komplektā. 
Lūdzu, ievērojiet, ka mehāniskā sa-
vienojuma ierīce, kas ir piestiprinā-
ta un netiek izmantota, ir jānoņem 
vai jāpārvieto citur, ja jebkura tās 
daļa aizsedz aizmugurējo numura 
zīmi un/vai automobiļa aizmugurē-
jās apgaismojuma ierīces. 

• Pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja 
varat iegādāties HYUNDAI pieka-
bes sakabes piederumu.

PDe MHEV-Latvian.indb   190 2020-07-07   �� 7:49:20



5-191

5

Transportlīdzekļa vadīšana

Drošības ķēdes
Obligāti pievienojiet ķēdes starp jūsu 
automašīnu un piekabi. 
Instrukcijas par drošības ķēdēm 
sniedz sakabes ražotājs vai pieka-
bes ražotājs. Sekojiet ražotāja ie-
teikumiem, lai pievienotu drošības 
ķēdes. Ķēdēm jābūt pietiekami vaļī-
gām, lai būtu iespējams kopā ar pie-
kabi pagriezties. Pārliecinieties, ka 
ķēdes nevar slīdēt gar zemi.

Piekabes bremzes
Ja jūsu piekabe ir aprīkota ar bremžu 
sistēmu, pārliecinieties, ka tā atbilst 
jūsu valstī spēkā esošajiem noteiku-
miem, un ir pareizi uzstādīta un pa-
reizi darbojas.
Ja jūsu piekabe sver vairāk nekā 
maksimālais piekabes svars bez no-
slogotām piekabes bremzēm, tad tai 
ir nepieciešamas savas piemērotas 
bremzes. Izlasiet un ievērojiet ins-
trukcijas par piekabes bremzēm, lai 
varētu tās pareizi uzstādīt, noregulēt 
un apkopt. Neveiciet transportlīdzek-
ļa bremžu sistēmas modifikācijas.

 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet piekabi ar atseviš-
ķām bremzēm, ja neesat abso-
lūti droši, ka bremžu sistēma 
ir uzstādīta pareizi. Tas nav 
darbs, ko var izdarīt amatieri. 
Šo darbu var veikt tikai piere-
dzējuši un kompetenti piekabju 
darbnīcas tehniķi.

Braukšana ar piekabi
Piekabes vilkšanai nepieciešama 
zināma pieredze. Pirms braukšanas 
uz ceļa, iepazīstieties ar savu pieka-
bi. Pierodiet pie manevru veikšanas 
un bremzēšanas kopā ar piekabes 
papildu svaru. Turklāt vienmēr atce-
rieties, ka jūsu transportlīdzeklis ir 
kļuvis garāks, un nespēj tik ātri re-
aģēt kā parasti.
Pirms braukšanas uzsākšanas pār-
baudiet piekabes sakabi un plat-
formu, drošības ķēdes, elektriskos 
savienojumus, gaismas, riepas un 
bremzes.
Ceļojuma laikā ik pa laikam pārbau-
diet, vai krava ir droši nostiprināta, 
un ka piekabes gaismas un bremzes 
darbojas.
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Attālums
Ieturiet vismaz divreiz lielāku attālu-
mu no priekšā braucošā transportlī-
dzekļa, salīdzinājuma ar braukšanu 
bez piekabes. Tādējādi var vieglāk 
izvairīties no situācijām, kurās ne-
pieciešama pēkšņa bremzēšana un 
pēkšņi pagriezieni.

Apdzīšana
Velkot piekabi, nepieciešams lielāks 
attālums apdzīšanas veikšanai. Tur-
klāt, ņemot vērā palielināto trans-
portlīdzekļa garumu, jums būs par 
ievērojami lielāku attālumu jāapdzen 
attiecīgā automašīnai, pirms jūs va-
rēsiet atgriezties savā joslā.

Braukšana atpakaļgaitā
Ar vienu roku turiet stūres apakš-
daļu. Tad, lai pārvietotu piekabi pa 
kreisi, pārvietojiet roku pa kreisi. Lai 
pārvietotu piekabi pa labi, pārvieto-
jiet roku pa labi. Atpakaļgaitā brau-
ciet lēnām un, ja iespējams, lūdziet, 
lai kāds jums palīdz ar instrukcijām.

Pagriezienu veikšana
Izbraucot pagriezienu ar piekabi, 
veiciet platāku pagriezienu nekā pa-
rasti. Tādējādi varēsiet izvairīties no 
iespējas, ka piekabe saduras ar ceļa 
malu, apmali, ceļa zīmēm, kokiem 
vai citiem priekšmetiem. Izvairieties 
no saraustītām vai pēkšņām kustī-
bām. Aktivizējiet signālus agrāk nekā 
parasti.

Pagrieziena signāli
Velkot piekabi, jūsu automašīnai ir 
nepieciešams cits pagrieziena sig-
nāls un papildu vadojums. Zaļās 
bultas uz instrumentu paneļa mirgos 
katru reizi, kad signalizēsiet pagrie-
zienu vai joslas maiņu. Ja piekabes 
gaismas ir pareizi pievienotas, arī tās 
mirgos, lai brīdinātu citus braucējus 
par veicamo pagriezienu, joslas mai-
ņu vai apstāšanos.
Velkot piekabi, zaļās bultas jūsu 
instrumentu panelī mirgos, veicot 
pagriezienu, arī tad, ja piekabes 
spuldzes ir izdegušas. Tādēļ jums 
var likties, ka vadītāji aiz jums redz 
jūsu signālus, lai gan tā nav. Ir svarīgi 
ik pa laikam pārbaudīt, vai piekabes 
spuldzes darbojas. Tāpat nepiecie-
šams pārbaudīt gaismas katru reizi, 
kad atvienojat vai pievienojat vadus. 
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 BRĪDINĀJUMS

Nepievienojiet piekabes ap-
gaismojuma sistēmu tieši pie 
automašīnas apgaismojuma 
sistēmas. Izmantojiet ražotāja 
apstiprinātu piekabes vadoju-
ma iekari. Pretējā gadījumā var 
izraisīt bojājumus automašīnas 
elektriskajai sistēmai un/vai 
traumas. Palīdzībai sazinieties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatī-
tāju.

Braukšana pa nogāzi
Pirms braukt lejā pa garu vai stāvu 
nogāzi, samaziniet ātrumu un pārs-
lēdzieties uz zemāku pārnesumu. Ja 
neizmantosiet zemāku pārnesumu, 
iespējams, ka jums būs jālieto brem-
zes tik intensīvi, ka tās var uzkarst un 
pārstāt efektīvi darboties.
Braucot augšā pa garu nogāzi, pār-
slēdzieties uz zemāku pārnesumu 
un samaziniet ātrumu līdz apmēram 
70 km/h (45 jūdz./h), lai samazinātu 
iespēju, ka var pārkarst dzinējs un 
transmisija.
Ja piekabe sver vairāk par maksi-
māli pieļaujamo piekabes svaru bez 
piekabes bremzēm un jums ir auto-
mātiskā/divsajūgu pārnesumkārba, 
piekabes vilkšanas laikā vajadzētu 
braukt D (braukšanas) pārnesumā. 
Automašīnas lietošana D (Braukša-
nas) pārnesumā piekabes vilkšanas 
laikā minimizēs siltuma uzkrāšanos 
un pagarinās transmisijas kalpoša-
nas mūžu.

PIEZĪME

Lai novērstu dzinēja un/vai trans-
misijas pārkaršanu: 
• Velkot piekabi uz stāvas nogā-

zes (pārsniedz 6%), pievērsiet 
uzmanību dzinēja dzeses šķid-
ruma mērierīcei, lai pārliecinā-
tos, ka dzinējs nepārkarst. Ja 
dzeses šķidruma mērierīces 
adata pārvietojas virzienā "H" 
(KARSTS), nobrauciet no ceļa 
un apstājieties, tiklīdz to var 
droši izdarīt, un ļaujiet dzinējam 
darboties tukšgaitā, līdz tas at-
dziest. Kad dzinējs ir pietiekami 
atdzisis, varat braukt tālāk.

• Ja jūs velkat piekabi ar maksi-
mālo bruto transportlīdzekļa 
svaru un maksimālo piekabes 
svaru, dzinējs vai transmisi-
ja var pārkarst. Tādā gadījumā 
darbiniet dzinēju tukšgaitā, līdz 
tas atdziest. Kad dzinējs vai 
transmisija ir pietiekami atdzi-
susi, varat braukt tālāk.

PDe MHEV-Latvian.indb   193 2020-07-07   �� 7:49:20



5-194

Transportlīdzekļa vadīšana    

• Velkot piekabi, jūsu automašī-
nas ātrums var būt ievērojami 
mazāks nekā citiem satiksmes 
dalībniekiem, jo īpaši braucot 
augšā pa nogāzi. Velkot pieka-
bi augšā pa nogāzi, izmantojiet 
labās puses joslu. Izvēlieties 
automašīnas ātrumu atbilstoši 
maksimālajam norādītajam ātru-
mam transportlīdzekļiem ar pie-
kabēm, kā arī atbilstoši nogāzes 
slīpumam un piekabes svaram.

• Ja transportlīdzekļi, kas aprīkoti 
ar divsajūgu pārnesumu kārbu, 
velk piekabi uz stāvas nogāzes, 
jāapzinās, ka transmisijas sa-
jūgs var pārkarst.
Ja sajūgs pārkarst, tiek aktivi-
zēts drošības režīms. Ja tiek 
aktivizēts drošības režīms, pār-
nesuma pozīcijas indikators ins-
trumentu panelī mirgo un skan 
skaņas signāls.
Vienlaicīgi LCD ekrānā parādās 
brīdinājuma paziņojums, un ie-
spējams, ka automašīna sāk ne-
vienmērīgi braukt.
Ja ignorējat šo brīdinājumu, 
braukšanas apstākļi var paslik-
tināties. 

Lai atgrieztos pie normāliem 
braukšanas apstākļiem, aptu-
riet automašīnu līdzenā vietā un 
dažas minūtes izmantojiet kājas 
bremzi, pirms atsākt braukt.

Novietošana  stāvēšanai nogāzē
Kopumā nav ieteicams novietot au-
tomašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir 
pievienota piekabe. 

Tomēr, ja ir absolūti nepieciešams 
novietot piekabi stāvēšanai nogāzē, 
rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1. Novietojiet automašīnu stāvvietā.

Pagrieziet stūri ceļa malas virzie-
nā (pa labi, braucot lejā pa kalnu, 
pa kreisi, braucot augšā pa kalnu).

2. Pārslēdziet automašīnu P (stāv-
vietas) režīmā (automātiskās āt-
rumkārbas/divsajūgu ātrumkārbas 
automašīnai) vai neitrālā pārnesu-
mā (manuālās ātrumkārbas auto-
mašīnai).

3. Aktivizējiet stāvbremzi un izslē-
dziet automašīnu.

4. Novietojiet ķīļus zem piekabes ri-
teņiem virzienā lejup pa nogāzi.

5. Iedarbiniet automašīnu, turiet no-
spiestu bremžu pedāli, pārslēdzie-
ties uz neitrālo pārnesumu, atlai-
diet stāvbremzi un lēnām atlaidiet 
bremžu pedāli, līdz ķīļi pilnībā uz-
ņem slodzi.
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6. Atkal nospiediet bremžu pedāli un 
aktivizējiet stāvbremzi.

7. Pārvietojiet pārslēgsviru uz P 
(stāvvieta) (automātiskās ātrum-
kārbas/divsajūgu ātrumkārbas au-
tomašīnai) vai 1. pārnesumu (ma-
nuālās ātrumkārbas automašīnai), 
ja automašīna ir novietota virzienā 
augšup pa nogāzi, vai R (Atpakaļ-
gaita) pārnesumā, ja automašīna 
novietota virzienā lejup pa nogāzi.

8. Izslēdziet automašīnu un atlaidiet 
automašīnas bremzes, tomēr at-
stājiet stāvbremzi ieslēgtu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no nopietnām vai 
nāvējošām traumām:
• Neizkāpiet no automašīnas, 

ja stāvbremze nav stingri ak-
tivizēta. Ja atstājat dzinēju 
darbojamies, automašīna var 
pēkšņi sākt pārvietoties. Tas 
var izraisīt nopietnas vai nā-
vējošas traumas jums un ci-
tiem. 

• Nespiediet gāzes pedāli, lai 
noturētu automašīnu uz no-
gāzes (braucot augšup).

Sagatavošanās braukšanai au-
tomašīnai, kas stāv nogāzē
1. Kamēr pārslēgsvira atrodas P 

(automātiskās ātrumkārbas/div-
sajūgu ātrumkārbas automašīnai) 
vai neitrālā pārnesumā (manuālās 
ātrumkārbas automašīnai), aktivi-
zējiet bremzes un turiet nospiestu 
bremzes pedāli, kamēr jūs:
• Iedarbiniet dzinēju;
• Pārslēdzieties pārnesumā; un
• Atlaidiet stāvbremzi.

2. Lēnām noņemiet kāju no bremžu 
pedāļa.

3. Brauciet lēnām, līdz piekabe ir at-
tālinājusies no ķīļiem.

4. Apstājieties, un lūdziet, lai kāds 
paņem un uzglabā ķīļus.
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Apkope, veicot piekabes vilk-
šanu
Ja regulāri velkat piekabi, automašī-
nai būs nepieciešama biežāka teh-
niskā apkope. Svarīgas lietas, kam 
jāpievērš īpaša uzmanība, ietver 
motoreļļu, automātiskās transmisijas 
šķidrumu, ass smērvielu un dzesē-
šanas sistēmas šķidrumu. Vēl viens 
svarīgs punkts, kas bieži jāpārbau-
da, ir bremžu stāvoklis. Ja velkat pie-
kabi, vēlams visas šīs lietas pārbau-
dīt pirms brauciena sākuma. Tāpat 
neaizmirstiet veikt tehnisko apkopi 
piekabei un sakabei. Sekojiet apko-
pes grafikam, kas noteikts piekabei, 
un to periodiski pārbaudiet. Vēlams 
pārbaudi veikt pirms katra braucie-
na. Vissvarīgākais - visiem sakabes 
uzgriežņiem un skrūvēm jābūt cieši 
pievilktām.

PIEZĪME

Lai izvairītos no automašīnas bo-
jājumiem:
• Tā kā piekabes lietošanas laikā 

pieaug slodze, karstā laikā vai 
braucot pa nogāzi automašīna 
var pārkarst. Ja dzeses šķidru-
ma mērierīce norāda pārkarša-
nu, izslēdziet gaisa kondicio-
nēšanu un apturiet automašīnu 
drošā vietā, lai dzinējs varētu 
atdzist.

• Neizslēdziet dzinēju, ja dzeses 
šķidruma mērierīce norāda pār-
karšanu. 
(Darbiniet dzinēju tukšgaitā, lai 
to atdzesētu.)

• Vilkšanas laikā biežāk pārbau-
diet automātiskās transmisijas 
šķidrumu.

• Ja automašīna nav aprīkota ar 
gaisa kondicionēšanu, vēlams 
uzstādīt kondensācijas ventila-
toru, lai uzlabotu dzinēja snie-
gumu piekabes vilkšanas laikā.
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AuTOMAšīnAS SvARS
Divas etiķetes uz vadītāja durvīm 
norāda svaru, kādam ir paredzēta 
jūsu automašīna: riepu un slodzes 
informācijas etiķete un sertifikācijas 
etiķete.
Pirms veicat iekraušanu automašī-
nā, iepazīstieties ar šādiem termi-
niem, kas ļauj noteikt automašīnas 
nominālās svara vērtības, izmantojot 
automašīnas specifikāciju un sertifi-
kācijas etiķeti:

Base Curb Weight (Pamata 
pašsvars)
Tas ir automašīnas svars, ieskaitot 
pilnu degvielas tvertni un visu stan-
darta aprīkojumu. Tas neietver pasa-
žierus, kravu vai papildu aprīkojumu.

Vehicle Curb Weight (Automašī-
nas pašsvars)
Tas ir jūsu jaunās automašīnas svars 
brīdī, kad to pieņēmāt no izplatītāja, 
pieskaitot jebkādu aprīkojumu, kas 
ticis uzstādīts vēlāk.

Cargo Weight (Kravas svars)
Šis svars ietver visu svaru, kas tiek 
pievienota pamata pašsvaram, to-
starp kravu un papildu aprīkojumu.

GAW (Gross Axle Weight) (Bruto 
ass slodze)
Tā ir kopējā slodze uz katru asi 
(priekšējo un aizmugurējo) - ieskaitot 
automašīnas pašsvaru un visu kra-
vu.

GAWR (Gross Axle Weight Rating) 
(Bruto nominālā ass slodze)
Tā ir maksimālā pieļaujamā slodze 
uz katru asi (priekšējo vai aizmugu-
rējo). Šie skaitļi ir norādīti uz sertifi-
kācijas etiķetes. Kopējās slodze uz 
katru asi nekādā gadījumā nedrīkst 
pārsniegt GAWR vērtību.

GVW (Gross Vehicle Weight) (Bru-
to transportlīdzekļa svars)
Tas ir pamata pašsvars, kuram pie-
skaitīts pašreizējais kravas svars un 
pasažieru svars.

GVWR (Gross Vehicle Weight Ra-
ting) (Bruto nominālais transport-
līdzekļa svars)
Tas ir pilnībā noslogota transport-
līdzekļa maksimālais pieļaujamais 
svars (ieskaitot visu papildu aprīko-
jumu, pasažierus un kravu). GVWR 
ir norādīts uz sertifikācijas etiķetes, 
kas atrodas pie vadītāja durvju palo-
dzes.

Pārslogošana

 BRĪDINĀJUMS

Jūsu automašīnas bruto no-
minālā ass slodze (GAWR) un 
bruto nominālais transportlī-
dzekļa svars (GVWR) ir norā-
dīts uz sertifikācijas etiķetes, 
kas piestiprināta vadītāja (vai 
priekšējā pasažiera) durvīm. Šo 
vērtību pārsniegšana var izrai-
sīt negadījumu vai bojājumus 
transportlīdzeklim. Jūs varat 
aprēķināt savas kravas svaru, 
nosverot saturu (un pasažie-
rus) pirms to ievietošanas au-
tomašīnā. Uzmanieties no auto-
mašīnas pārslogošanas.
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ApDRAuDēJuMA bRīDInĀJuMA MIRGOJOšĀS GAISMAS

OPDE060001

Apdraudējuma brīdinājuma mirgojo-
šās gaismas brīdina citus vadītājus 
būt ļoti uzmanīgiem, pietuvojoties 
jūsu automašīnai vai to apdzenot.
Šīs gaismas jāizmanto, kad tiek 
veikts ārkārtas remonts vai kad auto-
mašīna ir apturēta ceļa malā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma 
mirgojošās gaismas, nospiediet ap-
draudējuma brīdinājuma mirgojošo 
gaismu pogu, aizdedzes slēdzim 
atrodoties jebkurā pozīcijā. Poga at-
rodas centrālajā instrumentu panelī. 
Visas pagriezienu signālu gaismas 
mirgo vienlaicīgi.
• Apdraudējuma brīdinājuma mirgo-

jošās gaismas darbojas neatkarīgi 
no tā, vai automašīna darbojas vai 
nē.

• Kamēr gaismas mirgo, pagrieziena 
signāli nedarbojas.
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ĀRKĀRTAS SITuĀcIJAS bRAuKšAnAS LAIKĀ
Ja braukšanas laikā dzinējs 
noslāpst
• Pakāpeniski samaziniet ātrumu, 

braucot taisnā līnijā. Drošā vietā 
uzmanīgi nobrauciet no ceļa.

• Ieslēdziet avārijas mirgojošās gais-
mas.

• Mēģiniet vēlreiz iedarbināt dzinē-
ju. Ja automašīna neiedarbojas, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju.

Ja dzinējs noslāpst krustoju-
mā 
Ja dzinējs noslāpst krustojumā, pār-
vietojiet pārslēgsviru uz N (Neitrālo) 
pozīciju, un tad stumiet automašīnu 
(ja to var droši izdarīt) uz drošu vietu.

Ja braukšanas laikā pār-
sprāgst riepa 
Ja braukšanas laikā no riepas izplūst 
gaiss:
• Noņemiet kāju no gāzes pedāļa 

un ļaujiet automašīnai samazināt 
ātrumu, braucot taisni uz priekšu. 
Nevajadzētu uzreiz bremzēt vai 
mēģināt nobraukt no ceļa, jo tā 
var zaudēt kontroli pār transport-
līdzekli, izraisot negadījumu. Kad 
automašīna ir pietiekami palēni-
nājusies, uzmanīgi bremzējiet un 
nobrauciet no ceļa. Nobrauciet no 
ceļa tik tālu, cik iespējams, un no-
vietojiet automašīnu stāvēšanai uz 
stabilas, līdzenas zemes. Ja atro-
daties uz vairāku joslu lielceļa, ne-
mēģiniet novietot automašīnu zonā 
starp divām joslām.

• Kad automašīna ir apturēta, no-
spiediet apdraudējuma brīdināju-
ma mirgojošo gaismu pogu, pār-
vietojiet pārslēgsviru pozīcijā P 
(stāvvieta, automātiskās ātrumkār-
bas / divsajūgu ātrumkārbas auto-
mašīnai) vai neitrālajā pārnesumā  
(manuālās ātrumkārbas automašī-
nai), aktivizējiet stāvbremzi un pār-
vietojiet aizdedzes slēdzi pozīcijā 
LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts).

• Lūdziet visiem pasažieriem izkāpt. 
Pasažieriem obligāti jāizkāpj pa to 
automašīnas pusi, kas ir pagriezta 
prom no satiksmes.

• Mainot riepu, rīkojieties tā, kā ap-
rakstīts tālāk šajā nodaļā. 
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JA DzInēJS nEIEDARbOJAS
Ja dzinējs neapgriežas vai 
apgriežas lēnām 
• Pārliecinieties, ka pārslēgsvira at-

rodas pozīcijā N (neitrāla) vai P 
(stāvvieta), ja automašīnai ir au-
tomātiskā ātrumkārba / divsajūgu 
ātrumkārba. Dzinējs iedarbosies ti-
kai tad, ja pārslēgsvira atrodas po-
zīcijā N (neitrāls) vai P(Stāvvieta).

• Pārliecinieties, ka akumulatora sa-
vienojumi ir tīri un cieši pievilkti.

• Ieslēdziet iekšējo apgaismojumu. 
Ja apgaismojums aptumst vai iz-
dziest, kad iedarbināt starteri, tas 
nozīmē, ka akumulators ir izlādē-
jies.

Nemēģiniet stumt vai vilkt automašī-
nu, lai to iedarbinātu. Tā var sabojāt 
automašīnu. Skatiet šajā nodaļā 
iekļautās instrukcijas "Iedarbinā-
šana ar citas automašīnas palīdzī-
bu".

UZMANĪGI

Automašīnas startēšana, to 
velkot vai stumjot, var izraisīt 
katalizatora pārslodzi, kas sa-
vukārt var izraisīt bojājumus 
emisiju vadības sistēmai.

Ja dzinējs apgriežas normāli, 
bet neiedarbojas 
• Pārbaudiet degvielas līmeni un pa-

pildiniet degvielu, ja nepieciešams.
Ja dzinējs neiedarbojas, iesakām 
sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI 
izplatītāju.
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IEDARbInĀšAnA AR cITAS AuTOMAšīnAS pALīDzību 
Iedarbināšana ar citas automašī-
nas palīdzību var būt bīstama, ja to 
neveic pareizi. Sekojiet šajā sadaļā 
aprakstītajai procedūrai, lai izvairītos 
no smagām traumām vai bojājumu 
izraisīšanas automašīnai. Ja jums ir 
šaubas par to, kā pareizi iedarbināt 
jūsu automašīnu ar citas automašī-
nas palīdzību, mēs iesakām šo dar-
bu veikt servisa tehniķim vai auto 
vilkšanas dienestam.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no SMAGU TRAU-
MU vai NĀVES izraisīšanu sev 
vai blakus esošajiem, obligāti 
ievērojiet šādus drošības nosa-
cījumus, strādājot ar akumula-
toru vai tā tuvumā. 

Veicot darbības ar aku-
mulatoru, obligāti rūpīgi 
izlasiet un ievērojiet ins-
trukcijas.
Lietojiet acu aizsardzī-
bas līdzekļus, kas pare-
dzēti acu aizsardzībai no 
izšļakstītas skābes.
Nodrošiniet, lai akumu-
latora tuvumā nerastos 
liesmas, dzirksteles vai 
dūmi.
Akumulatora elementos 
vienmēr atrodas ūdeņra-
dis, kurš ir ļoti viegli uz-
liesmojošs un aizdegša-
nās gadījumā var sprāgt. 
Uzglabājiet akumulato-
rus bērniem nepieejamā 
vietā.

Akumulatori satur sēr-
skābi, kas ir ļoti korozī-
va. Neļaujiet skābei ie-
kļūt acīs, nokļūt uz ādas 
vai uz drēbēm.

Ja skābe nonāk saskarē ar 
acīm, vismaz 15 minūtes skalo-
jiet tās ar tīru ūdeni un nekavē-
joties vērsieties pēc medicīnis-
kas palīdzības. Ja skābe nonāk 
uz ādas, kārtīgi nomazgājiet 
cietušo zonu. Ja jūtat sāpes 
vai degošu sajūtu, nekavējoties 
vērsieties pie ārsta.
• Paceļot akumulatoru ar plast-

masas korpusu, korpusa pār-
mērīga saspiešana var izraisīt 
akumulatora skābes noplū-
šanu. Paceliet akumulatoru, 
izmantojot speciālu akumu-
latora turētāju vai turot rokas 
pretējos akumulatora stūros.

• Nemēģiniet iedarbināt auto-
mašīnu, to stumjot, ja akumu-
lators ir sasalis.
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• NEDRĪKST mēģināt uzlādēt 
akumulatoru, kamēr tam ir 
pievienoti automašīnas aku-
mulatora kabeļi.

• Elektriskā aizdedzes sistēma 
darbojas ar augstu spriegu-
mu. NEDRĪKST pieskarties 
šiem komponentiem, kamēr 
darbojas dzinējs vai kamēr 
dzinēja iedarbināšanas/iz-
slēgšanas poga ir ieslēgtā 
pozīcijā.

• Nepieļaujiet (+) un (-) savieno-
jošo kabeļu saskaršanos. Tā 
var izraisīt dzirksteles.

• Ja mēģināt iedarbināt ar citas 
automašīnas palīdzību, kad 
akumulators ir izlādējies vai 
sasalis, akumulators var plīst 
vai sprāgt. 

PIEZĪME

Lai izvairītos no automašīnas bo-
jājumiem:
• Lai iedarbinātu ar citas automa-

šīnas palīdzību, izmantojiet tikai 
12 voltu barošanas avotu (aku-
mulatoru vai ārējās barošanas 
sistēmu).

• Nemēģiniet iedarbināt automa-
šīnu, to stumjot.

i Informācija 

Pb

  Nepareizi utilizēta baterija var 
kaitēt apkārtējai videi un cil-
vēku veselībai. Utilizējiet bate-
riju saskaņā ar vietējiem liku-
miem vai noteikumiem.

Iedarbināšana ar citas automa-
šīnas palīdzību - procedūra 
1. Novietojiet automašīnas pietieka-

mi tuvu vienu otrai, lai varētu iz-
mantot savienojošos kabeļus, to-
mēr uzmanieties, lai automašīnas 
nesaskartos.

2. Uzmanieties no ventilatoriem vai 
kustīgām detaļām dzinēja nodalī-
jumā - arī tad, kad automašīnas ir 
izslēgtas.

3. Izslēdziet visas elektriskās ie-
kārtas – radio, gaismas, gaisa 
kondicionēšanu u.c. Pārslēdziet 
automašīnu uz P (stāvvietas) pār-
nesumu (automātiskās ātrumkār-
bas / divsajūga ātrumkārbas au-
tomašīnai) vai neitrālo pārnesumu 
(manuālās ātrumkārbas automa-
šīnai), un aktivizējiet stāvbremzi. 
Izslēdziet abas automašīnas.
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4.

1VQA4001

Savienojiet savienojošos kabeļus 
precīzi tādā secībā, kāda parādī-
ta ilustrācijā. Vispirms savienojiet 
vienu savienojošo kabeli ar sarka-
no, pozitīvo (+) jūsu automašīnas 
spaili (1).

5. Savienojiet otru savienojošā ka-
beļa galu ar sarkano, pozitīvo (+) 
otras automašīnas akumulatora/
savienojuma spaili (2).

6. Savienojiet otru savienojošo ka-
beli ar melno, negatīvo (-) otras 
automašīnas akumulatora/šasijas 
zemējuma spaili (3).

7. Savienojiet šī otrā savienojošā ka-
beļa otru galu ar melno, negatīvo 
(-) jūsu automašīnas šasijas ze-
mējuma spaili (4).
Savienojošie kabeļi nedrīkst pie-
skarties nekam citam, kā tikai 
pareizajām akumulatora vai savie-
nojošajām spailēm vai pareizajām 
zemējuma spailēm. Nenoliecieties 
pāri akumulatoram savienojumu 
veikšanas laikā.

8. Startējiet otras automašīnas dzi-
nēju un ļaujiet tam dažas minūtes 
darboties pie apmēram 2000 ap-
griezieniem minūtē. Tad iedarbi-
niet savu automašīnu.

Ja pēc dažiem mēģinājumiem jūsu 
automašīna tomēr neiedarbojas, tai 
visdrīzāk nepieciešams remonts. 
Tādā gadījumā vērsieties pēc kvali-
ficētas palīdzības. Ja jūsu akumula-
tora izlādēšanās cēlonis nav skaidrs, 
mēs iesakām nogādāt automašīnu 
uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja.

Atvienojiet savienojošos kabeļus 
precīzi apgrieztā secībā:
1. Atvienojiet savienojošo kabeli no 

melnās, negatīvās (-) jūsu auto-
mašīnas šasijas zemējuma spaili 
(4).

2. Atvienojiet otru savienojošā kabe-
ļa galu no melnās, negatīvās (-) 
otras automašīnas akumulatora/
šasijas zemējuma spailes (3).

3. Atvienojiet otru savienojošo kabe-
li no sarkanās, pozitīvās (+) otras 
automašīnas akumulatora/savie-
nojuma spailes (2).

4. Atvienojiet šī otra savienojošā ka-
beļa otru galu no sarkanās, pozitī-
vās (+) jūsu automašīnas savieno-
juma spailes (1).
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JA DzInēJS pĀRKARST
Ja temperatūras mērierīce norā-
da pārkaršanu, ja automašīnai zūd 
elektrība, vai ja dzirdat skaļas siša-
nās skaņas, iespējams, ka dzinējs 
pārkarst. Tādā gadījumā: 
1. Nobrauciet no ceļa un apstājie-

ties, tiklīdz to var droši izdarīt.
2. Pārslēdziet pārslēgsviru uz P 

(stāvvietas) pārnesumu (automā-
tiskās ātrumkārbas / divsajūga 
ātrumkārbas automašīnai) vai 
neitrālo pārnesumu (manuālās āt-
rumkārbas / divsajūga ātrumkār-
bas automašīnai) un aktivizējiet 
stāvbremzi. Ja gaisa kondicionē-
šana ir ieslēgta, izslēdziet to.

3. Ja automašīnas apakšā iztek dzi-
nēja dzeses šķidrums vai ja no 
dzinēja pārsega nāk ārā tvaiki, ap-
turiet dzinēju. Neatveriet dzinēja 
pārsegu, pirms dzeses šķidruma 
iztecēšana vai iztvaikošana ir bei-
gusies. Ja nav redzamas pazīmes 
par dzeses šķidruma zudumu un 
nav tvaiku, atstājiet dzinēju darbo-
jamies un pārliecinieties, ka dzi-
nēja dzesēšanas ventilators dar-
bojas. Ja ventilators nedarbojas, 
izslēdziet dzinēju.

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no sma-
gām traumām, kamēr 
dzinējs darbojas, tu-
riet rokas, drēbes un 
darbarīkus drošā at-
tālumā no kustīgajām 
detaļām, piemēram, 
dzesēšanas ventilato-
ra un piedziņas siks-
nas.

4. Pārbaudiet, vai dzeses šķidrums 
nenoplūst no radiatora, šļūtenēm 
vai zem automašīnas. (Ja ir lietota 
gaisa kondicionēšanas sistēma, ir 
iespējams, ka no tās izplūst auksts 
ūdens, kad automašīna apstājas - 
tas ir normāli.)

5. Ja noplūst dzinēja dzeses šķid-
rums, nekavējoties apturiet dzi-
nēju; iesakām izsaukt pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju un lūgt palī-
dzību.

 BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST noņemt 
radiatora vāciņu vai 
iztukšošanas aizbāz-
ni, kamēr dzinējs un 
radiators ir karsts. 

Var tikt izpūsts karsts dzeses 
šķidrums un tvaiki zem spiedie-
na, izraisot smagas traumas.
Izslēdziet dzinēju un pagai-
diet, līdz tas atdziest. Noņe-
mot radiatora vāciņu, jābūt 
ļoti uzmanīgiem. Aptiniet ap to 
biezu dvieli un lēnām grieziet 
to pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam līdz pirmajai atdurei. 
Paejiet atpakaļ, kamēr no dze-
sēšanas sistēmas tiek likvidēts 
spiediens. Kad esat droši, ka 
viss spiediens ir likvidēts, no-
spiediet vāciņu, izmantojot bie-
zu dvieli, un turpiniet to griezt 
to pretēji pulksteņa rādītāju vir-
zienam.
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6. Ja nevarat atrast pārkaršanas 
cēloni, pagaidiet, līdz atjaunojas 
normāla dzinēja temperatūra. Tad, 
ja ir zaudēts dzeses šķidrums, uz-
manīgi pievienojiet dzeses šķidru-
mu tvertnē, lai šķidruma līmenis 
tvertnē pakāptos līdz puses atzī-
mei.

7. Rīkojieties uzmanīgi, pievēršot uz-
manību tālākas pārkaršanas pa-
zīmēm. Ja pārkaršana atkārtojas, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju.

UZMANĪGI

• Ievērojams dzeses šķidruma 
zudums norāda uz noplūdēm 
dzesēšanas sistēmām, tādā 
gadījumā ieteicams, lai sis-
tēmu pārbaudītu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs.

• Ja dzinējs pārkarst nepietie-
kama dzinēja dzeses šķidru-
ma rezultātā, pēkšņa dzinēja 
dzeses šķidruma pievienoša-
na var izraisīt dzinēja plaisas. 
Lai izvairītos no bojājumiem, 
pievienojiet dzinēja dzeses 
šķidrumu lēnām un nelielos 
daudzumos.
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RIEpu SpIEDIEnA pĀRRAuDzībAS SISTēMA (TpMS)

(1)

OHCR046144/OPDE040502

OPDE068009

Zema riepu spiediena signāls/
TPMS kļūdas indikators

(2) TPMS IESTATĪŠANAS poga
(3) Zema riepu spiediena signāls 

(parādīts LCD ekrānā)
(4) Zema riepu spiediena signāls - 

pozīcijas indikators

Automašīnas TPMS sistēma pārrau-
ga un salīdzina katra riteņa un rie-
pas ripošanas rādiusu un rotācijas 
īpašības braukšanas laikā. Turklāt tā 
pārbauda, vai  kādai no riepām nav 
ievērojami pārāk zems spiediens.
Atiestatiet sistēmu, nospiežot TPMS 
SET pogu, atbilstoši procedūrai, un 
saglabājiet aktīvo riepu spiedienu.
Pēc tam, ja kādai no riepām ir ievēro-
jami pārāk zems spiediens, iedegas 
zema riepu spiediena indikators, un 
instrumentu panelī parādās atbils-
tošs paziņojums. 
Turklāt, ja konstatēta TPMS kļūme, 
iedegsies TPMS kļūmes indikators.
Ja transportlīdzekļa apstākļi ir at-
bilstoši, TPMS var norādīt konkrē-
tu zemā spiediena pozīciju. Pat ja 
TPMS norāda vienu riepu, ir ietei-
cams pārbaudīt visu riepu spiedienu 
un piekoriģēt līdz rekomendētajam 
riepu spiedienam.

TMPS atiestates procedūra
Atiestatiet TPMS šādās situācijās:
• Pēc riepu (vai riteņu) remonta vai 

nomaiņas
• Pēc riepu rotēšanas
• Pēc riepu spiediena noregulēša-

nas
• Ja iedegas zema riepu spiediena 

indikators
• Pēc piekares vai ABS sistēmas no-

maiņas
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1.

OPDE068047

Novietojiet automašīnu uz līdze-
nas, stabilas virsmas.

2. Piepūtiet riepas līdz pareizajam 
spiedienam, kas norādīts uz auto-
mašīnas datu plāksnītes vai riepu 
piepūšanas spiediena marķēju-
ma, kas atrodas uz vadītāja puses 
centrālās kolonnas ārējā paneļa.

3. Lai atiestatītu TPMS, iedarbinot 
dzinēju turiet TPMS SET pogu no-
spiestu apmēram trīs sekundes. 
Atiestates process tiek pabeigts 
automātiski. 

4. Tad pārliecinieties, ka zema rie-
pu spiediena indikators izdziest, 
iepriekš mirgojot apmēram četras 
sekundes. Ja automašīnai ir pār-
raudzības panelis, pārliecinieties, 
ka panelī tiek rādīts paziņojums 
"Riepu spiedieni saglabāti".

5. Pēc TPMS iestatīšanas apmēram 
20 minūtes brauciet ar automašī-
nu, lai jaunās riepu spiediena vēr-
tības tiktu saglabātas sistēmā.  

h Ja iedegas zema riepu spiediena 
indikators, atkārtojiet 3. soli.
Atiestatot TPMS, pašreizējais rie-
pu spiediens tiek saglabāts kā 
standarta riepu spiediens.

UZMANĪGI

• Ja veicat TPMS atiestati, ie-
priekš nepiepūšot riepas, sis-
tēma var nespēt jūs pareizi 
informēt par to, ka riepām ir 
pārāk zems spiediens. Pirms 
TPMS atiestatīšanas pārlieci-
nieties, ka riepu spiediens ir 
pareizs.

• TPMS var nedarboties parei-
zi, ja TPMS netiek atiestatīta, 
toties ir nepieciešams TPMS 
atiestatīt.

• Ja braukšanas laikā nospie-
žat TPMS atiestates pogu, 
TPMS atiestates process ne-
tiks aktivizēts. TPMS atiesta-
tes poga jānospiež tad, kad 
automašīna ir pilnībā apstā-
jusies.

• Spiediens jāpārbauda un rie-
pas jāpiepūš tad, kad riepas ir 
aukstas.
Auksta riepa nozīmē, ka auto-
mašīna ir stāvējusi 3 stundas 
(šo 3 stundu laikā ir nobraukti 
mazāk nekā 1,6 km (1 jūdze)).
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Riepu spiediena pārraudzības 
sistēma
Katra riepa, ieskaitot arī rezerves 
riepu (ja tāda ir), ir jāpārbauda reizi 
mēnesī, kamēr riepas ir aukstas, un 
jāpiepūš līdz piepūšanas spiedie-
nam, ko automašīnas ražotājs norā-
dījis uz automašīnas datu plāksnītes 
vai riepu piepūšanas spiediena mar-
ķējuma. (Ja jūsu automašīnas riepu 
izmērs atšķiras no izmēra, kas norā-
dīts uz automašīnas datu plāksnītes 
vai riepu piepūšanas spiediena mar-
ķējuma, jums ir jānosaka piemēro-
tais riepu piepūšanas spiediens tieši 
šī izmēra riepām.).

 BRĪDINĀJUMS

Pārāk augsts vai zems spie-
diens var saīsināt riepu kalpo-
šanas mūžu, negatīvi ietekmēt 
automašīnas vadīšanu un izrai-
sīt pēkšņu riepu atteici, kas var 
novest pie kontroles zuduma 
pār automašīnu, izraisot nega-
dījumu.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar pa-
pildu drošības funkciju – riepu spie-
diena pārraudzības sistēmu (TPMS), 
kas parāda zema riepu spiediena 
signālu, ja tiek konstatēts, ka spie-
diens vienai vai vairākām riepām ir 
ievērojami pārāk zems. Līdz ar to, 
ja iedegas zema riepu spiediena 
signāls, nepieciešams apstāties un 
pārbaudīt riepas pēc iespējas ātrāk, 
un tās piepūst līdz pareizajam spie-
dienam. Braukšana ar riepu, kuras 
spiediens ir ievērojami pārāk zems, 
izraisa riepas pārkaršanu un var no-
vest pie riepas atteices. 
Pārāk zems piepūšanas spiediens 
tāpat palielina degvielas patēriņu un 
saīsina riepas protektora kalpošanas 
mūžu, turklāt var ietekmēt arī auto-
mašīnas manevrētspēju un apstāša-
nās spēju.
Ņemiet vērā, ka TMPS neaizvieto 
pareizu riepu apkopes veikšanu, un 
vadītājs ir atbildīgs par to, lai uzturē-
tu pareizu riepu spiedienu, arī tad, ja 
spiediens nav tik zems, lai izraisītu 
TPMS zema riepu spiediena signāla 
parādīšanos.

Jūsu automašīna tāpat ir aprīkota ar 
TMPS kļūdas indikatoru, kas norā-
da, ka sistēma nedarbojas pareizi. 
TPMS kļūdas indikators ir apvienots 
ar zema riepu spiediena signālu. Ja 
sistēma konstatē kļūdu, signāls mir-
gos apmēram vienu minūti un tad pa-
liks iedegts nepārtraukti. Šis signāla 
iedegšanās process atkārtosies kat-
ru reizi, kad automašīna tiks iedarbi-
nāta, līdz kļūda tiks novērsta. 
Ja deg kļūdas indikators, sistēma var 
nespēt pareizi detektēt vai signalizēt 
zemu riepu spiedienu. TPMS kļūdas 
var rasties dažādu iemeslu dēļ, to-
starp, ja automašīnai tiek uzstādītas 
nomaiņas riepas vai riteņi, kas ap-
grūtina TPMS darbību.  
Vienmēr pārbaudiet, vai TPMS kļū-
das indikators nav iededzies, pēc 
vienas vai vairāku riepu vai riteņu no-
maiņas, lai pārliecinātos, ka nomai-
ņas riepas un riteņi neliedz TPMS 
pareizi darboties.

PDe MHEV-Latvian.indb   12 2020-07-07   �� 7:49:22



6-13

6

Rīcība ārkārtas situācijā

PIEZĪME

Ja konstatējat kādu no zemāk ap-
rakstītajām situācijām, ieteicams 
nogādāt automašīnu pie pilnvaro-
ta HYUNDAI izplatītāja un veikt 
sistēmas pārbaudi.
1. Zema riepu spiediena signāls/

TPMS kļūdas indikators nedeg 
3 sekundes, kad aizdedzes slē-
dzis tiek pagriezts ieslēgtā po-
zīcijā, vai darbojas dzinējs.

2. TPMS kļūdas indikators paliek 
iedegts pēc tam, kad tas apmē-
ram 1 minūti ir mirgojis. 

3. Zema riepu spiediena pozīcijas 
signāls ir iedegts. 

Zema riepu spie-
diena signāls

Zema riepu spiediena pozīci-
jas un riepu spiediena signāls

OHCR046144

Ja riepu spiediena pārraudzības sis-
tēmas brīdinājuma indikatori deg un 
instrumentu paneļa ekrānā parādās 
brīdinājuma paziņojums, tas nozīmē, 
ka vienai vai vairākām riepām piepū-
šanas spiediens ir ievērojami pārāk 
zems. Zema riepu spiediena pozīci-
jas signāls norāda, kurai riepai spie-
diens ir pārāk zems.

Ja iedegas kāds no signāliem, ne-
kavējoties samaziniet ātrumu, izvai-
rieties no asiem pagriezieniem un 
ņemiet vērā, ka bremzēšanas ceļš 
var pieaugt. Pēc iespējas ātrāk ap-
stājieties un pārbaudiet riepas. Pie-
pūtiet riepas līdz pareizajam spiedie-
nam, kas norādīts uz automašīnas 
datu plāksnītes vai riepu piepūšanas 
spiediena marķējuma, kas atrodas 
uz vadītāja puses centrālās kolon-
nas ārējā paneļa. Tad atiestatiet 
TPMS saskaņā ar TPMS atiestates 
procedūru.
Ja nevarat sasniegt remontdarbnīcu 
vai ja riepa nespēj uzturēt papildus 
iepūsto gaisu, nomainiet zema spie-
diena riepu ar rezerves riepu. 
Līdz brīdim, kad tiek veikts zemā 
spiediena riepas remonts un nomai-
ņa, zema riepu spiediena signāls pa-
liks iedegts un iespējams, ka TPMS 
kļūdas indikators vienu minūti mirgos 
un tad turpinās degt. 
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UZMANĪGI

Ziemā vai aukstā laikā zema rie-
pas spiediena signāls var degt, 
ja riepas spiediens tika nore-
gulēts atbilstoši ieteiktajam 
riepas piepūšanas spiedienam 
siltā laikā. Tas nenozīmē, ka 
TPMS sistēma strādā nepareizi, 
jo zemāka temperatūra izraisa 
riepas spiediena atbilstošu sa-
mazināšanos. 
Ja braucat ar automašīnu no re-
ģiona ar siltu laiku uz reģionu 
ar aukstu laiku, vai otrādi, vai ja 
āra temperatūra būtiski sama-
zinās vai palielinās, ieteicams 
pārbaudīt riepu piepūšanas 
spiedienu un noregulēt riepas 
līdz ieteiktajam riepu piepūša-
nas spiedienam.
Tad atiestatiet TPMS saskaņā 
ar TPMS atiestates procedūru.

TPMS kalibrācija var neizdoties 
šādos apstākļos:

- Nav veikta pareiza TPMS at-
iestate.

- Jūs nelietojat oriģinālās rie-
pas.

- Jūs braucat uz sniegainiem 
vai slideniem ceļiem.

- Jūs veicat pēkšņu ātruma 
palielināšanu vai samazinā-
šanu, vai strauji griežat stū-
ri.

- Pārāk ātra vai pārāk lēna 
braukšana.

- Uz riepām ir smagāka un ne-
vienmērīga slodze.

- Tiek izmantota rezerves rie-
pa vai sniega ķēdes.

 BRĪDINĀJUMS

Zema spiediena izraisīti bojā-
jumi
Ja riepu spiediens ir ievēroja-
mi pārāk zems, automašīna var 
kļūt nestabila, tas var izraisīt 
kontroles zaudēšanu pār auto-
mašīnu un garāku bremzēša-
nas ceļu.
Ja automašīna ilgstoši brauc ar 
zema spiediena riepām, riepas 
var pārkarst un var norisēt rie-
pu atteice.
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TPMS (riepu spiedie-
na pārraudzības 
sistēmas) kļūdas 
indikators

Ja tiek konstatēta riepu spiediena 
pārraudzības sistēmas problēma, 
TPMS kļūdas indikators mirgo vienu 
minūti un tad deg nepārtraukti.
Nogādājiet automašīnu pie pilnvaro-
ta HYUNDAI izplatītājā un veikt sis-
tēmas pārbaudi.

PIEZĪME

Ja tiek konstatēta TPMS kļūda, 
zema riepu spiediena pozīcijas 
signāls netiks rādīts arī tad, ja kā-
dai automašīnas riepai spiediens 
ir pārāk zems.

Riepas nomaiņa ar TPMS
Ja kādai riepai ir zudis spiediens, 
iedegsies zema riepu spiediena sig-
nāls. Ieteicams riepu nomainīt pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja pēc 
iespējas ātrāk vai tukšo riepu nomai-
nīt ar rezerves riteni. Tad atiestatiet 
TPMS saskaņā ar TPMS atiestates 
procedūru.  

UZMANĪGI

Lai labotu un/vai piepūstu rie-
pu ar zemu spiedienu, nedrīkst 
izmantot caurumu labošanas 
līdzekli, kura lietošanu nav ap-
stiprinājis HYUNDAI pilnvaro-
tais izplatītājs.

Var būt neiespējami noteikt, vai rie-
pas spiediens ir pietiekams, to vien-
kārši apskatot. Mērīšanai vienmēr 
izmantojiet labas kvalitātes riepu 
spiediena mērierīci. Ņemiet vērā, 
ka karstām (braukšanas rezultātā) 
riepām spiediena mērījums būs aug-
stāks nekā aukstām riepām. 

Auksta riepa nozīmē, ka automašīna 
ir stāvējusi 3 stundas (šo 3 stundu 
laikā ir nobraukti mazāk nekā 1,6 km 
(1 jūdze)).
Pirms piepūšanas spiediena mērī-
šanas ļaujiet riepai atdzist. Pirms 
piepūšanas līdz ieteiktajam spiedie-
nam obligāti pārliecinieties, ka riepa 
ir auksta.

 BRĪDINĀJUMS

• TPMS nevar brīdināt par no-
pietniem un pēkšņiem riepas 
bojājumiem, ko izraisa ārēji 
faktori, piemēram, naglas vai 
gruži uz ceļa.

• Ja jūtat, ka automašīna ir ne-
stabila, nekavējoties noņe-
miet kāju no gāzes pedāļa, 
pakāpeniski un viegli nospie-
diet bremžu pedāli, un lēnām 
nobrauciet no ceļa drošā vie-
tā.
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 BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena pārraudzības 
sistēmas (TPMS) komponentu 
modificēšana vai atspējoša-
na var negatīvi ietekmēt sistē-
mas spēju brīdināt vadītāju par 
zemu riepu spiedienu un/vai 
TPMS darbības kļūdām. Riepu 
spiediena pārraudzības sistē-
mas (TPMS) komponentu mo-
dificēšana vai atspējošana var 
anulēt garantiju attiecībā uz šo 
automašīnas daļu.
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JA KĀDA RIEpA IR zAuDēJuSI SpIEDIEnu (AR REzERvES RIEpu, JA IR ApRīKOTS)

 BRĪDINĀJUMS

Riepas nomaiņa var būt bīsta-
ma. Lai samazinātu nopietnu 
traumu vai nāves risku, riepas 
nomaiņas laikā sekojiet ins-
trukcijām šajā sadaļā.

UZMANĪGI

Izmantojot domkrata rokturi, 
uzmanieties no plakanā gala. 
Plakanajam galam ir asas 
šķautnes, kas var izraisīt trau-
mas.

Kronšteins un darbarīki 

(1)

OPDE066027

Kronšteina rokturis
(2) Kronšteins
(3) Riteņu uzgriežņu atslēga

Kronšteins, kronšteina rokturis un ri-
teņu stiprinājuma uzgriežņa atslēga 
atrodas bagāžas nodalījumā zem 
bagāžas kārbas vāka.
Kronšteins ir paredzēts tikai riepu 
nomaiņai ārkārtas gadījumā.

OPDE066028

Pagrieziet fiksācijas spārnskrūvi pre-
tēji pulksteņu rādītāju virzienam, lai 
noņemtu rezerves riepu.
Uzglabājiet rezerves riepu tajā pašā 
nodalījumā, pagriežot fiksācijas 
spārnskrūvi pulksteņa rādītāju virzie-
nā. 
Lai novērstu rezerves riepas un dar-
barīku grabēšanu, uzglabājiet tos 
pareizajās vietās.
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OPDE066029

Ja ir pārāk grūti atlaist riepas fiksā-
cijas spārnskrūvi ar rokām, varat to 
padarīt vaļīgāku, izmantojot domkra-
ta rokturi.
1. Ievietojiet domkrata rokturi (1) rie-

pas fiksācijas spārnskrūves iekš-
pusē.

2. Pagrieziet riepas fiksācijas 
spārnskrūvi pretēji pulksteņu rādī-
tāju virzienam, izmantojot domkra-
ta rokturi.

Riepu nomaiņa

 BRĪDINĀJUMS

Automašīna var noslīdēt vai 
noripot no kronšteina, izraisot 
smagas vai nāvējošas traumas 
jums vai apkārt esošajiem. Tā-
lāk aprakstīti nepieciešamie 
drošības pasākumi:
• Nedrīkst atrasties zem auto-

mašīnas, kura ir pacelta ar 
kronšteinu.

• NEDRĪKST mainīt riepu uz 
ceļa braucamās daļas. Pirms 
riepas nomaiņas OBLIGĀTI 
pilnībā nobrauciet no ceļa 
un novietojiet automašīnu uz 
līdzenas, stabilas zemes dro-
šā attālumā no satiksmes. Ja 
nevarat atrast stabilu, līdzenu 
vietu ārpus ceļa braucamās 
daļas, izsauciet auto vilkša-
nas dienestu.

• Obligāti izmantojiet kronštei-
nu, kas piegādāts kopā ar au-
tomašīnu.

• OBLIGĀTI novietojiet kronš-
teinu atbilstoši kronšteina 
lietošanas pozīcijām, kas no-
rādītas uz automašīnas, un 
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neno-
vietojiet kronšteinu pie bufe-
ra vai jebkuras citas automa-
šīnas daļas.

• Nedarbiniet dzinēju, kamēr 
automašīna atrodas uz kronš-
teina.

• Neļaujiet cilvēkiem atrasties 
automašīnā, kamēr tā atrodas 
uz kronšteina.

• Uzmanieties, lai bērni netuvo-
tos automašīnai vai neizskrie-
tu uz ceļa.
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Lai nomainītu automašīnas riepu, rī-
kojieties šādi:
1. Novietojiet automašīnu uz līdze-

nas, stabilas virsmas. 
2. Pārvietojiet pārslēgsviru uz P 

(stāvvietas) pārnesumu (automa-
šīnai ar automātisko ātrumkārbu 
/ divsajūgu ātrumkārbu) vai uz 
neitrālo pārnesumu (automašīnai 
ar  manuālo ātrumkārbu), tad ak-
tivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet 
aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/
OFF (bloķēts/izslēgts).

3. Nospiediet apdraudējuma brīdinā-
juma mirgojošo gaismu pogu. 

4. Izņemiet riteņu stiprinājuma uz-
griežņa atslēgu, kronšteinu, kronš-
teina rokturi un rezerves riepu no 
automašīnas.

5.

OPDE060051
Bloķēt

Nobloķējiet ar ķīļiem priekšpusi un 
aizmuguri riepai, kas ir izvietota pa 
diagonāli no riepas, kuru jūs mai-
nāt.

6.

OPDE066031

Atlaidiet riteņu stiprinājuma uz-
griežņus pa vienam apgriezienam 
secībā, kas norādīta augstāk re-
dzamajā attēlā, tomēr neizņemiet 
riteņu stiprinājuma uzgriežņus, 
pirms riepa ir pacelta no zemes.
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7.

OPDE060032

� Priekšā � Aizmugurē

Novietojiet domkratu norādītajā 
domkrata pozīcijā zem virsbū-
ves, kas atrodas vistuvāk riepai, 
kuru maināt. Domkrata pozīcijas 
apzīmē plāksnes ar diviem iero-
bojumiem, kas piemetinātas pie 
virsbūves. Nedrīkst domkratu lie-
tot citā automašīnas daļā. Var tikt 
sabojātas sānu blīves.

8.

OPDE066033

Ievietojiet kronšteina rokturi 
kronšteinā un grieziet to pulksteņa 
rādītāju virzienā, paceļot automa-
šīnu, līdz riepa vairs nepieskaras 
zemei. Pārliecinieties, ka auto-
mašīnas stāvoklis uz domkrata ir 
stabils.

9. Atlaidiet riteņu stiprinājuma uz-
griežņus ar riteņu stiprinājuma 
uzgriežņa atslēgu, un noņemiet 
tos ar rokām. Noņemiet riteni no 
tapām un novietojiet to horizontāli 
uz zemes, kur tas netraucē veikt 
tālāko darbu. Noņemiet netīrumus 
no tapām, montāžas virsmām un 
riteņa. 

10. Uzstādiet rezerves riepu uz rum-
bas tapām.

11. Ar rokām pievelciet riteņu stip-
rinājuma uzgriežņus uz tapām, 
lai riteņu stiprinājuma uzgriežņu 
mazākais gals atrastos riteņa vir-
zienā.

12. Nolaidiet automašīnu uz zemes, 
griežot kronšteina rokturi pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam.
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13.

OTL065007

Izmantojiet riteņu stiprinājuma 
uzgriežņa atslēgu, lai pievilktu 
riteņu stiprinājuma uzgriežņus 
norādītajā secībā. Vēlreiz pārlie-
cinieties, ka visi uzgriežņi ir cieši 
pievilkti. Pēc riepu nomaiņas ie-
teicams, lai pilnvarots HYUNDAI 
izplatītājs veiktu riteņu stiprināju-
ma uzgriežņu pievilkšanu ar pa-
reizo griezes momentu. Riteņu 
stiprinājuma uzgriežņi ir jāpie-
velk līdz 11-13 spēka kilogra-
miem uz metru (79-94 spēka 
mārciņām uz pēdu).

Ja jums ir pieejama riepu mērierīce, 
pārbaudiet riepas spiedienu (norādī-
jumi par riepu spiedienu atrodami 8. 
nodaļas sadaļā “Riepas un riteņi”). 
Ja spiediens ir lielāks vai mazāks 
par ieteicamo, lēnām aizbrauciet uz 
tuvāko remontdarbnīcu un pielāgo-
jiet spiedienu līdz ieteiktajai vērtībai. 
Pēc riepu spiediena pārbaudes vai 
noregulēšanas neaizmirstiet atkal 
uzstādīt vārsta vāciņu. Ja vāciņu 
neuzliek atpakaļ, iespējama gaisa 
izplūšana no riepas. Ja pazaudējat 
vārsta vāciņu, pēc iespējas ātrāk no-
pērciet un uzstādiet jaunu. Pēc riepu 
nomaiņas nostipriniet veco riepu, un 
novietojiet kronšteinu un darbarīkus 
to pareizajās uzglabāšanas vietās.

•
PIEZĪME

Pēc rezerves riepas uzstādīša-
nas pēc iespējas ātrāk pārbau-
diet riepu spiedienu. Noregulē-
jiet to uz ieteikto vērtību.

• Ja riepas ir nomainītas, pēc 50 
km nobraukšanas pārbaudiet 
un pievelciet riteņu stiprinājuma 
uzgriežņus. Atkārtoti pārbaudiet 
riteņu stiprinājuma uzgriežņus, 
kad nobraukti 1000 km.

UZMANĪGI

Jūsu automašīnai uz tapām 
un riteņu stiprinājuma uzgriež-
ņiem ir metriskā vītne. Riepas 
nomaiņas laikā pārliecinieties, 
ka ir uzstādīti visi tie paši uz-
griežņi, kas tika noņemti. Ja 
nepieciešams nomainīt riteņu 
stiprinājuma uzgriežņus, pār-
liecinieties, ka tiem ir metriskās 
vītnes, lai izvairītos no tapu sa-
bojāšanas un nodrošinātu, ka 
ritenis ir stingri piestiprināts 
pie rumbas. Mēs iesakām kon-
sultēties ar pilnvarotu HYUN-
DAI izplatītāju.

Ja kādi no elementiem, piemēram, 
kronšteins, riteņu stiprinājuma uz-
griežņi, tapas, vai cits aprīkojums ir 
bojāts vai sliktā stāvoklī, nemēģiniet 
nomainīt riepu un izsauciet palīdzī-
bu.
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Kompakto rezerves riepu lieto-
šana (ja ir aprīkots) 
Kompaktās rezerves riepas ir pare-
dzētas lietošanai tikai ārkārtas gadī-
jumos. Lietojot kompakto rezerves 
riepu, brauciet uzmanīgi un ievērojiet 
nepieciešamos drošības pasāku-
mus.

 BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu kompaktās rezer-
ves riepas atteici un kontroles 
zaudēšanu pār automašīnu, po-
tenciāli izraisot negadījumu:
• Izmantojiet kompakto rezer-

ves riepu tikai ārkārtas gadī-
jumos.

• Automašīnas ātrums NE-
DRĪKST pārsniegt 80 km/h 
(50 jūdzes stundā).

• Nepārsniedziet automašīnas 
maksimālo nominālo slodzi 
vai nestspēju, kas norādīta uz 
kompaktās rezerves riepas 
sānu sieniņas.

• Nelietojiet kompakto rezerves 
riepu pastāvīgi. Pēc iespējas 
ātrāk salabojiet vai nomainiet 
sākotnējo riepu, lai izvairītos 
no kompaktās rezerves rie-
pas atteices.

Ja automašīnai ir uzstādīta kompak-
tā rezerves riepa:
• Pēc kompaktās rezerves riepas 

uzstādīšanas pārbaudiet riepu 
spiedienu. Kompaktā rezerves rie-
pa ir jāpiepūš līdz 420 kPa (60 psi).

• Automašīnu nedrīkst mazgāt auto-
mātiskajā automazgātavā, kamēr 
tai ir uzstādīta kompaktā rezerves 
riepa.

• Nelietojiet kompakto rezerves rie-
pu citos transportlīdzekļos, jo šī 
riepa ir konstruēta īpaši jūsu auto-
mašīnai.

• Kompaktās rezerves riepas pro-
tektora kalpošanas mūža ilgums 
ir īsāks nekā parastajām riepām. 
Regulāri pārbaudiet kompakto re-
zerves riepu un nomainiet nodilušu 
kompakto rezerves riepu ar tāda 
paša izmēra un konstrukcijas rie-
pu, kas uzstādīta uz tā paša riteņa.

• Nelietojiet vairāk nekā vienu kom-
pakto rezerves riepu vienlaicīgi.

• Kamēr ir uzstādīta kompaktā re-
zerves riepa, nedrīkst vilkt piekabi.
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PIEZĪME

Kad oriģinālā riepa un ritenis tiek 
salabots un uzstādīts atpakaļ, pie-
velciet riteņa stiprināšanas uz-
griezni ar pareizo griezes momen-
tu. Riteņu stiprinājuma uzgriežņi 
ir jāpievelk līdz 11-13 spēka kilo-
gramiem uz metru (79-94 spēka 
mārciņām uz pēdu).

UZMANĪGI

Lai novērstu bojājumus kom-
paktajai rezerves riepai un au-
tomašīnai:
• Brauciet pietiekami lēni (ņe-

mot vērā ceļa apstākļus), lai 
izvairītos no visiem potenciā-
lajiem apdraudējumiem, pie-
mēram, bedrēm vai gružiem.

• Nebrauciet pāri šķēršļiem. 
Kompaktās rezerves riepas 
diametrs ir mazāks nekā pa-
rastai riepai, un attālums no 
zemes samazinās par apmē-
ram 25 mm (1 collu).

• Uz kompaktās rezerves rie-
pas nedrīkst lietot riepu ķē-
des. Tā kā riepas izmērs ir 
mazāks, riepu ķēdi nevarēs 
pareizi uzstādīt.

• Nelietojiet kompakto rezerves 
riepu uz citiem riteņiem, kā arī 
nemēģiniet lietot standarta 
riepas, ziemas riepas vai de-
koratīvos diskus uz kompaktā 
rezerves riteņa.
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Kronšteina marķējums

OHYK065011

� Piemērs

Faktiskais automašīnas kronšteina marķējums var atšķirties no ilustrācijā re-
dzamā. 
Sīkāka specifikācija ir atrodama uz etiķetes, kas piestiprināta pie kronšteina.

1. Modeļa nosaukums
2. Maksimāla pieļaujamā slodze
3. Izmantojot kronšteinu, jāaktivizē 

stāvbremze.
4. Izmantojot kronšteinu, jābūt aptu-

rētam dzinējam.
5. Nedrīkst atrasties zem automašī-

nas, kura ir pacelta ar kronšteinu.
6. Kronšteinam paredzētās vietas 

zem virsbūves

7. Automašīnas atbalstīšanas laikā 
kronšteina pamata plāksnei jāat-
rodas vertikālā pozīcijā zem pa-
celšanas punkta.

8. Automašīnām ar manuālo pārne-
sumkārbu pārslēdzieties uz atpa-
kaļgaitu vai arī pārvietojiet pārs-
lēgsviru pozīcijā P automašīnām 
ar automātisko pārnesumkārbu / 
divsajūgu ātrumkārbu.

9. Kronšteinu drīkst izmantot tikai uz 
stabilas, līdzenas zemes.

10. Kronšteina ražotājs

11. Ražošanas datums
12. Pārstāvja uzņēmums un adrese
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Kronšteina ES Atbilstības deklarācija

JACKDOC14F
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JA KĀDA RIEpA IR zAuDēJuSI SpIEDIEnu (AR RIEpu MObILITĀTES KOMpLEKTu, JA IR
ApRīKOTS) 

OPDE067042

� B tips
OPDE067010

� A tips

Rūpējoties par savu drošību, pirms 
lietošanas uzmanīgi izlasiet un ievē-
rojiet šīs rokasgrāmatas instrukcijas.
(1) Kompresors
(2) Hermētiķa pudele

Riepu mobilitātes komplekts ir pagai-
du risinājums, tādēļ riepa ir pēc ie-
spējas ātrāk jāpārbauda pilnvarotam 
HYUNDAI izplatītājam.

UZMANĪGI

Ja spiedienu zaudē divas vai 
vairāk riepas, nelietojiet riepu 
mobilitātes komplektu, jo riepu 
mobilā komplekta hermētiķis ir 
paredzēts tikai vienai riepai.

 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet riepu mobilitātes 
komplektu, lai labotu caurumus 
riepu sienās. Tas var novest pie 
riepas atteices izraisīta negadī-
juma.

 BRĪDINĀJUMS

Riepām pēc iespējas ātrāk jā-
veic remonts. Pēc piepūšanas 
ar riepu mobilitātes komplektu 
riepa var jebkurā brīdī sāk zau-
dēt gaisa spiedienu.
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Ievads
Izmantojot riepu mobilitātes kom-
plektu, varat nezaudēt pārvietoša-
nās spēju arī pēc riepas sprāgšanas.
Kompresors un hermētiķa maisījums 
kombinācijā efektīvi un droši aizdara 
lielāko daļu caurumu pasažieru au-
tomašīnu riepās, ko izraisa naglas 
vai  līdzīgi priekšmeti, kā arī atjauno 
spiedienu riepā.
Ja riepa ir pareizi salabota un  her-
mētiski aizlīmēta, jūs varat uzmanī-
gi braukt (ne vairāk kā 200 km (120 
jūdzēm)) ar maksimālo ātrumu 80 
km/h (50 jūdzes stundā) līdz tuvāka-
jam transportlīdzekļu vai riepu servi-
sam, kur šo riepu nomainīt.
Iespējams, ka dažas riepas, jo īpa-
ši ar lielākiem caurumiem vai bojātu 
sānu sieniņu, nav iespējams pilnībā 
noblīvēt.
Gaisa spiediena zudums riepā var 
negatīvi ietekmēt riepas sniegumu.
Šī iemesla dēļ izvairieties no straujas 
stūrēšanas vai citiem straujiem ma-
nevriem, jo īpaši tad, ja automašīna 
ir piekrauta ar smagu kravu vai tiek 
lietota piekabe.

Riepu remonta komplekts nav pare-
dzēts permanentai riepu labošanai, 
turklāt tas ir paredzēts tikai vienai 
riepai. Tālāk ir soli pa solim apraks-
tīts, kā uz laiku var vienkārši un droši 
aizblīvēt caurumu riepā.
Izlasiet sadaļu "Piezīmes par riepu 
mobilitātes komplekta drošu lietoša-
nu".

 BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet RMK, ja riepa ir sma-
gi bojāta pēc braukšanas bez 
gaisa spiediena vai ar nepietie-
kamu gaisa spiedienu.
Izmantojot RMK, iespējams 
noblīvēt tikai caurdurtās zonas, 
kas atrodas riepas protektora 
zonā.

Piezīmes par riepu mobilitātes 
komplekta drošu lietošanu
• Novietojiet automašīnu ceļa malā, 

lai varat strādāt ar riepu mobilitā-
tes komplektu drošā attālumā no 
satiksmes. 

• Lai nodrošinātu, ka automašīna 
nevar izkustēties, arī atrodoties uz 
samērā līdzenas zemes, aktivizē-
jiet stāvbremzi.

• Lietojiet riepu mobilitātes komplek-
tu tikai pasažieru automašīnu riepu 
noblīvēšanai/piepūšanai. Izman-
tojot riepu mobilitātes komplektu, 
iespējams noblīvēt tikai caurdurtās 
zonas, kas atrodas riepas protek-
tora zonā.

• Nelietojiet komplektu ar motocik-
liem, divriteņiem vai citu veidu rie-
pām.

• Ja bojāta ir gan riepa, gan ritenis, 
drošības apsvērumu dēļ nelietojiet 
riepu mobilitātes komplektu.

• Riepu mobilitātes komplekta lieto-
šana var nebūt efektīva, ja bojā-
jums riepai ir lielāks par apmēram 
6 mm (0,24 collām). 
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Ja riepas derīgumu nav iespējams 
atjaunot, izmantojot riepu mobilitā-
tes komplektu, iesakām sazināties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

• Nelietojiet riepu mobilitātes kom-
plektu, ja riepa ir smagi bojāta pēc 
braukšanas bez gaisa spiediena 
vai ar nepietiekamu gaisa spiedie-
nu.

• Nenoņemiet svešķermeņus, pie-
mēram, naglas vai skrūves, kas ir 
iekļuvušas riepā.

• Ja automašīna atrodas ārpus tel-
pām, atstājiet dzinēju darbojamies. 
Pretējā gadījumā kompresora dar-
bināšana var izlādēt automašīnas 
akumulatoru.

• Nedrīkst atstāt riepu mobilitātes 
komplektu bez uzmanības, kamēr 
tas tiek lietots.

• Nedrīkst atstāt kompresoru darbo-
jamies ilgāk par 10 min. no vietas, 
pretējā gadījumā tas var pārkarst.

• Nelietojiet riepu mobilitātes kom-
plektu, ja apkārtējās vides tempe-
ratūra ir zemāka par -30°C (-22°F).

• Ja hermētiķis nonāk saskarsmē ar 
ādu, kārtīgi nomazgājiet attiecīgo 
ādas zonu ar lielu ūdens daudzu-
mu. Ja kairinājums nepāriet, vēr-
sieties pie ārsta.

• Ja hermētiķis nonāk saskarsmē 
ar acīm, skalojiet acis vismaz 15 
minūtes. Ja kairinājums nepāriet, 
vērsieties pie ārsta.

• Ja norijat hermētiķi, izskalojiet muti 
un dzeriet lielu ūdens daudzumu. 
Tomēr nemēģiniet dot dzert perso-
nai, kas zaudējusi samaņu, tā vietā 
nekavējoties vērsieties pēc medicī-
niskas palīdzības.

• Hermētiķa ilgtermiņa ietekme var 
izraisīt bojājumus audiem, piemē-
ram, nierēm, u.c.
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Riepu mobilitātes komplekta komponenti
� A tips

ODE067044/OAE067039

� B tips

1. Ātruma ierobežojuma marķējums
2. Hermētiķa pudele un marķējums 

ar ātruma ierobežojumu
3. Pildīšanas šļūtene lietošanai no 

hermētiķa pudeles līdz ritenim
4. Savienotāji un kabelis tiešam sa-

vienojumam ar elektrības kontakt-
ligzdu

5. Hermētiķa pudeles tureklis
6. Kompresors
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
8. Spiediena mērierīce riepu spiedie-

na noteikšanai
9. Poga riepas spiediena samazinā-

šanai
Savienotāji, kabelis un savienojuma 
šļūtene atrodas kompresora nodalī-
jumā.
Stingri ievērojiet norādīto darbību 
secību, pretējā gadījumā hermētiķis 
var izplūst zem augsta spiediena.
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 BRĪDINĀJUMS

Hermētiķa derīguma termiņa 
beigšanās
Nelietojiet hermētiķi, ja bei-
dzies derīguma termiņš (norā-
dīts uz hermētiķa tvertnes). Tas 
var palielināt riepas atteices 
risku.

 BRĪDINĀJUMS

Hermētiķis
• Uzglabājiet bērniem nepieeja-

mā vietā.
• Izvairieties no saskares ar 

acīm.
• Nenorijiet.

Riepu remonta komplekta 
lietošana

UZMANĪGI

OPD066013

Atvienojiet ātruma ierobežoju-
ma marķējumu (1) no hermētiķa 
pudeles (2), un novietojiet to 
ļoti viegli redzamā vietā auto-
mašīnas iekšpusē, piemēram, 
uz stūres, lai atgādinātu vadītā-
jam nebraukt pārāk ātri.

1. Sakratiet hermētiķa pudeli (1). 

2.

OPD067014

� B tips
OIGH067042

� A tips

Savienojiet pildīšanas šļūteni (3) 
ar hermētiķa pudeli (2)  virzienā 
(A), un savienojiet hermētiķa pu-
deli ar kompresoru (6)  virzienā 
(B).

3. Pārliecinieties, ka kompresors ir 
izslēgts.
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4.

OPDE067015

Atskrūvējiet  vārsta vāciņu no  
defektīvās riepas vārsta, un uz-
skrūvējiet uz vārsta pildīšanas 
šļūteni (3) no hermētiķa pudeles.

UZMANĪGI

Stingri piestipriniet hermētiķa 
pildīšanas šļūteni pie vārsta. 
Pretējā gadījumā hermētiķis 
var plūst atpakaļ, potenciāli no-
sprostojot pildīšanas šļūteni.

OPDE066016

OPD066017/Q

5. Iespraudiet kompresora elektrības 
vadu  (4) automašīnas kontaktligz-
dā.

PIEZĪME

Pievienojot elektrības vadu, iz-
mantojiet tikai priekšējā pasažiera 
sānu kontaktligzdu.
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6. Kamēr aizdedzes slēdzis ir ie-
slēgts, ieslēdziet kompresoru un 
ļaujiet tam 5-7 minūtes darboties, 
lai iepildītu hermētiķi līdz parei-
zajam spiedienam. (Skatiet 8. no-
daļas sadaļu “Riepas un riteņi"). 
Riepas piepūšanas spiediens pēc 
pildīšanas nav svarīgs, un tiks 
pārbaudīts/labots vēlāk.
Uzmanieties, lai pārāk nepiepūstu 
riepu un ieturiet drošu attālumu no 
riepas tās pildīšanas laikā.

UZMANĪGI

Riepu spiediens
Nedrīkst braukt ar automašīnu, 
ja riepas spiediens ir zem 200 
kPa (29 psi). Tas var novest pie 
pēkšņas riepas atteices izraisī-
ta negadījuma.

7. Izslēdziet kompresoru.
8. Atvienojiet šļūtenes no hermētiķa 

pudeles savienotāja un no riepas 
vārsta.

Novietojiet riepu remonta komplektu 
atpakaļ tam paredzētajā vietā auto-
mašīnā.

 BRĪDINĀJUMS

Oglekļa monoksīds
Nedrīkst ilgstoši atstāt ieslēg-
tu automašīnu slikti ventilētā 
vietā.  Tas var izraisīt oglekļa 
monoksīda saindēšanos un no-
slāpšanu.

Hermētiķa sadalīšana

9.

OLMF064106

Nekavējoties nobrauciet apmēram 
7-10 km (4-6 jūdzes, vai apmēram 
10 min), lai vienmērīgi sadalītu 
hermētiķi riepā.

Nepārsniedziet ātrumu 80 km/h (50 
jūdzes stundā). Ja iespējams, ne-
brauciet lēnāk par 20 km/h (12 jū-
dzēm stundā).
Ja braukšanas laikā jūtat neparastu 
vibrēšanu, traucējumus vai troksni, 
samaziniet ātrumu un brauciet uz-
manīgi, līdz varat droši nobraukt no 
ceļa.
Izsauciet auto vilkšanas dienestu. 
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Riepu piepūšanas spiediena 
pārbaude

1.

OPDE067015

OIGH067043

Pēc apmēram 7-10 km (4-6 jūdžu 
vai 10 min) nobraukšanas, apstā-
jieties drošā vietā.

2. Savienojiet kompresora uzpildes 
šļūteni (3) tieši ar riepas vārstu.

3. Iespraudiet kompresora elektrības 
vadu automašīnas kontaktligzdā.

4. Noregulējiet riepas spiedienu at-
bilstoši ieteiktajai vērtībai.
Kad aizdedze ir ieslēgta, rīkojie-
ties šādi:
- Lai paaugstinātu riepas spie-

dienu : Ieslēdziet kompresoru. 
Lai pārbaudītu pašreizējo piepū-
šanas spiediena iestatījumu, uz 
brīdi izslēdziet kompresoru.

- Lai samazinātu piepūšanas 
spiedienu: nospiediet kompre-
sora pogu (9). 

PIEZĪME

Neļaujiet kompresoram darboties 
ilgāk par 10 minūtēm, pretējā ga-
dījumā iekārta pārkarsīs un var 
tikt sabojāta.

i Informācija 
Kamēr kompresors darbojas, spiedie-
na mērierīces rādījums var būt lielāks 
par faktisko vērtību. Lai iegūtu pre-
cīzu spiediena vērtību, kompresors ir 
jāizslēdz.

UZMANĪGI

Ja piepūšanas spiediens netiek 
uzturēts, veiciet braucienu vēl-
reiz, skatiet sadaļu “Hermētiķa 
sadalīšana”. Tad atkārtojiet 1.-
4. soli.
Riepu mobilitātes komplekta 
lietošana var nebūt efektīva, 
ja bojājums riepai ir lielāks par 
apmēram 4 mm (0,16 collām). 
Ja riepu nav iespējams salabot, 
izmantojot riepu mobilitātes 
komplektu, sazinieties ar tuvā-
ko HYUNDAI izplatītāju.

 BRĪDINĀJUMS

Riepas piepūšanas spiedie-
nam jābūt vismaz 220 kPa (32 
psi). Ja tā nav, nedrīkst turpināt 
braukšanu. 
Izsauciet auto vilkšanas die-
nestu.
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UZMANĪGI

Riepas spiediena sensors 
(ja automašīna aprīkota ar 
TPMS)
Ja nomaināt riepu ar jaunu, 
noņemiet hermētiķi no riepas 
spiediena sensora un riteņa, un 
pilnvarotam izplatītājam jāveic 
riepas spiediena sensoru pār-
baude.

i Informācija 
Uzstādot salaboto riepu vai nomaiņas 
riepu, pievelciet riteņa stiprinājuma 
uzgriezni līdz griezes momentam 11-
13 spēka kilogrami uz metru (79-94 
spēka mārciņas uz pēdu).
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vILKšAnA
Vilkšanas dienests

OPD066018
Platformas

Platformas

Ja nepieciešama vilkšana avārijas 
gadījumā, ieteicams, lai to veiktu 
pilnvarots HYUNDAI izplatītājs vai 
komerciāls auto vilkšanas uzņē-
mums. 
Lai izvairītos no bojājumu izraisīša-
nas automašīnai, nepieciešams izpil-
dīt pareizas pacelšanas un vilkšanas 
procedūras. Ieteicams lietot riteņu 
platformas vai auto evakuatoru.

Iespējams arī vilkt automašīnu, ku-
ras aizmugurējie riteņi atrodas uz ze-
mes (bez riteņu platformām), kamēr 
priekšējie riteņi ir pacelti.
Ja noslogotie riteņi vai piekares kom-
ponenti ir sabojāti vai ja automašīna 
tiek vilkta, kamēr uz zemes atrodas 
priekšējie riteņi, zem priekšējiem ri-
teņiem jālieto vilkšanas platforma.
Ja automašīnu velk komerciāls auto 
evakuators, un netiek lietotas riteņu 
platformas, obligāti ir jāpaceļ auto-
mašīnas priekšpuse, nevis aizmugu-
re.

UZMANĪGI

• Nevelciet automašīnu ar 
priekšējiem riteņiem uz ze-
mes, jo tā var izraisīt automa-
šīnas bojājumus.

OPD066019

• Nevelciet, izmantojot cilpu 
tipa aprīkojumu. Lietojiet ap-
rīkojumu, ar kuru tiek pacelti 
riteņi, vai auto evakuatoru. 

OPD066020

PDe MHEV-Latvian.indb   35 2020-07-07   �� 7:49:28



6-36

Rīcība ārkārtas situācijāy    

 BRĪDINĀJUMS

Ja automašīna ir aprīkota ar 
apgāšanās sensoru, automašī-
nas vilkšanas laikā pārslēdziet 
aizdedzes slēdzi uz LOCK/OFF 
(Bloķēts/Izslēgts) vai ACC pozī-
ciju. Ja sensors uzskata, ka no-
tiek automašīnas apgāšanās, 
var tikt aktivizēti sānu galvas 
aizsardzības drošības spilveni 
un aizkarveida drošības spil-
vens.

Ja ārkārtas gadījumā automašīna 
tiek vilkta bez riteņu platformām: 
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu ACC 

pozīcijā.
2. Pārvietojiet pārslēgsviru uz N (Ne-

itrāla).
3. Atlaidiet stāvbremzi. 

UZMANĪGI

Ja pārslēgsvira neatrodas pozī-
cijā N (Neitrāla), var tikt izraisīti 
iekšējie transmisijas bojājumi. 

Noņemamais vilkšanas āķis 

1.

OPDE060035

Atveriet atveramo bortu, un izņe-
miet vilkšanas āķi no darbarīku 
kārbas.

2.

OPDE060023

� Aizmugurē
OPDE060021

� Priekšā

Nospiediet bufera atveres vāciņa 
apakšpusi un noņemiet vāciņu.

3. Uzstādiet vilkšanas āķi, pulksteņa 
rādītāja virzienā to ieskrūvējot at-
verē, līdz tas ir pilnībā nostiprināts. 

4. Pēc lietošanas noņemiet vilkša-
nas āķi un uzstādiet pārsegu.
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Avārijas vilkšana 

OPDE060026

� Aizmugurē
OPDE060022

� Priekšā

Ja nepieciešama vilkšana gadīju-
mā, ieteicams, lai to veiktu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs vai komerciāls 
auto vilkšanas uzņēmums.

Ja avārijas gadījumā vilkšanas die-
nests nav pieejams, iespējams uz 
laiku vilkt automašīnu, izmantojot 
virvi vai ķēdi, kas piestiprināta pie 
avārijas vilkšanas āķa, kas novietots 
automašīnas priekšpusē (vai aizmu-
gurē).
Velkot automašīnu, izmantojot ķēdi 
vai virvi, jābūt ļoti uzmanīgiem. Va-
dītājam jāatrodas automašīnā, lai to 
vadītu un lietotu bremzes.
Vilkšanu šādā veidā drīkst veikt tikai 
uz asfaltētiem ceļiem un īsos attālu-
mos, turklāt pie zema ātruma. Turklāt 
tādā gadījumā riteņiem, asīm, spēka 
piedziņai un bremzēm ir jābūt labā 
stāvoklī.

UZMANĪGI

Kamēr automašīna tiek vilkta, 
vadītājam jāatrodas automašī-
nā, lai stūrētu un bremzētu, kad 
nepieciešams. Automašīnā ne-
drīkst atrasties citi pasažieri.

Velkot avārijas vilkšanu, jāīsteno 
šādi drošības pasākumi:
• Pagrieziet aizdedzes atslēgu ie-

slēgtā ACC  pozīcijā, lai stūre ne-
būtu bloķēta.

• Pārvietojiet pārslēgsviru uz N (Ne-
itrāla).

• Atlaidiet stāvbremzi.
• Nospiediet bremžu pedāli stiprāk 

nekā parasti, jo bremžu sniegums 
ir samazināts.

• Stūrējot, jāpieliek lielāks spēks, jo 
stūres pastiprinātāja sistēma ir at-
slēgta.

• Velkošajam transportlīdzeklim ir 
jābūt smagākam par jūsu automa-
šīnu.

• Abu transportlīdzekļu vadītājiem ir 
jāspēj savā starpā komunicēt.

• Pirms avārijas vilkšanas pārlieci-
nieties, ka āķis nav salūzis vai bo-
jāts.

• Droši piestipriniet vilkšanas virvi 
vai ķēdi pie āķa.

• Nepakļaujiet āķi rāvieniem. Vilkša-
nas spēkam jābūt vienmērīgam.
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•

OTL065029

Vilkšanas virvei vai ķēdei jābūt 
īsākai par 5 m (16 pēdām). Pie-
stipriniet baltu vai sarkanu drānu 
(apmēram 30 cm (12 collas) platu) 
virves vai ķēdes vidū, lai to varētu 
viegli redzēt.

• Brauciet uzmanīgi, lai vilkšanas 
laikā vilkšanas virve vai ķēde būtu 
nostiepta.

• Pirms vilkšanas pārbaudiet auto-
mātisko ātrumkārbu / divsajūgu 
ātrumkārbu,  lai izvairītos no šķid-
ruma noplūdes zem automašīnas. 
Ja automātiskajai pārnesumkārbai 
tiek konstatēta noplūde, obligāti 
jāizmanto vilkšanas riteņu platfor-
mas vai auto evakuators.

PIEZĪME

Palieliniet un samaziniet automa-
šīnas ātrumu lēnām un pakāpe-
niski, vienlaicīgi uzturot vilkšanas 
virvi vai ķēdi nostieptu, pretējā 
gadījumā var sabojāt vilkšanas 
āķi un automašīnu.

PIEZĪME

Vilkšanas laikā izvairieties no au-
tomašīnas un tās komponentu sa-
bojāšanas:
• Izmantojot vilkšanas āķus, vel-

ciet virzienā taisni uz priekšu. 
Nevelciet no sāniem vai vertikā-
lā leņķī.

• Nelietojiet vilkšanas āķus, lai iz-
vilktu automašīnu no dubļiem, 
smiltīm, vai citas situācijas, 
no kuras automašīna nevar iz-
braukt ar saviem spēkiem.

• Ierobežojiet transportlīdzekļa 
ātrumu līdz 15 km/h (10 jūdzes 
stundā) un velciet mazāk nekā 
1,5 km (1 jūdzi), lai neradītu no-
pietnus automātiskās pārne-
sumkārbas bojājumus.

PDe MHEV-Latvian.indb   38 2020-07-07   �� 7:49:28



6-39

6

Rīcība ārkārtas situācijā

pAn-EuROpEAn EcALL SISTēMA (JA IR ApRīKOTS)
Automašīna ir aprīkota ar ierīci*, kas 
ir savienota ar Pan-European eCall 
sistēmu, un ļauj veikt ārkārtas zva-
nus ātrās reaģēšanas komandām. 
Pan-European eCall sistēma ir au-
tomātisks avārijas zvana dienests, 
kuru var lietot, ja notiek satiksmes 
negadījums vai cits negadījums, 
braucot pa ceļiem Eiropā. (tikai val-
stīs, kurās šī sistēma pastāv)
Ja notiek negadījums uz Eiropas 
ceļa, šī sistēma ļauj sazināties arĀr-
kārtas izsaukumu centrāles amat-
personu. (tikai valstīs, kurās šī sistē-
ma pastāv)
Pan-European eCall sistēma, ņemot 
vērā nosacījumus, kas aprakstīti lie-
totāja rokasgrāmatā, kā arī garantijā 
un Servisa grāmatā, pārraida datus 
uz ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC), 
tostarp šādu informāciju: automašī-
nas atrašanās vietu, automašīnas 
veidu, VIN (transportlīdzekļa identifi-
kācijas numuru).

OPDE060052

① Satiksmes negadījums
② Bezvadu tīkls
③ Ārkārtas izsaukumu centrāle (ĀIC)
④ Glābšana

* Pan-European eCall ierīce Lietotāja rokasgrāmatā ir automašīnā uzstādīts aprīkojums, kas nodrošina savienojumu ar Pan-European eCall 
sistēmu. 

** “Citi negadījumi” apzīmē jebkādus negadījumus uz Eiropas ceļiem (tikai valstīs, kurās šī sistēma pastāv), kuru rezultātā ir traumēti cilvēki un/
vai nepieciešama palīdzības sniegšana. Ja tiek reģistrēts kāds negadījums, ir nepieciešams apturēt automašīnu, nospiest pogu SOS (pogas 
atrašanās vieta ir redzama attēlā lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “PAN-EUROPEAN ECALL (ja ir aprīkots)”). Veicot zvanu, sistēma ievāc 
informāciju par transportlīdzekli (no kura zvans ir veikts), pēc tam savieno vadītāju ar Ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) amatpersonu, lai 
pastāstītu par ārkārtas izsaukuma iemeslu.
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Dati, kas saglabāti Pan-European 
eCall sistēmā, tiek nogādāti glābša-
nas centrā, lai palīdzētu vadītājam 
un pasažieriem, veicot atbilstošas 
glābšanas operācijas; dati tiks dzēsti 
pēc glābšanas operācijas beigām.

eCall automašīnas sistēmas apraksts

ESKEV-501

MIC

Antena

SOS poga

Ārkārtas
zvanu sistēmaSadursmes signāls

Skaļrunis

LDE

Uz 112 balstītās eCall automašīnas sistēmas pārskats, tās lietošana un funk-
cijas: skatiet šo sadaļu. Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir publisks 
pakalpojums, kas pieejams bez maksas. 
Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir aktivizēta pēc noklusējuma. Tā 
tiek automātiski aktivizēta smaga negadījuma laikā, izmantojot automašīnas 
sensorus.
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Sistēma tāpat tiek automātiski akti-
vizēta, ja automašīna ir aprīkota ar 
TPS sistēmu, kas nedarbojas smaga 
negadījuma gadījumā. 
Uz 112 balstīto eCall automašīnas 
sistēmu tāpat var aktivizēt manuāli, 
ja nepieciešams. Instrukcijas sistē-
mas manuālai aktivizēšanai: skatiet 
šo sadaļu.
Kritiskas sistēmas atteices gadī-
jumā, kad varētu tikt atspējota uz 
112 balstītā eCall automašīnas sistē-
ma, cilvēkiem automašīnā tiek dots 
šāds brīdinājums: skatiet šo sadaļu.

Informācija par datu apstrādi
Jebkādai datu apstrādei uz 
112 balstītās eCall automašīnas sis-
tēmas ietvaros jāatbilst personas 
datu aizsardzības noteikumiem, kas 
definēti Eiropas Parlamenta un Pa-
domes direktīvās 95/46/EK (1) un 
2002/58/EK (2), un jo īpaši šādai 
apstrādei jābalstās uz nepieciešamī-
bas aizsargāt indivīdu vitālās intere-
ses saskaņā ar direktīvas 95/46/EK 
(3) 7.(d) pantu. 
Šādu datu apstrāde stingri aprobe-
žojas ar mērķi apstrādāt ārkārtas 
eCall izsaukumus vienotajam Eiro-
pas ārkārtas numuram 112. 

Datu un to saņēmēju veidi
Uz 112 balstītā eCall automašīnas 
sistēma var ievākt un apstrādāt tikai 
šādus datus; 
- Transportlīdzekļa identifikācijas 

numurs 
- Transportlīdzekļa veids (pasažieru 

automašīna vai vieglais komerci-
ālais transportlīdzeklis)

- Transportlīdzekļa degvielas veids 
(benzīns/dīzelis/saspiestā dabas-
gāze/sašķidrinātā naftas gāze/
elektriska/ūdeņradis)

- Transportlīdzekļa pēdējās atraša-
nās vietas un braukšanas virziens 

- Sistēmas automātiskās aktivizēša-
nas laika zīmols 

- Jebkādi papildu dati (ja atbilst): Ne-
atbilst
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Uz 112 balstītās eCall automašīnas 
sistēmas apstrādāto datu saņēmēji 
ir atbilstoši publiskās drošības re-
aģēšanas punkti, ko nozīmējušas at-
tiecīgās valsts iestādes valstī, kuras 
teritorijā transportlīdzeklis atrodas, 
kuriem ir dotas pilnvaras pirmajiem 
saņemt un apstrādāt eCall izsau-
kumus uz vienoto Eiropas ārkārtas 
numuru 112. Papildu informācija (ja 
tāda ir pieejama): Neatbilst
(1) 1995. gada 24. oktobra Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktī-
va 95/46/EK par indivīdu aizsar-
dzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu kustī-
bu (OJ L 281, 23.11.1995, 31. lpp.). 

(2) 2002. gada 12. jūlija Eiropas Par-
lamenta un Padomes direktīva 
2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātuma aizsardzī-
bu elektronisko sakaru sektorā 
(Direktīva par privātumu un elek-
troniskajiem sakariem) (OJ L 201, 
31.7.2002, 37. lpp.). 

(3) Direktīvu 95/46/EK nomaina 
2016. gada 27. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula 
2016/679 par fizisko personu aiz-
sardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu 
kustību (Vispārīgā datu aizsardzī-
bas regula) (OJ L 119, 4.5.2016, 
1. lpp.). Regula stājas spēkā 
2018. gada 25. maijā. 

Datu apstrādes shēma 
Uz 112 balstītā eCall automašīnas 
sistēma ir projektēta tā, lai nodroši-
nātu, ka dati, kas saglabāti sistēmas 
atmiņā, nebūtu pieejami ārpus sistē-
mas pirms eCall izsaukuma veikša-
nas. Papildu piezīmes (ja tādas ir): 
Neatbilst
Uz 112 balstītā eCall automašīnas 
sistēma ir projektēta tā, lai nodro-
šinātu, ka tā nav izsekojama un tās 
normālajā darbības stāvoklī netiktu 
veikta nekāda pastāvīga sekošana. 
Papildu piezīmes (ja tādas ir): Neat-
bilst

Uz 112 balstītā eCall automašīnas 
sistēma ir projektēta tā, lai nodroši-
nātu, ka dati sistēmas iekšējā atmi-
ņā tiktu automātiski un nepārtraukti 
dzēsti. 
Transportlīdzekļa atrašanās vietas 
dati nepārtraukti tiek pārrakstīti sis-
tēmas iekšējā atmiņā - tas ir nepie-
ciešams sistēmas normālai darbībai. 
Aktivitātes datu žurnāls uz 112 balstī-
tajā eCall automašīnas sistēmā tiek 
uzglabāts tikai tik ilgi, cik nepiecie-
šams, lai apstrādātu ārkārtas eCall 
izsaukumus, un jebkurā gadījumā ne 
ilgāk kā 13 stundas pēc brīža, kad 
ārkārtas eCall izsaukums ir uzsākts. 
Papildu piezīmes (ja tādas ir): Neat-
bilst
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Režīmi, kādos var izmantot datu 
subjekta tiesības
Datu subjektam (automašīnas īpaš-
niekam) ir tiesības piekļūt datiem, 
un, ja atbilst, pieprasīt ar viņu saistī-
to datu labošanu, dzēšanu vai bloķē-
šanu, ja šādu datu apstrāde neatbilst 
Direktīvas 95/46/EK nosacījumiem. 
Jebkādas trešās puses, kuriem dati 
ir izpausti, ir jāinformē par šādu la-
bošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, kas 
veikt saskaņā ar šo Direktīvu, ja vien 
tas nav neiespējami vai nav saistīts 
ar neproporcionāli lielām piepūlēm. 
Datu subjektam ir tiesības sūdzēties 
kompetentai datu aizsardzības iestā-
dei, ja datu subjekts uzskata, ka tā 
tiesības ir pārkāptas viņa personas 
datu apstrādes rezultātā. 
Sazinieties ar dienestu, kas ir at-
bildīgs par piekļuves pieprasījumu 
apstrādi (ja tāds pastāv): Neatbilst

Pan-European eCall sistēma

OOSEV069174L

� A tips

OOSEV069173L

� B tips

Pan-European eCall sistēmas ele-
menti, kas uzstādīti pasažieru noda-
lījumā:
(1) SOS poga
(2) LED

SOS poga: 
Vadītājs/pasažieris veic ārkārtas 
zvanu uz speciālu zvanu dienestu, 
nospiežot pogu.

LED: 
Sarkanā un zaļā LED iedegas uz 3 
sekundēm, kamēr aizdedzes slēdzis 
ir ieslēgtā pozīcijā. Pēc tam, sistēmai 
normāli darbojoties, tie izslēdzas. 
Ja pastāv sistēmas problēmas, LED 
deg sarkanā krāsā.
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Automātiskā negadījumu ziņošana

OPDE060053

Sistēmas darbība, ja 
notiek satiksmes nega-

dījums

Ārkārtas dienestiSavienojums ar Ārkārtas 
izsaukumu centrāli (ĀIC)

Pan-European eCall ierīce automātiski veic ārkārtas zvanu uz Ārkārtas iz-
saukumu centrāli (ĀIC), lai veiktu piemērotas glābšanas darbības, ja noticis 
automašīnas negadījums.
Kad tiek konstatēts negadījums, lai atbilstošu sniegtu ārkārtas dienesta pa-
kalpojumus un atbalstu, Pan-European eCall sistēma  automātiski pārraida 
negadījuma datus uz Ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC).
Tādā gadījumā ārkārtas izsaukumu nav iespējams pārtraukt, nospiežot SOS 
pogu, un Pan-European eCall sistēma paliek savienota, līdz ārkārtas dienes-
ta amatpersona, kas saņem izsaukumu, izbeidz ārkārtas izsaukumu.

Vieglos satiksmes negadījumos 
Pan-European eCall sistēma var ne-
veikt ārkārtas izsaukumu. Tomēr ār-
kārtas izsaukumu var veikt manuāli, 
nospiežot SOS pogu.

UZMANĪGI

Sistēmas darbība nav iespēja-
ma, ja netiek saņemtas mobilās 
pārraides un GPS un Galileo 
signāli.
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Manuāla negadījumu ziņošana

oosev069017l

Vadītājs vai pasažieris var manuāli veikt ārkārtas izsaukumu uz Ārkārtas iz-
saukumu centrāli (ĀIC), nospiežot SOS pogu, lai piezvanītu nepieciešama-
jiem ārkārtas dienestiem.
Ārkārtas dienestu izsaukumu, izmantojot Pan-European eCall sistēmu,  var 
atcelt, vēlreiz nospiežot SOS pogu 3 sekunžu laikā.
Kad ārkārtas izsaukums ir aktivizēts manuālā režīmā (lai sniegtu piemērotus 
ārkārtas pakalpojumus un atbalstu) Pan-European eCall sistēma automātiski 
pārraida satiksmes negadījuma datus vai datus par citu negadījumu Ārkārtas 
izsaukumu centrāles (ĀIC) amatpersonai.
Ja vadītājs vai pasažieris nejauši nospiež SOS pogu, to var atcelt, vēlreiz 
nospiežot pogu 3 sekunžu laikā.
Ja notiek satiksmes negadījums vai cits negadījums, lai aktivizētu ārkārtas 
izsaukumu manuālā režīmā, ir nepieciešams:

1. Apturēt automašīnu saskaņā ar 
satiksmes noteikumiem, lai nodro-
šinātu savu un citu satiksmes da-
lībnieku drošību;

2. Nospiest SOS pogu; kad tiek no-
spiesta SOS poga, tiek veikta ie-
kārtas reģistrēšana bezvadu te-
lefona sakaru tīklos, tiek ievākti 
minimāli dati par transportlīdzekli 
un tā atrašanās vietu saskaņā ar 
iekārtas tehniskajām prasībām. 
Pēc tam tiek veikts savienojums 
ar Pan-European eCall sistēmas 
amatpersonu, lai noskaidrotu iz-
saukuma iemeslus (apstākļus).

3. Pēc izsaukuma iemeslu noskaid-
rošanas Ārkārtas izsaukumu cen-
trāles (ĀIC) amatpersona nosūta 
ārkārtas dienestus un pabeidz ār-
kārtas izsaukumu.

Ja ārkārtas izsaukums nav veikts 
saskaņā ar augstāk aprakstīto pro-
cedūru, ārkārtas izsaukums tiks uz-
skatīts par kļūdainu.
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 BRĪDINĀJUMS

Pan-European eCall sistēmas 
avārijas elektrības padeve no 
akumulatora
• Pan-European eCall sistē-

mas akumulators nodrošina 
barošanu , ja automašīnas 
galvenais barošanas avots ir 
atslēgts sadursmes rezultātā.

• Pan-European eCall sistēmas 
akumulators ik pēc 3 gadiem 
ir jānomaina. Sīkākai informā-
cijai skatiet sadaļu “Apkopes 
grafiks” 7. nodaļā.

LED deg sarkanā krāsā (sistē-
mas darbības kļūme)
Ja LED deg sarkanā krāsā nor-
mālos braukšanas apstākļos, 
tas var norādīt uz Pan-Europe-
an eCall sistēmas darbības kļū-
mi. Tādā gadījumā nekavējoties 
nogādājiet Pan-European eCall 
sistēmu uz pārbaudi pie pilnva-
rota HYUNDAI izplatītāja. Pre-
tējā gadījumā Pan-European 
eCall sistēmas ierīces pareiza 
darbība nav garantēta. Automa-
šīnas īpašnieks uzņemas atbil-
dību par sekām, kuras izraisa 
minēto nosacījumu neievēroša-
na.

Patvaļīga demontēšana vai 
modificēšana
Pan-European eCall sistēma 
izsauc ārkārtas dienestus pa-
līdzības sniegšanai. Līdz ar to 
Pan-European eCall sistēmas 
patvaļīga demontēšana vai sis-
tēmas iestatījumu izmainīšana 
var ietekmēt jūsu braukšanas 
drošību. Turklāt tādā gadījumā 
sistēma var pat veikt kļūdainu 
ārkārtas zvanu uz Ārkārtas iz-
saukumu centrāli (ĀIC). Tādēļ 
mēs jūs lūdzam neveikt patva-
ļīgas izmaiņas jūsu automašīnā 
uzstādītās Pan-European eCall 
sistēmas aprīkojuma iestatīju-
mos un neļaut to darīt trešajām 
pusēm.
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AvĀRIJAS pIEDERuMI (JA IR ApRīKOTS) 
Jūsu automašīna ir aprīkota ar avāri-
jas piederumiem, kas ļauj reaģēt uz 
ārkārtas situācijām.

Ugunsdzēšamais aparāts 
Ja izcēlies neliels ugunsgrēks un jūs 
zināt, kā lietot ugunsdzēšami aparā-
tu, sekojiet zemāk aprakstītajai pro-
cedūrai.
1. Izvelciet drošības tapu ugunsdzē-

šamā aparāta augšpusē, kas no-
vērš nejaušas roktura nospieša-
nas iespēju.

2. Pavērsiet sprauslu uguns apakšē-
jās daļas virzienā.

3. Stāviet apmēram 2,5 m (8 pēdu) 
attālumā no uguns un nospiediet 
rokturi, lai darbinātu ugunsdzē-
šamo aparātu. Ja atlaižat rokturi, 
ugunsdzēšamās vielas padeve 
tiks pārtraukta.

4. Pārvietojiet sprauslu uz priekšu 
un atpakaļ gar uguns apakšējo 
daļu. Ja liekas, ka uguns ir izdzi-
sis, esiet uzmanīgi, jo tas var atkal 
iedegties.

Pirmās palīdzības komplekts 
Komplektā ietverti līdzekļi, kas ne-
pieciešami pirmās palīdzības snieg-
šanai, piemēram, šķēres, pārsēji un 
līmlente, u.c. 

Trīsstūra atstarotājs 
Novietojiet trīsstūra atstarotāju uz 
ceļa, lai brīdinātu piebraucošos 
transportlīdzekļus ārkārtas gadīju-
mos, piemēram, ja automašīna no-
vietota ceļa malā problēmu dēļ.

Riepu spiediena mērierīce (ja 
ir aprīkots) 
Riepas parasti zaudē daļu no gai-
sa ikdienas lietošanas procesā, un 
periodiski var būt nepieciešams tās 
papildus piepūst - parasti tas liecina 
nevis par cauru riepu, bet par normā-
lu nodilumu. Spiediens jāpārbauda, 
kad riepa ir auksta, jo riepas spie-
diens pieaug līdz ar temperatūru.

Lai pārbaudītu spiedienu, rīkojieties 
šādi:
1. Atskrūvējiet piepūšanas vārsta vā-

ciņu, kas atrodas uz riepas malas.
2. Piespiediet un turiet mērierīci pret 

riepas vārstu. Sākumā izplūdīs 
zināms gaisa daudzums, un tas 
turpinās plūst, ja stingri nepiespie-
dīsiet mērierīci.

3. Mērierīci aktivizē stingra piespie-
šana, neļaujot gaisam noplūst.

4. Nolasiet mērierīces rādīto riepas 
spiedienu, lai noteiktu, vai riepas 
spiediens ir zems vai augsts.

5. Noregulējiet riepas spiedienu sa-
skaņā ar noteikto vērtību. Skatiet 
8. nodaļas sadaļu “Riepas un rite-
ņi".

6. Atkal uzstādiet piepūšanas vārsta 
vāciņu.
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DzInēJA nODALīJuMS

OPDE070088/OPDE070001

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne/
Dzinēja dzeses šķidruma vāciņš

2. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne

3. Gaisa tīrītājs

4. Dzinēja eļļas līmeņa mērītājs

5. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš

6. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķid-
ruma tvertne

7. Drošinātāju bloks

8. Akumulators

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja noda-
lījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)
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OPDE070089

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne

2. Radiatora vāciņš

3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne

4. Gaisa tīrītājs

5. Dzinēja eļļas līmeņa mērītājs

6. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš

7. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķid-
ruma tvertne

8. Drošinātāju bloks

9. Akumulators

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja noda-
lījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

� Benzīna dzinējs (Smartstream G1.5)
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OOS078100

1. Dzinēja dzeses šķidruma tvertne/
Dzinēja dzeses šķidruma vāciņš

2. Drošinātāju bloks

3. Akumulators 

4. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne

5. Gaisa tīrītājs 

6. Dzinēja eļļas līmeņa mērītājs

7. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš

8. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķid-
ruma tvertne

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja noda-
lījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

� Dīzeļdzinējs (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)
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TEhnISKĀ ApKOpE
Veicot jebkādus apkopes vai pārbau-
des darbus, rīkojoties ļoti uzmanīgi, 
lai neizraisītu bojājumus automašīnai 
un netraumētu sevi. 
Mēs iesakām nogādāt transportlī-
dzekli uz apkopes un remontdarbu 
veikšanu pie pilnvarota HYUNDAI iz-
platītāja. Pilnvarots HYUNDAI izpla-
tītājs atbilst HYUNDAI noteiktajiem 
augstajiem servisa kvalitātes stan-
dartiem, kā arī saņem HYUNDAI teh-
nisko atbalstu, lai spētu nodrošināt 
augstu klientu apmierinātības līmeni.

Īpašnieka atbildība
Par tehnisko apkopi un dokumentā-
cijas saglabāšanu ir atbildīgs īpaš-
nieks. 
Jums ir jāuzglabā dokumenti, kas 
pierāda, ka automašīnai ir veikta at-
bilstošā tehniskā apkope saskaņā ar 
tehniskās apkopes grafiku, kas no-
rādīts nākamajās lappusēs. Šī infor-
mācija ir nepieciešama, lai pierādītu, 
ka ir izpildītas automašīnas garantijai 
noteiktās tehniskās apkopes prasī-
bas. 

Detalizēta informācija par garantiju ir 
atrodama jūsu automašīnas servisa 
pasē.
Netiek segti remontdarbi un pielāgo-
šanas darbi, kas nepieciešami nepa-
reizi veiktas apkopes vai neveiktas 
apkopes rezultātā.

Brīdinājumi attiecībā uz īpaš-
nieka veikto tehnisko apkopi
Nepietiekama, nepareiza vai neat-
bilstoša tehniskā apkope var izrai-
sīt jūsu automašīnas ekspluatācijas 
problēmas, kas var izraisīt automa-
šīnas bojājumus, negadījumu vai 
traumas. Šajā nodaļā sniegtas ins-
trukcijas tikai attiecībā uz tehniskās 
apkopes darbiem, kuras var veikt 
pats lietotājs. 
Dažas procedūras var veikt tikai piln-
varots HYUNDAI izplatītājs, izmanto-
jot īpašus darbarīkus.
Neveiciet nekādas automašīnas mo-
difikācijas. Modifikāciju veikšana var 
negatīvi ietekmēt jūsu automašīnas 
sniegumu, drošību vai kalpošanas 
mūžu, turklāt tas var būt uzskatāms 
par automašīnas ierobežotās garan-
tijas nosacījumu pārkāpumu.

PIEZĪME

Nepareiza īpašnieka veiktā teh-
niskā apkope garantijas perioda 
laikā var ietekmēt garantijas segu-
mu. Sīkākai informācijai izlasiet 
atsevišķo Servisa pasi, kas piegā-
dāta kopā ar automašīnu. Ja jums 
ir šaubas vai jautājumi par jebkā-
dām tehniskās apkopes procedū-
rām, lūdziet, lai tās veic pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs.
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īpAšnIEKA vEIKTĀ TEhnISKĀ ApKOpE

 BRĪDINĀJUMS

Tehniskās apkopes veikšana 
automašīnai var būt bīstama. 
Ja jums trūkst zināšanas un 
pieredze vai piemērotie darba-
rīki un aprīkojums, lai veiktu 
nepieciešamos darbus, lūdziet, 
lai to izdara pilnvarots HYUN-
DAI izplatītājs. Tehniskās apko-
pes darbu veikšanai OBLIGĀTI 
jāievēro šādi drošības pasāku-
mi:
• Novietojiet automašīnu stāvē-

šanai uz līdzenas zemes, pār-
vietojiet pārslēgsviru pozīcijā 
P (Stāvvieta) (automātiskās 
ātrumkārbas / divsajūgu āt-
rumkārbas automašīnai), 
aktivizējiet stāvbremzi un 
pārvietojiet aizdedzes slēdzi 
pozīcijā LOCK/OFF (Bloķēts/
Izslēgts).

• Bloķējiet riepas (priekšā un 
aizmugurē), lai novērstu auto-
mašīnas pārvietošanos.
Novelciet vaļīgu apģērbu vai 
rotaslietas, kas varētu ieķer-
ties kustīgajās detaļās.

• Ja apkopes darbu laikā ne-
pieciešams darbināt dzinēju, 
dariet to ārpus telpām vai labi 
ventilētā zonā.

• Nodrošiniet, lai akumulatora 
un ar degvielu saistītu deta-
ļu tuvumā nerastos liesmas, 
dzirksteles vai dūmi.

Zemāk ir uzskaitītas automašīnas 
pārbaudes, kuras jāveic īpašniekam 
vai pilnvarotam HYUNDAI izplatītā-
jam atbilstoši norādītajam pārbaužu 
veikšanas biežumam, lai nodrošinā-
tu drošu un uzticamu automašīnas 
darbību.
Jebkādi negatīvi apstākļi ir nekavējo-
ties jānorāda jūsu izplatītājam.
Šīs Īpašnieka veiktās tehniskās ap-
kopes ietvaros veiktās pārbaudes 
parasti nesedz garantija, un no jums 
var iekasēt maksu par darbu un iz-
mantotajām detaļām un smērvielām.
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 BRĪDINĀJUMS

Dīzeļdegvielas dzinējs
Nedrīkst veikt iesmidzināša-
nas sistēmas manipulācijas 
vai modifikācijas, darbinot dī-
zeļdegvielas dzinēju vai 30 se-
kunžu laikā pēc dīzeļdegvielas 
dzinēja izslēgšanas. Pēc dīzeļ-
degvielas dzinēja apturēšanas, 
augstspiediena sūknis, augst-
spiediena caurules, sliede un 
iesmidzinātāji joprojām atrodas 
zem  augsta spiediena.
Ja noplūst degviela, var tikt 
izraisītas smagas traumas. Dī-
zeļdegvielas dzinēja darbības 
laikā cilvēkiem, kuriem ir im-
plantēts mākslīgs sirds elek-
trokardiostimulators, jāuzturas 
vismaz 30 cm attālumā no ECU 
vai vadojuma. Elektroniskās 
dzinēja vadības sistēmas aug-
stā strāva var ģenerēt ievēroja-
mu magnētisko lauku.

Īpašnieka veiktās tehniskās 
apkopes grafiks
Uzpildot degvielu:
• Pārbaudiet motoreļļas līmeni.
• Pārbaudiet dzeses šķidruma līmeni 

dzinēja dzeses šķidruma tvertnē.
• Pārbaudiet priekšējā aizsargstikla 

mazgātāju šķidruma līmeni.
• Pārbaudiet, vai riepu piepūšanas 

spiediens ir atbilstošs.

 BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties, pārbaudot dzinē-
ja dzeses šķidruma līmeni, ja 
dzinējs ir uzkarsis. Pārbaudes 
laikā dzesēšanas šķidrumu var 
izpūst no atveres, izraisot sma-
gus apdegumus un citas trau-
mas.

Lietojot automašīnu:
• Pievērsiet uzmanību jebkādām iz-

plūdes sistēmas trokšņa izmaiņām 
vai jebkādām izplūdes gāžu sma-
kām automašīnas iekšpusē.

• Pievērsiet uzmanību stūres vib-
rācijām. Pievērsiet uzmanību, ja 
stūrēšanai nepieciešams lielāks 
spēks, vai ja stūre ir kļuvusi vaļīga, 
vai ja ir mainījusies stūres pozīcija, 
pie kuras automašīna brauc taisni 
uz priekšu.

• Pievērsiet uzmanību, ja jūsu au-
tomašīna nepārtraukti nedaudz 
pagriežas vai “velk” uz vienu pusi, 
braucot pa līdzenu ceļu.

• Apturot automašīnu, ieklausieties 
un pievērsiet uzmanību neparas-
tiem trokšņiem, faktam, ka auto-
mašīna “velk” uz vienu pusi, ne-
pieciešams dziļāk nospiest bremžu 
pedāli, vai arī bremžu pedāli paliek 
grūtāk nospiest.

• Ja konstatējat izslīdēšanu vai iz-
maiņas transmisijas darbībā, pār-
baudiet transmisijas šķidruma lī-
meni.
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• Pārbaudiet automātiskās ātrum-
kārbas / divsajūgu ātrumkārbas 
funkciju P (Stāvvieta).

• Pārbaudiet stāvbremzi.
• Pārbaudiet šķidruma noplūdes 

zem automašīnas (ūdens pilēšana 
no gaisa kondicionēšanas sistē-
mas lietošanas laikā vai pēc lieto-
šanas ir normāla).

Vismaz reizi mēnesī:
• Pārbaudiet dzeses šķidruma līmeni 

dzinēja dzeses šķidruma tvertnē.
• Pārbaudiet visu ārējo gaismu dar-

bību, tostarp apstāšanās gaismas, 
pagrieziena signālus un mirgojo-
šās brīdinājuma gaismas.

• Pārbaudiet visu riepu piepūšanas 
spiedienu, tostarp arī rezerves rie-
pai, pārbaudiet, vai riepas nav no-
dilušas, tām nav konstatējams ne-
vienmērīgs nodilums, vai tās nav 
bojātas.

• Pārbaudiet, vai riteņu stiprinājuma 
uzgriežņi nav vaļīgi.

Vismaz divreiz gadā: (t.i., katru 
pavasari un rudeni)
• Pārbaudiet, vai radiatora, sildītāja 

un gaisa kondicionēšanas šļūte-
nēm nav noplūžu vai bojājumu.

• Pārbaudiet priekšējā aizsargstikla 
smidzināšanas un tīrītāju darbību. 
Notīriet stikla tīrītāju slotiņas, iz-
mantojot tīru drānu, kas piesūcinā-
ta ar mazgāšanas šķidrumu.

• Pārbaudiet, vai priekšējie lukturi ir 
izlīdzināti.

• Pārbaudiet slāpētāju, izplūdes 
caurules, aizsargus un skavas.

• Pārbaudiet, vai drošības siksnas 
pareizi darbojas un nav nodilušas.

Vismaz reizi gadā: 
• Notīriet virsbūves un durvju note-

ces atveres.
• Ieeļļojiet durvju eņģes un dzinēja 

pārsega eņģes.
• Ieeļļojiet durvju un pārsega slēdze-

nes un slēgus.
• Ieeļļojiet durvju gumijas blīves.
• Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas 

sistēmu.
• Pārbaudiet un ieeļļojiet automātis-

kās ātrumkārbas sakabi un vadī-
bas elementus.

• Notīriet akumulatoru un spailes.
• Pārbaudiet bremžu šķidruma līme-

ni.

PDe MHEV-Latvian.indb   9 2020-07-07   �� 7:49:34



7-10

Apkope    

GRAfIKĀ nOTEIKTIE TEhnISKĀS ApKOpES DARbI
Izpildiet normālo tehniskās apkopes grafiku, ja automašīna parasti tiek lietota apstākļos, kas neatbilst zemāk uzskai-
tītajiem. 
Ja atbilst kāds no zemāk uzskaitītajiem apstākļiem, nepieciešams izpildīt Tehnisko apkopi, braucot ekstremālos aps-
tākļos. 
• Atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, mazāki par 8 km (5 jūdzēm) pie normālas temperatūras vai mazāki par 16 km 

(10 jūdzēm) pie temperatūras zem nulles.
• Ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu nobraukšana ar mazu ātrumu
• Braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, grants ceļiem vai ceļiem, kas noklāti ar sāli
• Braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi korozīvi materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā
• Braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
• Atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu, vai braukšana pa kalnu ceļiem
• Piekabes vilkšana vai furgona izmantošana, vai jumta statīva izmantošana
• Patruļas automašīnas, taksometra darbība, vai cita veida komerciāla transportlīdzekļu vilkšana
• Braukšana, pārsniedzot 170 km/h (106 jūdzes stundā)
• Bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža apstāšanās un braukšanas atsākšana
• Dzinēja eļļas, kuru lietošana nav ieteicama (minerāleļļa, daļēji sintētiskā, viskozitātes līmenis)

Ja jūsu automašīna tiek ekspluatēta minētajos apstākļos, pārbaudes, detaļu nomaiņas un izpildes jāveic biežāk nekā 
norādīts Normālajā tehniskās apkopes grafikā. Kad ir pagājuši periodi vai nobraukti attālumi, kas parādīti tabulā, tur-
piniet ievērot norādītos apkopes intervālus.
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Apkope

Normālais tehniskās apkopes grafiks (benzīna dzinējs, Eiropai)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Piedziņas siksnas *1
Vispirms pārbaudiet pēc 90 000 km (60 000 jūdzēm) vai 72 mēnešiem,

un pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdzēm) 
vai 24 mēnešiem

MHEV (viegla hibrīda) 
siksna

Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV Pārbaudiet pēc 10 000 km (6 200 jūdzēm) vai reizi 12 mēnešos 

nomainiet ik pēc 100 000 km (62 000 jūdzēm) vai 84 mēnešiemSmartstream G1.5 
T-GDI (48V) MHEV *2

Motoreļļa un motoreļ-
ļas filtrs ** *2

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

Nomainiet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdzēm) vai 12 mēnešiem

Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV

Nomainiet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdzēm) vai 12 mēnešiem

Smartstream G1.5 Nomainiet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdzēm) vai 12 mēnešiem

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

** : Jāveic regulāra motoreļļas līmeņa pārbaude un apkope. Darbība ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt dzinēja bojājumus, un šādus 
bojājumus nesedz garantija.

*1 : Pārbaudiet piedziņas siksnas spriegotāju, vadošo rullīti un maiņstrāvas ģeneratora rullīti, ja nepieciešams, labojiet vai nomainiet.

*2 : Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km (350 jūdzēm) vai pirms došanās tālā braucienā.
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Apkope    

Normālais tehniskās apkopes grafiks (benzīna dzinējs, Eiropai) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Degvielas piedevas *3 Papildiniet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdzēm) vai 12 mēnešiem

Starpdzesētājs, ieejas/iz-
ejas šļūtene, gaisa ieplūdes 
šļūtene 

T-GDI (48V MHEV) Pārbaudiet ik pēc 15 000 (10 000 jūdzēm)

Gaisa tīrītāja filtrs I R I R I R I R

Aizdedzes sveces
T-GDI (48V MHEV) Nomainiet ik pēc 75 000 km (50 000 jūdzēm) *4 vai 60 mēnešiem

Smartstream G1.5 Nomainiet ik pēc 160,000 km (100,000 jūdzēm) *4

vai 120 mēnešiem

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*3 : Ja nav pieejama labas kvalitātes degviela, kas atbilst Eiropas Degvielas standartiem (EN228), vai līdzvērtīga degviela, kas ietver degvielas 
piedevas, tad ieteicams izmantot vienu degvielas piedevas pudeli. Degvielas piedevas varat iegādāties no sava pilnvarotā HYUNDAI izplatī-
tāja, kurš jums sniegs arī informāciju par to lietošanu. Nelietojiet citas piedevas.

*4 : Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.
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Apkope

Normālais tehniskās apkopes grafiks (benzīna dzinējs, Eiropai) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Tvaika šļūtene un degvielas piltuves vāciņš I I I I

Degvielas tvertnes gaisa filtrs I I I I

Degvielas filtrs *5 I I I I I I I I

Degvielas vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I

Dzesēšanas sistēma

Katru dienu pārbaudiet “Dzeses šķidruma līmeni un noplūdes”.
Vispirms pārbaudiet pēc 60 000 km (40 000 jūdzēm) vai 48 mēnešiem,

un pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdzēm) 
vai 24 mēnešiem

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*5 : Tiek uzskatīts, ka degvielas filtram apkope nav nepieciešama, tomēr ieteicams veikt periodisku pārbaudi, jo šis apkopes grafiks ir atkarīgs no 
degvielas kvalitātes. Ja ir būtiskas problēmas, piemēram, degvielas plūsmas ierobežojums, spiediena pieaugums, jaudas zudums, apgrūti-
nāta startēšana, u.c., nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un plašākai informācijai konsultējieties ar pilnvarotu HYUNDAI 
izplatītāju.

PDe MHEV-Latvian.indb   13 2020-07-07   �� 7:49:34



7-14

Apkope    

Normālais tehniskās apkopes grafiks (benzīna dzinējs, Eiropai) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Dzinēja dzeses šķidrums *6

Vispirms pārbaudiet pēc 210 000 km (140 000 jūdzēm) 
vai 10 mēnešiem, un

pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdzēm) 
vai 24 mēnešiem *7

Akumulatora stāvoklis I I I I I I I I

Bremžu vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I I I I I

Stāvbremze (ja ir aprīkots) I I I I I I I I

Bremžu/sajūga šķidrums R R R R R R R R

Diska bremzes un uzlikas I I I I I I I I

Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi I I I I I I I I

Riepa (spiediens un protektoru nodilums) I I I I I I I I

Priekšējās piekares lodveida šarnīri I I I I I I I I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*6 : Pievienojot dzeses šķidrumu, izmantojiet tikai dejonizētu ūdeni vai mīkstu ūdeni, neiemaisiet rūpnīcā iepildītajā dzeses šķidrumā cietu ūdeni. 
Nepareizs dzeses šķidruma maisījums var izraisīt nopietnas darbības kļūdas vai dzinēja bojājumus.

*7 : Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.
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Apkope

Normālais tehniskās apkopes grafiks (benzīna dzinējs, Eiropai) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Gaisa kondicionētāja dzesētājs I I I I I I I I

Gaisa kondicionētāja kompresors I I I I I I I I

Klimata kontroles gaisa filtrs R R R R R R R R

Manuālās transmisijas šķidrums *8 I I I I

iMT sistēmas pievada šķidrums R R R R R R R R

iMT sistēmas sajūgs  caurule un vads I I I I I I I I

Divsajūgu transmisijas šķidrums *8 I I I I

Automātiskās transmisijas šķidrums Nav nepieciešama pārbaude, apkope

Izplūdes sistēma I I I I I I I I

Pan-european eCall sistēmas akumulators (ja ir 
aprīkots) Nomainiet ik pēc 3 gadiem

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*8 : Manuālās transmisijas un dubultā sajūga transmisijas šķidrums ir jānomaina katru reizi, kad transmisija ir tikusi iegremdēta ūdenī.
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Apkope    

Tehniskā apkope, ekspluatāciju veicot ekstremālos apstākļos vai ar zemu kilometrāžu (benzīna 
dzinējs, Eiropai) 
Automašīnām, kas galvenokārt tiek lietotas ekstremālos apstākļos vai zemas kilometrāžas ekspluatācijas apstākļos, 
šādiem elementiem tehniskā apkope jāveic biežāk. Atbilstošie apkopes intervāli ir norādīti zemāk redzamajā tabulā.
R : Nomainīt     I : Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

Apkopes elements Apkopes 
darbība Apkopes intervāli Braukšanas apstākļi

Motoreļļa un motoreļļas 
filtrs

T-GDI (48V MHEV) R Nomainiet ik pēc 7 500 km 
(4 500 jūdzēm) vai 6 mēnešiem A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, K, L
1.5 MPI R Nomainiet ik pēc 7 500 km 

(4 500 jūdzēm) vai 6 mēnešiem

Gaisa tīrītāja filtrs R Nomainiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, E

Aizdedzes sveces R Nomainiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa B, H

Stūres mehānisms, saite un putekļu aizsargi I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G

Priekšējās piekares lodveida šarnīri I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G

Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotori I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, G, H

Stāvbremze (ja ir aprīkots) I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, G, H

Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G, H, I
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Apkope

Apkopes elements Apkopes 
darbība Apkopes intervāli Braukšanas apstākļi

Klimata kontroles gaisa filtrs R Nomainiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, E, G

Manuālās transmisijas šķidrums R Ik pēc 120 000 km 
(80 000 jūdzēm) C, D, E, F, G, H, I, J

Automātiskās transmisijas šķidrums R 90 000 km (60 000 jūdzes) A, C, D, E, F, G, H, I, J

Dubultā sajūga transmisijas šķidrums R Ik pēc 120 000 km 
(80 000 jūdzēm) C, D, E, F, G, H, I, J

Ekstremāli braukšanas apstākļi
A: atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, kas mazāki par 8 km 

(5 jūdzēm) normālā temperatūrā vai mazāki par 16 km (10 
jūdzēm) temperatūrā zem nulles.

B: ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu no-
braukšana ar mazu ātrumu.

C: braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, 
grants ceļiem vai ceļiem, kas pārklāti ar sāli.

D: braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi korozīvi 
materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā

E: braukšana ļoti putekļainos apstākļos
F: braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
G: atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu vai braukšana 

pa kalnu ceļiem.
H: piekabes vilkšana vai furgona izmantošana, vai jumta statīva 

izmantošana
I: patruļas automašīnas, taksometra, komerciāla transportlī-

dzekļa darbība, vai transportlīdzekļu vilkšana
J: braukšana, pārsniedzot 170 km/h (106 jūdzes stundā)
K: bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža apstā-

šanās un braukšanas atsākšana
L: dzinēja eļļas, kuru lietošana nav ieteicama (minerāleļļa, daļēji 

sintētiskā, viskozitātes līmenis)
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Apkope    

Normālais tehniskās apkopes grafiks (dīzeļdegvielas dzinējs, Eiropa)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Piedziņas siksnas *1
Vispirms pārbaudiet pēc 90 000 km (60 000 jūdzēm) vai 48 mē-

nešiem, un pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km 
(20 000 jūdzēm) vai 24 mēnešiem

Taimera siksna
Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

Pārbaudiet ik pēc 120 000 km (80 000 jūdzēm), 
nomainiet ik pēc 240 000 km (160 000 jūdzēm)

Taimera siksnas sistēma 
(eļļas siksna, spriegotājs, 
vadošais rullītis)

Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

nomainiet ik pēc 240 000 km (160 000 jūdzēm)

Motoreļļa un motoreļļas filtrs ** *2 *3 *4 R R R R R R R R

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

** : Jāveic regulāra motoreļļas līmeņa pārbaude un apkope. Darbība ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt dzinēja bojājumus, un šādus 
bojājumus nesedz garantija.

*1 : Pārbaudiet piedziņas siksnas spriegotāju, vadošo rullīti un maiņstrāvas ģeneratora rullīti, ja nepieciešams, labojiet vai nomainiet.

*2 : Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km (350 jūdzēm) vai pirms došanās tālā braucienā.

*3 : Apkopes grafiks ir atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas ir spēkā tikai tad, ja tiek lietota piemērota degviela <"EN590 vai līdzvērtīga">. Ja dī-
zeļdegvielas specifikācijas neatbilst EN590, tā ir jānomaina saskaņā ar apkopi ekstremāliem lietošanas apstākļiem.

*4 : Ja ieteiktā eļļa nav pieejama, nomainiet motoreļļu un motoreļļas filtru ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem.
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Normālais tehniskās apkopes grafiks (dīzeļdegvielas dzinējs, Eiropa) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Gaisa tīrītāja filtrs I R I R I R I R

Degvielas vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I I I I I

Degvielas filtra kasetne *5 I R I R I R I R

Dzesēšanas sistēma
Katru dienu pārbaudiet “Dzeses šķidruma līmeni un noplūdes”.

Vispirms pārbaudiet pēc 60 000 km (40 000 jūdzēm) vai 48 mēnešiem, 
un pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdzēm) vai 24 mēnešiem

Dzinēja dzeses šķidrums *6 Vispirms pārbaudiet pēc 210 000 km (120 000 jūdzēm) vai 10 mēnešiem, un
pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdzēm) vai 24 mēnešiem *7

Akumulatora stāvoklis I I I I I I I I

Bremžu vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I I I I I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*5 : Apkopes grafiks ir atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas ir spēkā tikai tad, ja tiek lietota piemērota degviela <"EN590 vai līdzvērtīga">. Ja 
dīzeļdegvielas specifikācijas neatbilst EN590, tā jānomaina biežāk. Ja ir būtiskas drošības problēmas, piemēram, degvielas plūsmas iero-
bežojums, spiediena pieaugums, jaudas zudums, apgrūtināta startēšana, u.c., nekavējoties nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no apkopes 
grafika. Sīkākai informācijai iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

*6 : Pievienojot dzeses šķidrumu, izmantojiet tikai dejonizētu ūdeni vai mīkstu ūdeni, neiemaisiet rūpnīcā iepildītajā dzeses šķidrumā cietu ūdeni. 
Nepareizs dzeses šķidruma maisījums var izraisīt nopietnas darbības kļūdas vai dzinēja bojājumus.

*7 : Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.
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Normālais tehniskās apkopes grafiks (dīzeļdegvielas dzinējs, Eiropa) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Stāvbremze (ja ir aprīkots) I I I I I I I I

Bremžu/sajūga šķidrums R R R R R R R R

Diska bremzes un uzlikas I I I I I I I I

Bremžu vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I I I I I

Stūres mehānisms, saite un putekļu aizsargi I I I I I I I I

Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi I I I I I I I I

Riepa (spiediens un protektoru nodilums) I I I I I I I I

Priekšējās piekares lodveida šarnīri I I I I I I I I

Gaisa kondicionētāja dzesētājs I I I I I I I I

Gaisa kondicionētāja kompresors I I I I I I I I

Klimata kontroles gaisa filtrs R R R R R R R R

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.
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Normālais tehniskās apkopes grafiks (dīzeļdegvielas dzinējs, Eiropa) (turp.)

APKOPES 
INTERVĀLI

APKOPES 
ELEMENTS

Mēneši 24 48 72 96 120 144 168 192

Jūdzes × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Manuālās transmisijas šķidrums *8 I I I I

iMT sistēmas pievada šķidrums R R R R R R R R

iMT sistēmas sajūgs  caurule un vads I I I I I I I I

Divsajūgu transmisijas šķidrums *8 I I I I

Izplūdes sistēma I I I I I I I I

Pan-european eCall sistēmas akumulators (ja ir 
aprīkots) Nomainiet ik pēc 3 gadiem

Karbamīda šķīduma vadi, šļūtenes un savienojumi I I I I I I I I

Karbamīda šķīduma tvertnes vāciņš I I I I I I I I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*8 : Manuālās transmisijas un dubultā sajūga transmisijas šķidrums ir jānomaina katru reizi, kad transmisija ir tikusi iegremdēta ūdenī.
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Tehniskā apkope, ja transportlīdzeklis tiek lietots ekstremālos apstākļos un ar zemas kilometrā-
žas apstākļos (dīzeļdegvielas dzinējs, Eiropa) 
Automašīnām, kas galvenokārt tiek lietotas ekstremālos apstākļos vai zemas kilometrāžas ekspluatācijas apstākļos, šādiem elementiem tehnis-
kā apkope jāveic biežāk. Atbilstošie apkopes intervāli ir norādīti zemāk redzamajā tabulā.

R : Nomainīt     I : Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

Apkopes elements Apkopes 
darbība Apkopes intervāli Braukšanas apstākļi

Motoreļļa un motoreļļas filtrs R Nomainiet ik pēc 15 000 km 
(10 000 jūdzēm) vai 12 mēnešiem

A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K

Gaisa tīrītāja filtrs R Nomainiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, E

Stūres mehānisms, saite un putekļu aizsargi I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G

Priekšējās piekares lodveida šarnīri I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G

Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotori I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, G, H

Stāvbremze (ja ir aprīkots) I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, G, H

Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi I Pārbaudiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, D, E, F, G, H, I

Klimata kontroles gaisa filtrs R Nomainiet biežāk 
atkarībā no stāvokļa C, E, G

Manuālās transmisijas šķidrums R Ik pēc 120 000 km 
(80 000 jūdzēm) C, D, E, F, G, H, I, J
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Apkopes elements Apkopes 
darbība Apkopes intervāli Braukšanas apstākļi

Dubultā sajūga transmisijas šķidrums R Ik pēc 120 000 km 
(80 000 jūdzēm) C, D, E, F, G, H, I, J

Ekstremāli braukšanas apstākļi
A: atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, kas mazāki par 8 km 

(5 jūdzēm) normālā temperatūrā vai mazāki par 16 km (10 
jūdzēm) temperatūrā zem nulles.

B: ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu no-
braukšana ar mazu ātrumu.

C: braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, 
grants ceļiem vai ceļiem, kas pārklāti ar sāli.

D: braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi korozīvi 
materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā

E: braukšana ļoti putekļainos apstākļos
F: braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
G: atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu vai braukšana 

pa kalnu ceļiem.
H: piekabes vilkšana vai furgona izmantošana, vai jumta statīva 

izmantošana.
I: patruļas automašīnas, taksometra, komerciāla transportlī-

dzekļa darbība, vai transportlīdzekļu vilkšana
J: braukšana, pārsniedzot 170 km/h (106 jūdzes stundā)
K: bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža ap-

stāšanās un braukšanas atsākšana, braucot mazāk nekā 
15 000 km gadā.
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GRAfIKĀ IETvERTO TEhnISKĀS ApKOpES ELEMEnTu pASKAIDROJuMS
Motoreļļa un filtrs
Motoreļļa un filtrs ir jānomaina apko-
pes grafikā norādītajos intervālos. Ja 
automašīna tiek lietota ekstremālos 
apstākļos, nepieciešama biežāka eļ-
ļas un filtra maiņa.

Piedziņas siksnas
Pārbaudiet, vai kāda piedziņas siks-
na nav sagriezta, plīsusi, pārāk no-
dilusi vai piesūkusies ar eļļu, nomai-
niet to, ja nepieciešams. Piedziņas 
siksnām ir periodiski jāpārbauda 
spriegums, pēc nepieciešamības jā-
noregulē.

UZMANĪGI

Pirms siksnas pārbaudes pār-
vietojiet aizdedzes slēdzi blo-
ķētā/izslēgtā vai ACC pozīcijā.

Degvielas filtrs (kasetne)
Piesārņots degvielas filtrs var iero-
bežot automašīnas ātrumu, bojāt 
emisiju sistēmu un izraisīt startēša-
nas problēmas. Ja degvielas tver-
tnē ir uzkrājies būtisks svešķermeņu 
daudzums, jāveic degvielas filtra no-
maiņa. 
Uzstādot jaunu degvielas fltru, da-
žas minūtes darbiniet dīzeļdegvielas 
dzinēju, un pārbaudiet, vai savieno-
jumiem nav konstatējamas noplū-
des. Mēs iesakām nogādāt degvie-
las filtru uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja. 

Degvielas vadi, degvielas šļū-
tenes un savienojumi
Pārbaudiet degvielas vadu, degvie-
las šļūteņu un savienojumu noplūdes 
vai bojājumus. Ieteicams, lai deg-
vielas vadus, degvielas šļūtenes un 
savienojumus nomainītu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs.

Tvaika šļūtene un degvielas 
piltuves vāciņš
Tvaika šļūtene un degvielas uzpildes 
vāciņš ir jāpārbauda saskaņā ar ap-
kopes grafikā norādītajiem intervā-
liem. Pārliecinieties, ja jaunā tvaika 
šļūtene vai degvielas uzpildes vāciņš 
ir pareizi uzstādīts.

Vakuuma kartera ventilācijas 
šļūtenes (ja ir aprīkots)
Pārbaudiet, vai uz šļūteņu virsmas 
nav konstatējamas uzkaršanas un/
vai mehānisku bojājumu pazīmes. 
Cieta un viegli lūstoša gumija, plai-
sas, plīsumi, griezumi, noberumi un 
piebriešana liecina par nolietojumu. 
Īpaši uzmanīgi jāpārbauda šļūteņu 
virsmas, kas atrodas vistuvāk siltu-
ma avotiem, piemēram, izplūdes ko-
lektoram.
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Pārbaudiet šļūtenes izvietojumu un 
pārliecinieties, ka šļūtenes nenonāk 
saskarsmē ar siltuma avotiem, asām 
šķautnēm vai kustīgiem komponen-
tiem, kas var izraisīt siltuma radītus 
bojājumus vai mehānisku nodilumu. 
Pārbaudiet visus šļūteņu savienoju-
mus, piemēram, skavas un sakabes, 
un pārliecinieties, ka tie ir stingri un 
nav konstatējamas noplūdes. Šļūte-
nes ir nekavējoties jānomaina, ja tiek 
konstatētas nodiluma vai bojājumu 
pazīmes.

Gaisa tīrītāja filtrs
Ieteicams, lai gaisa tīrītāja filtru no-
mainītu pilnvarots HYUNDAI izplatī-
tājs.

Aizdedzes sveces (benzīna 
dzinējiem)
Pārliecinieties, ka uzstādītās jaunās 
aizdedzes sveces atbilst pareizajam 
siltuma diapazonam.

 BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet atvienot un pārbau-
dīt aizdedzes sveces, kamēr 
dzinējs ir karsts. Tā varat gūt 
apdegumus.

Dzesēšanas sistēma
Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas 
komponentus, piemēram, radiatoru, 
dzeses šķidruma tvertni, šļūtenes un 
savienojumus, pārliecinoties, ka tie 
nav bojāti un tiem nav noplūdes. No-
mainiet bojātās detaļas.

Dzinēja dzeses šķidrums
Dzeses  šķidrums  ir  jānomaina  ap-
kopes grafikā norādītajos intervālos.

Automātiskās ātrumkārbas 
šķidrums (ja ir aprīkots)
Automātiskās pārnesumkārbas šķid-
rums nav jāpārbauda parastas lieto-
šanas apstākļos.
Iesakām uzticēt automātiskās pārne-
sumkārbas šķidruma nomaiņu piln-
varotam HYUNDAI izplatītājam sa-
skaņā ar tehniskās apkopes grafiku.

i Informācija 
Automātiskās transmisijas šķidrums 
ir sarkanā krāsā, kad tas ir jauns. 
Braukšanas laikā automātiskās pār-
nesumkārbas šķidrums kļūs tumšāks. 
Tas ir normāli. Tas nav jānomaina, 
ņemot vērā krāsas maiņu.
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PIEZĪME

Specifikācijām neatbilstoša šķid-
ruma lietošana var izraisīt pārne-
sumkārbas darbības traucējumus 
un kļūmi.
Lietojiet tikai specifikācijās norā-
dīto automātiskās pārnesumkār-
bas šķidrumu. 
(Skatiet “Ieteiktās smērvielas” 8. 
nodaļā.)

Manuālās transmisijas šķid-
rums (ja ir aprīkots)
Pārbaudiet manuālās transmisijas 
šķidrumu saskaņā ar tehniskās ap-
kopes grafiku.

Divsajūgu transmisijas šķid-
rums (ja ir aprīkots)
Pārbaudiet divsajūgu transmisijas 
šķidrumu saskaņā ar tehniskās ap-
kopes grafiku.

Bremžu šļūtenes un vadi
Vizuāli pārbaudiet, vai elementi ir 
pareizi montēti vai tie nav nobrāzti, 
plīsuši, nolietojušies, kā arī vizuā-
li pārbaudiet iespējamās noplūdes. 
Nekavējoties nomainiet nolietojušās 
vai bojātās detaļas.

Bremžu/sajūga šķidrums (ja ir 
aprīkots)
Pārbaudiet bremžu/sajūga šķidruma 
līmeni bremžu šķidruma tvertnē. Lī-
menim jāatrodas starp MIN (minimā-
lo) un MAX (maksimālo) zīmēm uz 
tvertnes sāna. Izmantojiet tikai hid-
raulisko bremžu šķidrumu, kas atbilst 
DOT 3 vai DOT 4 specifikācijai.

Stāvbremze
Pārbaudiet stāvbremžu sistēmu, to-
starp stāvbremžu sviru un vadus. 

Bremžu uzlikas, suporti un 
rotori
Pārbaudiet, vai uzlikas nav pārāk 
nodilušas, diski nav nolietojošies, un 
suportiem nav konstatējama šķidru-
ma noplūde.
Sīkāku informāciju par disku pārbau-
di vai uzliku nodiluma robežu varat 
atrast HYUNDAI interneta vietnē.
(http://service.hyundai-motor.com)

Piekares montāžas skrūves
Pārbaudiet, vai piekares savienojumi 
nav vaļīgi vai bojāti. Pievelciet līdz 
norādītajam griezes momentam.
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Stūres mehānisma turētājs, 
sakabe un putekļu aizsargi/
apakšējais lodveida šarnīrs
Kamēr automašīna ir apturēta, un 
dzinējs ir izslēgts, pārbaudiet, vai 
stūre nav pārāk vaļīga.
Pārbaudiet, vai sakabe nav saliekta 
vai bojāta. Pārbaudiet, vai putekļu 
aizsargi un lodveida šarnīri nav bojā-
ti, plīsuši vai nolietojušies. Nomainiet 
bojātās detaļas.

Piedziņas vārpstas un putekļu 
aizsargi
Pārbaudiet, vai piedziņas vārpstas, 
putekļu aizsargi un skavas nav plīsu-
šas, nolietojušās vai bojātas. Nomai-
niet bojātās detaļas un, ja nepiecie-
šams, ieeļļojiet no jauna.

Gaisa kondicionēšanas dzesē-
tājs/kompresors
Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas 
vadu un savienojumu noplūdes vai 
bojājumus.
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MOTOREļļA
Motoreļļas līmeņa pārbaude 
(benzīna dzinējs)

1.

OPD076004

Pārliecinieties, ka automobilis at-
rodas uz līdzenas pamatnes.

2. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam 
sasniegt normālu darba tempera-
tūru.

3. Izslēdziet dzinēju un nogaidiet da-
žas minūtes (apmēram 10 minū-
tes), līdz eļļa ir ietecējusi atpakaļ 
karterī.

4. Izvelciet līmeņa mērītāju, notīriet 
to un pilnībā atkal ievietojiet.

5. Atkal izvelciet līmeņa mērītāju un 
pārbaudiet līmeni. Līmenim vaja-
dzētu būt starp atzīmēm F (Pilns) 
un L (Zems).

6. Ja tas tuvojas atzīmei L, pievieno-
jiet eļļu, lai līmenis sasniegtu F. 

 BRĪDINĀJUMS

Radiatora šļūtene
Uzmanieties, lai nepieskartos 
radiatora šļūtenei, veicot moto-
reļļas pārbaudi vai pievienoša-
nu, jo šļūtene var būt karsta un 
izraisīt apdegumus.

•
PIEZĪME

Nepārpildiet motoreļļu. 
Tādējādi var sabojāt dzinēju.

• Uzmanieties, lai motoreļļas pa-
pildināšanas vai mainīšanas 
laikā motoreļļa neizlītu. Ja mo-
toreļļa izlīst dzinēja nodalījumā, 
nekavējoties to notīriet.

• Eļļas līmeņa mērierīci var tīrīt ti-
kai ar tīru drānu. Ja to piesārņo 
atkritumi, iespējams izraisīt dzi-
nēja bojājumus.

OPD076007

Lietojiet vienīgi norādīto motoreļļu.
(Skatiet “Ieteiktās smērvielas” 8. 
nodaļā.)
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Motoreļļas līmeņa pārbaude 
(dīzeļdegvielas dzinējs)

OCD078005

� Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 
(48V) MHEV

Attēls Nepieciešamā darbība

Diapa-
zons (A)

Ieteicams sazināties ar piln-
varotu HYUNDAI izplatītāju.

Diapa-
zons (B) Nepapildiniet motoreļļu.

Diapa-
zons (C)

Normāls. 

Jūs varat papildināt motoreļļu, 
ja motoreļļas līmenis nepār-
sniedz C diapazonu.

Diapa-
zons (D)

Papildiniet eļļu, un pārliecinie-
ties, ka eļļas līmenis atrodas 
C diapazonā.

1. Pārliecinieties, ka automobilis at-
rodas uz līdzenas pamatnes.

2. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam 
sasniegt normālu darba tempera-
tūru.

3. Izslēdziet dzinēju un nogaidiet da-
žas minūtes (apmēram 5 minūtes), 
līdz eļļa ir ietecējusi atpakaļ karte-
rī.

4. Izvelciet līmeņa mērītāju, notīriet 
to un pilnībā atkal ievietojiet.

5. Atkal izvelciet līmeņa mērītāju un 
pārbaudiet līmeni.  

6. Līmenim jāatrodas C diapazonā. 
Ja līmenis atrodas D diapazonā, 
pievienojiet pietiekamu motoreļļas 
daudzumu, lai līmenis paceltos 
līdz C diapazonam.

 BRĪDINĀJUMS

Radiatora šļūtene
Uzmanieties, lai nepieskartos 
radiatora šļūtenei, veicot moto-
reļļas pārbaudi vai pievienoša-
nu, jo šļūtene var būt karsta un 
izraisīt apdegumus.

•
PIEZĪME

Uzmanieties, lai motoreļļas pa-
pildināšanas vai mainīšanas lai-
kā motoreļļa neizlītu. Ja motor-
eļļa izlīst dzinēja nodalījumā, 
nekavējoties to notīriet.

• Eļļas līmeņa mērierīci var tīrīt ti-
kai ar tīru drānu. Ja to piesārņo 
atkritumi, iespējams izraisīt dzi-
nēja bojājumus.
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OOS078109

� Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 
(48V) MHEV

Ja tas tuvojas atzīmei L, pievienojiet 
eļļu, lai līmenis sasniegtu F.
Lietojiet vienīgi norādīto motoreļļu.
(Skatiet “Ieteiktās smērvielas” 8. 
nodaļā.)

Motoreļļas un filtra pārbaude

Ieteicams, lai motoreļļu un filtru no-
mainītu pilnvarots HYUNDAI izplatī-
tājs.

 BRĪDINĀJUMS

Lietota motoreļļa var izraisīt 
ādas kairinājumu vai vēzi, ja tā 
ilgstoši saskaras ar ādu. Lieto-
ta motoreļļa satur ķimikālijas, 
kas ir izraisījušas vēzi dzīvnie-
kiem laboratorijās. Aizsargājiet 
savu ādu, kārtīgi nomazgājot 
rokas ar ziepēm un siltu ūdeni 
pēc iespējas ātrāk pēc darbību 
veikšanas ar lietoto eļļu.
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DzInēJA DzESES šķIDRuMS
Augstspiediena dzesēšanas sistēma 
ir aprīkota ar tvertni, kas piepildīta ar 
antifrīza dzeses šķidrumu, kuru var 
lietot visu gadu. Tvertne ir uzpildīta 
rūpnīcā.
Pārbaudiet antifrīza aizsardzības lī-
meni un dzeses šķidruma koncentrā-
cijas līmeni vismaz reizi gadā - zie-
mas sezonas sākumā, kā arī pirms 
braucieniem uz aukstāku klimatu.   

•
PIEZĪME

Ja dzinējs pārkarst nepietieka-
ma dzinēja dzeses šķidruma re-
zultātā, pēkšņa dzinēja dzeses 
šķidruma pievienošana var iz-
raisīt dzinēja plaisas. Lai izvairī-
tos no bojājumiem, pievienojiet 
dzinēja dzeses šķidrumu lēnām 
un nelielos daudzumos.

• Nedrīkst braukt bez dzinēja dze-
ses šķidruma. Tā var izraisīt  
ūdens sūkņa atteici un dzinēja 
iesprūšanu. 

Dzinēja dzeses šķidruma līme-
ņa pārbaude

OPDE076068

� A tips

OPDE076070

� B tips

OPDE076091

� C tips

Pārbaudiet visu dzesēšanas sistēmas 
šļūteņu un sildītāja šļūteņu stāvokli 
un savienojumus. Nomainiet šļūte-
nes, kas ir piepūtušās vai nodilušas.
Kamēr dzinējs ir atdzisis, dzeses šķid-
ruma līmenim   jāatrodas starp MAX 
un MIN (vai F (Pilns) un L (Zems)) 
zīmēm uz dzeses šķidruma tvertnes 
sāna.
Ja dzeses šķidruma līmenis ir zems, 
pievienojiet pietiekamu destilēta (de-
jonizēta) ūdens daudzumu. Piepildiet, 
līdz līmenim MAX (vai F (Pilns)), bet 
nepārpildiet.
Ja papildināšana ir nepieciešama pā-
rāk bieži, mēs iesakām nogādāt sis-
tēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.
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� A tips

OOS078103

� B tips
OPD076015

� C tips

 BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst noņemt dze-
ses šķidruma vāciņu/
radiatora vāciņu vai 
iztukšošanas aizbāz-

ni, kamēr dzinējs un radiators ir 
karsts. Var tikt izpūsts karsts 
dzeses šķidrums un tvaiki zem 
spiediena, izraisot smagas 
traumas.

Izslēdziet dzinēju un pagaidiet, 
līdz tas atdziest. Noņemot dze-
ses šķidruma/radiatora vāciņu, 
jābūt ļoti uzmanīgiem. Aptiniet 
ap to biezu dvieli un lēnām grie-
ziet to pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam līdz pirmajai atdurei. 
Paejiet atpakaļ, kamēr no dze-
sēšanas sistēmas tiek likvidēts 
spiediens. Kad esat droši, ka 
viss spiediens ir likvidēts, no-
spiediet vāciņu, izmantojot bie-
zu dvieli, un turpiniet to griezt 
to pretēji pulksteņa rādītāju vir-
zienam.
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 BRĪDINĀJUMS

Dzesēšanas ventila-
tora elektriskais mo-
tors vari turpināt dar-
boties vai arī 

iedarboties, kad dzinējs nedar-
bojas, un izraisīt smagas trau-
mas. 
Turiet rokas, drēbes un darba-
rīkus drošā attālumā no dzesē-
šanas ventilatora lāpstiņām.

Dzesēšanas ventilatora elektrisko 
motoru pārvalda saskaņā ar dzinēja 
dzeses šķidruma temperatūru, dzes-
ētāja spiedienu un automašīnas āt-
rumu. Samazinoties dzinēja dzeses 
šķidruma temperatūrai, elektriskais 
motors automātiski izslēgsies. Tas 
ir normāli. Ja automašīna ir aprīkota 
ar GDI, dzesēšanas ventilatora elek-
triskais motors var sākt darboties 
jebkurā laikā, un turpinās darboties, 
līdz atvienosiet negatīvo akumulato-
ra kabeli.

Ieteiktais dzinēja dzeses šķid-
rums
• Pievienojot dzeses šķidrumu, iz-

mantojiet tikai destilētu (dejonizē-
tu) ūdeni un neiemaisiet rūpnīcā 
iepildītajā dzeses šķidrumā cietu 
ūdeni. Nepareizs dzeses šķidruma 
maisījums var izraisīt nopietnas 
darbības kļūdas vai dzinēja bojā-
jumus.

• Jūsu automašīnas dzinējam ir alu-
mīnija detaļas, tās ar etilēna glikola 
dzeses šķidruma (uz fosfāta bā-
zes) palīdzību ir jāaizsargā no ko-
rozijas un sasalšanas.

• NELIETOJIET alkohola vai meta-
nola dzeses šķidrumu, un nesa-
maisiet to ar norādīto dzeses šķid-
rumu.

• Nelietojiet šķīdumu, kas satur vai-
rāk nekā 60% antifrīza vai mazāk 
nekā 35% antifrīza - tādā gadījumā 
tiek samazināta šķīduma efektivi-
tāte.

Maisīšanas attiecības ir norādītas 
zemāk redzamajā tabulā.

Apkārtējās 
vides tempe-

ratūra

Maisījuma procents 
(tilpums)

Antifrīzs Ūdens

-15 °C 
(5 °F) 35 65

-25 °C 
(-13 °F) 40 60

-35 °C 
(-31 °F) 50 50

-45 °C 
(-49 °F) 60 40

i Informācija 
Ja jums ir šaubas par maisīšanas at-
tiecību, visvienkāršāk ir samaisīt 
50% ūdens ar 50% antifrīza, jo tādā 
gadījumā abos gadījumos nepiecie-
šams vienāds daudzums. Šāds maisī-
jums ir piemērots lielākajai daļai tem-
peratūru virs -35°C (-31°F).
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Dzinēja dzeses šķidruma mai-
ņa
Ieteicams, lai dzeses šķidruma no-
maiņu veiktu pilnvarots HYUNDAI 
izplatītājs saskaņā ar tehniskās ap-
kopes grafiku, kas atrodams šīs no-
daļas sākumā.

PIEZĪME

Lai novērstu bojājumus dzinēja 
detaļām, pirms dzeses šķidruma 
uzpildīšanas aptiniet biezu dvieli 
ap dzeses šķidruma vāciņu vai ra-
diatora vāciņu, lai novērstu dzes-
es šķidruma izlīšanu uz dzinēja 
detaļām, piemēram, maiņstrāvas 
ģeneratora.
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bREMžu/SAJūGA šķIDRuMS (JA IR ApRīKOTS)
Bremžu/sajūga šķidruma līme-
ņa pārbaude

OPD076016

Periodiski pārbaudiet šķidruma līme-
ni tvertnē. Šķidruma līmenim jāat-
rodas starp MIN un MAX zīmēm uz 
tvertnes sāna.
Pirms tvertnes vāciņa noņemšanas 
un bremžu/sajūga šķidruma pievie-
nošanas rūpīgi notīriet zonu ap tvert-
nes vāciņu, lai novērstu bremžu/sa-
jūga šķidruma piesārņošanu.
Ja līmenis ir zems, pievienojiet šķid-
rumu līdz MAX līmenim. Līmenis kri-
tīsies, pieaugot kilometrāžai. Tas ir 
normāli un ir saistīts ar bremžu uzliku 
nodilumu. 

Ja šķidruma līmenis ir pārāk zems, 
ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI 
izplatītājs veiktu sistēmas pārbaudi.

i Informācija 
Izmantojiet tikai specifikācijās norā-
dīto bremžu/sajūga šķidrumu. Skatiet 
“Ieteiktās smērvielas” 8. nodaļā. 

i Informācija 
Pirms bremžu/sajūga uzpildes vāciņa 
noņemšanas izlaiset brīdinājumu uz 
vāciņa.

i Informācija 
Pirms uzpildes vāciņa noņemšanas 
notīriet to. Izmantojiet tikai DOT 3 
vai DOT 4 bremžu/sajūga šķidrumu 
no hermētiski slēgtas tvertnes.

 BRĪDINĀJUMS

Ja bremžu/sajūga sistēmai 
bieži nepieciešams papildināt 
šķidrumu, tas var liecināt par 
bremžu/sajūga sistēmas noplū-
di. Mēs iesakām nogādāt sis-
tēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

 BRĪDINĀJUMS

Bremžu/sajūga šķidrums ne-
drīkst nonākt saskarsmē ar 
acīm. Ja bremžu/sajūga šķid-
rums nonāk saskarsmē ar acīm, 
vismaz 15 minūtes skalojiet tās 
ar tīru ūdeni un nekavējoties 
vērsieties pēc medicīniskas pa-
līdzības.
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•
PIEZĪME

Bremžu/sajūga šķidrums ne-
drīkst nonākt saskarē ar auto-
mašīnas korpusa krāsojumu, jo 
tas var krāsojumu sabojāt. 

• Nedrīkst lietot bremžu/sajūga 
šķidrumu, kas ilgāku laiku nonā-
cis saskarsmē ar gaisu, jo nav 
iespējams garantēt tā kvalitāti. 
Tas saskaņā ar noteikumiem ir 
jāutilizē.  

• Neielejiet nepareiza veida šķid-
rumu. Ja iepilināsiet bremžu/
sajūga sistēmā kaut vai dažas 
piles ar eļļu uz minerālvielu bā-
zes, piemēram, motoreļļu, var 
tikt izraisīti bojājumi sistēmas 
komponentiem.
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vIEDĀS MAnuĀLĀS TRAnSMISIJAS (IMT) SISTēMAS pIEvADA šķIDRuMS
iMT sistēmas pievada šķidru-
ma līmeņa pārbaude
Normālos braukšanas apstākļos 
pievada šķidruma līmenis nemēdz 
strauji krist.
Tomēr, pieaugot automašīnas no-
braukumam, var paaugstināties eļ-
ļas patēriņš, un, rodoties noplūdei ar 
pievadu saistītajās detaļās, var kāpt 
iMT sistēmas pievada eļļas patēriņš. 
Regulāri pārbaudiet, vai iMT sistē-
mas pievada eļļas līmenis ir starp 
atzīmēm MIN un MAX.
Ja eļļas līmenis ir zem atzīmes MIN, 
pārbaudiet transportlīdzekli profesio-
nālā darbnīcā. Mēs  iesakām sazinā-
ties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītā-
ju/servisa partneri.
Izmantojiet tikai norādīto iMT sistē-
mas pievada šķidrumu. (Skatiet  Ie-
teiktās smērvielas.) Nekad nejauciet 
dažāda tipa šķidrumus.

PIEZĪME

iMT sistēmas pievada šķidrumu 
zudums Ja iMT sistēmas pievada 
šķidrumu ir nepieciešams bieži 
papildināt, veiciet sistēmas pār-
baudi profesionālā darbnīcā.
Mēs  iesakām sazināties ar pilnva-
rotu HYUNDAI izplatītāju.

PIEZĪME

iMT sistēmas pievada šķidrums 
Veicot iMT sistēmas pievada šķid-
ruma maiņu vai papildināšanu, 
esiet uzmanīgs.
Tas nedrīkst nonākt saskarē ar 
acīm.
Ja iMT sistēmas šķidrums nonāk 
saskarē ar ķermeni, drēbēm vai 
acīm, nekavējoties skalojiet tās ar 
lielu daudzumu krāna ūdens.
Acis pēc iespējas ātrāk ir jāizmek-
lē ārstam. 

UZMANĪGI

iMT sistēmas pievada šķidrums 
nedrīkst nonākt saskarē ar au-
tomašīnas korpusa krāsojumu, 
jo tas var krāsojumu sabojāt.
Nedrīkst lietot iMT sistēmas 
pievada šķidrumu, kas ilgāku 
laiku nonācis saskarsmē ar gai-
su, jo nav iespējams garantēt tā 
kvalitāti. Tas saskaņā ar notei-
kumiem ir jāutilizē.
Neielejiet nepareiza veida šķid-
rumu. Ja iepilināsiet iMT sis-
tēmas pievadā kaut vai dažas 
piles ar eļļu uz minerālvielu bā-
zes, piemēram, motoreļļu, var 
tikt izraisīti bojājumi iMT sistē-
mas komponentiem.
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MAzGĀšAnAS šķIDRuMS
Mazgāšanas šķidruma līmeņa 
pārbaude  

OPD076017

Pārbaudiet šķidruma līmeni mazgā-
šanas šķidruma tvertnē un pievie-
nojiet papildu šķidrumu, ja nepie-
ciešams. Ja mazgāšanas šķidrums 
nav pieejams, var izmantot parastu 
ūdeni. Tomēr aukstā klimatā lietojiet 
šķīdinātāju ar antifrīza īpašībām, lai 
novērstu sasalšanu.

 BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagas traumas 
vai nāvi, lietojot bremžu šķidru-
mu, ievērojiet šādus drošības 
pasākumus:
• Neiepildiet dzinēja dzeses 

šķidrumu vai antifrīzu mazgā-
šanas šķidruma tvertnē. Dzi-
nēja dzeses šķidrums, ja tas 
tiek izsmidzināts uz priekšējā 
aizsargstikla, var būtiski ie-
robežot redzamību un izraisīt 
kontroles zudumu pār auto-
mašīnu, izraisot negadījumu, 
vai izraisīt bojājumus krāso-
jumam un korpusa apdarei.

• Mazgāšanas šķidrums un 
mazgāšanas šķidruma tvert-
ne nedrīkst nonākt saskars-
mē ar dzirkstelēm vai lies-
mām. Mazgāšanas šķidrums 
var saturēt alkoholu un var 
būt uzliesmojošs.

• Nedzeriet mazgāšanas šķid-
rumu un izvairieties no tā 
saskarsmes ar ādu. Mazgā-
šanas šķidrums ir indīgs gan 
cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

• Uzglabājiet mazgāšanas šķid-
rumu bērniem un dzīvniekiem 
neaizsniedzamā vietā.
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STĀvbREMzE
Pārbaudiet stāvbremzi

OPD056016

Pārbaudiet stāvbremzes darba gā-
jienu, saskaitot “klikšķu” skaitu, ko 
iespējams sadzirdēt, pilnībā aktivizē-
jot stāvbremzes (sākot no pilnībā at-
laista stāvokļa). Turklāt stāvbremzei 
viena pašai jābūt spējīgai droši no-
turēt automašīnu uz diezgan stāvas 
nogāzes. Ja darba gājiens atšķiras 
no norādītā, mēs iesakām nogādāt 
sistēmu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

Takts : 5~6 “klikšķi’’ ar spēku kg 
(44 mārc., 196 N).

DEGvIELAS fILTRS (DīzEļDEGvIELAI)
Ūdens notecināšana no deg-
vielas filtra
Degvielas filtrs dīzeļdegvielas dzinē-
jā izpilda kritiski svarīgu uzdevumu - 
atdala ūdeni no degvielas un novērš 
ūdens uzkrāšanos pamatnē.
Kad degvielas filtrā uzkrājas pie-
tiekams ūdens daudzums, iedegas 
brīdinājuma gaisma ( ) (kad aizde-
dzes slēdzis ir ieslēgts). 
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt 
sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja. 

PIEZĪME

Ja uzkrātais ūdens netiek norādī-
tajā laikā iztukšots, ūdens var iz-
platīties degvielas filtra iekšpusē, 
izraisot bojājumus būtiski svarī-
giem automašīnas komponen-
tiem, piemēram, degvielas sistē-
mai.

Degvielas filtra kasetnes no-
maiņa
Ieteicams, lai degvielas filtra ka-
setnes nomaiņu veiktu pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar 
tehniskās apkopes grafiku, kas atro-
dams šīs nodaļas sākumā.
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GAISA TīRīTĀJS
Filtra nomaiņa

OPD076018

Gaisa tīrītāja filtru var iztīrīt, izmanto-
jot saspiestu gaisu.
Nemēģiniet mazgāt vai skalot filtru, 
jo ūdens izraisa filtra bojājumus.
Ja gaisa tīrītāja filtrs ir piesārņots, 
tas ir jānomaina.

1.

OPDE076021

Atlaidiet gaisa tīrītāja vāka nostip-
rināšanas skavas un atveriet vāku.

2.

OPD076022

Notīriet gaisa tīrītāja iekšpusi.
3. Nomainiet gaisa tīrītāja filtru.
4. Noslēdziet vāku ar vāka nostipri-

nāšanas skavām.
5. Pārliecinieties, ka vāks ir stingri 

uzstādīts.
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i Informācija 

OPD077104L

Noteiktu ievietojiet eņģi (A) pirms 
aizslēdzat vāku ar vāka noturošajiem 
fiksatoriem.

i Informācija 
Ja automašīna tiek lietota ļoti putek-
ļainās vai smilšainās vietās, nomai-
niet filtru biežāk nekā ieteikts grafikā 
(skatiet šīs nodaļas sadaļu “Tehniskā 
apkope, braucot ekstremālos apstāk-
ļos”).

•
PIEZĪME

Nebrauciet ar noņemtu gaisa tī-
rītāja filtru. Tas izraisītu pārlieku 
dzinēja nodilumu.

• Demontējot gaisa tīrītāja filtru, 
uzmanieties, lai putekļi vai netī-
rumi neiekļūtu gaisa ieejā, izrai-
sot bojājumus.

• Lietojiet oriģinālās HYUNDAI 
detaļas. Citu detaļu lietošana 
var sabojāt gaisa plūsmas sen-
soru.
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KLIMATA KOnTROLES GAISA fILTRS
Filtra pārbaude
Ja automašīna tiek ilgstoši lietota 
pilsētā ar ļoti piesārņotu gaisu vai 
uz putekļainiem ceļiem, pārbaude ir 
jāveic biežāk un nomaiņa jāveic āt-
rāk. Ja jūs (automašīnas īpašnieks) 
vēlaties nomainīt klimata kontroles 
gaisa filtru, veiciet nomaiņu saska-
ņā ar zemāk aprakstīto procedūru, 
un uzmanieties, lai nesabojātu citus 
komponentus.  
Nomainiet filtru saskaņā ar Apkopes 
grafiku.

Filtra nomaiņa

1.

OPD076024

Kamēr atvērts cimdu nodalījums, 
noņemiet atdures abās pusēs.

2.

OPD076023

Noņemiet balsta lenci (1).

3.

OPD076025

Nospiediet un turiet slēgu (1) vāka 
abās pusēs.

4. Izvelciet vāku (2).
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5.

OPD076026

Nomainiet klimata kontroles gaisa 
filtru.

6. Veiciet montāžu pretējā secībā.

PIEZĪME

Uzstādiet jaunu klimata kontroles 
gaisa filtru pareizajā virzienā, tā, 
lai bultiņa (↓) būtu pagriezta uz 
leju, pretējā gadījumā filtrs var 
kļūt trokšņains, un var mazināties 
tā efektivitāte.
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STIKLA TīRīTĀJu SLOTIņAS
Slotiņu pārbaude
Vējstikla vai stikla tīrītāju slotiņu pie-
sārņošana ar svešķermeņiem var 
samazināt stikla tīrītāju slotiņu efek-
tivitāti. 
Visbiežākie piesārņojuma avoti ir 
kukaiņi, sveķi un karstā vaska ap-
strādes materiāli, kas tiek izmantoti 
dažās automazgātavās. Ja slotiņas 
nedarbojas pareizi, notīriet gan logu, 
gan slotiņas ar piemērotu un maigu 
tīrīšanas līdzekli, un kārtīgi noskalo-
jiet ar tīru ūdeni.

PIEZĪME

Lai novērstu bojājumus stikla tīrī-
tāju slotiņām, kājiņām vai citiem 
komponentiem:
• Nelietojiet benzīnu, petroleju, 

krāsas šķīdinātājus vai citus 
šķīdinātājus to tuvumā.

• Nemēģiniet pārvietot tīrītājus  
manuāli.

• Nelietojiet specifikācijai neatbil-
stošas tīrītāju slotiņas.

i Informācija 
Automātiskajās automazgātuvēs iz-
mantotais karstais vasks var apgrūti-
nāt vējstikla tīrīšanu.

i Informācija 
Stikla tīrītāju slotiņas ir nolietoju-
mam pakļauti komponenti, un jūsu 
automašīnas garantija var nesegt nor-
mālu stikla tīrītāju nolietojumu.

Slotiņu nomaiņa  
Ja stikla tīrītāju tīrīšanas sniegums 
vairs nav apmierinošs, iespējams, ka 
slotiņas ir nodilušas vai ieplīsušas - 
tādā gadījumā tās ir jānomaina. 

PIEZĪME

Lai novērstu bojājumu iespēju 
logu tīrītāju slotiņām un citiem 
komponentiem, nemēģiniet ma-
nuāli pārvietot logu tīrītājus.

PIEZĪME

Specifikācijām neatbilstošu stikla 
tīrītāju slotiņu lietošana var izrai-
sīt stikla tīrītāju atteici.

•
PIEZĪME

Lai novērstu bojājumus dzinēja 
pārsegam un stikla tīrītāju kāji-
ņām, paceliet stikla tīrītāju kāji-
ņas tikai tad, kad tās atrodas 
augšējā tīrīšanas pozīcijā. 

• Pirms braukšanas obligāti jāno-
vieto stikla tīrītāju kājiņas atpa-
kaļ pie priekšējā aizsargstikla.
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Priekšējā aizsargstikla tīrītāja 
darbības pozīcijas

OPDE076027

Šim transportlīdzeklim ir "slēpts" tīrī-
tāja dizains, tas nozīmē, ka tīrītājus 
nav iespējams pacelt, kad tie ir apak-
šējā pozīcijā.   
1. 20 sekundes pēc dzinēja izslēg-

šanas pastumiet tīrītāja sviru uz 
leju un turiet to pozīcijā  2 sekun-
des, līdz tīrītāji ir augšējā tīrīšanas 
pozīcijā. 

2. Šajā brīdī jūs varat pacelt tīrītājus 
no vējstikla.

3. Lēni novietojiet tīrītājus atpakaļ uz 
vējstikla. 

4. Ieslēdziet tīrītājus ON pozīcijā, lai 
tie atgrieztos apakšējā pozīcijā.

A tips

1.

OLMB073020

Paceliet stikla tīrītāja kājiņu un 
pagrieziet stikla tīrītāja slotiņas 
bloki, lai būtu pieejama plastma-
sas skava.
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2.

OLMB073022

OLMB073021

Nospiediet skavu un pastumiet 
slotiņas bloku uz leju.

3. Noceliet to no stikla tīrītāja kāji-
ņas.

4. Montējiet slotiņas bloku pretējā 
secībā.

B tips

1.

OAD075075L

OAD075074L

Paceliet stikla tīrītāja slotiņas ska-
vu (1). Tad paceliet stikla tīrītāja 
slotiņu (2).

2. Stumjot slēgu (3), pavelciet uz leju 
stikla tīrītāja slotiņu (4). 

3.

OAD075076L

Noņemiet stikla tīrītāja slotiņu no 
stikla tīrītāja kājiņas (5).

4. Montējiet jauno slotiņas bloku pre-
tējā secībā. 

5. Atkal novietojiet stikla tīrītāja kāji-
ņu pie vējstikla.
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Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņa 

1.

OTL075050

Paceliet stikla tīrītāja kājiņu un iz-
velciet stikla tīrītāja slotiņas bloku.

2.

OTL075051

Uzstādiet jauno slotiņas bloku, ie-
vietojot centrālo daļu tīrītāja kāji-
ņas atverē, līdz tā fiksējas.

3. Pārliecinieties, ka slotiņas bloks 
ir stingri uzstādīts, mēģinot to ne-
daudz pavilkt.

Lai novērstu bojājumu iespēju stikla 
tīrītāju kājiņām vai citiem komponen-
tiem, ieteicams, lai stikla tīrītāju sloti-
ņu nomaiņu veiktu pilnvarots HYUN-
DAI izplatītājs.
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AKuMuLATORS

 BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no SMAGU TRAU-
MU vai NĀVES izraisīšanu sev 
vai blakus esošajiem, obligāti 
ievērojiet šādus drošības nosa-
cījumus, strādājot ar akumula-
toru vai tā tuvumā. 

Veicot darbības ar aku-
mulatoru, obligāti rūpīgi 
izlasiet un ievērojiet ins-
trukcijas.
Lietojiet acu aizsardzī-
bas līdzekļus, kas pare-
dzēti acu aizsardzībai no 
izšļakstītas skābes.
Nodrošiniet, lai akumu-
latora tuvumā nerastos 
liesmas, dzirksteles vai 
dūmi.
Akumulatora elementos 
vienmēr atrodas ūdeņra-
dis, kurš ir ļoti viegli uz-
liesmojošs un aizdegša-
nās gadījumā var sprāgt. 

Uzglabājiet akumulato-
rus bērniem nepieejamā 
vietā.
Akumulatori satur sēr-
skābi, kas ir ļoti korozī-
va. Neļaujiet skābei ie-
kļūt acīs, nokļūt uz ādas 
vai uz drēbēm.

Ja skābe nonāk saskarē ar 
acīm, vismaz 15 minūtes skalo-
jiet tās ar tīru ūdeni un nekavē-
joties vērsieties pēc medicīnis-
kas palīdzības. Ja skābe nonāk 
uz ādas, kārtīgi nomazgājiet 
cietušo zonu. Ja jūtat sāpes 
vai degošu sajūtu, nekavējoties 
vērsieties pie ārsta.
• Paceļot akumulatoru ar plast-

masas korpusu, korpusa pār-
mērīga saspiešana var izraisīt 
akumulatora skābes noplū-
šanu. Paceliet akumulatoru, 
izmantojot speciālu akumu-
latora turētāju vai turot rokas 
pretējos akumulatora stūros.

• Nemēģiniet iedarbināt auto-
mašīnu, to stumjot, ja akumu-
lators ir sasalis.

• NEDRĪKST mēģināt uzlādēt 
akumulatoru, kamēr tam ir 
pievienoti automašīnas aku-
mulatora kabeļi.

• Elektriskā aizdedzes sistēma 
darbojas ar augstu spriegu-
mu. NEDRĪKST pieskarties 
šiem komponentiem, kamēr 
darbojas dzinējs vai kamēr 
dzinēja iedarbināšanas/iz-
slēgšanas poga ir ieslēgtā 
pozīcijā.

• Nepieļaujiet (+) un (-) savieno-
jošo kabeļu saskaršanos. Tā 
var izraisīt dzirksteles.

• Ja mēģināt iedarbināt ar citas 
automašīnas palīdzību, kad 
akumulators ir izlādējies vai 
sasalis, akumulators var plīst 
vai sprāgt. 
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•
PIEZĪME

Ja ilgstoši nelietojat automašī-
nu vietā, kur bieži ir zemas tem-
peratūras, atvienojiet akumula-
toru un uzglabājiet to telpās.

• Reģionā, kur bieži ir zemas tem-
peratūras, vienmēr velciet pilnu 
akumulatora uzlādi, lai novērstu 
akumulatora korpusa bojāju-
mus.

PIEZĪME

Ja akumulatoram tiek pievienotas 
nepilnvarotas elektroniskās iekār-
tas, akumulators var izlādēties. 
Nedrīkst lietot nepilnvarotas ie-
kārtas.

Optimālam akumulatora snie-
gumam

•

OPD076028

Akumulatoram jābūt stingri nostip-
rinātam.

• Akumulatora augšpusei jābūt tīrai 
un sausai.

• Spailēm un savienojumiem jābūt tī-
riem, cieši pievilktiem un noklātiem 
ar vazelīnu vai spailēm piemērotu 
smērvielu.

• Ja no akumulatora noplūst elektro-
līts, nekavējoties to noskalojiet ar 
ūdens un dzeramās sodas maisī-
jumu.

• Ja automašīna netiks lietota ilgāku 
laiku, atvienojiet akumulatora ka-
beļus.

Akumulatora kapacitātes etiķe-
te 

OLMB073072

� Piemērs

Faktiskais automašīnas akumulatora mar-
ķējums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

1. CMF60L-BCI: Akumulatora 
HYUNDAI modeļa nosaukums.

2. 12V :  Nominālais spriegums
3. 60Ah(20HR): nominālā kapacitāte 

(ampērstundās)
4. 92RC: nominālā rezerves kapaci-

tāte (minūtēs)
5. 550CCA: aukstās startēšanas 

ampēri saskaņā ar SAE
6. 440A: aukstās startēšanas ampēri 

saskaņā ar EN
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Akumulatora uzlādēšana
Ar akumulatora lādētāju
Jūsu automašīna ir aprīkota ar aku-
mulatoru uz kalcija bāzes, kam nav 
nepieciešama tehniskā apkope.
• Ja akumulators ātri izlādējas (pie-

mēram, priekšējie lukturi vai iekšē-
jais apgaismojums atstāts ieslēgts, 
kamēr automašīna netika lietota), 
uzlādējiet to, veicot lēno uzlādi 10 
stundas.

• Ja akumulators lēnām izlādējas 
augstas elektriskās noslodzes re-
zultātā automašīnas lietošanas lai-
kā, uzlādējiet to pie 20-30 A divas 
stundas.   

 BRĪDINĀJUMS

Uzlādējoet automašīnas aku-
mulatoru, obligāti ievērojiet šīs 
instrukcijas, lai novērstu SMA-
GU TRAUMU VAI NĀVES risku, 
ko izraisa sprādzieni vai skābes 
izraisīti apdegumi:
• Pirms apkopes veikšanas vai 

akumulatora uzlādēšanas iz-
slēdziet visus piederumus 
un pārslēdziet dzinēja iedar-
bināšanas/izslēgšanas pogu 
izslēgtā pozīcijā.

• Nodrošiniet, lai akumulato-
ra tuvumā nerastos liesmas, 
dzirksteles vai dūmi.

• Obligāti strādājiet ārpus tel-
pām vai vietā, kur nodrošinā-
ta pietiekama ventilācija.

• Ja pārbaudāt akumulatoru 
uzlādes laikā, lietojiet acu aiz-
sardzības līdzekļus.

• Akumulators ir jāizņem no au-
tomašīnas un jānovieto labi 
ventilētā vietā.

• Uzmaniet akumulatoru uzlā-
des laikā, un apturiet uzlādi 
vai samaziniet uzlādes ātru-
mu, ja akumulatora elemen-
tos novērojama intensīva vā-
rīšanās.

• Akumulatora izņemšanas lai-
kā negatīvais akumulatora ka-
belis ir jāizņem vispirms, un 
pēc tam jāuzstāda pēdējais. 
Atvienojiet akumulatora lādē-
tāju šādā secībā:
(1) Izslēdziet akumulatora lā-

dētāja galveno slēdzi.
(2) Atvienojiet negatīvo skavu 

no negatīvās akumulatora 
spailes.

(3) Atvienojiet pozitīvo skavu 
no pozitīvās akumulatora 
spailes.

• Akumulatora nomaiņai iz-
mantojiet tikai oriģinālos, 
HYUNDAI apstiprinātos aku-
mulatorus.
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UZMANĪGI

AGM akumulators (ja ir aprī-
kots) 
• Absorbējošas stikla šķiedras 

(Absorbent Glass Matt, AGM) 
akumulatoriem nav nepie-
ciešama tehniskā apkope; ja 
apkope tomēr nepieciešama, 
iesakām, lai to veiktu pilnva-
rots HYUNDAI izplatītājs. Lai 
uzlādētu AGM akumulatoru, 
izmantojiet tikai pilnībā auto-
mātiskus akumulatoru lādē-
tājus, kas ir īpaši izstrādāti 
AGM akumulatoriem.

• Nomainot AGM akumulatoru, 
ieteicams rezerves daļas ie-
gādāties no pilnvarota HYUN-
DAI izplatītāja.

• Neatveriet un nenoņemiet vā-
ciņu akumulatora augšpusē. 
Tas var izraisīt iekšējā elek-
trolīta noplūdi, kas var izraisīt 
smagas traumas.

Iedarbināšana ar citas automa-
šīnas palīdzību 
Pēc iedarbināšanas veikšanas, iz-
mantojot citas automašīnas akumu-
latoru, brauciet ar automašīnu 20-30 
minūtes, pirms to izslēgt. Ja izslēg-
siet automašīnu, pirms akumulators 
ir paspējis uzlādēties, var būt neie-
spējami to atkal iedarbināt. Sīkākai 
informācijai par iedarbināšanu ar 
citas automašīnas palīdzību skatiet 
sadaļu par iedarbināšanu ar citas 
automašīnas palīdzību 6. nodaļā.

Pb

  

i Informācija 
Nepareizi utilizēta baterija var 
kaitēt apkārtējai videi un cil-
vēku veselībai. 

Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietē-
jiem likumiem vai noteikumiem.

Elementu atiestatīšana
Ja akumulators ir izlādējies vai at-
vienots, šādiem elementiem var būt 
nepieciešama atiestate.
• Automātiskā loga pacelšana/nolai-

šana
• Jumta lūka
• Brauciena dators
• Klimata kontroles sistēma
• Vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņas 

sistēma
• Pulkstenis
• Audio sistēma
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RIEpAS un RITEņI

 BRĪDINĀJUMS

Riepu atteices rezultātā var 
zaudēt kontroli pār transportlī-
dzekli, izraisot negadījumu. Lai 
samazinātu SMAGU TRAUMU 
vai NĀVES risku, veiciet šādus 
drošības pasākumus:
• Reizi mēnesī pārbaudiet, vai 

riepas ir pareizi piepūstas, kā 
arī pārbaudiet, vai tās nav no-
dilušas vai bojātas.

• Ieteikto aukstas riepas piepū-
šanas spiedienu jūsu auto-
mašīnai varat atrast gan šajā 
rokasgrāmatā, gan uz riepas 
etiķetes, kas atrodas uz va-
dītāja puses centrālās kolon-
nas. Lai mērītu riepu spiedie-
nu, obligāti izmantojiet riepu 
spiediena mērierīci. Riepas 
ar pārāk mazu vai pārāk lielu 
spiedienu nevienmērīgi no-
dilst, izraisot automašīnas 
vadīšanas problēmas.

• Katru reizi, kad pārbaudāt rie-
pu spiedienu, pārbaudiet arī 
rezerves riepas spiedienu.

• Nomainiet nodilušas riepas, 
riepas ar nevienmērīgu no-
dilumu, vai bojātas riepas. 
Nodilušas riepas var izraisīt 
bremzēšanas efektivitātes, 
stūrēšanas snieguma vai sa-
ķeres zudumu.

• Riepas OBLIGĀTI jānomaina 
ar tāda paša izmēra riepām, 
kādas sākotnēji tika piegā-
dātas kopā ar automašīnu. 
Ja riepu un riteņu izmērs at-
šķiras no ieteiktā, var tikt ne-
gatīvi ietekmētas vadīšanas 
īpašības, pasliktināts stūrē-
šanas sniegums, vai negatīvi 
iespaidota automašīnas An-
tibloķēšanas bremžu sistēma 
(ABS), izraisot nopietnu ne-
gadījumu.

Riepu apkope
Lai nodrošinātu pareizu apkopi, dro-
šību un maksimālu degvielas taupī-
šanu, obligāti jāuztur ieteiktās riepu 
piepūšanas spiediena vērtības, un 
jāievēro noteikto slodzes ierobežoju-
mi un svara sadalījums, kas ieteikts 
jūsu automašīnai.

OPD086007

Visas specifikācijas (izmērus un 
spiedienus) varat atrast uz etiķetes, 
kas pievienota pie vadītāja puses 
centrālās kolonnas.
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Ieteiktās aukstas riepas piepū-
šanas spiediena vērtības 
Visas riepu spiediena vērtības (arī 
rezerves riepai) ir jāpārbauda, kad 
riepas ir aukstas. “Aukstas riepas” 
nozīmē, ka automašīna nav braukusi 
vismaz trīs stundas, vai braukusi ma-
zāk par 1,6 km (vienu jūdzi).
Siltas riepas parasti pārsniedz ieteik-
to aukstās riepas spiedienu par 28-
41 kPa (4-6 psi). Neizlaidiet gaisu no 
siltas riepas, lai pielāgotu tās spie-
dienu, pretējā gadījumā riepas spie-
diens var kļūt pārāk zems. Ieteiktais 
piepūšanas spiediens ir atrodams 8. 
nodaļas sadaļā “Riepas un riteņi".

 BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu optimālas 
braukšanas sajūtas, automa-
šīnas manevrētspēju un mini-
mālu riepu nodilumu, jāuztur 
ieteiktais riepu spiediens.
Pārāk augsts vai zems spie-
diens var saīsināt riepu kalpo-
šanas mūžu, negatīvi ietekmēt 
automašīnas vadīšanu un izrai-
sīt pēkšņu riepu atteici, kas var 
novest pie kontroles zuduma 
pār automašīnu, izraisot nega-
dījumu.
Ja spiediens ir ievērojami pā-
rāk zems, var izveidoties in-
tensīva siltuma uzkrāšanās, 
izraisot sprāgšanu, protektoru 
atdalīšanos un cita veida riepu 
atteici, kas var novest pie kon-
troles zuduma pār automašīnu, 
izraisot negadījumu. Šis risks 
ievērojami pieaug karstā laikā, 
kā arī ilgstoši braucot pie aug-
sta ātruma.

UZMANĪGI

• Pārāk zems spiediens izrai-
sa pārlieku nodilumu, sliktu 
manevrētspēju un palielinātu 
degvielas patēriņu. Tāpat ie-
spējama arī riteņu deformē-
šanās. Riepu spiediens jāuz-
tur pareizā līmenī. Ja riepai 
bieži nepieciešama piepūša-
na, ieteicams, lai pilnvarots 
HYUNDAI izplatītājs veiktu 
tās pārbaudi.

• Pārāk augsts spiediens rada 
nepatīkamas braukšanas sa-
jūtas, pārmērīgu nodilumu 
riepas protektora centrā, kā 
arī lielāku bojājumu iespēju, 
ko izraisa dažādi apdraudēju-
mi uz ceļa.
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Pārbaudiet riepu piepūšanas 
spiedienu
Reizi mēnesī vai biežāk pārbaudiet 
riepas, ieskaitot arī rezerves riepu.

Kā veikt pārbaudi
Lai pārbaudītu riepu spiedienu, iz-
mantojiet labas kvalitātes riepu spie-
diena mērierīci Nav iespējams no-
teikt, vai riepas ir pareizi piepūstas, 
tās vienkārši apskatot. Radiālās rie-
pas var izskatīties pareizi piepūstas, 
kad tās īstenībā ir piepūstas ar pārāk 
zemu spiedienu.

Noņemiet vārsta vāciņu no riepas 
vārsta kāta. Stingri uzspiediet mē-
rierīci uz vārsta, lai iegūtu spiediena 
mērījumu. Ja aukstas riepas piepū-
šanas spiediens atbilst ieteiktajam 
spiedienam, kas norādīts uz riepas 
un slodzes informācijas etiķetes, tā-
lāka pielāgošana nav nepieciešama. 
Ja spiediens ir pārāk zems, piepūtiet 
papildus, līdz tiek sasniegts ieteiktais 
spiediens. Neaizmirstiet uzlikt vārstu 
vāciņus atpakaļ uz vārstu kātiem. 
Bez vārsta vāciņa vārsta kodolā var 
iekļūt netīrumi vai mitrums, kas var 
izraisīt gaisa noplūdes. Ja vārsta vā-
ciņš iztrūkst, pēc iespējas ātrāk uz-
stādiet jaunu. 
Ja piepūšat riepu ar pārāk lielu 
spiedienu, izlaidiet gaisu, nospiežot 
metāla kātu riepas vārsta centrā. 
Vēlreiz pārbaudiet riepas spiedienu, 
izmantojot riepas mērierīci. Neaiz-
mirstiet uzlikt vārstu vāciņus atpakaļ 
uz vārstu kātiem. Bez vārsta vāciņa 
vārsta kodolā var iekļūt netīrumi vai 
mitrums, kas var izraisīt gaisa noplū-
des. Ja vārsta vāciņš iztrūkst, pēc 
iespējas ātrāk uzstādiet jaunu.

Riepu rotācija  
Lai padarītu protektoru nodilumu 
vienmērīgu, HYUNDAI iesaka ro-
tēt riepas ik pēc 12 000 km (7 500 
jūdzēm) vai ātrāk, ja konstatējat ne-
vienmērīgu nodilumu.
Rotācijas laikā pārbaudiet, vai rie-
pām ir pareizs līdzsvars.
Rotējot riepas, pārbaudiet, vai rie-
pas nav nevienmērīgi nodilušas vai 
bojātas. Nenormālu nodilumu parasti 
izraisa nepareizs riepas piepūšanas 
spiediens, nepareiza riteņu ģeomet-
rija, nelīdzsvaroti riteņi, intensīva 
bremzēšana vai strauja pagriezienu 
veikšana. Mēģiniet atrast grumbas 
vai izliekumus protektorā vai riepas 
sānā. Nomainiet riepu, ja konstatējat 
minētos apstākļus. Nomainiet riepu, 
ja ir redzams audums vai kords. Pēc 
rotācijas neaizmirstiet nodrošināt, 
lai priekšējo un aizmugurējo riepu 
spiediens atbilstu specifikācijai, un 
pārbaudiet riteņu stiprinājuma uz-
griežņu pievilkšanu (pareizais grie-
zes moments ir 11-13 spēka kilogra-
mi uz metru [79-94 spēka mārciņas 
uz pēdu]).
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OPDE077126

� Bez rezerves riepas
CBGQ0706

� Ar pilna izmēra rezerves riepu (ja ir aprīkots)

Veicot riepu rotāciju, pārbaudiet 
bremžu uzliku nodilumu.

i Informācija 
Nesimetriskai riepai ir iespējams at-
šķirt ārpusi no iekšpuses. Uzstādot 
nesimetrisku riepu, pievērsiet uzma-
nību, lai puse, kas marķēta kā "ārpu-
se", būtu vērsta uz ārpusi. Ja puse, kas 
marķēta kā “iekšpuse", ir pagriezta 
uz ārpusi, tiks negatīvi ietekmēts au-
tomašīnas sniegums. 

 BRĪDINĀJUMS

• Riepu rotācijai neizmantojiet 
kompakto rezerves riepu.

• Nekādā gadījumā nedrīkst 
vienlaicīgi izmantot radiālkor-
da un diagonālkorda riepas. 
Tas var izraisīt neparastu au-
tomašīnas uzvedību, kas var 
novest pie kontroles zaudē-
šanas pār automašīnu, izrai-
sot negadījumu.

Riteņu ģeometrija un riepu 
līdzsvars
Jūsu automašīnas riteņu ģeometrija 
un balansēšana tika rūpīgi izpildīta 
rūpnīcā, lai nodrošinātu maksimālu 
riepu kalpošanas mūžu un optimālu 
sniegumu.
Vairākumā gadījumu riteņu ģeomet-
rijas uzlabošana vairs nav nepiecie-
šama. Tomēr, ja novērojat neparastu 
riepu nodilumu vai konstatējat, ka 
automašīna “velk” uz vienu vai otru 
pusi, iespējams, ka jāatjauno riteņu 
ģeometrija.
Ja pamanāt, ka automašīna vibrē, 
braucot pa līdzenu ceļu, iespējams, 
ka riteņiem jāveic balansēšana.

PIEZĪME

Nepareizs riteņu svars var izraisīt 
bojājumus automašīnas alumīnija 
riteņiem. Izmantojiet tikai ražotāja 
apstiprinātas riteņu svara vērtī-
bas.
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Riepu nomaiņa 

OLMB073027

Protektora nodiluma indikators

Ja riepa ir nodilusi vienmērīgi, pāri 
protektoram vienmērīgas joslas for-
mā parādīsies protektora nodiluma 
indikators. Tas norāda, ka riepai ir 
palicis mazāk par 1,6 mm (1/16 col-
las) protektora biezuma. Ja tā notiek, 
nomainiet riepu.
Negaidiet, līdz josla parādās pāri vi-
sam protektoram.

 BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU 
TRAUMU VAI NĀVES risku:
• Nomainiet nodilušas riepas, 

riepas ar nevienmērīgu no-
dilumu, vai bojātas riepas. 
Nodilušas riepas var izraisīt 
bremzēšanas efektivitātes, 
stūrēšanas snieguma vai sa-
ķeres zudumu.

• Riepas obligāti jānomaina ar 
tāda paša izmēra riepām, kā-
das sākotnēji tika piegādātas 
kopā ar automašīnu. Ja riepu 
un riteņu izmērs atšķiras no 
ieteiktā, var tikt negatīvi ie-
tekmētas vadīšanas īpašības, 
pasliktināts stūrēšanas snie-
gums, vai negatīvi iespaidota 
automašīnas Antibloķēšanas 
bremžu sistēma (ABS), izrai-
sot nopietnu negadījumu.

• Nomainot riepas (vai riteņus), 
ieteicams nomainīt priekšē-
jās divas vai aizmugurējās 
divas riepas (vai riteņus) pa 
pāriem. Tikai vienas riepas 
nomaiņa var būtiski ietekmēt 
automašīnas vadīšanas snie-
gumu. Ja nomaināt tikai vienu 
riepu pāri, ieteicams uzstādīt 
jaunās riepas uz aizmugurē-
jās ass.

• Riepu kvalitāte laika gaitā 
pasliktinās, arī tad, ja tās ne-
lieto. Neatkarīgi no atlikušā 
protektora, HYUNDAI iesaka 
nomainīt riepas pēc sešiem 
(6) normālas ekspluatācijas 
gadiem. 

• Riepu novecošanas procesu 
var paātrināt karsts klimats 
vai bieža braukšana ar augstu 
noslogojumu. Šī brīdinājuma 
neievērošana var izraisīt pēk-
šņu riepu atteici, kas var no-
vest pie kontroles zaudēša-
nas pār automašīnu, izraisot 
negadījumu.
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Kompaktās rezerves riepas 
nomaiņa (ja ir aprīkots)
Kompaktās rezerves riepas protek-
tora kalpošanas mūžs ir īsāks nekā 
standarta izmēra riepai. Nomainiet 
to, ja varat redzēt protektora nodilu-
ma indikatora joslas uz riepas. No-
maiņas kompaktajai rezerves riepai 
jābūt tāda paša izmēra un konstruk-
cijas riepai kā riepai, kas tika sākot-
nēji piegādāta kopā ar jauno auto-
mašīnu, un tā ir jāuzstāda uz tā paša 
kompaktās rezerves riepas riteņa. 
Kompaktā rezerves riepa nav pare-
dzēta uzstādīšanai uz standarta iz-
mēra riteņa, un kompaktās rezerves 
riepas ritenis nav paredzēts standar-
ta izmēra riepas uzstādīšanai.

 BRĪDINĀJUMS

Sākotnējā (standarta) riepa ir 
jālabo vai jānomaina pēc ie-
spējas ātrāk, lai izvairītos no 
rezerves riepas atteices un 
kontroles zaudēšanas pār auto-
mašīnu, kas var izraisīt negadī-
jumu. Kompaktā rezerves riepa 
ir paredzēta tikai ārkārtas gadī-
jumiem. Izmantojot kompakto 
rezerves riepu, nepārsniedziet 
80 km/h (50 jūdžu stundā) ātru-
mu.

Riteņu nomaiņa
Ja jebkāda iemesla dēļ nomaināt me-
tāla riteņus, pārliecinieties, ka jaunie 
riteņi ir līdzvērtīgi rūpnīcā uzstādīta-
jiem riteņiem diametra, riteņa loka 
platuma un riteņa iznesuma ziņā.

Riepu saķere 
Ja braucat ar nodilušām riepām, 
nepareizi piepūstām riepām vai uz 
slidena ceļa seguma, riepu saķere 
var pasliktināties. Riepas jānomaina, 
tiklīdz parādās protektora nodiluma 
indikatori. Lai mazinātu kontroles 
zuduma iespēju, samaziniet ātrumu 
lietus, sniega vai apledojuma laikā.
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Riepu apkope
Papildus pareizam piepūšanas spie-
diena, riepu nodilumu palīdz mazināt 
pareiza riteņu ģeometrija. Ja konsta-
tējat, ka riepa ir nevienmērīgi nodilu-
si, lūdziet savu izplatītāju pārbaudīt 
riteņu ģeometriju.
Ja automašīnai tiek uzstādītas jau-
nas riepas, pārliecinieties, ka tās ir 
balansētas. Tas uzlabo braukšanas 
komfortu un riepu kalpošanas mūžu. 
Turklāt riepai obligāti jāveic balansē-
šana, ja tā tiek noņemta no riteņa.

Sānu sieniņas marķējums
Šī informācija identificē un apraks-
ta riepas galvenās īpašības, kā arī 
sniedz riepas identifikācijas numuru 
(TIN) drošības standartu sertificēša-
nas mērķiem. TIN var izmantot, lai 
identificētu riepu, ja tā tiek atsaukta.

OLMB073028

1

5,6
7

4

32

1

1. Ražotāja vai markas nosau-
kums   

Norādīts ražotāja vai markas nosau-
kums.

2. Riepas izmēra apzīmējums 
Uz riepas sānu sieniņas ir norādīts 
riepas izmēra apzīmējums. Šī infor-
mācija ir nepieciešama, meklējot au-
tomašīnai nomaiņas riepas. Zemāk ir 
paskaidrots, ko nozīmē burti un cipa-
ri riepas izmēra apzīmējumā. 

Riepas izmēra apzīmējuma piemērs:
(Šie apzīmējumi ir sniegti tikai pie-
mēra pēc; jūsu riepas izmēra apzī-
mējums var atšķirties atkarībā no 
jūsu automašīnas modeļa.)
205/55R16 91H

205 - Riepas platums milimetros.
55 - Proporcijas. Riepas šķērsgriezu-

ma augstums izteikts procentos 
no riepas platuma.

R - Riepas ražošanas kods (radiā-
las).

16 - Loka diametrs collās.
91 - Slodzes indekss, skaitlisks kods, 

kas norāda maksimālo slodzi, ko 
riepa spēj izturēt.

H - Nominālā ātruma simbols. Sīkā-
kai informācijai skatiet nominālā 
ātruma tabulu šajā sadaļā.
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Riteņa izmēra apzīmējums 
Arī riteņi ir marķēti ar svarīgu infor-
māciju, kas jums nepieciešama, ja 
vēlaties kādu riteni nomainīt. Zemāk 
ir paskaidrots, ko nozīmē burti un ci-
pari riteņa izmēra apzīmējumā.
Riteņa izmēra apzīmējuma piemērs:
6.5JX16
6.5 - Loka platums collās.
J - Loka kontūras apzīmējums.
16 - Loka diametrs collās.

Riepas nominālais ātrums 
Zemāk redzamajā tabulā ir uzskaitīti 
dažādi nominālie ātrumi, kas pašreiz 
tiek izmantoti pasažieru automašīnu 
riepām. Nominālais ātrums veido 
daļu no riepas izmēra apzīmējuma, 
kas redzams uz riepas sānu sieni-
ņas. Šis simbols atbilst riepas nomi-
nālajam maksimālajam drošās dar-
bības ātrumam.

Nominālā 
ātruma 
simbols

Maksimālais ātrums

S 180 km/h 
(112 jūdzes stundā)

T 190 km/h 
(118 jūdzes stundā)

H 210 km/h 
(130 jūdzes stundā)

V 240 km/h 
(149 jūdzes stundā)

W 270 km/h 
(168 jūdzes stundā)

Y 300 km/h 
(186 jūdzes stundā)

3. Riepas kalpošanas mūža 
pārbaude (TIN: “Tire Identifi-
cation Number” riepas identi-
fikācijas numurs) 

Riepas, kas ir vecākas par sešiem 
gadiem, balstoties uz saražošanas 
datumu, ir jānomaina ar jaunām (tas 
attiecas arī uz rezerves riepu). Ra-
žošanas datumu varat atrast uz rie-
pas sānu sieniņas (iespējams, riteņa 
iekšpusē), kur redzams DOT kods. 
DOT kods ir rakstzīmju virkne uz rie-
pas, kas sastāv no cipariem un angļu 
alfabēta burtiem. Ražošanas datumu 
norāda DOT koda pēdējie četri cipari 
(rakstzīmes). 

DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT sākuma daļā ir norādīts  ražot-
nes kods, riepas izmērs un protekto-
ra raksts, un pēdējie četri cipari norā-
da ražošanas nedēļu un gadu.
Piemēram:
DOT XXXX XXXX 1520 norāda, ka 
riepa tika saražota 2020. gada 15. 
nedēļā.
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4. Riepu kordu sastāvs un ma-
teriāls

Slāņu vai kordu skaits ar gumiju pār-
klātajā riepas materiālā. Riepas ra-
žotājiem ir jānorāda arī riepas mate-
riāli, kas var ietvert tēraudu, neilonu, 
poliesteru un citus. Burts "R" apzīmē 
radiālo kordu konstrukciju; burts "D" 
apzīmē diagonālu kordu konstrukci-
ju; un burts "B" apzīmē jostas tipa 
kordu konstrukciju.

5. Maksimālais pieļaujamais 
piepūšanas spiediens 

Šis skaitlis apzīmē maksimālo pie-
ļaujamo gaisa spiedienu riepā. Ne-
pārsniedziet maksimālo pieļaujamo 
riepas spiedienu. Ieteicamo piepū-
šanas spiedienu varat atrast uz riepu 
un slodzes informācijas etiķetes.

6. Maksimāla nominālā slodze
Šis skaitlis norāda maksimālo slodzi 
kilogramos un mārciņās, kuru riepa 
spēj izturēt. Nomainot automašīnas 
riepas, obligāti izmantojiet riepu ar 
tādu pašu nominālo slodzi kā rūpnī-
cā uzstādītā riepa.

7. Uniform tire quality grading 
(Vienotais riepas kvalitātes 
standarts)

Kvalitātes standarts (ja atbilst) ir 
atrodams uz riepas sānu sieniņas 
starp protektora šķautni un maksi-
mālā šķērsgriezuma platuma vietu.
Piemēram: 
TREAD WEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear (Protektora nodilums) 
Protektora nodiluma vērtība ir salī-
dzinošs vērtējums, kas balstīts uz 
riepas nodilumu, to testējot kontro-
lētos apstākļos stingri reglamentētā 
valdības noteiktā testa maršrutā. 
Piemēram, riepai ar vērtību 150 uz 
šīs valdības noteiktā testa maršruta 
nodilums tiek vērtēts kā pusotru rei-
zi (1½) labāks nekā riepai ar vērtību 
100. 
Tomēr relatīvais riepu sniegums ir 
atkarīgs no faktiskajiem lietošanas 
apstākļiem, un tas būtiski atšķirties 
no normas saistībā ar dažādu vadī-
šanas stilu, tehniskās apkopes prak-
si un ceļa īpašību un klimata atšķi-
rībām.
Šie rādītāji ir iestrādāti pasažieru au-
tomašīnu riepu sānu sieniņās. Rie-
pām, kas ir pieejamas kā standarta 
vai papildu aprīkojums jūsu automa-
šīnai, šis rādītājs var atšķirties.
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Vilce - AA, A, B un C
Vilces rādītāji, kārtībā no augstākā 
uz zemāko, ir AA, A, B un C. Šie rādī-
tāji norāda riepas spēju apstāties uz 
slapja ceļa seguma, veicot mērījumu 
kontrolētos apstākļos uz valdības 
norādītām testēšanas virsmām (as-
falta un betona). Riepai ar marķēju-
mu C var būt slikts vilces sniegums.

 BRĪDINĀJUMS

Vilces rādītājs, kas piešķirts 
šai riepai, ir balstīts uz bremzes 
vilces testiem, braucot taisnā 
virzienā, tas neietver paātrinā-
šanās, pagriezienu veikšanas, 
hidroplanēšanas vai maksimā-
lās vilces īpašības.

Temperatūra - A, B un C
Temperatūras rādītāji var būt A (aug-
stākais), B un C, tie atspoguļo riepas 
pretestību pret siltuma ģenerēšanu, 
un tās spēju izkliedēt siltumu, veicot 
attiecīgos testus kontrolētos apstāk-
ļos un izmantojot specifisku testa ri-
teni laboratorijā (telpās).
Ilgstoši paaugstināta temperatūra var 
izraisīt riepas materiāla pasliktināša-
nos un saīsināt riepas kalpošanas 
mūžu, un pārāk augsta temperatūra 
var izraisīt pēkšņu riepas atteici. Rā-
dītāji B un A apzīmē snieguma līmeni 
laboratorijas testā, kas pārsniedz li-
kumā noteikto minimālo līmeni.

 BRĪDINĀJUMS

Temperatūras rādītājs riepai 
tiek noteikts attiecībā uz riepu, 
kas ir pareizi piepūsta un nav 
pārslogota. Pārāk liels ātrums, 
pārāk mazs vai liels spiediens 
vai pārāk liela slodze gan atse-
višķi, gan kombinācijā viens ar 
otru var izraisīt siltuma uzkrā-
šanos un pēkšņas riepas at-
teices iespēju. Tā rezultātā var 
zaudēt kontroli pār transportlī-
dzekli, izraisot negadījumu.
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Zemas proporcionālās attiecī-
bas riepas
Zemas proporcionālās attiecības rie-
pas, kuru proporcionālā attiecība ir 
zemāka par 50, ir paredzētas sport-
iska izskata sniegšanai. Zemā pro-
porcionālā attiecība optimizē vadā-
mību un bremzēšanu. Šādas riepas 
var būt nekomfortablas braukšanas 
laikā un var ģenerēt troksni salīdzi-
nājumā ar normālām riepām.

UZMANĪGI

Zemas proporcionālās attiecī-
bas riepas sānu sieniņa ir īsāka 
nekā parastai riepai. Līdz ar to 
zemas proporcionālās attiecī-
bas riteņus un riepas var viegli 
sabojāt. Sekojiet zemāk dota-
jām instrukcijām.
• Braucot pa nelīdzenu ceļu vai 

ārpus ceļa,  uzmanieties,  lai  
nesabojātu  riepas  un rite-
ņus. Pēc braukšanas pārbau-
diet riepas un riteņus.

• Braucot pāri bedrei, ātruma 
ierobežotājam, kanalizāci-
jas lūkas vākam vai apmalei, 
brauciet lēnām, lai nesabojā-
tu riepas un riteņus.

• Ja riepa piedzīvo triecienu, 
pārbaudiet riepas stāvokli. 
Vai sazinieties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju.

• Pārbaudiet riepas stāvokli 
un spiedienu ik pēc 3000 km 
(1800 jūdzēm), lai novērstu 
riepas bojājumus.

• Ir grūti atpazīt riepas bojāju-
mus, veicot tikai vizuālu pār-
baudi. Ja ir pazīmes, kas lie-
cina par riepas bojājumiem, 
pārbaudiet un nomainiet rie-
pu, lai novērstu bojājumus, 
ko var izraisīt gaisa noplūdes.

• Ja riepa tiek sabojāta, brau-
cot pa nelīdzenu ceļu, ārpus 
ceļa, vai pāri šķēršļiem, pie-
mēram, bedrēm, kanalizāci-
jas lūku vākiem vai apmalēm, 
tad jāņem vērā, ka šādus bo-
jājumus nesedz garantija.

• Riepas informācija ir norādīta 
uz riepas sānu sieniņas.
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DROšInĀTĀJI

OLF074075

� Slotiņas veids

� Kasetnes tipa

� Vairāku drošinātāju komplekts

� Akumulatora drošinātāja spaile

Normāls

Normāls

Normāls

Normāls

Izdedzis

Izdedzis

Izdedzis

Izdedzis

Automašīnas elektrisko sistēmu no 
elektriskās pārslodzes izraisītiem 
bojājumiem aizsargā drošinātāji.
Automašīnai ir 2 (vai 3) drošinātāju 
paneļi, viens no tiem atrodas vadītā-
ja puses panelī, otrs atrodas dzinēja 
nodalījumā.
Ja kāds no automašīnas lukturiem, 
piederumiem vai vadības elemen-
tiem nedarbojas, pārbaudiet attiecī-
gās shēmas drošinātāju. Ja drošinā-
tājs ir izsists, elements drošinātāja 
iekšpusē būs izkusis vai salūzis.
Ja elektriskā sistēma nedarbojas, 
vispirms pārbaudiet drošinātāju pa-
neli vadītāja pusē. Pirms izsista dro-
šinātāja nomaiņas izslēdziet dzinēju 
un visus slēdžus, tad atvienojiet ne-
gatīvo akumulatora kabeli. Drošinā-
tāji vienmēr jānomaina ar tādas pa-
šas nominālās vērtības drošinātāju.
Ja nomaiņas drošinātājs arī tiek 
izsists, tas norāda uz elektriskās 
sistēmas problēmu. Izvairieties no 
saistītās sistēmas lietošanas, un ne-
kavējoties konsultējieties ar HYUN-
DAI pilnvarotu izplatītāju.

i Informācija 
Tiek lietoti trīs dažādu veidu drošinā-
tāji: iespraužamā tipa zemam strāvas 
stiprumam, cauruļu tipa, un vairāku 
drošinātāju komplekti augstam strā-
vas stiprumam.

 BRĪDINĀJUMS

Drošinātājs OBLIGĀTI jānomai-
na ar tādas pašas nominālās 
vērtības drošinātāju.
• Augstākas kapacitātes droši-

nātājs var izraisīt bojājumus 
vai pat ugunsgrēku.

• Neuzstādiet vadu vai alumīni-
ja foliju īsta drošinātāja vietā - 
arī kā pagaidu līdzekli. Tas var 
izraisīt nopietnus bojājumus 
vadiem, kā arī ugunsgrēku.

PIEZĪME

Nelietojiet skrūvgriezi vai jebkādu 
citu metāla priekšmetu, lai izņem-
tu drošinātājus, jo tādējādi var iz-
raisīt īssavienojumu un bojāju-
mus sistēmai.
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Instrumentu paneļa drošinātā-
ju nomaiņa

1.

OPD076034

Izslēdziet automašīnu.
2. Izslēdziet visus pārējos slēdžus.
3. Atveriet drošinātāju paneļa pārse-

gu.
4. Skatiet marķējumu drošinātāju 

paneļa pārsega iekšpusē, lai no-
teiktu nepieciešamā drošinātāja 
atrašanās vietu.

5.

OPD076035

Vienkārši izvelciet ārā drošinātāju, 
kas pēc jūsu domām varētu būt iz-
sists. Izmantojiet izņemšanas rīku, 
kas atrodas dzinēja nodalījuma 
drošinātāju panelī.

6. Pārbaudiet izņemot drošinātā-
ju; nomainiet to, ja tas ir izsists. 
Rezerves drošinātāji ir atrodami 
instrumentu paneļa drošinātā-
ju panelī (vai dzinēja nodalījuma 
drošinātāju panelī).

7. Iestumiet jaunu drošinātāju ar tādu 
pašu nominālo vērtību, un pār-
liecinieties, ka tas ir cieši fiksēts 
spailēs. Ja tas ir vaļīgs, iesakām 
sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI 
izplatītāju.

Ārkārtas gadījumā, ja jums nav pie-
ejams rezerves drošinātājs, izmanto-
jiet tādas pašas nominālās vērtības 
drošinātāju no shēmas, kura varētu 
būt nevajadzīga automašīnas lieto-
šanas laikā, piemēram, šķiltavu dro-
šinātāju.
Ja priekšējie lukturi vai citi elektriskie 
komponenti nedarbojas, un drošinā-
tāji ir darba kārtībā, pārbaudiet dro-
šinātāju paneli dzinēja nodalījumā. 
Ja kāds drošinātājs ir izsists, tas jā-
nomaina ar tādas pašas nominālās 
vērtības drošinātāju.
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Drošinātāju slēdzis

OPD076036

Drošinātāju slēdzim vienmēr jābūt 
ieslēgtam.
Ja pārvietosiet slēdzi uz izslēgtu 
pozīciju, būs nepieciešams atiesta-
tīt vairākus elementus, piemēram, 
audio sistēmu un digitālo pulksteni, 
turklāt iespējams, ka viedā atslēga 
nedarbosies pareizi.

i Informācija 

OTLE048609

Ja drošinātāju slēdzis ir izslēgts, pa-
rādīsies augstāk redzamais paziņo-
jums.

•
PIEZĪME

Braucot ar automašīnu, drošinā-
tāju slēdzim obligāti jāatrodas 
ieslēgtā pozīcijā.

• Izvairieties no atkārtotas trans-
portēšanas drošinātāju slēdža 
pārvietošanas. Drošinātāju slē-
dzi var sabojāt.

Dzinēja nodalījuma paneļa 
drošinātāju nomaiņa

1.

OPD076033

� Cauruļu tipa drošinātājs
OPD076032

� Iespraužamā tipa drošinātājs

Izslēdziet automašīnu.
2. Izslēdziet visus pārējos slēdžus.
3. Noņemiet drošinātāju paneļa pār-

segu, nospiežot tapu un velkot uz 
augšu.
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4. Pārbaudiet izņemot drošinātāju; 
nomainiet to, ja tas ir izsists. Lai 
izņemtu vai ievietotu drošinātāju, 
izmantojiet drošinātāju vilkšanas 
rīku, kas atrodas dzinēja nodalīju-
ma drošinātāju panelī.

5. Iestumiet jaunu drošinātāju ar tādu 
pašu nominālo vērtību, un pār-
liecinieties, ka tas ir cieši fiksēts 
spailēs. Ja tas ir vaļīgs, iesakām 
sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI 
izplatītāju.

PIEZĪME

Pēc dzinēja nodalījuma drošinātā-
ju paneļa pārbaudes, stingri uzlie-
ciet atpakaļ drošinātāju paneļa 
pārsegu. Kad pārsegs tiek droši 
nofiksēts, var dzirdēt klikšķa ska-
ņu.  Ja pārsegs nav droši nofik-
sēts, var norisēt elektriskās sistē-
mas atteice, ko izraisa saskarsme 
ar ūdeni.

Galvenais drošinātājs

1.

OPD076030

Izslēdziet dzinēju.
2. Izslēdziet visus pārējos slēdžus. 
3. Noņemiet drošinātāju paneļa pār-

segu, nospiežot tapu un velkot uz 
augšu.

4. Noņemiet uzgriežņus, kas redza-
mi attēlā augstāk.

5. Nomainiet drošinātāju ar jaunu, 
kam ir tādas pašas nominālās 
vērtības.

6. Veiciet montāžu pretējā secībā.

i Informācija 
Ja ir izsists galvenais drošinātājs, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu 
HYUNDAI izplatītāju.
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Vairāku drošinātāju komplekts

OPD076031

Ja vairāku drošinātāju komplekts ir 
izdedzis, tas ir jānomaina šādā vei-
dā:
1. Izslēdziet automašīnu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.
3. Noņemiet drošinātāju paneļa pār-

segu, nospiežot tapu un velkot uz 
augšu.

4. Noņemiet uzgriežņus, kas redza-
mi attēlā augstāk.

5. Nomainiet drošinātāju ar jaunu, 
kam ir tādas pašas nominālās 
vērtības.

6. Veiciet montāžu pretējā secībā.

Ja tiek izsists vairāku drošinātāju 
komplekts, iesakām sazināties ar 
pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Drošinātāju/releju paneļa ap-
raksts
Vadītāja puses drošinātāju 
panelis

OPD076039

Drošinātāju/releju kārbas pārsega 
iekšpusē varat atrast drošinātāju/
releju marķējumu, kurā norādīti dro-
šinātāju/releju nosaukumi un nomi-
nālās vērtības.
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i Informācija 
Ne visi drošinātāju paneļu apraksti 
šajā rokasgrāmatā attiecas uz jūsu 
automašīnu/ Informācija ir precīza 
publicēšanas brīdī. Kad pārbaudāt 
automašīnas drošinātāju kārbu, ska-
tiet drošinātāju kārbas marķējumu.

OPDE070049
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Vadītāja puses drošinātāju panelis

Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F1 MODULIS 5 MODULE
5 7,5A

Datu saiknes savienotājs, elektriskais hroma spogulis, MTS E-Call modulis, 
Audio, A/V un navigācijas acu līmeņa bloks, A/C vadības modulis, A/T pārs-
lēgsviras indikators, DC-DC pārveidotājs, triecienu absorbēšanas bloka slēdzis, 
priekšējais lukturis kreisajā pusē/labajā pusē, vadītāja IMS modulis, priekšējais 
gaisa ventilācijas sēdekļa vadības modulis, priekšējā sēdekļa sildītāja vadības 
modulis

F2 MODULIS 3 MODULE
3 7,5A BCM, sporta režīma slēdzis, bremžu luktura slēdzis, vadītāja/pasažiera durvju 

modulis

F3 JUMTA LŪKA 1
1

20A Panorāmas lūka

F4 Atveramais 
borts 10A Atveramā borta relejs

F5 P/WDW kr.
LH

25A El. logu pacēlāju kreisās puses relejs, vadītāja/pasažiera drošības stikla modulis, 
aizmugurējā drošības stikla modulis kreisajā pusē

F6 MULTIVIDE MULTI
MEDIA 15A Audio, A/V un navigācijas acu līmeņa bloks, līdzstrāvas - līdzstrāvas pārveidotājs

F7 P/WDW lab.
RH

25A El. logu pacēlāju kreisās puses relejs, vadītāja/pasažiera drošības stikla modulis, 
aizmugurējā drošības stikla modulis labajā pusē

F8
P/SEAT DRV 
(vadītāja sē-

deklis)

DRV

25A Vadītāja sēdekļa manuālais slēdzis, vadītāja IMS modulis

F9
P/SEAT PASS 

(pasažiera 
sēdeklis)

25A Pasažiera sēdekļa manuālais slēdzis
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F10 MODULIS 4 MODULE
4 7,5A

BCM, trieciena absorbēšanas bloka slēdzis, atpakaļgaitas luktura slēdzis, joslas 
ievērošanas palīga modulis, atpakaļgaitas stāvvietas signāls, elektriskās stāv-
bremzes slēdzis, dozēšanas vadības modulis

F11 VIEDĀ ATSLĒ-
GA2

SMART
KEY

2

7,5A Viedās atslēgas vadības modulis, imobilaizera modulis, BMS vadības modulis

F12 JUMTA LŪKA 2
2

20A Panorāmas lūka

F13 IEKŠĒJAIS AP-
GAISMOJUMS 7,5A

Augšējo vadības elementu apgaismojums, telpas apgaismojums, labās/kreisās 
puses personīgais apgaismojums, lietus sensors, labās/kreisās puses spoguļa 
apgaismojums, bezvadu lādētājs, bagāžas apgaismojums, cimdu nodalījuma 
apgaismojums, aizdedzes atslēga III. un durvju brīdinājuma slēdzis

F14 MEMORY2 
(atmiņa 2) MEMORY

2 7,5A MTS e-zvana modulis

F15 AKUMULATO-
RA VADĪBA 10A [VIEGLS HEV] BMS vadības modulis

F16 ATMIŅA1 MEMORY
1 10A

BCM, instrumentu panelis, autom. gaismas un foto sensors, AC vadības modulis, 
vadītāja/pasažiera durvju modulis, vadītāja IMS modulis, kreisās/labās puses 
aklā punkta sadursmes brīdinājuma bloks

F19 MODULE6 MODULE
6 7,5A Viedās atslēgas vadības modulis, BCM

F20 MDPS 1 7,5A MDPS bloks
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F21 MODULE1 MODULE
1 7,5A

Datu saites savienotājs, trieciena absorbēšanas bloka slēdzis, centrālais durvju 
slēdzis, avārijas lukturu slēdzis, ICM releja kārba (āra spoguļu nolocīšanas/
izplešanas relejs), elektrisko āra spoguļu slēdzis, vadītāja/pasažiera elektriskais 
ārējais spogulis, pasažiera durvju modulis, vadītāja/pasažiera viedās atslēgas 
āra rokturis

F22 MODULE7 MODULE
7 7,5A Priekšējā sēdekļa sildītāja vadības modulis, priekšējais gaisa ventilācijas sēdek-

ļa vadības modulis, dzesēšanas ventilatora kontrolieris

F23 A/BAG IND
IND

7,5A Instrumentu panelis, centrālais durvju slēdzis

F24 BREMŽU SLĒ-
DZIS 7,5A Viedās atslēgas vadības modulis, bremžu luktura slēdzis

F25 STARTS 7,5A
[Bez viedās atslēgas] Aizdedzes slēdzis, ECM/PCM, pārnesumkārbas diapazona 
slēdzis, aizdedzes bloķēšanas slēdzis [Ar viedo atslēgu] Viedās atslēgas vadības 
modulis, ECM/PCM, pārnesumkārbas diapazona slēdzis

F26 INSTRUMENTU 
PANELIS

CLUSTER 7,5A Instrumentu panelis

F27 DURVJU 
SLĒDZ. 20A Durvju slēgšanas/atslēgšanas relejs, ICM releju kārba (slēgtais relejs)

F28 AKUMULATO-
RA VENT. 10A [VIEGLS HEV] BMS dzeses ventil.

F29 FCA 10A FCA bloks

F30
S/HEATER FRT 
(priekšējo sē-
dekļu sildītājs)

20A Priekšējā sēdekļa sildītāja vadības modulis, priekšējās gaisa ventilācijas sēdekļa 
vadības modulis
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F31 G/kond.2
2

10A A/C vadības modulis, ECM/PCM, pūtēja rezistors, pūtēja motors, E/R sadales 
bloks (RLY.10 - pūtēja relejs)

F32 G/kond.1
1

7,5A A/C vadības modulis, E/R sadales bloks (RLY.10 (pūtēja relejs), RLY.1 (PTC sildī-
tāja #2 relejs), RLY.11 (PTC sild. #1 relejs), RLY.13 (PTC sild. #3 relejs))

F34 SMART KEY1 
(viedā atslēga 1)

SMART
KEY

1

15A Viedās atslēgas vadības modulis, imobilaizera modulis

F35 A/BAG 15A SRS vadības modulis

F36 IG1 IG1 25A PCB bloks (Drošinātājs - F10-1/F10-2/F12/F14-1/F14-2/F14-2/F16)

F37
BAROŠANAS 

KONTAKTLIGZ-
DA

POWER
OUTLET 20A Priekš./aizm. barošanas ligzda #2

F38 HTD STRG 15A BCM

F39 Stikla tīrītājs
LO/HI

10A ECM/PCM, BCM

F40 RR stikla tīrītājs 15A Aizmugurējā stikla tīrītāja relejs, aizmugurējā stikla tīrītāja motors

F41 MIRR HTD 10A Vadītāja/pasažiera elektriskais ārējais spogulis, A/C vadības modulis, ECM/PCM

F43 MODULE2 MODULE
2 10A

BCM, viedās atslēgas vadības modulis, elektrisko āra spoguļu slēdzis, bezvadu 
lādētājs, audio, A/V un navigācijas acu līmeņa bloks, MTS E-call modulis, MTS 
E-call poga, līdzstrāvas - līdzstrāvas pārveidotājs, E/R sadales bloks (RLY.14 
(barības ligzdas relejs))
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F45 MAZGĀTĀJS 15A Daudzfunkcionālais slēdzis
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Dzinēja nodalījuma drošinātāju 
panelis 

OPD076037

Drošinātāju/releju kārbas pārsega 
iekšpusē varat atrast drošinātāju/
releju marķējumu, kurā norādīti dro-
šinātāju/releju nosaukumi un nomi-
nālās vērtības. 

i Informācija 
Ne visi drošinātāju paneļu apraksti 
šajā rokasgrāmatā attiecas uz jūsu 
automašīnu/ Informācija ir precīza 
publicēšanas brīdī. Kad pārbaudāt 
automašīnas drošinātāju kārbu, ska-
tiet drošinātāju kārbas marķējumu.

OPDE070051
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Dzinēja nodalījuma drošinātāju panelis

Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F1 GALVENAIS
150A (G4LG) 

200A 
(W/O G4LG)

Maiņstr. ģen., drošinātājs: F8/F27/F30/F33, drošin. komplekts-2

F2 MDPS 1 80A MDPS bloks

F3 B+5
5

60A PCB bloks (galven. relejs, drošin. : F1/F2/F3/F4/F6)

F4 B+2
2

60A IGPM (Drošinātājs : F30, IPS0/IPS1/IPS2)

F5 B+3
3

60A IGPM (IPS3/IPS4/IPS5/IPS6/IPS7/IPS8)

F6 B+4
4

50A IGPM (Drošinātājs : F3/F4/F5/F7/F8/F12)

F7
DZESĒŠANAS 
VENTILATORS 

1

1 60A(GSL) 
/50A(DSL) RLY.9 (dzeses vent. 1 relejs), RLY.2 (dzeses vent. 2 relejs)

F8 ABS1 1
40A 

(bez EPB) 
60A (ar EPB)

ABS vadības modulis, ESP vadības modulis

F9 PŪTĒJS 40A RLY. 10 (pūtēja relejs)

F10 IG1 40A Aizdedzes slēdzis, E/R sadales bloks (RLY.3 (PDM3 (IG1) relejs), RLY.8 (PDM2 
(ACC) relejs))
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F11 RR HTD 40A RLY.12 (Aizmugurējās aizsvīšanas likvidēšanas relejs)

F12 SPĪDĒŠANA 80A Kvēlsveču bloks

F13 PTC SILDĪ-
TĀJS1

PTC
H EA TER
1

50A RLY. 11 (PTC sildītāja relejs Nr.1)

F14 PTC 2. SILDĪ-
TĀJS

PTC
H EA TER
2

50A RLY. 1 (PTC sildītāja relejs Nr. 2)

F15 PTC 3. SILDĪ-
TĀJS

PTC
H EA TER
3

50A RLY. 12 (PTC sildītāja relejs Nr. 3)

F16
FUEL HEAT-
ER (degvielas 

sildītājs)
30A RLY. 5 (degvielas filtra sildītāja relejs)

F17 Elektrības kon-
taktligzda3

POWER
OUTLET

3

20A Aizmugurējā barošanas kontaktligzda Nr. 1

F18
BAROŠANAS 

KONTAKTLIGZ-
DA2

POWER
OUTLET

2

20A Priekšējā barošanas kontaktligzda Nr. 1

F20-1 TCU1
T1

15A [DCT] TCM

F20-2 Sajūga aktua-
tors2 15A [Viegls HEV] Elektroniskā sajūga modulis

F22 DEGVIELAS 
SŪKNIS 20A RLY.7 (Degvielas sūkņa relejs)
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F23-1
DZESĒŠANAS 
VENTILATORS 

2

2 40A RLY.1 (dzeses vent. 3 relejs), RLY.2 (dzeses vent. 2 relejs)

F23-2 DCT3 40A [DCT] Viedais pārvada aktuators

F24 B+1
1

40A IGPM (Noplūdstrāvas autom. atvienošanas iekārta, drošin. : F21/F24/F27/F33)

F25-1 DCT1 DCT
1 40A [DCT] TCM

F25-2 SAJŪGA AK-
TUATORS 1 40A [Viegls HEV] Elektroniskā sajūga modulis

F26 DCT2 DCT
2 40A [DCT] TCM

F27 Signalizācija 10A ICM releju kārba (pretzagļu trauksmes signāla relejs)

F29 PIEKABE 40A Piekabes savienojums

F30 ABS2 2 40A ABS vadības modulis, ESP vadības modulis

F31 IG2 IG2 40A Aizdedzes slēdzis, E/R sadales bloks (RLY.4 (start. relejs), RLY.6 (PDM4 (IG2) 
relejs))

F32-1 DCU1 40A [D4FE] E/R Sub Block (DCU relejs)

F32-2 CVVD1 40A [G3LE/G4LH] CVVD aktuators
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Drošinā-
tāja Nr.

Drošinātāja 
nosaukums Simbols

Drošinātāja 
nominālā 
vērtība

Aizsargātās shēmas

F32-3 EĻĻAS SŪKNIS 
1

  

40A [G4LG] El. eļļas sūknis

F33
BAROŠANAS 

KONTAKTLIGZ-
DA1

40A RLY.14 (strāvas ligzdas relejs)

F34 DCU2 20A [D4FE] Dozēšanas vadības modulis

F35 DCU3 15A [D4FE] Dozēšanas vadības modulis

F36 DCU4 20A [D4FE] Dozēšanas vadības modulis
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Dzinēja nodalījuma drošinātāju 
panelis (Akumulatora spaiļu 
pārsegs)

OPD076066

Drošinātāju/releju kārbas pārsega 
iekšpusē varat atrast drošinātāju/
releju marķējumu, kurā norādīti dro-
šinātāju/releju nosaukumi un nomi-
nālās vērtības.

i Informācija 
Ne visi drošinātāju paneļu apraksti 
šajā rokasgrāmatā attiecas uz jūsu 
automašīnu; informācija ir precīza 
publicēšanas brīdī. Kad pārbaudāt 
automašīnas drošinātāju paneli, ska-
tiet drošinātāju paneļa marķējumu.

OPD076065/OOS078107

PIEZĪME

Pēc dzinēja nodalījuma drošinātāju paneļa pārbaudes, stingri uzlieciet 
atpakaļ pārsegu. Ja pārsegs nav droši nofiksēts, var norisēt elektriskās 
sistēmas atteice, ko izraisa saskarsme ar ūdeni.
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SpuLDzES
Lai nomainītu lielāko daļu automašī-
nas spuldžu, konsultējieties ar pilnva-
roto HYUNDAI izplatītāju. Automašī-
nas spuldžu nomaiņa ir apgrūtināta, 
jo, lai piekļūtu spuldzei, nepiecie-
šams demontēt citas automašīnas 
daļas. Tas jo īpaši attiecas uz priek-
šējo lukturu bloku noņemšanu.
Priekšējo lukturu bloku demontēša-
na/montēšana var izraisīt automašī-
nas bojājumus.

 BRĪDINĀJUMS

Pirms sākt darbu ar lukturi, 
stingri aktivizējiet stāvbremzi, 
pārliecinieties, ka aizdedzes 
slēdzis ir pagriezts LOCK/OFF 
pozīcijā, un izslēdziet lukturus, 
lai novērstu automašīnas pēk-
šņas pārvietošanās iespēju, kā 
arī risku apdedzināt pirkstus 
vai gūt elektrošoku.

PIEZĪME

Izdegusi spuldze jānomaina ar 
tāda paša vatu skaita spuldzi. Pre-
tējā gadījumā var izraisīt drošinā-
tāju vai elektrisko vadu sistēmas 
bojājumus.

i Informācija 
Ja automašīna pēc braukšanas tiek 
mazgāta, vai ja automašīna ir brau-
kusi slapjā laikā pa nakti, priekšējā 
luktura un aizmugurējā luktura lēca 
var izskatīties nosarmojusi. Šo stā-
vokli izraisa temperatūras atšķirība 
starp iekšējo spuldzi un ārpusi, tas 
neliecina par problēmu. Ja mitrums 
kondensējas uz luktura, tas tiks lik-
vidēts, kad braukšanas laikā lukturis 
degs. Kondensāta apjoms, kas tiks 
likvidēts, ir atkarīgs no luktura iz-
mēra, pozīcijas un apkārtējās vides 
apstākļiem. Tomēr, ja mitrums ne-
tiek likvidēts, mēs iesakām nogādāt 
automašīnu pārbaudei pie pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja.

i Informācija 
Pēc negadījuma vai pēc pilnvarota 
HYUNDAI izplatītāja veiktas priek-
šējo lukturu bloka montāžas ir ne-
pieciešams pareizi orientēt priekšējos 
lukturus.

i Informācija - Satiksmes vir-
ziena maiņa (Eiropa)

Tuvo gaismu gaismas sadalījums ir 
asimetrisks. Ja braucat valstī, kur au-
tomašīnas brauc pa pretējo ceļa pusi, 
šis asimetriskums izraisīts pretīm-
braucošo vadītāju apžilbšanu. Lai no 
tā izvairītos, ES noteikumi nosaka 
stingrus tehniskus risinājumus 
(piem., automātiska nomaiņas sistē-
ma, pielīmējama loksne, gaismu 
orientēšana uz leju). Šie priekšējie 
lukturi ir konstruēti tā, lai neapžilbi-
nātu pretīmbraucošos vadītājus. Tā-
dēļ nav nepieciešams mainīt priekšē-
jos lukturus valstī ar pretēja virziena 
satiksmi.
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Priekšējā luktura, statiskā līku-
mu luktura, pozīcijas luktura, 
pagrieziena signāla lukturu un 
dienas gaitas lukturu spuldžu 
nomaiņa
A tips

(1)

OPDE070131

Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
(2) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
(3) Pagrieziena signāla lukturis
(4) Dienas gaitas lukturi (ja ir aprī-

kots)
(5) Gabarītgaismas lukturis

OPDE070113

� Gabarītgaismas lukturis
OPDE077076

� Tālās/tuvās gaismas

Priekšējais lukturis un pozīcijas 
lukturis
1. Atveriet pārsegu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.

3. Noņemiet spuldzes pārsegu, grie-
žot to pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam.

4. Atvienojiet spuldzes ligzdas savie-
notāju. (tuvajām gaismām un tāla-
jām gaismām)

5. Izņemiet spuldzi no priekšējā luk-
tura bloka.

6. Uzstādiet jaunu spuldzi.
7. Savienojiet spuldzes ligzdas sa-

vienotāju. (tuvajām gaismām un 
tālajām gaismām)

8. Montējiet spuldzes pārsegu, grie-
žot to pulksteņa rādītāju virzienā.
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OPDE070112

Pagrieziena signāla lukturis
1. Atveriet pārsegu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.
3. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-

žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

6. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot 
izciļņus uz ligzdas ar slotiem blo-
kā.

7. Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

OPDE076096

Dienas gaitas lukturis 
1. Atlaidiet tapas tipa fiksatorus zem 

apakšējā pārsega un tad noņe-
miet apakšējo pārsegu.

2. Ievietojiet roku aiz priekšējā bufe-
ra.

3. Izņemiet ligzdu no korpusa, pa-
griežot ligzdu pretēji pulksteņa 
rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar slotiem korpusā.

4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.
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5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

6. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot 
izciļņus uz ligzdas ar slotiem kor-
pusā. Iestumiet ligzdu korpusā un 
grieziet ligzdu pulksteņa rādītāju 
virzienā.

B tips

(1)

OPDE070042

Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
(2) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
(3) Pozīcijas lukturis un pagrieziena 

signāla lukturis un dienas gaitas 
lukturis

(4) Statiskā līkumu gaisma
OPDE077090

� Statiskā līkumu gaisma
OPDE077076

� Tālās/tuvās gaismas

Priekšējais lukturis un statiskā 
līkumu gaisma
1. Atveriet pārsegu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.
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3. Noņemiet spuldzes pārsegu, grie-
žot to pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam.

4. Atvienojiet spuldzes ligzdas savie-
notāju. (tuvajām gaismām un tāla-
jām gaismām)

5. Izņemiet spuldzi no priekšējā luk-
tura bloka.

6. Uzstādiet jaunu spuldzi.
7. Savienojiet spuldzes ligzdas sa-

vienotāju. (tuvajām gaismām un 
tālajām gaismām)

8. Montējiet spuldzes pārsegu, grie-
žot to pulksteņa rādītāju virzienā.

Pozīcijas lukturis, pagrieziena 
signāla lukturis un dienas gaitas 
lukturis 
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

C Tips 

(1)

OPDE070092

Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
(2) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
(3) Pozīcijas lukturis un pagrieziena 

signāla lukturis un dienas gaitas 
lukturis

(4) Statiskā līkumu gaisma
(5) Priekšējais miglas lukturis

Priekšējais lukturis, statiskais līku-
mu lukturis, pozīcijas lukturis, pag-
rieziena signāla lukturis un dienas 
gaitas lukturis 
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

D tips (N line)

(1)

OPDE070135

Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
(2) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
(3) Statiskā līkumu gaisma 
(4) Dienas gaitas lukturis un pozīci-

jas lukturis un pagrieziena signā-
la lukturis
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OPDE077090

� Statiskā līkumu gaisma

� Gabarītgaismas lukturis

OPDE077075

� Tālās/tuvās gaismas

OPDE077076

Priekšējais lukturis, pozīcijas luk-
turis un statiskā līkumu gaisma
1. Atveriet pārsegu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.
3. Noņemiet spuldzes pārsegu, grie-

žot to pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam.

4. Atvienojiet spuldzes ligzdas savie-
notāju. (tuvajām gaismām un tāla-
jām gaismām)

5. Izņemiet spuldzi no priekšējā luk-
tura bloka.

6. Uzstādiet jaunu spuldzi.
7. Savienojiet spuldzes ligzdas sa-

vienotāju. (tuvajām gaismām un 
tālajām gaismām)

8. Montējiet spuldzes pārsegu, grie-
žot to pulksteņa rādītāju virzienā.

OPDE077077

Pagrieziena signāla lukturis
1. Atveriet pārsegu.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora 

kabeli.
3. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-

žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.
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6. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot 
izciļņus uz ligzdas ar slotiem blo-
kā.

7. Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

Pozīcijas lukturis un dienas gaitas 
lukturis 
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

E tips (N line)

(1)

OPDE070136

Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
(2) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
(3) Statiskā līkumu gaisma
(4) Pozīcijas lukturis un pagrieziena 

signāla lukturis un dienas gaitas 
lukturis

Priekšējais lukturis, statiskais līku-
mu lukturis, pozīcijas lukturis, pag-
rieziena signāla lukturis un dienas 
gaitas lukturis 
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

 BRĪDINĀJUMS

•
OLMB073042L

Ar halogēna spuldzēm jārīko-
jas uzmanīgi. Halogēna spul-
dzes satur gāzi zem spiedie-
na, kas var izraisīt saplēstu 
stikla gabaliņu izsviešanu un 
sekojošas traumas.

• Mainot spuldzi, valkājiet acu 
aizsardzības līdzekļus. Pirms 
rīkoties ar spuldzi, ļaujiet tai 
atdzist.

• Ar spuldzēm jārīkojas uzma-
nīgi, izvairieties no saskrāpē-
jumiem un noberzumiem. Ja 
spuldze deg, izvairieties no 
saskarsmes ar šķidrumu.
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• Nedrīkst pieskarties spuldzei 
ar kailām rokām. Atlikusī eļļa 
uz rokām var izraisīt dego-
šas spuldzes pārkaršanu un 
sprāgšanu.

• Spuldzi drīkst darbināt tikai 
tad, kad tā ir uzstādīta priek-
šējā lukturī.

• Ja spuldze ir bojāta vai ieplī-
susi, nekavējoties to nomai-
niet un uzmanīgi to utilizējiet.

Priekšējais miglas lukturis (ja 
ir aprīkots) 

1.

OPDE077120

� B tips
OPDE076097

� A tips

Atlaidiet tapas tipa fiksatorus zem 
apakšējā pārsega un tad noņe-
miet apakšējo pārsegu.

2. Ievietojiet roku aiz priekšējā bufe-
ra.

3. Atvienojiet kontaktspraudni no 
ligzdas.

4. Izņemiet spuldzi un ligzdu no 
korpusa, pagriežot ligzdu pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam, līdz 
izciļņi uz ligzdas sakrīt ar slotiem 
korpusā.

5. Montējiet jaunu spuldzi un ligzdu 
blokā, izlīdzinot izciļņus uz ligzdas 
ar slotiem korpusā. Iestumiet ligz-
du korpusā un grieziet ligzdu pulk-
steņa rādītāju virzienā.
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Priekšējo lukturu un miglas 
lukturu orientēšana (Eiropai)
Priekšējo lukturu orientēšana

1.

� LED tips� Halogēna tips

OPDE077085/OPDE077086

Piepūtiet riepas līdz norādītajam 
spiedienam un izņemiet kravas no 
automašīnas, izņemot vadītāju, 
rezerves riepu un darbarīkus.

2. Automašīna jānovieto uz līdzenas 
grīdas.

3. Uz ekrāna uzzīmējiet vertikālas 
līnijas (vertikālas līnijas iet caur at-
tiecīgo priekšējo lukturu centriem) 
un horizontālu līniju (horizontā-
la līnija iet caur priekšējo lukturu 
centriem).

4. Pārliecinoties, ka priekšējie lukturi 
un akumulators ir darba kārtībā, 
orientējiet priekšējos lukturus tā, 
lai spožākā gaismas staru daļa 
kristu uz horizontālajām un verti-
kālajām līnijām.

5. Lai orientētu tuvās gaismas pa 
kreisi vai pa labi, pagrieziet skrū-
vgriezi pulksteņu rādītāju virzienā 
vai pretējā virzienā. Lai orientētu 
tuvās gaismas uz augšu vai uz 
leju, pagrieziet skrūvgriezi pulk-
steņu rādītāju virzienā vai pretējā 
virzienā.
Lai orientētu tālās gaismas uz 
augšu vai uz leju, pagrieziet skrū-
vgriezi pulksteņu rādītāju virzienā 
vai pretējā virzienā.

Priekšējā miglas luktura orien-
tēšana

OPDE070137

Priekšējo miglas lukturi var orientēt 
tāpat kā priekšējos lukturus. Pārlie-
cinoties, ka priekšējais miglas luktu-
ris un akumulators ir darba kārtībā, 
orientējiet priekšējo miglas lukturi. 
Lai orientētu priekšējo miglas lukturi 
uz augšu vai uz leju, pagrieziet skrū-
vgriezi pulksteņu rādītāju virzienā vai 
pretējā virzienā.
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Mērķēšanas punkts

OPDE076081

H1: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tuvās gaismas)

H2: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tālās gaismas)

H3: Attālums starp miglu luktura spuldzes centru un zemi

W1: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tuvās gaismas)

W2: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tālās gaismas)

W3: Attālums starp divu miglas lukturu spuldžu centriem

Ekrāns

� 5 durvis, universālis

 Mērvienība: mm (colla)
Automašīnas 

stāvoklis Luktura veids H1 H2 H3 W1 W2 W3

Bez vadītāja
Halogēna 681 (26,81) 645 (25,39)

645 (25,39)
1 440 (56,69) 1 218 (47,95)

1 484 (58,42)
LED 677 (26,65) 631 (24,84) 1 385 (54,52) 1 114 (43,85)

Ar vadītāju
Halogēna 676 (26,61) 640 (25,19)

640 (25,19)
1 440 (56,69) 1 218 (47,95)

LED 672 (26,45) 626 (24,64) 1 385 (54,52) 1 114 (43,85)

PDe MHEV-Latvian.indb   89 2020-07-07   �� 7:49:48



7-90

Apkope    

OPDE076081

H1: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tuvās gaismas)

H2: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tālās gaismas)

H3: Attālums starp miglu luktura spuldzes centru un zemi

W1: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tuvās gaismas)

W2: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tālās gaismas)

W3: Attālums starp divu miglas lukturu spuldžu centriem

Ekrāns

� Fastback

OPDE076081

H1: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tuvās gaismas)

H2: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tālās gaismas)

H3: Attālums starp miglu luktura spuldzes centru un zemi

W1: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tuvās gaismas)

W2: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tālās gaismas)

W3: Attālums starp divu miglas lukturu spuldžu centriem

Ekrāns

� Fastback

 Mērvienība: mm (colla)

Automašīnas 
stāvoklis Luktura veids H1 H2 H3 W1 W2 W3

Bez vadītāja
Halogēna 676 (26,61) 640 (25,19)

640 (25,19)
1 440 (56,69) 1 218 (47,95)

1 452 (57,16)
LED 672 (26,45) 626 (24,64) 1 385 (54,52) 1 114 (43,85)

Ar vadītāju
Halogēna 671 (26,41) 635 (25,00)

635 (25,00)
1 440 (56,69) 1 218 (47,95)

LED 667 (26,25) 621 (24,44) 1 385 (54,52) 1 114 (43,85)
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Priekšējie lukturi — tuvās gaismas (modeļiem braukšanai kreisajā pusē)

OPDE076082

� Izmantojot 10 m ekrānu

Priekšējā kreisās puses luktura spuldzes centra 
vertikālā līnija

Automašīnas ass

Priekšējā labās puses luktura spuldzes centra 
vertikālā līnija

Priekšējā luktura spuldzes centra horizontālā līnija

W1
(L/BEAM) (tuvās gaismas)

ZEME

W1
(L/BEAM)

GRIEZUMA LĪNIJA

1. Ieslēdziet tuvās gaismas, kamēr vadītājs neatrodas automašīnā.
2. Griezuma līnijai jābūt projektētai attēlā redzamajā griezuma līnijā.
3. Tuvo gaismu orientēšanas laikā vertikālā orientācija ir jāpielāgo pēc horizontālās orientācijas pabeigšanas.
4. Ja ir aprīkota priekšējo lukturu līmeņošanas ierīce, pagrieziet priekšējo lukturu līmeņošanas ierīces slēdzi uz 0 

pozīciju.
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Priekšējais miglas lukturis

Vertical line of the left fog lamp bulb center

Vertical line of the right fog lamp bulb center

H
3 

(F
ro

nt
 fo

g)

Car axis

200mm

+30

-30

Horizontal line of fog lamp bulb center

Cut-off line

W3 (Front fog)

GROUND

OPDE076084

� Izmantojot 10 m ekrānu
Priekšējā kreisās puses luktura spuldzes 

centra vertikālā līnija
Automašīnas ass Priekšējā labās puses luktura spuldzes centra 

vertikālā līnija

Augšējā robeža

ZEME

GRIEZUMA LĪNIJA

Miglas luktura spuldzes centra horizontālā līnija

W3 (FRT FOG) 
(priekšējais miglas lukturis)

H
3 

(p
rie

kš
ēj

ai
s 

m
ig

la
s 

lu
kt

ur
is

)

1. Ieslēdziet priekšējo miglas lukturi, kamēr vadītājs neatrodas automašīnā.
2. Griezuma līnijai jābūt projicētai pieļaujamajā diapazonā (iekrāsotais reģions).
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Pagrieziena sānu atkārtošanas 
luktura nomaiņa 
A tips

OPD076044

Ja spuldze nedarbojas, mēs iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

B tips

1.

OPDE076079

Noņemiet luktura bloku no auto-
mašīnas, demontējot lēcu un iz-
velkot bloku.

2. Atvienojiet spuldzes elektrisko sa-
vienotāju.

3. Atdaliet ligzdas un lēcas daļas, 
pagriežot ligzdu pretēji pulksteņa 
rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar slotiem uz lēcas 
daļas.

4. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

5. Ievietojiet ligzdā jaunu spuldzi.
6. Montējiet ligzdu un lēcas daļu.

7. Pievienojiet spuldzes elektrisko 
savienotāju.

8. Montējiet luktura bloku automašī-
nas korpusā.
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Aizmugurējā kombinētā luktu-
ra spuldzes nomaiņa
A tips

(1)

OPDE070045

Stāvēšanas/aizmugurējais luktu-
ris

(2) Pagrieziena signāla lukturis
(3) Aizmugurējais lukturis
(4) Rezerves lukturis

OPD076047

Bremžu/aizmugurējais un pagrie-
ziena signāla lukturis
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Atveriet luktura bloka fiksējošo 

skrūvju pārsegus.
4. Atlaidiet luktura bloka fiksējošās 

skrūves, izmantojot skrūvgriezi ar 
krustiņa galu.

5.

OPD076048

Izņemiet azmugurējā kombinētā 
luktura bloku no automašīnas.
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OPD076049

Stāvēšanas/aizmugurējais lukturis

Pagrieziena signāla lukturis

6. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

7. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

8. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

9. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

10. Montējiet luktura bloku automa-
šīnas korpusā.

OPDE070072

Aizmugurējais lukturis un rezerves 
lukturis
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Noņemiet apkopes pārsegu, iz-

mantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu.
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OPD076052

Aizmugurējais lukturis

Rezerves lukturis

4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

5. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

6. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

7. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

8. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

B tips

(1)

OPDE070046

Stāvēšanas/aizmugurējais luktu-
ris

(2) Pagrieziena signāla lukturis
(3) Rezerves lukturis

OPD076047

Pagrieziena signāla lukturis
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Atveriet luktura bloka fiksējošo 

skrūvju pārsegus.
4. Atlaidiet luktura bloka fiksējošās 

skrūves, izmantojot skrūvgriezi ar 
krustiņa galu.
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5.

OPD076048

Izņemiet azmugurējā kombinētā 
luktura bloku no automašīnas.

OPD076064

Pagrieziena signāla lukturis

6. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

7. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to 
nospiežot un pagriežot  pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam, līdz 
izciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

8. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

9. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

10. Montējiet luktura bloku automa-
šīnas korpusā.

Stāvēšanas/aizmugurējais lukturis
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
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Rezerves lukturis

1.

OPDE070072

Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Noņemiet apkopes pārsegu, iz-

mantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu.

OPD076053

Rezerves lukturis

4. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

6. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

7. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

C tips (universālis)

(1)

OPDE077108

Stāvēšanas/aizmugurējais luktu-
ris

(2) Aizmugurējais lukturis
(3) Pagrieziena signāla lukturis
(4) Rezerves lukturis
(5) Aizmugurējais miglas lukturis
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OPDE077047

Bremžu/aizmugurējais un pagrie-
ziena signāla lukturis  
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Atveriet luktura bloka fiksējošo 

skrūvju pārsegus. 
4. Atlaidiet luktura bloka fiksējošās 

skrūves, izmantojot skrūvgriezi ar 
krustiņa galu.

5.

OPDE077048

Izņemiet azmugurējā kombinētā 
luktura bloku no automašīnas.

OPDE077109

Stāvēšanas/aizmugurējais lukturis

Pagrieziena signāla lukturis

6. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

7. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

8. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

9. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.
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10. Montējiet luktura bloku automa-
šīnas korpusā.

OPDE070072

Aizmugurējais lukturis, rezerves 
lukturis, aizmugurējais miglas 
lukturis
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Noņemiet apkopes pārsegu, iz-

mantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu. OPDE077111

OPDE077110

Aizmugurējais miglas lukturis

Aizmugurējais miglas lukturis

Aizmugurējais 
lukturis

4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

5. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.
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6. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

7. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

8. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

D tips (universālis)

(1)

OPDE070134

Bremžu lukturis/aizmugurējais 
lukturis

(2) Aizmugurējais lukturis
(3) Pagrieziena signāla lukturis
(4) Rezerves lukturis

Aizmugurējais lukturis, bremžu/
aizmugurējais lukturis, bremžu/
aizm./miglas lukturis
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

OPDE077047

Pagrieziena signāla lukturis   
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Atveriet luktura bloka fiksējošo 

skrūvju pārsegus. 
4. Atlaidiet luktura bloka fiksējošās 

skrūves, izmantojot skrūvgriezi ar 
krustiņa galu.
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5.

OPDE077048

Izņemiet azmugurējā kombinētā 
luktura bloku no automašīnas.

OPDE077112

Pagrieziena signāla lukturis

6. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

7. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

8. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

9. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

10. Montējiet luktura bloku automa-
šīnas korpusā.
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OPDE070072

Rezerves lukturis
1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Noņemiet apkopes pārsegu, iz-

mantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu.

OPDE077113

Rezerves lukturis

4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagrie-
žot ligzdu pretēji pulksteņa rādītā-
ju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas 
sakrīt ar slotiem uz bloka.

5. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

6. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

7. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot iz-
ciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. 
Iestumiet ligzdu blokā un grieziet 
ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.

8. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

Aizmugurējais miglas lukturis 

OPDE076095

� 5 durvis

Aizmugurējais miglas lukturis (5 
durvis) 
1. Atbrīvojiet aizmugurējā riteņa aiz-

sarga tapveida fiksatorus un skrū-
ves, tad atvienojiet to no aizmugu-
rējā bufera. 

2. Ievietojiet roku aiz aizmugurējā 
bufera.

3. Izņemiet ligzdu no korpusa, pa-
griežot ligzdu pretēji pulksteņa 
rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar slotiem korpusā.
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4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to no-
spiežot un pagriežot pretēji pulk-
steņa rādītāju virzienam, līdz iz-
ciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem 
ligzdā. Izvelciet spuldzi no ligzdas.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzdā un griežot, līdz tā fiksē-
jas.

6. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot 
izciļņus uz ligzdas ar slotiem kor-
pusā. Iestumiet ligzdu korpusā un 
grieziet ligzdu pulksteņa rādītāju 
virzienā.

Aizmugurējais miglas lukturis 
(fastback, N line)
Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Augstās pozīcijas stāvēšanas 
luktura nomaiņa

OPDE077054

� Universālis
OPD076054

� 5 durvis

OPDE077127

� Fastback

Ja augstās pozīcijas stāvēšanas luk-
turis nedarbojas, iesakām sazināties 
ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.
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Numura zīmes spuldzes no-
maiņa

1.

OPDE078128

� Universālis
OPD076055

� 5 durvis, Fastback

Izmantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu, uzmanīgi demontējiet lēcas 
pārsegu no luktura korpusa.

2. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

3. Uzstādiet jaunu spuldzi.
4. Veiciet montāžu pretējā secībā.

PIEZĪME

Uzmanieties, lai nesabojātu pār-
segu, izcilni vai plastmasas kor-
pusu.

Iekšējās gaismas spuldzes 
nomaiņa
Telpas lampa

OPDE076057

� Griestu lampa - ar jumta lūku

Ja LED lukturis nedarbojas, iesakām 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie 
pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
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Kartes apgaismojums, telpas lampa, mazā spoguļa apgaismojums un bagāžas nodalījuma apgaismo-
jums

OPD076056

� Kartes apgaismojums

OAD075045

� Griestu lampa - bez jumta lūkas
OPD076063

� Mazā spoguļa apgaismojums

OPD076059

� Bagāžas nodalījuma apgaismojums
1.

OPDE078129

� Cimdu nodalījuma lampa

Izmantojot skrūvgriezi ar plakanu 
galu, uzmanīgi demontējiet lēcu 
no iekšējās gaismas korpusa.

2. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā 
virzienā.

3. Montējiet ligzdā jaunu spuldzi.
4. Izlīdziniet lēcas izciļņus ar iekšējās 

gaismas korpusa ierobojumiem; 
lēcai ir jāfiksējas savā pozīcijā.

PIEZĪME

Uzmanieties, lai nesabojātu pār-
segu, izcilni vai plastmasas kor-
pusu.
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IzSKATA ApKOpE
Ārējā apkope
Ārējie vispārīgie brīdinājumi 
Izmantojot jebkādus ķīmiskos tīrī-
šanas vai spodrināšanas līdzekļus, 
ir ļoti svarīgi ievērot norādes uz eti-
ķetes. Izlasiet visus brīdinājumus uz 
etiķetes.   

Apdares apkope
Mazgāšana 
Lai aizsargātu automašīnas apdari 
no rūsas un kvalitātes zaudēšanas, 
kārtīgi un bieži to nomazgājiet - vis-
maz reizi mēnesī, izmantojot remde-
nu vai aukstu ūdeni. 
Ja lietojat automašīnu braukšanai 
bezceļa apstākļos, to vajadzētu no-
mazgāt pēc katra bezceļa brauciena. 
Pievērsiet īpašu uzmanību sāls, ne-
tīrumu, dubļu un citu svešķermeņu 
nogulsnēm. Pārliecinieties, ka durvju 
apakšējo malu un apakšējo durvju 
paneļu noteces atveres nav nobloķē-
tas un ir tīras.
Kukaiņi, darva, sveķi, putnu izkārnī-
jumi, rūpniecisks piesārņojums un 
līdzīgas nogulsnes var sabojāt auto-
mašīnas apdari, ja tās netiek neka-
vējoši likvidētas. 

Arī savlaicīga nomazgāšana ar lielu 
ūdens daudzumu var nebūt pietie-
kama, lai pilnībā likvidētu šīs no-
gulsnes. 
Jāizmanto maigas ziepes, kas ir dro-
šas lietošanai ar krāsotām virsmām.
Pēc mazgāšanas kārtīgi noskalojiet 
automašīnu ar remdenu vai aukstu 
ūdeni. Neļaujiet ziepju atliekām no-
žūt uz apdares.

•
PIEZĪME

Nelietojiet agresīvas ziepes, ķī-
miskos tīrīšanas līdzekļus vai 
karstu ūdeni, un nemazgājiet 
automašīnu tiešu saules staru 
ietekmē vai kad automašīnas 
korpuss ir silts. 

• Uzmanieties, mazgājot automa-
šīnas sānu logus. 
Jo īpaši izmantojot augstspie-
diena ūdeni, ūdens var iekļūt 
caur logiem un saslapināt salo-
nu.

• Lai izvairītos no bojājumiem 
plastmasas detaļām un luktu-
riem, netīriet ar ķīmiskiem šķīdi-
nātājiem vai spēcīgiem mazgā-
šanas līdzekļiem.

 BRĪDINĀJUMS

Mitras bremzes
Pēc automašīnas nomazgāša-
nas pārbaudiet bremžu darbī-
bu, braucot ar zemu ātrumu, 
lai pārliecinātos, ka bremžu 
darbību nav ietekmējis ūdens. 
Ja bremžu sniegums ir paslik-
tinājies, izžāvējiet bremzes, tās 
viegli darbinot, vienlaikus uz-
turot zemu ātrumu (braucot uz 
priekšu).
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Augstspiediena mazgāšana
• Izmantojot augstspiediena mazgā-

šanas aprīkojumu, ieturiet pietieka-
mu attālumu no automašīnas.
Nepietiekams attālums vai pārlieks 
spiediens var izraisīt komponentu 
bojājumus vai ūdens iekļūšanu au-
tomašīnā.

• Nesmidziniet augstspiediena maz-
gāšanas līdzekli tieši uz kame-
ras, sensoriem vai zonas ap tiem. 
Augstspiediena ūdens izraisītā 
trieciena rezultātā ierīce var sākt 
nepareizi darboties.

• Nenovietojiet sprauslas galu pu-
tekļu aizsargu (gumijas vai plast-
masas pārsegu) vai savienotāju 
tuvumā, jo šie elementi, nonākot 
saskarsmē ar augstspiediena ūde-
ni, var tikt sabojāti.

OLMB073082

•
PIEZĪME

Dzinēja nodalījuma mazgāšana 
ar ūdeni, tostarp augstspiedie-
na ūdeni, var izraisīt dzinēja no-
dalījuma elektrisko shēmu attei-
ci.

• Nepieļaujiet ūdens vai citu šķid-
rumu saskarsmi ar elektriska-
jiem/elektroniskajiem kompo-
nentiem automašīnas iekšpusē, 
jo tādējādi šie komponenti tiks 
sabojāti.

PIEZĪME

Automašīnas ar matēta krāsoju-
ma apdari
Nedrīkst lietot automātiskās au-
tomazgātavas, kurās tiek izman-
totas rotējošās sukas, jo tādējādi 
var sabojāt automašīnas virsmu. 
Tvaiku tīrīšanas aprīkojums, kas 
mazgā automašīnas virsmu pie 
augstas temperatūras, var izraisīt 
eļļas pielipšanu un atstāt grūti lik-
vidējamus plankumus.
Mazgājot automašīnu, izmantojiet 
mīkstu drānu (piem., mikrošķied-
ras dvieli vai sūkli), un nosusiniet 
ar mikrošķiedras dvieli. Mazgājot 
automašīnu ar rokām, nelietojiet 
tīrīšanas līdzekli ar vasku. Ja au-
tomašīnas virsma ir pārāk netīra 
(smiltis, netīrumi, putekļi, piesār-
ņojums, u.c.), pirms automašīnas 
mazgāšanas notīriet virsmu ar 
ūdeni. 
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Vaskošana
Kārtīgi izveidots vaska slānis ir efek-
tīva barjera starp krāsojumu un pie-
sārņojumu. Kārtīga vaska slāņa uz-
turēšana uz automašīnas palīdzēs to 
aizsargāt. 
Vaskojiet automašīnu tad, kad uz 
krāsojuma vairs nav palicis ūdens.
Pirms vaskošanas automašīna obli-
gāti jānomazgā un jāizžāvē. Izmanto-
jiet labas kvalitātes šķidru vai pastas 
formas vasku, un sekojiet ražotāja 
norādēm. Vaskojiet visus metāla ap-
dares elementus, lai tos aizsargātu 
un saglabātu spožā stāvoklī.
Plankumu likvidēšanas līdzekļa iz-
mantošana, lai noņemtu eļļu, darbu 
un līdzīgus materiālus, parasti no-
ņem arī vaska slāni. Neaizmirstiet no 
jauna vaskot šīs zonas arī tad, ja pā-
rējai automašīnas daļai vaskošana 
vēl nav nepieciešama. 

•
PIEZĪME

Ja tīrīsiet putekļus vai netīru-
mus no korpusa ar sausu drānu, 
iespējams ieskrāpēt apdari.

• Nelietojiet tērauda vati, abrazī-
vus tīrīšanas līdzekļus vai spē-
cīgus mazgāšanas līdzekļus, 
kas satur ļoti sārmainas vai ko-
dīgas vielas, lai tīrītu hromētus 
vai anodētas alumīnija daļas. 
Tas var izraisīt aizsargājošā pār-
klājuma bojājumus un krāsas 
izmaiņas vai krāsas kvalitātes 
pasliktināšanos. 

PIEZĪME

Automašīnas ar matēta krāsoju-
ma apdari
Nelietojiet jebkādus spodrināša-
nas līdzekļus, piemēram, tīrīša-
nas līdzekļus, abrazīvus līdzekļus 
vai politūru. Ja tiek uzklāts vas-
ks, nekavējoties noņemiet atli-
kušo vasku, izmantojot silikona 
noņemšanas līdzekļus, un ja uz 
virsmas atrodas darva vai darvas 
piesārņojums, izmantojot darvas 
noņemšanas līdzekli, lai to notī-
rītu. Tomēr uzmanieties, lai nepa-
kļautu krāsoto zonu pārāk lielam 
spiedienam. 
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Apdares bojājumu labošana 
Dziļi skrāpējumi vai akmeņu izraisīti 
robi krāsotajā virsmā ir pēc iespējas 
ātrāk jālabo. Metāls zem krāsojuma 
ātri rūsēs, un tas ātri var radīt prob-
lēmu, kurai būs nepieciešams dārgs 
remonts. 

PIEZĪME

Ja automašīna ir bojāta un tai ne-
pieciešama metāla daļu labošana 
vai nomaiņa, nodrošiniet, lai darb-
nīcā, labojot vai mainot kompo-
nentus, tiktu izmantoti pretkorozi-
jas materiāli.  

PIEZĪME

Automašīnas ar matēta krāsoju-
ma apdari
Automašīnām ar matēta krāsoju-
ma apdari nav iespējams mainīt 
tikai bojāto zonu - nepieciešams 
labot visu daļu pilnībā. Ja auto-
mašīna ir bojāta un nepieciešama 
krāsošana, mēs iesakām nogādāt 
automašīnu uz pārbaudi pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja.
Esiet ļoti uzmanīgi, jo ir grūti at-
jaunot kvalitāti pēc remontdarbu 
veikšanas. 

Spožā metāla apkope
• Lai noņemtu darvu un kukaiņus, 

izmantojiet darvas noņemšanas lī-
dzekli, nevis skrāpi vai citus asus 
priekšmetus.

• Lai aizsargātu spožā metāla daļu 
virsmas no korozijas, uzklājiet vas-
ka slāni vai hromēto virsmu aizsar-
dzības līdzekli, un kārtīgi nospod-
riniet.

• Ziemas laikā vai jūras tuvumā no-
klājiet spožā metāla daļas ar biezā-
ku vaska vai aizsargājošā līdzekļa 
slāni. Ja nepieciešams, noklājiet 
šīs daļas ar nekorozīvu vazelīnu 
vai citu aizsargājošu maisījumu.   
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Apakšējās virsbūves daļas 
apkope
Uz virsbūves apakšējās daļas var uz-
krāties korozīvi materiāli, ko izmanto 
ledus un sniega novākšanai un pu-
tekļu kontrolei. Ja šie materiāli ne-
tiek noņemti, var sākties paātrināta 
korozija virsbūves apakšējās daļas 
elementiem, piemēram, degvielas 
vadiem, rāmim, dibenam un izplūdes 
gāžu sistēmai, arī tad, ja šie elemen-
ti ir apstrādāti ar rūsas aizsardzības 
līdzekli.
Reizi mēnesī, pēc braukšanas bez-
ceļa apstākļos un pēc katras ziemas 
beigām kārtīgi noskalojiet apakšējo 
virsbūves daļu un riteņu atveres ar 
remdenu vai aukstu ūdeni. Pievēr-
siet šīm zonām īpašu uzmanību, jo 
ir sarežģīti saskatīt visus dubļus un 
netīrumus. Ja jūs vienkārši saslapi-
nāsiet netīrumus, tos nenoņemot, 
efekts būs drīzāk negatīvs nekā po-
zitīvs. Durvju, durvju apakšējo pane-
ļu un rāmja elementu apakšējās ma-
lās atrodas noteces atveres, kuras 
nedrīkst būt nosprostotas ar netīru-
miem; šajās zonās iesprostots ūdens 
var izraisīt rūsēšanu. 

 BRĪDINĀJUMS

Pēc automašīnas nomazgāša-
nas pārbaudiet bremžu darbī-
bu, braucot ar zemu ātrumu, 
lai pārliecinātos, ka bremžu 
darbību nav ietekmējis ūdens. 
Ja bremžu sniegums ir paslik-
tinājies, izžāvējiet bremzes, tās 
viegli darbinot, vienlaikus uz-
turot zemu ātrumu (braucot uz 
priekšu).

Alumīnija riteņu apkope  
Alumīnija riteņi ir noklāti ar caurspīdī-
gu aizsargājošu apdares materiālu.

•
PIEZĪME

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas lī-
dzekļus, spodrināšanas līdzek-
ļus, šķīdinātājus vai drāts 
birstes alumīnija disku tīrīšanai.

• Notīriet riteni, kad tas ir atdzisis.
• Izmantojiet tikai maigas ziepes 

vai neitrālu mazgāšanas līdzek-
li, un kārtīgi noskalojiet ar ūde-
ni. Notīriet riteņus arī pēc brauk-
šanas uz ceļa, kur izkaisīta sāls. 

• Netīriet riteņus ar liela ātruma 
autumazgātavas sukām. 

• Nelietojiet skābus vai sārmai-
nus tīrīšanas līdzekļus.
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Korozijas aizsardzība
Automašīnas aizsardzība no koro-
zijas
Izmantojot jaunākās konstrukcijas 
tehnoloģijas un labāko korozijas no-
vēršanas praksi, mēs saviem klien-
tiem sniedzam augstākās kvalitātes 
transportlīdzekļus. Tomēr tas ir tikai 
darba sākums. Lai sasniegtu maksi-
mālu ilgtermiņa korozijas aizsardzī-
bu, nepieciešama arī automašīnas 
īpašnieka iesaiste.

Biežākie korozijas cēloņi
Biežākie korozijas cēloņi jūsu auto-
mašīnai ir šādi:
• Sāls uz ceļa, netīrumi un mitrums, 

kas uzkrājas zem automašīnas.
• Krāsas vai aizsargājošā seguma 

noņemšana akmeņu un grants ie-
darbības, noberzumu vai nelielu 
skrāpējumu vai robu rezultātā - vi-
sos šajos gadījumos neaizsargāts 
metāls tiek pakļauts korozijai.

Augstas korozijas zonas
Ja dzīvojat reģionā, kur jūsu auto-
mašīna regulāri tiek pakļauta koro-
zīvu materiālu iedarbībai, korozijas 
aizsardzība ir īpaši svarīga. Daži no 
biežākajiem paātrinātas korozijas 
cēloņiem ir sāls uz ceļa, putekļu kon-
troles ķimikālijas, okeāna gaiss un 
rūpnieciskais piesārņojums.

Mitrums ģenerē koroziju
Mitrums rada nosacījumus, pie ku-
riem korozijas varbūtība ievērojami 
pieaug. Piemēram, koroziju paātrina 
augsts mitruma līmenis, jo īpaši lai-
kā, kad temperatūra ir nedaudz virs 
nulles. Tādos apstākļos mitrums, kas 
lēni iztvaiko, notur korozīvo materiālu 
saskarsmē ar automašīnas virsmu.
Dubļi ir īpaši korozīvi, jo tie lēni iz-
žūst, un mitrums tos notur saskars-
mē ar automašīnu. Lai gan dubļi 
izskatās izžuvuši, tie var joprojām 
saturēt mitrumu un veicināt koroziju. 
Arī augsta temperatūra var paātrināt 
koroziju automašīnas daļām, kas ne-
tiek pietiekami ventilētas, lai likvidētu 
mitrumu.  

Visu šo iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi tīrīt 
automašīnu un likvidēt dubļus vai ci-
tus uzkrātos materiālus. Tas attiecas 
ne tikai uz redzamajām virsmām, bet 
arī uz automašīnas apakšpusi.

Lai palīdzētu novērst koroziju
Jūs varat palīdzēt novērst korozijas 
sākšanos, rīkojoties šādi:

Uzturiet automašīnu tīru
Labākais līdzeklis, kā cīnīties ar ko-
roziju, ir automašīnas tīrības uzturē-
šana un korozīvo materiālu novākša-
na. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību 
automašīnas apakšpusei.
• Ja dzīvojat vietā ar augstu korozi-

jas risku — vietā, kur tiek kaisīts 
sāls, okeāna tuvumā, zonās ar  
rūpniecisko piesārņojumu, skābu 
lietu u.c. — korozijas aizsardzība 
ir īpaši svarīga. Ziemā vismaz reizi 
mēnesī ar šļūteni notīriet automa-
šīnas apakšpusi, un neaizmirstiet 
rūpīgi notīriet apakšpusi ziemas 
beigās.
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• Tīrot automašīnas apakšpusi, pie-
vērsiet īpašu uzmanību kompo-
nentiem zem buferiem, un citām 
zonām, kas nav redzamas. Notīriet 
automašīnu kārtīgi; ja jūs vienkārši 
samitrināsiet uzkrātos dubļus, tā 
vietā, lai tos likvidētu, jūs paātrinā-
siet koroziju, nevis  to novērsīsiet. 
Augstspiediena ūdens un tvaiki ir 
īpaši efektīvi līdzekļi dubļu un  ko-
rozīvu materiālu noņemšanai.

• Tīrot apakšējos durvju paneļus,  
paneļus zem durvīm un rāmja ele-
mentus, pārliecinieties, ka noteces 
atveres nav nobloķētas, lai varētu 
izplūst ūdens, jo iesprostots ūdens 
var paātrināt koroziju.

Garāžai jābūt sausai
Nenovietojiet automašīnu stāvēšanai 
mitrā un slikti ventilētā garāžā. Tas 
rada koroziju sekmējošu vidi. Tas jo 
īpaši attiecas uz automašīnas maz-
gāšanu garāžas iekšpusē vai auto-
mašīnas novietošanu garāžā, kamēr 
tā vēl ir slapja vai noklāta ar sniegu, 
ledu vai dubļiem. Arī apsildīta garā-
ža var veicināt koroziju, ja vien tā nav 
kārtīgi ventilēta, lai izkliedētu mitru-
mu.

Uzturiet krāsojumu un apdari kārtībā
Apdares skrāpējumi vai robi ir pēc 
iespējas ātrāk jālikvidē ar "kosmētis-
ko" krāsojumu, lai novērstu korozijas 
risku. Ja caur robu ir redzams neaiz-
sargāts metāls, ieteicams nogādāt 
automašīnu darbnīcā.

Putnu izkārnījumi: Putnu izkārnījumi 
ir ļoti korozīvi un var sabojāt krāso-
tas virsmas dažu stundu laikā. Putnu 
izkārnījumi ir jānoņem pēc iespējas 
ātrāk.

Neaizmirstiet par salonu
Mitrums var uzkrāties zem paklā-
jiem un izraisīt koroziju. Periodiski 
pārbaudiet stāvokli zem paklājiem, 
lai pārliecinātos, ka tie ir sausi. Esiet 
īpaši uzmanīgi, ja automašīnā pār-
vadājat mēslojumu, tīrīšanas mate-
riālus vai ķimikālijas.
Šādus materiālus vajadzētu pār-
vadāt tikai piemērotās tvertnēs, un 
noplūdes jānotīra, jānoskalo ar tīru 
ūdeni un kārtīgi jānosusina.
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Iekšējā apkope
Vispārīgie brīdinājumi attiecībā 
uz salonu 
Uzmanieties, lai ķīmiski produkti, 
piemēram, parfimērija, kosmētikas 
eļļas, sauļošanās krēmi, roku tīrīša-
nas līdzekļi vai gaisa atsvaidzināša-
nas produkti, nesaskartos ar iekšē-
jām detaļām, jo tādējādi var izraisīt 
bojājumus vai krāsas izmaiņas. Ja 
šīs vielas nonāk saskarsmē ar salo-
na daļām, nekavējoties tās notīriet. 
Skatiet zemāk sniegtās instrukcijas 
par piemērotu veidu, kā tīrīt vinila 
materiālus.  

PIEZĪME

Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidru-
mu saskarsmi ar elektriskajiem/
elektroniskajiem komponentiem 
automašīnas iekšpusē, jo tādējādi 
šie komponenti tiks sabojāti.

PIEZĪME

Tīrot ādas produktus (stūri, sē-
dekļus, u.c.), lietojiet neitrālus 
mazgāšanas līdzekļus vai šķīdu-
mus ar zemu alkohola saturu. Ja 
lietojat šķīdumus ar augstu alko-
hola saturu vai skābus/sārmainus 
mazgāšanas līdzekļus, var izbalēt 
ādas krāsa vai arī var nolobīties 
virsmas daļas. 

Polsterējuma un iekšējās apda-
res tīrīšana 
Vinils (ja ir aprīkots) 
Likvidējiet putekļus un nepielipušus 
netīrumus no vinila materiāla, izman-
tojot drēbju suku vai putekļu sūcēju. 
Notīriet vinila virsmas ar vinila tīrīša-
nas līdzekli.   

Audums (ja ir aprīkots) 
Likvidējiet putekļus un nepielipušus 
netīrumus no auduma materiāla, iz-
mantojot drēbju suku vai putekļu sū-
cēju. Notīriet ar maigām ziepēm, kas 
ieteiktas lietošanai ar polsterējumu 
vai paklājiem. 
Nekavējoties likvidējiet plankumus, 
izmantojot auduma plankumu lik-
vidēšanas līdzekli. Ja nelikvidēsiet 
plankumus uzreiz, audums var sa-
bojāties, un var mainīties tā krāsa. 
Turklāt, ja materiālam netiek veikta 
nepieciešamā apkope, var paslikti-
nāties tā ugunsdrošības īpašības. 
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PIEZĪME

Ja lietojat neieteiktus tīrīšanas lī-
dzekļus vai metodes, var negatīvi 
ietekmēt auduma izskatu un 
ugunsdrošības īpašības.

Āda (ja ir aprīkots)
• Sēdekļa ādas īpašības

- Āda ir ražota no dzīvnieka ārē-
jās ādas, kas pirms lietošanas 
tiek īpaši apstrādāta. Tā kā tas ir 
dabisks produkts, tā biezums un 
blīvums var atšķirties.
Var parādīties grumbas - tas ir 
dabisks stiepšanas un sarauša-
nās rezultāts, kas ir atkarīgs no 
temperatūras un mitruma.

- Lai uzlabotu komfortu, sēdeklis ir 
ražots no izstiepjama materiāla.

- Daļas, kas saskaras ar ķermeni, 
ir izliektas, un sānu atbalstošā 
zona ir pietiekami augsta, lai no-
drošinātu komfortu un stabilitāti.

- Dabiska nolietojuma rezultātā 
var parādīties grumbas. Tas nav 
defekts.

UZMANĪGI

• Garantija nesedz grumbas vai 
skrāpējumus, kas rodas nor-
mālas lietošanas rezultātā.

• Siksnas ar metāla piederu-
miem, rāvējslēdzēji vai atslē-
gas aizmugurējā bikšu kabatā 
var sabojāt sēdekļa materiālu.

• Uzmanieties, lai nesamitrinā-
tu sēdekli. Tas var mainīt da-
biskās ādas īpašības.

• Džinsi vai drēbes, kas var sa-
turēt balināšanas līdzekli, var 
piesārņot sēdekļa ārējā mate-
riāla virsmu.

• Ādas sēdekļu apkope
- Periodiski tīriet sēdekļus ar pu-

tekļu sūcēju, lai likvidētu putek-
ļus un smiltis uz sēdekļa. Tā tiks 
novērsta ādas saskrāpēšana vai 
sabojāšana, un uzturēta ādas 
materiāla kvalitāte. 

- Bieži noslaukiet dabiskās ādas 
sēdekli ar sausu vai mīkstu drā-
nu.

- Piemērota ādas aizsardzības 
līdzekļa lietošana var palīdzēt 
novērst ārējā materiāla saskrā-
pēšanu un palīdz uzturēt nemai-
nīgu krāsu. Izmantojot ādas pār-
klājuma vai aizsardzības līdzekli, 
izlasiet instrukcijas un konsultē-
jieties ar speciālistu.

- Gaišas krāsas (bēša, krēma krā-
sas) āda ir viegli piesārņojuma, 
un uz tādas ādas materiāla var 
viegli redzēt plankumus. Bieži tī-
riet sēdekļus.

- Netīriet ar mitru drānu. Tā var iz-
raisīt virsmas plaisāšanu.
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• Ādas sēdekļu tīrīšana
- Nekavējoties likvidējiet jebkādu 

piesārņojumu. Skatiet zemāk 
sniegtās instrukcijas par dažāda 
veida piesārņojuma likvidēšanu.

- Kosmētiskie produkti (sauļoša-
nās līdzekļi, grims, u.c.)
Uzklājiet uz drānas tīrīšanas krē-
mu un notīriet piesārņoto vietu. 
Notīriet tīrīšanas krēmu ar mitru 
drānu, un nosusiniet ūdeni ar 
sausu drānu.

- Dzērieni (kafija, limonāde, u.c.)
Uzklājiet nelielu neitrāla tīrīšanas 
līdzekļa daudzumu un notīriet, 
līdz piesārņojums vairs nesmē-
rējas.

- Eļļa
Nekavējoties noņemiet eļļu ar 
absorbējošu drānu, un notīriet ar 
putekļu likvidēšanas līdzekli, kas 
paredzēts lietošanai ar dabisko 
ādas materiālu. 

- Košļājamā gumija
Padariet gumiju cietu, izmantojot 
ledu, un pakāpeniski noņemiet. 

Klēpja/pleca siksnu auduma 
tīrīšana  
Tīriet drošības siksnu audumu ar 
maigām ziepēm, kas ieteiktas lieto-
šanai ar polsterējumu vai paklājiem. 
Sekojiet ziepju ražotāja norādēm. 
Nemēģiniet balināt vai krāsot šo au-
dumu, jo tas var samazināt tā iztu-
rību.   

Iekšējo stiklu tīrīšana 
Ja automašīnas iekšējie stikli kļūst 
neskaidri (noklāti ar eļļu vai vaska 
slāni), tie ir jānotīra ar stikla tīrīša-
nas līdzekli. Sekojiet norādēm, kas 
redzamas uz stikla tīrīšanas līdzekļa 
tvertnes. 

PIEZĪME

Nesaskrāpējiet aizmugurējā loga 
iekšpusi. Tas var izraisīt aizmugu-
rējā loga atkausētāja bojājumus.
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EMISIJu vADībAS SISTēMA
Uz jūsu automašīnas emisiju vadī-
bas sistēmu attiecas rakstiska iero-
bežota garantija. Skatiet garantijas 
informāciju, kas atrodama jūsu auto-
mašīnas Servisa pasē.
Jūsu automašīna ir aprīkota ar emisi-
ju vadības sistēmu, kas atbilst visiem 
emisiju noteikumiem.
Ir trīs dažāda veida emisiju vadības 
sistēmas, proti:

(1) Kartera emisiju vadības sistēma
(2) Iztvaicējošā emisiju vadības sis-

tēma
(3) Izplūdes emisiju vadības sistēma

Lai nodrošinātu pareizu emisijas 
vadības sistēmu darbību, ieteicams 
nogādāt automašīnu uz pārbaudi 
un apkopi pie pilnvarota HYUNDAI 
izplatītāja saskaņā ar šajā rokasgrā-
matā atrodamo apkopes grafiku.

UZMANĪGI

Pārbaudes un apkopes testa 
veikšanai (ar elektroniskās sta-
bilitātes vadības (ESC) sistē-
mu)
• Lai novērstu automašīnas 

nepareizu uzvedību dinamo-
metra testēšanas laikā, izslē-
dziet elektronisko stabilitātes 
vadību (ESC), nospiežot ESC 
slēdzi.

• Kad dinamometra testēšana 
ir pabeigta, atkal ieslēdziet 
ESC sistēmu, vēlreiz nospie-
žot ESC slēdzi.

1. Kartera emisiju vadības 
sistēma

Lai novērstu gaisa piesārņojumu, ko 
izraisa no kartera izvadītās noplūdes 
gāzes, tiek izmantota pozitīvā karte-
ra ventilācijas sistēma. Šī sistēma 
padod uz karteri svaigu filtrētu gaisu 
caur gaisa ievades šļūteni. Kartera 
iekšpusē svaigais gaiss tiek samai-
sīts ar noplūdes gāzēm, kas pēc tam 
tiek novadītas caur PCV vārstu uz 
indukcijas sistēmu.

2. Iztvaicējošā emisiju vadības 
sistēma

Iztvaicējošā emisiju vadības sistēma 
ir paredzēta tam, lai novērstu degvie-
las tvaiku izkļūšanu atmosfērā.
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Rezervuārs
Degvielas tvertnē ģenerētie degvie-
las tvaiki tiek absorbēti un uzglabāti 
īpašā automašīnas rezervuārā. Ka-
mēr dzinējs darbojas, šajā rezervu-
ārā absorbētie degvielas tvaiki tiek 
iesūkti izlīdzinātājtvertnē, izmantojot 
caurpūtes vadības solenoīda vārstu.

Caurpūtes vadības solenoīda 
vārsts (PCSV)
Caurpūtes vadības solenoīda vārstu 
pārvalda dzinēja vadības modulis 
(ECM); kamēr dzinēja dzeses šķid-
ruma temperatūra tukšgaitas laikā 
ir zema, PCSV aizveras, lai iztvaicē-
tā degviela netiktu ievadītā dzinējā. 
Kad dzinējs braukšanas laikā uzsilst, 
PCSV atveras, lai ievadītu iztvaicēto 
degvielu dzinējā.

3. Izplūdes emisiju vadības 
sistēma

Izplūdes emisiju vadības sistēmas 
ir ļoti efektīva sistēma, kas pārvalda 
izplūdes emisijas, vienlaikus uzturot 
automašīnas sniegumu.

Transportlīdzekļa modifikācijas  
Transportlīdzeklim nevajadzētu veikt 
nekādas modifikācijas. Transportlī-
dzekļa modificēšana var negatīvi ie-
tekmēt tā sniegumu, drošību un kal-
pošanas mūžu, kā arī iespējams, ka 
modifikācijas uzskatāmas par valdī-
bas drošības un emisijas noteikumu 
pārkāpumu.
Turklāt iespējams, ka modifikāciju 
izraisītos bojājumus vai snieguma 
problēmas nesedz garantija.   
• Ja lietojat ražotāja neapstiprinātas 

elektroniskās ierīces, to lietoša-
na var izraisīt nenormālu mašīnas 
darbību, bojājumus vadiem, aku-
mulatora izlādēšanos vai uguns-
grēku. Jūsu drošības dēļ nelietojiet 
ražotāja neapstiprinātas elektro-
niskās ierīces. 

Brīdinājums par dzinēja izplū-
des gāzēm ( oglekļa monoksīds) 
• Oglekļa monoksīds var pavadīt 

cita veida izplūdes gāzes. Tādēļ, 
ja automašīnas iekšpusē saožat 
jebkāda veida izplūdes gāzes, ne-
kavējoties nogādājiet automašīnu 
uz pārbaudi un remontu. Ja jums 
ir kaut mazākās aizdomas par to, 
ka automašīnā ieplūst izplūdes gā-
zes, brauciet ar pilnībā atvērtiem 
logiem. Nekavējoties nogādājiet 
automašīnu uz pārbaudi un remon-
tu.

 BRĪDINĀJUMS

Dzinēja izplūdes gāzes satur 
oglekļa monoksīdu (CO). Lai 
gan šai vielai nav ne krāsas, ne 
smakas, tā ir bīstama un ieelpo-
šanas gadījumā var būt nāvējo-
ša. Sekojiet zemāk sniegtajām 
norādēm, lai izvairītos no CO 
saindēšanās.
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• Nelietojiet dzinēju slēgtās telpās 
(piemēram, garāžās) ilgāk nekā 
nepieciešams, lai pārvietotu auto-
mašīnu iekšā vai ārā no telpas.

• Ja ārā stāvošas automašīnas dzi-
nējs darbojas ilgāku laiku, noregu-
lējiet ventilācijas sistēmu, lai auto-
mašīnā ieplūstu gaiss no ārpuses.

• Nesēdiet stāvošā automašīnā ilg-
stošu laiku, kamēr darbojas dzi-
nējs.   

• Ja dzinējs noslāpst vai kad dzinēju 
neizdodas iedarbināt, pārlieku liels 
dzinēja iedarbināšanas mēģināju-
mu skaits var izraisīt emisiju sistē-
mas bojājumus.

Lietošanas brīdinājumi attiecībā 
uz katalizatoriem (ja ir aprīkots)

 BRĪDINĀJUMS

• Karsta izplūdes sistēma var 
aizdedzināt zem automašīnas 
esošus uzliesmojošus mate-
riālus. Nenovietojiet automa-
šīnu stāvēšanai, nedarbiniet 
to tukšgaitā un nebrauciet 
pāri uzliesmojošiem priekš-
metiem, piemēram, sausai zā-
lei, augiem, papīram, lapām, 
u.c.

• Dzinēja darbības laikā un uz-
reiz pēc dzinēja izslēgšanas 
izplūdes sistēma un katali-
zatora sistēma ir ļoti karsta. 
Ieturiet drošu attālu no izplū-
des sistēmas un katalizatora, 
jo tie var izraisīt apdegumus.
Tāpat nenoņemiet izplūdes 
sistēmas apkārtējo siltuma 
uztvērēju, nenobloķējiet au-
tomašīnas apakšpusi un ne-
noklājiet automašīnu ar ko-
rozijas aizsardzības līdzekli. 
Tādējādi noteiktos apstākļos 
var izraisīt ugunsgrēka risku.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar katali-
zatora emisiju pārvaldības ierīci.
Tādēļ jāievēro šādas norādes:
• Benzīna dzinējiem lietojiet tikai 

BEZSVINA DEGVIELU.
• Nelietojiet automašīnu, ja konsta-

tējat dzinēja darbības kļūdu pazī-
mes, piemēram, aizdedzes kļūmes 
vai ievērojamu snieguma paslikti-
nāšanos.

• Nepieļaujiet nepareizu dzinēja lie-
tošanu. Nepareizas dzinēja lieto-
šanas piemēri: inerces kustība ar 
izslēgtu dzinēju, braukšana lejā pa 
nogāzi pārnesumā ar izslēgtu dzi-
nēju.

• Izvairieties no ilgstošas (5 minū-
tes vai ilgāk) dzinēja darbināšanas 
tukšgaitā lielā ātrumā.

• Nemodificējiet dzinēju vai emisiju 
vadības sistēmu. Jebkādas pār-
baudes vai iestatīšana ir jāveic 
pilnvarotam HYUNDAI izplatītā-
jam.

• Izvairieties no braukšanas pie ļoti 
zema degvielas līmeņa. Benzīna 
izbeigšanās var izraisīt dzinēja aiz-
dedzes kļūmi un katalizatora pārs-
lodzi.
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Šo brīdinājumu neievērošana var 
izraisīt katalizatora un automašīnas 
bojājumus. 
Turklāt tādā gadījumā var tikt anulēta 
garantija.

Benzīna cietdaļiņu filtrs (GPF) 
(ja ir aprīkots)
Benzīna cietdaļiņu filtra (GPF) sistē-
ma likvidē sodrējus izplūdes gāzēs.
GPF sistēma automātiski sadedzina 
(vai oksidē) uzkrātos kvēpus atbilsto-
ši braukšanas situācijai (atšķirībā no 
vienreiz lietojamiem gaisa filtriem).
Citiem vārdiem, pie normāla/augsta 
braukšanas ātruma, uzkrātos kvē-
pus automātiski likvidē dzinēja vadī-
bas sistēma un augstā izplūdes gāžu 
temperatūra.
Tomēr, ja automašīna atkārtoti no-
brauc nelielus attālumus vai ilgstoši 
brauc pie zema ātruma, iespējams, 
ka uzkrātie kvēpi netiek automātiski 
likvidēti, jo izplūdes gāžu tempera-
tūra ir pārāk zema. Tādā gadījumā 
kvēpi var uzkrāties zināmā apjomā, 
neatkarīgi no kvēpu oksidācijas pro-
cesa, līdz ar to iedegsies GPF indi-
kators.

Benzīna cietdaļiņu filtra (GPF) indi-
kators pārstāj degt, kad braukšanas 
ātrums pārsniedz 80 km/h (50 jūdzes 
stundā), dzinēja pagriezienu skaits 
pārsniedz 1500-4000 apgriezienus 
minūtē, un pārnesums ir pārslēgts 
3. pozīcijā vai augstāk apmēram 30 
minūtes.

Ja GPF indikators sāk mirgot vai pa-
rādās paziņojums “Check exhaust 
system” (Pārbaudiet izplūdes sis-
tēmu), lai gan automašīna brauc ar 
augstāk norādīto ātrumu, ieteicams, 
lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs 
veiktu pārbaudi.
Ja GPF indikators ilgstoši mirgo, 
GPF sistēma var tikt sabojāta, pa-
augstinot degvielas patēriņu.

PDe MHEV-Latvian.indb   120 2020-07-07   �� 7:49:54



7-121

7

Apkope

UZMANĪGI

Benzīna degviela (ja ir aprīkots 
ar GPF)
Ja automašīna ir aprīkota ar 
GPF sistēmu, mēs iesakām iz-
mantot tikai noteikumiem atbil-
stošu benzīna degvielu.
Ja lietojat citas benzīna degvie-
las, kas var saturēt augstu sēra 
daudzumu (virs 50 ppm) vai ci-
tas nenorādītas piedevas, tās 
var izraisīt GPF sistēmas bo-
jājumus un izraisīt baltu dūmu 
emisijas.

Dīzeļgdegvielas cietdaļiņu filtrs 
(DPF) (ja ir aprīkots) 
Dīzeļdegvielas cietdaļiņu filtra (DPF) 
sistēma likvidē sodrējus izplūdes gā-
zēs.
DPF sistēma automātiski sadedzina 
(vai oksidē) uzkrātos kvēpus atbilsto-
ši braukšanas situācijai (atšķirībā no 
vienreiz lietojamiem gaisa filtriem).
Citiem vārdiem, pie normāla/augsta 
braukšanas ātruma, uzkrātos kvē-
pus automātiski likvidē dzinēja vadī-
bas sistēma un augstā izplūdes gāžu 
temperatūra.
Tomēr, ja automašīna atkārtoti no-
brauc nelielus attālumus vai ilgstoši 
brauc pie zema ātruma, iespējams, 
ka uzkrātie kvēpi netiek automātiski 
likvidēti, jo izplūdes gāžu tempera-
tūra ir pārāk zema. Šajā gadījumā 
uzkrāto kvēpu apjoms atrodas ārpus 
detektēšanas diapazona, kvēpu ok-
sidācijas process nenotiek, un iede-
gas dīzeļdegvielas cietdaļiņu filtra 
(DPF) indikators ( ).

Dīzeļdegvielas cietdaļiņu filtra (GPF) 
indikators pārstāj degt, kad braukša-
nas ātrums pārsniedz 60 km/h (37 
jūdzes stundā), vai kad dzinēja ap-
griezienu skaits sasniedz diapazonu 
1500-2500 apgriezienus minūtē, un 
pārnesums ir pārslēgts 2. pozīcijā vai 
augstāk apmēram 25 minūtes. 
Ja minētajos gadījumos DPF indika-
tors nepārtraukti mirgo vai parādās 
paziņojums “Check exhaust system” 
(Pārbaudiet izplūdes sistēmu), ietei-
cams, lai  pilnvarots HYUNDAI izpla-
tītājs veiktu DPF sistēmas pārbaudi.
Ja automašīna nepārtraukti brauc un 
DPF indikators ilgstoši mirgo, DPF 
sistēma var tikt sabojāta, samazinot 
degvielas patēriņa efektivitāti.
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Dīzeļdegviela (ja ir aprīkots ar 
DPF) 
Ja automašīna ir aprīkota ar 
DPF sistēmu, mēs iesakām iz-
mantot tikai noteikumiem atbil-
stošu dīzeļdegvielu. 
Ja lietojat citas benzīna degvie-
las, kas var saturēt augstu sēra 
daudzumu (virs 50 ppm) vai ci-
tas nenorādītas piedevas, tās 
var izraisīt DPF sistēmas bo-
jājumus un izraisīt baltu dūmu 
emisijas.

“Lean NOx Trap” (NOx savākša-
nas) sistēma (ja ir aprīkots)
“Lean NOx Trap” (LNT) sistēma iz-
gūst slāpekļa oksīdu no izplūdes 
gāzēm. Atkarībā no degvielas kva-
litātes, izplūdēs gāzēs var būt kon-
statējama smaka, kas var paslikti-
nāt NOx samazināšanas sniegumu. 
Izmantojiet specifikācijai atbilstošu 
automašīnas dīzeļdegvielu.

Selektīvā katalītiskā redukcija 
(ja ir aprīkots)
Selektīvās katalītiskās redukcijas 
(SCR) sistēmas funkcija ir katalītiski 
pārveidot NOx uz slāpekli un ūdeni, 
izmantojot reducēšanas vielu - kar-
bamīda šķīdumu. 

Karbamīda šķīduma mērierīce 
(ja ir aprīkots)

OTM048163L

Karbamīda šķīduma mērierīce no-
rāda aptuveno karbamīda šķīduma 
tvertnē atlikušā karbamīda šķīduma 
daudzumu. 
h Katru reizi, kad aizdedzes slēdzis 

tiek pagriezts ieslēgtā pozīcijā, 
parādās karbamīda šķīduma mē-
rierīces attēls. 
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Zema karbamīda šķīduma līme-
ņa brīdinājuma paziņojums (ja ir 
aprīkots)

↓

↓

↓

OOS078080L/OOS078081L/OOS078082L/OOS078083L

Brīdinājuma paziņojums parādās, 
kad karbamīda šķīduma tilpums no-
krītas zem 5,4 litriem. Ja parādās 
paziņojums "Low Urea" (Zems kar-
bamīda līmenis), degot SRC brīdi-
nājuma indikatoram ( ), nepiecie-
šams uzpildīt karbamīda šķīduma 
tvertni. Ja tvertne ilgstoši netiek uz-
pildīta, vizuālā brīdinājuma sistēma 
izdos stingrāku brīdinājumu, parādot 
paziņojumu "Refill Urea" (Uzpildiet 
karbamīda šķīdumu), iedegoties 
SRC brīdinājuma indikatoram ( ).
Tādā gadījumā tvertne pēc iespējas 
ātrāk ir jāuzpilda. Ja tvertnē atlikušā 
karbamīda šķīduma līmenis ir pārāk 
zems, parādās paziņojums "Refill 
Urea in 000km or vehicle will not 
start" (Uzpildiet karbamīda tvertni 
pēc 000km, vai arī automašīnu neva-
rēs iedarbināt), degot SCR brīdināju-
ma indikatoram ( ). "xxx km (mile)" 
rāda atlikušo pieļaujamo braukšanas 
attālumu, tāpēc nepārsniedziet atli-
kušo braukšanas attālumu, neveicot 
uzpildi. 

Pretējā gadījumā pēc dzinēja izslēg-
šanas ar aizdedzes atslēgu automa-
šīnu nebūs iespējams iedarbināt. 
Balstoties uz braukšanas datiem, 
apkārtējās vides apstākļiem un ceļa 
profilu, aprēķinātais atlikušo kilomet-
ru skaits var atšķirties no faktiskā at-
tāluma.
Ja parādās paziņojums “Low Urea” 
(Zems karbamīda šķīduma līmenis) 
vai “Refill Urea” (Uzpildiet karbamī-
da tvertni), pievienojiet pietiekamu 
karbamīda šķīduma daudzumu. Ja 
tiek parādīts paziņojums “Refill Urea 
in 000 km or vehicle will not start” 
(Uzpildiet karbamīda tvertni vai au-
tomašīna neiedarbosies), uzpildiet 
pietiekamu karbamīda šķīduma dau-
dzumu. Ja parādās paziņojums "Re-
fill Urea tank or vehicle will not start" 
(Uzpildiet karbamīda tvertni, vai arī 
automašīnu nevarēs iedarbināt) un 
deg SCR indikators ( ), pēc dzinē-
ja izslēgšanas ar aizdedzes atslēgu 
automašīnu vairs nevarēs iedarbināt. 
Iepriekš minētajos gadījumos uzpildi 
vienmēr ieteicams veikt pilnībā.
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SCR sistēmas kļūme (ja ir aprīkots)

Kļūmes noteikšanas gadījumā 50 km nobraukšana pēc kļūmes 
noteikšanas

Karbamīda sistēmas kļūme 
(= bez degvielas iesmidzināšanas)

OOS078084L OTM078078L

Noteikts nepareizs karbamīds 
(= anormāls karbamīds)

OTM078077L OOS078087L

Anormāls karbamīda šķīduma patē-
riņš (= pēcapstrādes kļūme)

OTM078078L OOS078088L

SCR sistēmas kļūme var norisēt atvienotu elektrisko komponentu, nepareiza karbamīda šķīduma un citu apstākļu 
rezultātā. 
"xxx km (mile)" rāda atlikušo pieļaujamo braukšanas attālumu - nepārsniedziet atlikušo braukšanas attālumu, kamēr 
nav novērsta kļūme. Pretējā gadījumā pēc dzinēja izslēgšanas ar aizdedzes atslēgu automašīnu nebūs iespējams 
iedarbināt. Tādā gadījumā mēs iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. 
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Automašīnas restartēšanas ierobežojuma atcelšana (ja ir aprīkots)

Nenotiek restartēšana

Zems karbamīda šķīduma līmenis

OOS078083L

Karbamīda sistēmas kļūme 
(= bez degvielas iesmidzināšanas)

OOS078089L

Noteikts nepareizs karbamīds 
(= anormāls karbamīds)

OOS078090L

Anormāls karbamīda šķīduma patē-
riņš (= pēcapstrādes kļūme)

OOS078089L

Ja brīdināšanas sistēma sasniedz 
pēdējo pakāpi un atspējo automašī-
nas restartēšanu, tā tiks deaktivizēta 
tikai tad, ja tiks papildināts karbamīda 
līmenis vai tiks novērstas kļūmes. Ja 
automašīnu nevar iedarbināt, kamēr 
tiek rādīts paziņojums “Refill Urea 
tank or vehicle will not start” (Uzpil-
diet karbamīda tvertni vai automašī-
na neiedarbosies), uzpildiet pietieka-
mu karbamīda daudzumu, pagaidiet 
dažas minūtes un mēģiniet vēlreiz ie-
darbināt automašīnu. Ja automašīnu 
nav iespējams iedarbināt, neatkarīgi 
no karbamīda apjoma, mēs iesakām 
nogādāt sistēmu pārbaudei pie piln-
varota HYUNDAI izplatītāja. 
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Karbamīda šķīduma papildinā-
šana

OPDE048487L

Lai iepildītu karbamīda šķīdumu 
caur uzpildes šļūteni
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu iz-

slēgtā pozīcijā. 
2. Pagrieziet karbamīda šķīduma 

tvertnes vāciņu virzienā, kas pre-
tējs pulksteņa rādītāja virzienam, 
lai to atvērtu. 

3. Pilnībā ievietojiet uzpildes šļūteni, 
lai pievienotu ISO 22241 specifi-
kācijai atbilstošu karbamīda šķī-
dumu vai nu pilnībā, vai tā, lai tiktu 
pārsniegta atzīme uz karbamīda 
šķīduma tvertnes.  

h Jāuzmanās, lai neielietu karba-
mīda šķīdumu degvielas tver-
tnē. Tas var negatīvi ietekmēt 
automašīnas sniegumu, izrai-
sot dažādas darbības kļūmes. 

h Nedrīkst lietot karbamīda šķī-
dumu, kuram pievienotas pie-
devas vai ūdens. Tādējādi 
karbamīda šķīduma tvertnē 
var iekļūt svešķermeņi. Tas var 
negatīvi ietekmēt automašīnas 
sniegumu, izraisot dažādas 
darbības kļūmes.

h Izmantojiet tikai ISO 22241 spe-
cifikācjai atbilstošu karbamīda 
šķīdumu. Jebkāds specifikāci-
jai neatbilstošs karbamīda šķī-
dums var negatīvi ietekmēt au-
tomašīnas sniegumu, izraisot 
dažādas darbības kļūmes. 

4. Pagrieziet karbamīda šķīduma 
tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāju 
virzienā, lai to droši aizvērtu. 

Lai iepildītu karbamīda šķīdumu 
no uzpildes pudeles
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu iz-

slēgtā pozīcijā
2. Pagrieziet karbamīda šķīduma 

tvertnes vāciņu virzienā, kas pre-
tējs pulksteņa rādītāja virzienam, 
lai to atvērtu. 

3. Iepildiet ISO 22241 specifikāci-
jai atbilstošu karbamīda šķīdumu 
vai nu pilnībā, vai tā, lai tiktu pār-
sniegta atzīme uz karbamīda šķī-
duma tvertnes.  
h Jāuzmanās, lai neielietu karba-

mīda šķīdumu degvielas tver-
tnē. Tas var negatīvi ietekmēt 
automašīnas sniegumu, izrai-
sot dažādas darbības kļūmes.     

h Pildot karbamīda šķīdumu no 
uzpildes pudeles, jāuzmanās, 
lai nepārpildītu karbamīda šķī-
duma tvertni. Pārpildīta karba-
mīda šķīduma tvertne sasal-
šanas gadījumā izpletīsies, tas 
var izraisīt nopietnas tvertnes 
vai karbamīda šķīduma sistē-
mas darbības kļūmes.
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h Nedrīkst lietot karbamīda šķī-
dumu, kuram pievienotas pie-
devas vai ūdens. Tādējādi 
karbamīda šķīduma tvertnē 
var iekļūt svešķermeņi. Tas var 
negatīvi ietekmēt automašīnas 
sniegumu, izraisot dažādas 
darbības kļūmes.    

h Izmantojiet tikai ISO 22241 spe-
cifikācjai atbilstošu karbamīda 
šķīdumu. Jebkāds specifikāci-
jai neatbilstošs karbamīda šķī-
dums var negatīvi ietekmēt au-
tomašīnas sniegumu, izraisot 
dažādas darbības kļūmes. 

4. Pagrieziet karbamīda šķīduma 
tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāju 
virzienā, lai to droši aizvērtu.

Karbamīda šķīduma papildināšana: 
ik pēc aptuveni 6000 km (karbamīda 
šķīduma patēriņš ir atkarīgs no ceļa 
profila, braukšanas stila un apkārtē-
jās vides apstākļiem)
h Paiet zināms laiks pēc karbamī-

da šķīduma papildināšanas, līdz 
tiek atjaunināta informācija instru-
mentu paneļa indikatoros. 

 BRĪDINĀJUMS

• Uzmanieties, lai DPF sistēma 
neciestu triecienus no ārpu-
ses. Triecieni var izraisīt DPF 
sistēmas iekšpusē esošā ka-
talizatora bojājumus. 

• Nemēģiniet patvaļīgi modi-
ficēt vai manipulēt DFP sis-
tēmu, novirzot vai pagarinot 
izplūdes cauruli. Tas var ne-
gatīvi ietekmēt DPF sistēmas 
darbību. 

• Izvairieties no saskarsmes 
ar ūdeni, kas noplūdis no iz-
plūdes caurules. Ūdens ir ne-
daudz skābs un kaitīgs ādai. 
Ja saskaraties ar to, kārtīgi 
nomazgājiet ietekmēto vietu. 

• Jebkādas patvaļīgas DPF sis-
tēmas modifikācijas vai mani-
pulācijas var izraisīt sistēmas 
kļūmi. DPF sistēmas darbību 
pārvalda sarežģīta iekārta. 

• Pirms apkopes veikšanas pa-
gaidiet, līdz DPF sistēma at-
dziest, jo to uzkarsē ģenerē-
tais siltums. Pretējā gadījumā 
var gūt apdegumus.

• Ja automašīna ir aprīkota ar 
karbamīda šķīduma sistēmu, 
pievienojiet tikai specifikāci-
jai atbilstošo karbamīda šķī-
dumu. 

• Karbamīda šķīduma sistē-
ma (t.i., karbamīda šķīduma 
sprausla, sūknis un DCU) 
darbojas apmēram 2 minūtes 
pēc aizdedzes slēdža izslēg-
šanas, lai likvidētu sistēmas 
iekšpusē atlikušo karbamī-
da šķīdumu. Pirms apkopes 
veikšanas pārliecinieties, ka 
karbamīda šķīduma sistēma 
ir pilnībā izslēgta. 
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• Sliktas kvalitātes karbamīda 
šķīdums vai lietošanai neat-
ļauti šķidrumi var sabojāt au-
tomašīnas komponentus, to-
starp DPF sistēmu. Jebkādas 
neatļautas piedevas karbamī-
da šķīdumā var izraisīt SCR 
katalizatora piesārņojumu un 
citas kļūmes, kuru rezultātā 
var būt nepieciešama dārgās 
DPF sistēmas nomaiņa.

• Ja karbamīda šķīdums saska-
ras ar acīm vai ādu, kārtīgi 
jānomazgā ietekmētā ādas 
zona.

• Karbamīda šķīduma norīša-
nas gadījumā kārtīgi izskalo-
jiet muti un dzeriet lielu tīra 
ūdens apjomu. Tad pēc ie-
spējas ātrāk konsultējieties 
ar ārstu. 

• Ja jūsu apģērbs ir piesārņots 
ar karbamīda šķīdumu, neka-
vējoties nomainiet drēbes. 

• Ja jums ir alerģiska reakcija 
pret karbamīda šķīdumu, ne-
kavējoties konsultējieties ar 
ārstu. 

• Neļaujiet bērniem nonākt sa-
skarsmē ar karbamīda šķidu-
mu.

• Noslaukiet izlijušo vai noplū-
dušo karbamīda šķīdumu, iz-
mantojot ūdeni vai drānu. Ja 
karbamīda šķīdums kristali-
zējas, noslaukiet to ar sūkni 
vai drānu, kas ir samitrināta 
ar aukstu ūdeni. Ja karbamī-
da šķīdums ilgstošu laiku tiek 
pakļauts gaisa iedarbībai, tas 
kristalizējas baltā krāsā un iz-
raisa bojājumus automašīnas 
virsmai. 

• Karbamīda šķīdums nav deg-
vielas piedeva. Tādēļ nelejiet 
to degvielas tvertnē. Tādējādi 
var sabojāt dzinēju. 

• Karbamīda šķīdums ir ūdens 
šķīdums, kas nav uzliesmo-
jošs, nav indīgs, tam nav krā-
sas vai smakas.

• Uzglabājiet karbamīda šķīdu-
ma tvertni tikai labi ventilētā 
vietā. Ja karbamīda šķīdums 
ilgstošu laiku tiek pakļauts 
temperatūrai, kas pārsniedz 
apmēram 50°C (piem., tiešu 
saules staru iedarbībā), var 
notikt ķīmiska sairšana, izda-
lot amonjaka garaiņus.
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Karbamīda šķīduma uzglabāša-
na
• Nedrīkst uzglabāt karbamīda šķī-

dumu tvertnēs, kas ražoti no zi-
nāmiem materiāliem (piem., alu-
mīnija, vara, vara sakausējuma, 
neleģēta tērauda vai cinkota tē-
rauda). Karbamīda šķīdums izšķī-
dina metāla materiālus, sabojājot 
izplūdes attīrīšanas sistēmu līdz 
stāvoklim, kuru nav iespējams re-
montēt. 

• Uzglabājiet karbamīda šķīdumu ti-
kai tvertnēs, kas ražoti no šādiem 
materiāliem: 
(DIN EN 10 088-1-/-2-/-3 specifi-
kācijai atbilstošs CR-Ni tērauds, 
Mo-Cr-Ni tērauds, polipropilēns un 
polietilēns)

Karbamīda šķīduma tīrība
• Šādas situācijas var izraisīt DPF 

sistēmas bojājumus: 
- Karbamīda šķīduma tvertnē tiek 

iepildīta degviela vai lietošanai 
neatļauti šķidrumi. 

- Karbamīda šķīdumam ir piejauk-
tas piedevas. 

- Karbamīda šķīduma atšķaidīša-
nai ir pievienots ūdens. 

• Izmantojiet tikai ISO 22241 vai 
DIN70070 specifikācjai atbilstošu 
karbamīda šķīdumu. Ja tvertnē 
tiek iepildīts specifikācijai neatbils-
tošs karbamīda šķīdums, iesakām 
sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI 
izplatītāju. 

• Ja karbamīda šķīduma tvertnē ie-
kļūst piesārņojums, var tikt izraisī-
tas šādas problēmas: 
- Palielināts emisiju daudzums
- DPF sistēmas darbības traucē-

jumi 
- Dzinēja atteice 

Nedrīkst pievienot izlietotu karba-
mīda šķīdumu, kas ir notecināts no 
tvertnes (piem., veicot automašīnas 
tehnisko apkopi). Nav iespējams no-
drošināt šī šķīduma tīrību. Vienmēr 
jāpievieno jauns karbamīda šķīdums. 

PDe MHEV-Latvian.indb   129 2020-07-07   �� 7:49:56



7-130

Apkope    

Standarta karbamīda šķīduma 
specifikācijas

SCR sistēmai nedrīkst lietot citus 
šķidrumus, piemēram, dīzeļ-

degvielu, benzīnu vai alkoholu. 
Šķidrums, kas atšķiras no ieteiktā 

karbamīda šķīduma (atbilstoši 
ISO22241 vai DIN70070) var 

izraisīt bojājumus SCR sistēmas 
aparatūrai un pasliktināt automa-

šīnas emisiju sniegumu.

 BRĪDINĀJUMS

• Atverot karbamīda šķīduma 
tvertnes vāciņu, kamēr ārā 
ir augsta temperatūra, var 
izdalīties amonjaka garaiņi. 
Amonjaka garaiņiem ir kodī-
ga smaka, un tie var primāri 
izraisīt:
- Ādas kairinājums
- Gļotādas kairinājums
- Acu kairinājums
Var būt jūtama degoša sa-
jūta acīs, degunā un kaklā, 
kā arī izraisīta klepošana un 
acu asarošana. Neieelpojiet 
amonjaka garaiņus. Neļaujiet 
karbamīda šķīdumam nonākt 
tiešā saskarsmē ar ādu. Tas 
ir bīstams veselībai. Nomaz-
gājiet ietekmētās zonas ar 
lielu tīra ūdens daudzumu. Ja 
nepieciešams, sazinieties ar 
ārstu.

• Rīkojoties ar karbamīda šķī-
dumu telpās, nodrošiniet pie-
tiekamu ventilāciju. Kad tiek 
atvērta karbamīda šķīduma 
pudele, no tās var izdalīties 
garaiņi ar kodīgu smaku.

• Uzglabājiet karbamīda šķīdu-
mu bērniem nepieejamā vie-
tā.

• Ja karbamīda šķīdums izlīst 
uz automašīnas virsmas, no-
mazgājiet virsmu ar tīru ūde-
ni, lai novērstu koroziju.

• Uzpildot karbamīda šķīdumu, 
uzmanieties, lai tvertne ne-
pārplūstu. 
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• Ja automašīna ilgstošu laiku 
ir stāvējusi ļoti zemā tempe-
ratūrā (zem -11 Celsija grā-
diem), karbamīda šķīdums 
tvertnē būs sasalis. Ja kar-
bamīds ir sasalis, iespējams, 
ka tvertnes satura līmenis 
netiks pareizi detektēts, līdz 
aktivizētais sildītājs atkau-
sēs karbamīda šķīdumu. Ne-
pareizs karbamīda šķīdums 
vai atšķaidīts karbamīda šķī-
dums var palielināt sasalša-
nas temperatūru, līdz ar to 
sildītājs var neveikt pareizu 
atkausēšanu, jo sildītājs tiek 
aktivizēts tikai zem noteiktas 
temperatūras. Šis fenomens 
var izraisīt SCR sistēmas kļū-
mi un problēmas, mēģinot ie-
darbināt dzinēju. 

• Laiks, kas nepieciešams kar-
bamīda šķīduma atkausēša-
nai, ir atkarīgs no braukšanas 
apstākļiem un āra temperatū-
ras.

UZMANĪGI

• Ja tiek ieliets nepareizs kar-
bamīda šķīdums vai neie-
teikts šķidrums, var tikt iz-
raisīti bojājumi automašīnas 
komponentiem, piemēram, 
apstrādes iekārtai. Ja tiek iz-
mantota nepiemērota degvie-
la, SCR katalizatorā uzkrāsies 
svešķermeņi, kas var izraisīt 
katalizatora izstumšanu vai 
lūšanu.
Ja pievienojat nepareizu kar-
bamīda šķīdumu, pēc iespē-
jas ātrāk apmeklējiet tuvāko 
servisa centru.

• Nedrīkst lietot neieteiktus 
šķidrumus, piemēram, dīzeļ-
degvielu, benzīnu vai alkoho-
lu - drīkst lietot tikai ieteikto 
karbamīda šķīdumu, kas at-
bilst ISO22241 vai DIN70070.
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IzMēRI
mm (collas)

Elements Garums Platums Augstums Priekšējais 
protektors

Aizmugurējais protektors
GarenbāzePiekares tips

Daudzsaites CTBA*3

5 durvis

195/65 R15
4 340 

(170,86)

1 795 
(70,66)/ 
2 039*2

(80,27)

1 455 
(57,28)

1 573 (61,92) 1 581 (62,24) 1 572 (61,88)
2 650 

(104,33)205/55 R16 1 565 (61,61) 1 573 (61,92) 1 564 (61,57)

225/45 R17 1 559 (61,37) 1 567 (61,69) 1 558 (61,33)

Univer-
sālis

195/65 R15
4 585 

(180,51)

1 795 
(70,66)/ 
2 039*2

(80,27)

1 465 
(57,67)/
1 475 

(58,07)*1

1 573 (61,92) 1 581 (62,24) 1 572 (61,88)
2 650 

(104,33)205/55 R16 1 565 (61,61) 1 573 (61,92) 1 564 (61,57)

225/45 R17 1 559 (61,37) 1 567 (61,69) 1 558 (61,33)

Fastback

205/55 R16
4 455 

(1 753)

1 795 
(70,66)/
2 039*2

(80,27)

1 425
(56,10)

1 565 (61,61) 1 573 (61,92) -
2 650

(104,33)
225/45 R17 1 559 (61,37) 1 567 (61,69) -

225/40 ZR18 1 555 (61,22) 1 563 (61,53) -

*1 : ar jumta statīvu

*2 : ar ārējo spoguli

*3 : CTBA : dubultā vērpstieņa ass
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DzInēJS

Elements

Benzīna dzinējs Dīzeļdegvielas 
dzinējs

Smartstream G1.0 
T-GDI/Smartstream 

G1.0 T-GDI (48V) 
MHEV

Smartstream G1.5 
T-GDI/Smartstream 

G1.5 T-GDI (48V) 
MHEV

Smartstream G1.5
Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 

(48V) MHEV

Dzinēja darba tilpums
kubikcentimetros (kubikcollas)

998 (60,90) 1482 (90,43) 1498 (91,41) 1598 (97,52)

Cilindra diametrs x darba 
gājiens

mm (collas)

71,0 x 84,0
(2,79 x 3,30)

71,6 x 92
(2,81 x 3,62)

72 x 92
(2,83 x 3,62)

77,0 x 85,8
(3,03 x 3,38)

Cilindru darba kārtība 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Cilindru skaits  3 līnijā izvietoti 
cilindri 4 līnijā izvietoti cilindri 4 līnijā izvietoti cilindri 4 līnijā izvietoti cilindri
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SpuLDžu JAuDA vATOS
Spuldze Spuldzes veids Jauda vatos

Priekšā

Priekšējie lukturi
Tuvās gaismas

A, B, D tips H7 55
C, E tips LED LED

Tālās gaismas
A, B, D tips H7 55
C, E tips LED LED

Gabarītgaismas lukturis
A tips W5W 5
B, C, D, E tips LED LED

Pagrieziena signāla lukturis
A, D tips PY21W 21
B, C, E tips LED LED

Dienas gaitas lukturis
A tips P21W 21
B, C, D, E tips LED LED

Statiskā līkumu gaisma (SBL)
B, D tips H7 55
C, E tips LED LED

Miglas lukturis HB4 51

Pagrieziena sānu atkārtošanas lukturis
A tips LED LED
B tips W5W 5
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Spuldze Spuldzes veids Jauda vatos

Aizmugurē

Stāvēšanas/aizmugurējais lukturis LED LED
Aizmugurējais lukturis LED LED
Pagrieziena signāla lukturis PY21W 21
Rezerves lukturis W16W 16

Miglas lukturis
A tips PY21W 21
B, C, D tips LED LED

Augstās pozīcijas stāvēšanas lukturis LED LED

Salonā

Kartes apgaismojums W10W 10
Telpas lampa FESTOON 8
Cimdu nodalījuma lampa FESTOON 5
Bagāžas nodalījuma apgaismojums FESTOON 10
Numura zīmes apgaismojums FESTOON 5
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Specifikācijas un informācija patērētājiem    

RIEpAS un RITEņI
Pilna izmēra riepa

Elements Riepu 
izmērs

Riteņu 
izmērs

Piepūšanas spiediens bar (kPa, psi) Riteņu 
stiprinājuma 

uzgriežņa 
pievilkšanas 
griezes mo-

ments, kgf·m 
(lbf·ft, N)

Normāla slodze 
(zem 100 jūdz/h vai 

160 km/h)

Maksimālā slodze 
(zem 100 jūdz/h vai 

160 km/h)

Liela ātruma brauk-
šana (virs 100 jūdz/h 

vai 160 km/h)*1

Priekšā Aizmu-
gurē Priekšā Aizmu-

gurē Priekšā Aizmu-
gurē

Normālais 
aprīkojums

195/65R15 6.0J X 15 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

11~13 
(79~94, 

107~127)

205/55R16 6.5J X 16 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

225/45R17 7.0J X 17 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

225/40ZR18 7.5J X 18 2,4 
(240, 35)

2,35 
(235, 34)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

N-line
225/45R17 7.0J X 17 2,2 

(220, 32)
2,2 

(220, 32)
2,35 

(235, 34)
2,75 

(275, 40)
2,75 

(275, 40)
2,75 

(275, 40)

225/40ZR18 7.5J X 18 2,4 
(240, 35)

2,4 
(240, 35)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

*1 : Lai brauktu ar lielu ātrumu (virs 100 jūdz/h vai 160 km/h), kur tas atļauts, koriģējiet riepu spiedienu pēc norādītās tabulas.
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Specifikācijas un inform
ācija patērētājiem

Kompaktā rezerves riepa

Riepu izmērs Riteņu izmērs

Piepūšanas spiediens bar (kPa, psi) Riteņu stiprinājuma 
uzgriežņa pievilkša-

nas griezes moments, 
kgf·m (lbf·ft, N)

Priekšā Aizmugurē

T125/80D15 4.0T×15 4,2 (420, 60) 4,2 (420, 60)
11~13 (79~94, 107~127)

T125/80D16 4.0T×16 4,2 (420, 60) 4,2 (420, 60)

•

PIEZĪME

Standarta riepu spiediena specifikācijai atļauts pieskaitīt 20 kPa (3 psi), ja sagaidāma temperatūras paze-
mināšanās. Riepas parasti zaudē 7 kPa (1 psi) uz katru 7°C (12°F) temperatūras pazeminājumu. Ja sagaidā-
mas ekstremālas temperatūras izmaiņas, pēc nepieciešamības pārbaudiet riepu spiedienu.

• Gaisa spiediens parasti samazinās, braucot zonā, kas atrodas augstāk virs jūras līmeņa. Līdz ar to, ja plā-
nojat braukt šādās zonās, iepriekš pārbaudiet riepu spiedienu. Ja nepieciešams, piepūtiet tās līdz piemē-
rotam līmenim (gaisa piepūšana atkarībā no augstuma virs jūras līmeņa: +10 kPa/1 km (+2,4 psi/1 jūdze)).

• Nedrīkst pārsniegt maksimālo piepūšanas spiedienu, kas norādīts uz aprīkotās riepas sāniem.

UZMANĪGI

Nomainot riepas, izmantojiet riepas ar tādu pašu izmēru kā sākotnēji ar transportlīdzekli piegādātajām 
riepām.

Atšķirīga izmēra riepu izmantošana var izraisīt saistītu detaļu bojājumus vai nepareizu darbību.
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Specifikācijas un informācija patērētājiem    

RIEpu KRAvnESībA un ĀTRuMA KApAcITĀTE (EIROpAI)

Elements Riepu izmērs Riteņu izmērs
Kravnesība Ātruma kapacitāte

LI *1 kg SS *2 km/h

Pilna izmēra 
riepa

195/65 R15 6.0J X 15 91 615 H 210
205/55 R16 6.5J X 16 91 615 H 210
225/45 R17 7.0J X 17 91 615 W 270

225/40 ZR18 7.5J X 18 92 630 Y 300
Kompaktā rezer-

ves riepa
T125/80D15 4.0T X 15 95 690 M 130
T125/80D16 4.0T X 16 97 730 M 130

*1 LI: SLODZES INDEKSS

*2 SS: ĀTRUMA SIMBOLS

GAISA KOnDIcIOnēšAnAS SISTēMA
Elementi Tilpuma svars Klasifikācija

Dzesētājs  g (unces)  500 (17,63)
R-1234yf (Eiropa)

R-134a (izņemot Eiropu)
Kompresora smērviela g (unces)  110±10 (3,88±0,35) PAG

Sīkākai informācijai sazinieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.
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Specifikācijas un inform
ācija patērētājiem

TRAnSpORTLīDzEKļA SvARS un bAGĀžAS TILpuMS

Elements

Benzīna dzinējs

Smartstream 
G1.0 T-GDI

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

Smartstream 
G1.5 T-GDI

Smartstream 
G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV

Smartstream 
G1.5

MT DCT MT DCT MT DCT MT DCT MT AT

Bruto transportlīdzekļa svars

   kg (mārciņas)

5 durvis 1 800 
(3 968)

1 830 
(4 034)

1 810 
(3 990)

1 840 
(4 056)

1 830 
(4 034)

1 860 
(4 100)

1 840 
(4 056)

1 870 
(4 122)

1 750 
(3 858)

1 770 
(3 902)

Universālis 1 840 
(4 056)

1 870 
(4 122)

1 850 
(4 078)

1 880 
(4 144)

1 860 
(4 100)

1 890 
(4 166)

1 870 
(4 122)

1 900 
(4 188)

1 800 
(3 968)

1 820 
(4 012)

Fastback 1 820 
(4 012)

1 850 
(4 078)

1 830 
(4 034)

1 860 
(4 100)

1 840 
(4 056)

1 870 
(4 122)

1 850 
(4 078)

1 880 
(4 144) -

N LINE 1 810 (3 
990)

1 840 
(4 056)

1 810 
(3 990)

1 840 
(4 056) - 1 840 

(4 056)
1 870 

(4 122) -

N LINE 
(universālis)

1 850 
(4 078)

1 880 
(4 144)

1 850 
(4 078)

1 880 
(4 144) - 1 870 

(4 122)
1 900 
(4 188) -

N LINE 
(Fastback)

1 830 
(4 034)

1 860 
(4 100)

1 830 
(4 034)

1 860 
(4 100) - 1 850 

(4 078)
1 880 
(4 144) -

Bagāžas tilpums 
(VDA)

 l (kubiskās pēdas)

5 durvis
Min. 395 (13,95)

Maks.  1 301 (45,94)

Universālis
Min.  602 (21,26)

Maks. 1 650 (58,27)

Fastback
Min. 450 (15,89)

Maks. 1 351 (47,71)

M/T : Manuālā ātrumkārba     Min.: Aiz aizmugurējā sēdekļa līdz sēdekļa atzveltnes augšējai malai.

A/T : Automātiskās ātrumkārba    Maks.: Aiz priekšējā sēdekļa līdz jumtam.

DCT : Divsajūgu pārnesumu kārba
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Specifikācijas un informācija patērētājiem    

Elements
Dīzeļdegvielas dzinējs

Smartstream D1.6 Smartstream D1.6 (48V) MHEV
MT DCT MT DCT

Bruto transportlīdzekļa svars
   kg (mārciņas)

5 durvis 1 890 (4 166) 1 920 (4 232) 1 900 (4 188) 1 930 (4 254)
Universālis 1 920 (4 232) 1 950 (4 299) 1 930 (4 254) 1 960 (4 321)
Fastback 1 900 (4 188) 1 930 (4 254) 1 920 (4 232) 1 950 (4 299)
N LINE - 1 900 (4 188) 1 930 (4 254)
N LINE 

(universālis) - 1 930 (4 254) 1 960 (4 321)

N LINE 
(Fastback) - 1 920 (4 232) 1 950 (4 299)

Bagāžas tilpums 
(VDA)

 l (kubiskās pēdas)

5 durvis
Min. 395 (13,95)

Maks.  1 301 (45,94)

Universālis
Min.  602 (21,26)

Maks. 1 650 (58,27)

Fastback
Min. 450 (15,89)

Maks. 1 351 (47,71)

M/T : Manuālā ātrumkārba     Min.: Aiz aizmugurējā sēdekļa līdz sēdekļa atzveltnes augšējai malai.

A/T : Automātiskās ātrumkārba    Maks.: Aiz priekšējā sēdekļa līdz jumtam.

DCT : Divsajūgu pārnesumu kārba
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Specifikācijas un inform
ācija patērētājiem

IETEIKTĀS SMēRvIELAS
Lai nodrošinātu pareizu dzinēja un spēka piedziņas darbību un izturību, izmantojiet tikai piemērotas kvalitātes smēr-
vielas. Pareizas smērvielas tāpat sekmē dzinēja efektivitāti, tādējādi uzlabojot degvielas patēriņu.
Jūsu transportlīdzeklim tiek ieteiktas šādas smērvielas un šķidrumi.

Smērviela Tilpums Klasifikācija
Motoreļļa *1 *2 

(iztukšot un uzpil-
dīt)

Iesaka
Benzīns

Smartstream G1.0 T-GDI/ Smartstre-
am G1.0 T-GDI (48V) MHEV 3,6 l (3,8 ASV kvarti)

API SN PLUS/ SP vai 
ILSAC GF-6Smartstream G1.5 T-GDI/ Smartstre-

am G1.5 T-GDI (48V) MHEV 4,2 l (4,4 ASV kvarti)

Smartstream G1.5
Ārpus Eiropas

3,4 l (3,5 ASV kvarti)

API aktuālie vai ACEA 
A5/B5

Eiropa API SN PLUS/ SP vai 
ILSAC GF-6

Dīzeļdeg-
viela

Smartstream D1.6/ Smartstream 
D1.6 (48V) MHEV 4,4 l (4,6 ASV kvarti) ACEA C5 vai C2 vai C3

*1 : Skatiet ieteiktos SAE viskozitātes rādītājus 12. lappusē.

*2 : Ja minētās specifikācijas eļļa nav pieejama, var izmantot SAE 0W-20 līmeņa sintētisko eļļu. (Izņemot INDIJĀ, TUVAJOS AUSTRUMOS, IRĀ-
NĀ, LĪBIJĀ, ALŽĪRIJĀ, SUDĀNĀ, MAROKĀ, TUNISIJĀ, ĒĢIPTĒ, CENTRĀLAJĀ UN DIENVIDAMERIKĀ)

*3 : Tuvo Austrumu valstis ietver Maroku, Sudānu un Ēģipti.
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Smērviela Tilpums Klasifikācija

Manuālās trans-
misijas šķidrums

Smartstream G1.0 T-GDI/ Smartstre-
am G1.0 T-GDI (48V) MHEV

1,5 ~ 1,6 l 
(1,6~1,7 ASV kvarti)

HK SYN MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL)
GS MTF HD 70W (GS CALTEX)
API GL-4, SAE 70W, TGO-9

Smartstream G1.5 T-GDI/ Smartstre-
am G1.5 T-GDI (48V) MHEV
Smartstream G1.5
Smartstream D1.6 / 1.6 48V MHEV

Automātiskās transmisijas šķidrums 6,7 l (7,1 ASV kvarti)
MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, 
NOCA ATF SP-IV, HYUNDAI oriģinālais 
ATF SP-IV

Viedās manuālās transmisijas sistēmas pievada šķid-
rums

0,082 ~ 0,087 l 
(0,087 ~ 0,092 ASV 

kvarti)

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

Dubultā sajūga transmisijas šķidrums 1,9 ~ 2,0 l 
(2,0 ~ 2,1 ASV kvarti)

HK SYN DCTF 70W (SK) SPIRAX S6 
GHME 70W DCTF (H.K.SHELL) GS DCTF 
HD 70W (GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W

Dzesēšanas 
šķidrums

Smartstream G1.0 T-GDI 5,9 l (6,2 ASV kvarti)

Antifrīza un destilēta ūdens maisījums 
(etilēna glikola dzeses šķidrums uz fosfāta 
bāzes alumīnija radiatoram)

Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV 6,0 l (6,3 ASV kvarti)
Smartstream G1.0 T-GDI 5,9 l (6,2 ASV kvarti)
Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV 6,0 l (6,3 ASV kvarti)
Smartstream G1.5 T-GDI 6,5 l (6,8 ASV kvarti)
Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV 6,6 l (6,9 ASV kvarti)
Smartstream 
G1.5

AT 5,9 l (6,2 ASV kvarti)
MT 5,8 l (6,1 ASV kvarti)

Smartstream D1.6 7,3 l (7,7 ASV kvarti)
Smartstream D1.6 (48V) MHEV 6,2 l (6,5 ASV kvarti)
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Smērviela Tilpums Klasifikācija

Bremžu/sajūga šķidrums 0,7 ~ 0,8 l 
(0,7 ~ 0,8 ASV kvarti)

SAE J1704 DOT-4 or SAE J1704 DOT-4LV, FMVSS 
116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6

Degviela 50 l 
(13,21 ASV galoni) Skatiet sadaļu “Degvielas prasības” Ievada nodaļā.

Karbamīda risinājums (dīzeļdegvielas 
dzinējs) 12 l (13 ASV galoni) ISO22241, DIN70070

Ieteiktā motoreļļa (Eiropa)

Piegādātājs
Produkts

Benzīna dzinējs Dīzeļdegvielas dzinējs

Korpuss
API SN PLUS : 0W20 ACEA C2/C3 : Helix Ultra ECT C2/C3 0W30

ACEA A5/B5 : Helix Ultra AH 5W30 ACEA C5/C2/C3 : Helix Ultra ECT C2/C3 0W30 
Helix Ultra ECT AH 5W30
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Ieteiktais SAE viskozitātes rādītājs

UZMANĪGI

Pirms smērvielas līmeņa pārbaudes vai smērvielas izlaišanas neaizmirstiet iztīrīt zonu ap uzpildes aizbāz-
ni, iztukšošanas aizbāzni vai līmeņa mērītāju. Tas ir īpaši svarīgi putekļainās vai smilšainās zonās, kā arī 
gadījumā, ja ar transportlīdzekli tiek braukts pa neasfaltētu ceļu. Notīrot zonas ap aizbāžņiem un līmeņa 
mērītājiem, tiek novērsta iespēja, ka netīrumi un grants varētu iekļūt dzinējā vai citos mehānismos, kurus 
tādējādi varētu sabojāt. 

Motoreļļas viskozitāte (biezums) ietekmē degvielas patēriņu un darbību aukstā laikā (dzinēja iedarbināšana un moto-
reļļas plūstamība). Zemākas viskozitātes motoreļļa uzlabo degvielas patēriņu un sniegumu aukstā laikā, tomēr karstā 
laikā ir nepieciešamas augstākas viskozitātes motoreļļas. Motoreļļas, kuru viskozitāte atšķiras no ieteiktās, var izraisīt 
dzinēja bojājumus. Izvēloties eļļu, ņemiet vērā temperatūras diapazonu, kurā automašīna darbosies līdz nākamajai 
eļļas nomaiņai. Atlasiet ieteikto eļļas viskozitāti, izmantojot grafiku.
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Specifikācijas un inform
ācija patērētājiem

�Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV/
Smartstream G1.5 T-GDI/Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.5

Temperatūras diapazons SAE viskozitātes rādītājiem

Temperatūra
°C -30 -20 -10  0  10  20  30  40

(°F) -10  0  20  40  60  80 100

Eiropā (izņemot Tuvos Austrumus) *1

8-14

Specifications & Consumer information

*1 : If the above recommended specification
oil is not available, SAE 0W-20 grade syn-
thetic oil can be used. If mineral oil or
semi-synthetic oil is used, it is a severe
maintenance condition in terms of engine
oil change.

*2 : If the above recommended specification
oil is not available, SAE 5W-30 grade syn-
thetic oil can be used. If mineral oil or
semi-synthetic oil is used, it is a severe
maintenance condition in terms of engine
oil change.

*3 : Middle East includes Iran, Algeria, Sudan,
Tunisia, Egypt.

An engine oil dis-
playing this
A m e r i c a n
P e t r o l e u m
I n s t i t u t e ( A P I )
Certification Mark
conforms to the
International Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC). It is
recommended to only use engine
oils that uphold this API Certification
Mark

� Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV/ Smartstream G1.5 T-
GDI/Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.5

Temperature Range for SAE Viscosity Numbers

Temperature
°C
(°F)

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

20W-50

10W-30

15W-40

0W-30, 5W-30*2, 5W-40

0W-20For Europe (Except
Middle East) *1

For Middle East *2, 3
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Tuvo Austrumu valstīs *2, 3

8-14

Specifications & Consumer information

*1 : If the above recommended specification
oil is not available, SAE 0W-20 grade syn-
thetic oil can be used. If mineral oil or
semi-synthetic oil is used, it is a severe
maintenance condition in terms of engine
oil change.

*2 : If the above recommended specification
oil is not available, SAE 5W-30 grade syn-
thetic oil can be used. If mineral oil or
semi-synthetic oil is used, it is a severe
maintenance condition in terms of engine
oil change.

*3 : Middle East includes Iran, Algeria, Sudan,
Tunisia, Egypt.

An engine oil dis-
playing this
A m e r i c a n
P e t r o l e u m
I n s t i t u t e ( A P I )
Certification Mark
conforms to the
International Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC). It is
recommended to only use engine
oils that uphold this API Certification
Mark

� Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV/ Smartstream G1.5 T-
GDI/Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.5

Temperature Range for SAE Viscosity Numbers

Temperature
°C
(°F)

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

20W-50

10W-30

15W-40

0W-30, 5W-30*2, 5W-40

0W-20For Europe (Except
Middle East) *1

For Middle East *2, 3
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*1 : Ja minētās specifikācijas eļļa nav pieejama, var izmantot SAE 0W-20 līmeņa sintētisko eļļu. Ja tiek izmantota minerāleļļa vai daļēji sintētiska 
eļļa, tas uzskatāms par ekstremāliem lietošanas apstākļiem motoreļļas nomaiņas ziņā. 

*2 : Ja minētās specifikācijas eļļa nav pieejama, var izmantot SAE 5W-30 līmeņa sintētisko eļļu. Ja tiek izmantota minerāleļļa vai daļēji sintētiska 
eļļa, tas uzskatāms par ekstremāliem lietošanas apstākļiem motoreļļas nomaiņas ziņā. 

*3 : Tuvo Austrumu valstis ietver Irānu, Alžīriju, Sudānu, Tunisiju, Ēģipti.

Motoreļļa, uz kuras redzams šis American Petroleum Institute (API) sertifikācijas marķējums, atbilst 
Starptautiskās smērvielu specifikācijas konsultatīvās komitejas (ILSAC) prasībām. Ieteicams lietot 
tikai motoreļļas, kas marķētas ar šo API sertifikācijas marķējumu
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Specifikācijas un informācija patērētājiem    

�Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)

Temperatūras diapazons SAE viskozitātes rādītājiem

Temperatūra
°C -30 -20 -10  0  10  20  30  40

(°F) -10  0  20  40  60  80 100

Dīzeļdegvielas motoreļļa

8-15

8

Specifications &
 Consum

er inform
ation

Temperature Range for SAE Viscosity Numbers

Temperature
°C
(°F)

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

5W-30/40

10W-30/40

0W-30

0W-20

Diesel Engine Oil

� Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)
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TRAnSpORTLīDzEKļA IDEnTIfIKĀcIJAS nuMuRS (vIn)

OPD086001

� Šasijas numurs

Transportlīdzekļa identifikācijas nu-
murs (VIN) ir numurs, kas tiek izman-
tots transportlīdzekļa reģistrēšanai, 
kā arī jebkādu juridisku jautājumu 
risināšanai saistībā ar īpašumtiesī-
bām, utt.
Numurs ir štancēts uz grīdas zem 
pasažiera sēdekļa. Lai pārbaudītu 
šo numuru, atveriet pārsegu.

OPD086002

� VIN marķējums (ja ir aprīkots)

VIN tāpat ir norādīts uz plāksnītes, 
kas piestiprināta pie instrumentu 
paneļa augšdaļas. Numuru uz šīs 
plāksnītes var viegli redzēt, skatoties 
caur vējstiklu no ārpuses.

TRAnSpORTLīDzEKļA
SERTIfIKĀcIJAS ETIķETE

OPDE086007

Transportlīdzekļa sertifikācijas etiķe-
te, kas piestiprināta pie vadītāja (vai 
priekšējā pasažiera) sānu centrālās 
kolonnas, norāda transportlīdzekļa 
identifikācijas numuru (VIN).
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RIEpu SpEcIfIKĀcIJA un 
SpIEDIEnA MARķēJuMS

OPD086007

Jūsu jaunā transportlīdzekļa riepas ir 
izvēlētas tā, lai nodrošinātu optimā-
lu sniegumu normālos braukšanas 
apstākļos.
Riepu marķējums, kas atrodas vadī-
tāja puses sānu centrālajā kolonnā, 
norāda riepu spiedienu, kas ietei-
cams jūsu transportlīdzeklim. 

DzInēJA nuMuRS

OPDE080004

� Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV

OPDE080010

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

OOS088009

� Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 48V MHEV)

OPDE080011

� Smartstream G1.5

Dzinēja numurs ir štancēts uz dzinē-
ja bloka, kā redzams attēlā.
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GAISA KOnDIcIOnēTĀJA
KOMpRESORA MARķēJuMS

OHC081001

Kompresora marķējums ietver in-
formāciju par kompresoru, kas uz-
stādīts jūsu automašīnā, piemēram, 
modeli, piegādātāja detaļas numuru, 
ražošanas numuru, dzesētāju (1) un 
dzesētāja eļļu (2). 

ATbILSTībAS DEKLARĀcIJA
(JA IR ApRīKOTS)

CE0678

� Piemērs

Transportlīdzekļa radio frekvences 
komponenti atbilst prasībām un bū-
tiskajiem nosacījumiem, kas definēti 
Direktīvā 1995/5/EK.
Plašāka informācija, tostarp ražotāja 
atbilstības deklarācija, ir atrodama 
Hyundai tīmekļa vietnē: 
http://service.hyundai-motor.com
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DEGvIELAS MARķēJuMS (JA IR ApRīKOTS) 
Benzīna dzinējs
Degvielas marķējums ir piestiprināts 
pie degvielas uzpildes durtiņām.

OTM048455L

A. Bezsvina benzīna oktānskaitlis
1) RON/ROZ: pētnieciskais oktān-

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

B. Identifikatori benzīna tipa degvie-
lām
※ Šis simbols apzīmē izmantoja-

mo degvielu. Nelietojiet cita vei-
da degvielu. 

C. Sīkākai informācijai skatiet “Deg-
vielas prasības” Ievada nodaļā.

Dīzeļdegvielas dzinējs
Degvielas marķējums ir piestiprināts 
pie degvielas uzpildes durtiņām.

OTM048456L

A. Degviela: Dīzeļdegviela
B. Identifikatori FAME, kas satur dī-

zeļa tipa degvielas
※ Šis simbols apzīmē izmantoja-

mo degvielu. Nelietojiet cita vei-
da degvielu.

C. Sīkākai informācijai skatiet “Deg-
vielas prasības” Ievada nodaļā.
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