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'ÔKKAT +<UN'AI NÔZÔN M2'Ô)Ô<E E'ÔLME6Ô
+<81'$, QL] KL¦ELU ĲHNLOGH PRGLIL\H HGLOPHPHOLGLU %X W»U PRGLILNDV\RQODU
+<81'$, QL]LQ SHUIRUPDQVĘQĘ HPQL\HWLQL YH GD\DQĘNOĘOĘĒĘQĘ ROXPVX] \µQGH
HWNLOH\HELOLUYHEXQDHNRODUDNDUDFĘQVĘQĘUOĘJDUDQWLĲDUWODUĘQĘLKODOHGHELOLU%D]Ę
PRGLILNDV\RQODU D\QĘ ]DPDQGD 8ODĲWĘUPD %DNDQOĘĒĘ YH »ONHQL]GHNL GLĒHU GHYOHW
NXUXPODUĘQĘQEHOLUOHGLĒL\µQHWPHOLNOHULGHLKODOHGHELOLU

ALI&IǘVE5Ô&Ô 5A'<2 &Ô+AZI VE<A
M2%ÔL ǣ&E3ǤTELE)2N M2NTA-I
$UDFĘQĘ]HOHNWURQLN\DNĘWHQMHNVL\RQXYHGLĒHUHOHNWURQLNSDU¦DODULOHGRQDWĘOPĘĲWĘU
8\JXQWDNĘOPDPĘĲD\DUODQPDPĘĲWHOVL]UDG\RYH\DFHSWHOHIRQXQXQDUDFĘQĘ]GDNL
HOHNWURQLNVLVWHPOHULROXPVX]\µQGHHWNLOHPHVLP»PN»QG»U%XQHGHQOHEµ\OH
ELUFLKD]WDNPD\ĘG»Ĳ»QG»Ē»Q»]GHUDG\RLPDODW¦ĘVĘILUPDQĘQWDOLPDWĘQDGLNNDWOH
X\PDQĘ]Ę DOĘQDFDN µQOHPOHU YH\D GLNNDW HGLOPHVL JHUHNHQ KXVXVODU KDNNĘQGD
+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQHEDĲYXUPDQĘ]ĘµQHULUL]

U<A5I ǣVA56AǤ
$UD¦DFLOVHUYLVOHULDUD\DQ$FLO'XUXPDĒUĘ6LVWHPLLOHGRQDWĘOPĘĲWĘU$FLO'XUXP
DĒUĘ6LVWHPLQGHDUD¦VLVWHPOHULQGHYHDUD¦»UHWLFLVLYHYH\D\HWNLOL+<81'$,
VDWĘFĘVĘ WDUDIĘQGDQ µQHULOPH\HQ GRQDQĘPĘQ PRQWH HGLOGLĒL ELOHĲHQOHULQGH KHU
W»UO» NHQGLOLĒLQGHQ YH\D \HWNLVL] ROXĲDQ SDUD]LW DFLO P»GDKDOH JHUHNWLUHQ WUDILN ND]DVĘ YH\D GLĒHU ND]DODUGD RWRPRELOOHUGHNL  FLKD]ĘQ DUĘ]DODQPDVĘQD VHEHS
RODUDN \DQOĘĲ ¦DĒUĘODU \DSDUDN $FLO 'XUXP DĒUĘ 6LVWHPLQLQ FLKD]ĘQĘQ  \DQOĘĲ
¦DOĘĲPDVĘQDVHEHSRODELOLU
%XGXUXPKD\DWLELUWHKOLNH\HQHGHQRODELOLU

*VENLÔK VE A5A +A6A5I U<A5ILA5I
%X NĘODYX]GD 7(+/Ô.( 8<$5, 'Ô..$7 YH 127 EDĲOĘNODUĘ DOWĘQGD ED]Ę ELOJLOHUH
\HUYHULOPHNWHGLU
%XEDĲOĘNODUDĲDĒĘGDNLDQODPODUGDNXOODQĘOPDNWDGĘU

7(+/Ô.(
7(+/Ô.( ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH FLGGL GHUHFHGH \DUDODQPD\D YH\D µO»PH
QHGHQ RODFDN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

UYARI
UYARI ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH FLGGL GHUHFHGH \DUDODQPD\D YH\D µO»PH
QHGHQ RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

'Ô..A7
'Ô..A7 ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH N»¦»N YH\D RUWD GHUHFHGH \DUDODQPD\D
QHGHQ RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

NOT
127 ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH DUD¦ KDVDUĘQD QHGHQ RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU
GXUXPX JµVWHULU
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ÖNSÖZ
7HEULNOHU+<81'$,PDUNDVĘQĘVH¦WLĒLQL]L¦LQWHĲHNN»UHGHUL]+\XQGDLDUD¦ODUĘQĘNXOODQPD\ĘWHUFLKHGHQYHVD\ĘVĘV»UHNOLDUWDQD\UĘFDOĘNOĘNLĲLOHULQDUDVĘQDKRĲJHOGLQL]GHPHNWHQ
PHPQXQL\HW GX\X\RUX] ÔOHUL VHYL\H P»KHQGLVOLN YH \»NVHN NDOLWHGH »UHWWLĒLPL] KHU
+<81'$,LOHVRQGHUHFHJXUXUGX\PDNWD\Ę]
7DQĘWPDYH.XOODQPD.ĘODYX]XQX]VL]H\HQL+<81'$,DUDFĘQĘ]ĘQµ]HOOLNOHULQLYH¦DOĘĲPD
ĲHNOLQLWDQĘWPDNWDGĘU$UDFĘQĘ]ĘGDKDL\LWDQĘ\DUDNRQGDQGDKD¦RNNH\LIDOPDNL¦LQ\HQL
DUDFĘQĘ]ĘNXOODQPDGDQµQFHEX.XOODQĘP.ĘODYX]XQXGLNNDWOLFHRNX\XQX]
%X NĘODYX] DUDFĘQĘ]Ę J»YHQOL ELU ĲHNLOGH NXOODQDELOPHQL] L¦LQ DUDFĘQĘ]ĘQ NXPDQGD YH
J»YHQOLNµ]HOOLNOHULQHDOĘĲPDQĘ]ĘDPD¦OD\DQµQHPOLJ»YHQOLNELOJLOHULQLL¦HUPHNWHGLU
%XNĘODYX]D\QĘ]DPDQGDDUDFĘQĘ]ĘJ»YHQOLELUĲHNLOGHNXOODQPDQĘ]ĘP»PN»QNĘOPDN»]HUH
GL]D\QHGLOHQEDNĘPV»UHFLKDNNĘQGDELOJLOHULL¦HULU$UDFĘQĘ]ĘQE»W»QVHUYLVYHEDNĘPODUĘQĘQ +<81'$, \HWNLOL VHUYLVL WDUDIĘQGDQ JHU¦HNOHĲWLULOPHVL µQHULOLU +<81'$, VHUYLVOHUL
LKWL\D¦GX\XODELOHFHNKHUW»UO»»VW»QNDOLWHYHKL]PHWEDNĘPYHGLĒHUGHVWHNKL]PHWOHULQLVXQPD\DKHU]DPDQKD]ĘUGĘU
%XWDQĘWPDYHNXOODQPDNĘODYX]XDUDFĘQĘ]ĘQD\UĘOPD]ELUSDU¦DVĘRODUDNNDEXOHGLOPHOLYH
LVWHGLĒLQL]]DPDQEDĲYXUDELOPHQL]L¦LQDUD¦WDWXWXOPDOĘGĘU%XNXOODQĘPNĘODYX]XDUDFĘ
VDWPDQĘ]GXUXPXQGDVL]GHQVRQUDNLVDKLELQHµQHPOL¦DOĘĲWĘUPDJ»YHQOLNYHEDNĘPELOJLOHULQLVDĒODPDN»]HUHDUD¦ODELUOLNWHYHULOPHOLGLU

+<UN'AI ASSAN 2T2M2TÔV SAN VE TÔ& Aì
'Ô..A7
+YU1'AI VWDQGDUWODUĘQD X\PD\DQ NµW» NDOLWHGH \DNĘW YH \DĒODUĘQ NXOODQĘOPDVĘ FLGGL
PRWRU YH ĲDQ]ĘPDQ DUĘ]DODUĘQD QHGHQ RODELOLU 7DQĘWPD YH .XOODQPD .ĘODYX]XQXQ 
QR OX VD\IDVĘQGD EXOXQDQ AUD¦ 7HNQLN ]HOOLNOHULQGH OLVWHOHQHQ \»NVHN NDOLWHOL \DNĘWODUĘ
YH \DĒODUĘ NXOODQPDQĘ]Ę WDYVL\H HGHUL]
7HOLI +DNNĘ  +<81'$, 0RWRU &RPSDQ\Ŕ\H DLWWLU +HU KDNNĘ VDNOĘGĘU %X \D\ĘQĘQ
KHUKDQJLELUNĘVPĘ+<81'$,ŔQLQ\D]ĘOĘL]QLROPDNVĘ]ĘQ¦RĒDOWĘODPD]ELOJLHULĲLPVLVWHPLQH
\»NOHQHPH]YH\DKHUKDQJLELUĲHNLOGHEDĲND\HUHDNWDUĘODPD]

01
%U KILAVUZUN KULLANIMI
$UDFĘQĘ]GDQ P»PN»Q RODQ HQ L\L V»U»Ĳ NH\ILQL DOPDQĘ]Ę VDĒODPDN LVWL\RUX] 7DQĘWPD
YH .XOODQPD .ĘODYX]X VL]H ELU¦RN \µQGHQ \DUGĘPFĘ RODELOLU 7»P NĘODYX]X RNXPDQĘ]Ę
µQHPOHWDYVL\HHGHUL]O»PYH\D\DUDODQPDRODVĘOĘĒĘQĘHQG»Ĳ»NVHYL\H\HLQGLUPHNL¦LQ
NĘODYX]GDNL7(+/Ô.(8<$5,YH'Ô..$7EµO»POHULPXWODNDRNXQPDOĘGĘU
%X NĘODYX]GD UHVLPOHUOH GHVWHNOHQHQ PHWLQOHU VD\HVLQGH DUDFĘQĘ]Ę QDVĘO NH\LI DODUDN
NXOODQDFDĒĘQĘ]HQGHWD\OĘĲHNLOGHDQODWĘOPĘĲWĘU.ĘODYX]XQX]XRNX\DUDNµ]HOOLNOHULµQHPOL
HPQL\HWELOJLOHULQLYHGHĒLĲLN\RONRĲXOODUĘQGDV»U»ĲLSX¦ODUĘQĘµĒUHQHELOLUVLQL]
.ĘODYX]XQ JHQHO SODQĘ Ô¦LQGHNLOHU WDEORVXQGD YHULOPLĲWLU ]HO ELU NRQX YH\D µ]HO ELU
EµO»P LOH LOJLOHQL\RUVDQĘ] ILKULVWL NXOODQĘQĘ] ILKULVW NĘODYX]XQX]GDNL W»P ELOJLOHULQ
DOIDEHWLNELUOLVWHVLQLYHUPHNWHGLU
%µO»POHU%XNĘODYX]GRNX]EµO»PYHELUILKULVWWHQROXĲPDNWDGĘU+HUEµO»PL¦LQGHNLOHULQ
NĘVD ELU OLVWHVL LOH EDĲODU Eµ\OHFH ELU EDNĘĲWD LVWHGLĒLQL] ELOJLQLQ R EµO»PGH ROXS
ROPDGĘĒĘQĘDQOD\DELOLUVLQL]

*VENLÔK MESA-LA5I
6L]LQ YH GLĒHU NLĲLOHULQ J»YHQOLĒL ¦RN µQHPOLGLU %X 7DQĘWPD YH .XOODQPD .ĘODYX]X VL]H
ELU¦RNJ»YHQOLNµQOHPLYHNXOODQĘPSURVHG»U»Q»JµVWHULU%XELOJLOHUVL]HEDĲNDODUĘQDYH
D\QĘ]DPDQGDDUDFĘQĘ]D]DUDUYHUHELOHFHNSRWDQVL\HOWHKOLNHOHUHNDUĲĘVL]LX\DUĘU
$UD¦»]HULQGHNLHWLNHWOHUGHYHEXNĘODYX]GDEXOXQDQJ»YHQOLNPHVDMODUĘEXWHKOLNHOHULYH
ULVNOHULRUWDGDQNDOGĘUPDNYH\DD]DOWPDNL¦LQQHOHU\DSĘOPDVĘJHUHNWLĒLQLWDQĘPODPDNWDGĘU
%XNĘODYX]GD\HUDODQX\DUĘYHWDOLPDWODUVL]LQJ»YHQOLĒLQL]L¦LQGLU7DOLPDWYHX\DUĘODUD
GLNNDWHGLOPHPHVLFLGGL\DUDODQPDODUDYH\DµO»PHQHGHQRODELOLU

*LULĲ

%XNĘODYX]GD7(+/Ô.(8<$5,'Ô..$7127YH*9(1/Ô.$/$506(0%2/NXOODQĘOPĘĲWĘU
%X J»YHQOLN DODUP VHPERO»G»U 6L]L SRWDQVL\HO \DUDODQPD WHKOLNHOHULQH
NDUĲĘ X\DUPDN L¦LQ NXOODQĘOPĘĲWĘU 2ODVĘ \DUDODQPD YH µO»POHUL HQJHOOHPHN
L¦LQ EX VHPEROOH JµVWHULOHQ E»W»Q J»YHQOLN PHVDMODUĘQD X\XQX] *»YHQOLN
DODUP VHPERO» 7(+/Ô.( 8<$5, YH 'Ô..$7 Vµ]F»NOHULQLQ µQ»QGH \HU DOĘU

7(+/Ô.(
7(+/Ô.( ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH FLGGL GHUHFHGH \DUDODQPD\D YH\D µO»PH QHGHQ
RODFDN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

UYARI
UYARI ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH FLGGL GHUHFHGH \DUDODQPD\D YH\D µO»PH QHGHQ
RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

'Ô..A7
'Ô..A7 ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH N»¦»N YH\D RUWD GHUHFHGH \DUDODQPD\D QHGHQ
RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX JµVWHULU

NOT
127 ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH DUD¦ KDVDUĘQD QHGHQ RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX
JµVWHULU

01
<AKIT *E5EKSÔNÔMLE5Ô
%HQ]LQOL PRWRU
.XUĲXQVX]
(Q L\L DUD¦ SHUIRUPDQVĘ L¦LQ 521 $UDĲWĘUPD 2NWDQ 6D\ĘVĘ  RNWDQ GHĒHUOL  $.,
9XUXQWX µQOHPH LQGHNVL  GHĒHUOL \D GD GDKD \»NVHN GHĒHUOL NXUĲXQVX] EHQ]LQ
NXOODQPDQĘ]Ę WDYVL\H HGHUL] 521 -$., - RNWDQ GHĒHUOL NXUĲXQVX] EHQ]LQ GH
NXOODQDELOLUVLQL] DQFDN EX EHQ]LQ DUDFĘQ SHUIRUPDQVĘQGD KDILI ELU G»ĲPH\H QHGHQ RODELOLU
0HWDQRO NDUĘĲĘPOĘ \DNĘWODU NXOODQPD\ĘQĘ] 
<HQL DUDFĘQĘ] .85ì8168= %(1=Ô1 NXOODQDUDN D]DPL SHUIRUPDQVĘ HOGH HGHFHN YH D\QĘ
]DPDQGD HJ]R] HPLV\RQXQX YH EXMLOHULQ ER]XOPDVĘQĘ HQ DOW VHYL\H\H LQGLUHFHN ĲHNLOGH
WDVDUODQPĘĲWĘU

'Ô..A7
A6/A .URìU1/U %(1=Ô1 .U//A10AYI1I= .XUĲXQOX EHQ]LQ NXOODQĘPĘ NDWDOLWLN
NRQYHUWµU L¦LQ ]DUDUOĘGĘU YH PRWRU NRQWURO VLVWHPLQLQ RNVLMHQ VHQVµU»QH KDVDU YHUHUHN
HPLV\RQ NRQWURO»Q» HWNLOHU
YDNĘW GHSRVXQD DVOD EHOLUWLOHQGHQ EDĲND ELU \DNĘW VLVWHPL WHPL]OHPH PDGGHVL
HNOHPH\LQL] 'HWD\ODU L¦LQ +YU1'AI \HWNLOL VHUYLVLQH GDQĘĲPDQĘ]Ę µQHULUL] 

UYARI
ś YDNĘW DOĘUNHQ SRPSD RWRPDWLN RODUDN GXUGXNWDQ VRQUD GDKD ID]OD GROGXUPD\D
¦DOĘĲPD\ĘQĘ]
ś %LU ND]D GXUXPXQGD \DNĘW VĘ]ĘQWĘVĘQĘ µQOHPHN L¦LQ GDLPD GROXP NDSDĒĘQĘQ VĘNĘFD
NDSDWĘOGĘĒĘQĘ NRQWURO HGLQL]
$UD¦ KDVDUĘ YH\D V»U»ĲOH LOJLOL SUREOHPOHU DĲDĒĘGDNLOHULQ NXOODQĘPĘ VRQXFX PH\GDQD
JHOLUVH »UHWLFLQLQ JDUDQWLVL JH¦HUOL ROPD\DELOLU
 (WDQRO L¦HUHQ JDVRKRO NXOODQĘPĘ
 0HWDQRO L¦HUHQ EHQ]LQ YH\D JDVRKRO NXOODQĘPĘ
 .XUĲXQOX EHQ]LQ YH\D NXUĲXQOX JDVRKRO NXOODQĘPĘ

'Ô..A7
AVOD 0HWDQRO L¦HUHQ JDVRKRO NXOODQPD\ĘQĘ] 6»U»Ĳ» ]D\ĘIODWDQ KHUKDQJL ELU JDVRKRO
»U»Q»Q»Q NXOODQĘPĘQD VRQ YHULQL]

*LULĲ

'LĒHUNDWNĘOĘ\DNĘWODU
UQHĒLQ
- 6LOLNRQ NDWNĘOĘ \DNĘW
- 0DQJDQH] 0Q NDWNĘOĘ \DNĘW
- 'HPLU-ED]OĘ NDWNĘOĘ \DNĘW
- 'LĒHU PHWDOLN NDWNĘOĘ \DNĘWODUĘQ
NXOODQĘOPDVĘ DUD¦ YH\D PRWRU KDVDUĘQD QHGHQ RODELOLU YH\D WĘNDQPD \DQOĘĲ DWHĲOHPH
]D\ĘI KĘ]ODQPD PRWRUXQ VWRS HWPHVL NDWDOL]µU HULPHVL DQRUPDO NRUR]\RQ NXOODQĘP
µPU»Q»Q D]DOPDVĘ YE VRUXQODUD \RO D¦DELOLU

NOT
%X \DNĘWODUGDQ ELULQLQ NXOODQĘPĘQĘQ QHGHQ ROGXĒX \DNĘW VLVWHPL KDVDUODUĘ YH\D
SHUIRUPDQV VRUXQODUĘ 6ĘQĘUOĘ YHQL AUD¦ *DUDQWLVL NDSVDPĘQĘQ GĘĲĘQGD NDODELOLU

0HWDQRO.XOODQPD\ĘQĘ]
Ô¦LQGH PHWDQRO RGXQ DONRO» EXOXQDQ \DNĘWODUĘ DUDFĘQĘ]GD NXOODQPDPDQĘ] JHUHNLU %X
W»U \DNĘW DUD¦ SHUIRUPDQVĘQĘ G»Ĳ»U»U YH \DNĘW VLVWHPL PRWRU NRQWURO VLVWHPL YH HPLV\RQ
NRQWURO VLVWHPL SDU¦DODUĘQĘQ KDVDU JµUPHVLQH \RO D¦DU

<DNĘW.DWNĘ0DGGHOHUL
+<81'$, 521 $UDĲWĘUPD 2NWDQ 6D\ĘVĘ $., $QWL 9XUXQWX LQGHNVL  RNWDQ
GHUHFHVLQH VDKLS NXUĲXQVX] EHQ]LQ NXOODQPDQĘ]Ę µQHULU

<DEDQFĘ»ONHOHUGHNXOODQĘP
+\XQGDL QL]L \DEDQFĘ »ONHOHUGH NXOODQDFDNVDQĘ] DĲDĒĘGDNL GXUXPODUD GLNNDW HGLQL]
ś <µQHWPHOLN YH VLJRUWD LOH LOJLOL E»W»Q NXUDOODUĘ \HULQH JHWLULQL]
ś $UDFĘQĘ] L¦LQ X\JXQ \DNĘWĘ WHPLQ HGHELOHFHĒLQL]GHQ HPLQ ROXQX]

01
A5A M2'Ô)ÔKAS<2NLA5I
ś %X DUD¦WD PRGLILNDV\RQ \DSĘOPDPDOĘGĘU $UDFĘQĘ]D \DSDFDĒĘQĘ] PRGLILNDV\RQODU RQXQ
SHUIRUPDQVĘQĘ J»YHQOLĒL YH GD\DQĘNOĘOĘĒĘQĘ HWNLOH\HELOLU KDWWD \DVDO J»YHQOLN YH HPLV\RQ NXUDOODUĘQD GD D\NĘUĘ RODELOLU
$\UĘFD PRGLILNDV\RQGDQ ND\QDNODQDQ KDVDU YH\D SHUIRUPDQV VRUXQODUĘ JDUDQWL NDSVDPĘQGD GHĒLOGLU
ś Ô]LQ YHULOPH\HQ HOHNWURQLN FLKD]ODU NXOODQĘUVDQĘ] EX GXUXP DUDFĘQ G»]HQVL] ¦DOĘĲPDVĘQD
NDEOR KDVDUĘQD DN»Q»Q ERĲDOPDVĘQD YH \DQJĘQD QHGHQ RODELOLU Ô]LQ YHULOPH\HQ
HOHNWURQLN FLKD]ODUĘ J»YHQOLĒLQL] L¦LQ NXOODQPDPDQĘ]Ę µQHULUL]
ś <DNĘW HNRQRPLVL YH PRWRU SHUIRUPDQVĘ DUDFĘQ URGDM V»UHVL L¦LQGH GHĒLĲNHQOLN
JµVWHUHELOLU YH  NP VRQUD VWDELO KDOH JHOLU <HQL PRWRUODU URGDM GµQHPLQGH GDKD
ID]OD \DĒ W»NHWLPL \DSDELOLUOHU

A5A&IN 52'A- 'ÖNEMÔ
ÔON  NPŔGH ELUND¦ EDVLW µQOHPL WDNLS HGHUHN DUDFĘQĘ]ĘQ SHUIRUPDQVĘQĘ HNRQRPLVLQL
YH µPU»Q» X]DWDELOLUVLQL]
ś 0RWRUX ]RUODPD\ĘQĘ]
ś 6»U»Ĳ VĘUDVĘQGD PRWRU GHYULQL GDNLNDGD GHYLU VD\ĘVĘ  GGDN LOH  GGDN
DUDVĘQGD WXWXQX]
ś 8]XQ V»UH D\QĘ KĘ]GD JLWPH\LQL] \D KĘ]ODQĘQĘ] \D GD \DYDĲOD\ĘQĘ] 0RWRUXQ D¦ĘOPDVĘ L¦LQ
GHĒLĲNHQ PRWRU GHYULQH LKWL\D¦ YDUGĘU
ś )UHQ SHUIRUPDQVĘQĘ PXKDID]D HWPHN L¦LQ DFLO GXUXPODU GĘĲĘQGD DQL GXUXĲODUGDQ
ND¦ĘQĘQĘ]
ś ÔON  NP VĘUDVĘQGD UµPRUN ¦HNPH\LQL]
ś <DNĘW HNRQRPLVL YH PRWRU SHUIRUPDQVĘ DUDFĘQ URGDM V»UHVL L¦LQGH GHĒLĲNHQOLN
JµVWHUHELOLU YH  NP VRQUD VWDELO KDOH JHOLU <HQL PRWRUODU URGDM GµQHPLQGH GDKD
ID]OD \DĒ W»NHWLPL \DSDELOLUOHU

ÖM5N TAMAMLAMIì A5ALA5IN TESLÔMÔ
+<81'$, µPU»Q» WDPDPODPĘĲ DUD¦ODUĘQ ¦HYUH\H X\XPOX RODUDN WRSODWĘOPDVĘQĘ GHVWHNOHPHNWHGLU +\XQGDL DUDFĘQĘ]ĘQ 7$ PU»Q» 7DPDPODPĘĲ $UD¦ODU \µQHWPHOLĒLQGH
EHOLUWLOHQ HVDVODUD JµUH WHVOLP HGLOPHVL LOH LOJLOL GHWD\ODUD ŕK\XQGDLFRPWUŖ ZHE VLWHVL
DOWĘQGD XODĲDELOLUVLQL]
7$ŔODUĘQ *HUL .D]DQĘP YH *HUL 'µQ»Ĳ»P IDDOL\HWLQGH EXOXQDQ (NRQRPLN 2SHUDWµUOHU
OLVDQVOĘ ILUPDODU +\XQGDL PDUND DUD¦ WDVDUĘP ELOJLOHUL LOH PU»Q» 7DPDPODPĘĲ $UD¦ODUĘQ
¦HYUH\H X\XPOX DUĘQGĘUPD YH VµN»P ELOJLOHULQH ŕKWWSZZZLGLVFRPŖ OLQNLQGHQ
XODĲDELOLU

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]
'ĘĲ JµU»Q»Ĳ ,  2-2
'ĘĲ JµU»Q»Ĳ ,,  2-3
Ô¦ JµU»Q»Ĳ 2-8
*µVWHUJH SDQHOLQH JHQHO EDNĘĲ2-10
0RWRU EµO»P»  2-12
O¦»OHU  2-15
0RWRU WHNQLN µ]HOOLNOHUL  2-15
$PSXO ZDWW GHĒHUOHUL 2-16
/DVWLNOHU YH MDQWODU  2-17
.OLPD VLVWHPL 2-18
/DVWLN \»N YH KĘ] NDSDVLWHVL 2-18
%U»W DUD¦ DĒĘUOĘĒĘ 2-19
%DJDM KDFPL 2-19
QHULOHQ \DĒODU YH NDSDVLWHOHU 2-20
QHULOHQ 6$( YLVNR]LWH QXPDUDVĘ  2-22

$UD¦ WDQĘWĘP QXPDUDVĘ 9,1  2-23
$UD¦ VHUWLILNDV\RQ HWLNHWL  2-23
/DVWLN µ]HOOLNOHUL YH EDVĘQ¦ HWLNHWL  2-24
0RWRU QXPDUDVĘ  2-24
.OLPD NRPSUHVµU» HWLNHWL  2-25
<DNĘW HWLNHWL  2-25
8\JXQOXN EH\DQĘ  2-26

2

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]

'Iì *Ö5Nì ǣIǤ
ÖnGen Jör»n»Ĳ
ś 5 KDSĘlĘ

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3010001

1
2
3
4
5
6
7
8

2-2

0RWRU NDSXWX  5-35
)DUODU  9-65
Q VLV ODPEDVĘ  9-69
/DVWLNOHU YH MDQWODU 9-38
'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ  5-24
Q FDP VLOHFHN ODVWLNOHUL 9-33
&DPODU 5-27
Q SDUN VHQVµUOHUL 7-128

02
'Iì *Ö5Nì II
$rkDGDn Jör»n»Ĳ
ś 5 KDSĘlĘ

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3010002

1
2
3
4
5
6
7
8

$QWHQ 5-93
.DSĘODU 5-13
<DNĘW GROXP NDSDĒĘ5-38
$UND SDUN VHQVµUOHUL 7-128
¦»QF» IUHQ ODPEDVĘ  9-83
*HUL JµU»Ĳ NDPHUDVĘ 7-103
$UND FDP VLOHFHN ODVWLĒL 9-33
%DJDM NDSDĒĘ 5-36

2-3

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]


ÖnGen Jör»n»Ĳ
ś Nline

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3TN011001

1
2
3
4
5
6
7
8

2-4

0RWRU NDSXWX  5-35
)DUODU  9-65
Q VLV ODPEDVĘ  9-69
/DVWLNOHU YH MDQWODU 9-38
'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ  5-24
Q FDP VLOHFHN ODVWLNOHUL 9-33
&DPODU 5-27
Q SDUN VHQVµUOHUL 7-128

02

$rkDGDn Jör»n»Ĳ
ś Nline

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3TN011002

1
2
3
4
5
6
7
8
9

$QWHQ 5-93
.DSĘODU 5-13
<DNĘW GROXP NDSDĒĘ5-38
$UND SDUN VHQVµUOHUL 7-128
¦»QF» IUHQ ODPEDVĘ  9-83
*HUL JµU»Ĳ NDPHUDVĘ 7-103
$UND FDP VLOHFHN ODVWLĒL 9-33
%DJDM .DSDĒĘ5-36
$UND VLV ODPEDVĘ 9-81

2-5

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]


ÖnGen Jör»n»Ĳ
ś C8V

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3V011001

1
2
3
4
5
6
7

2-6

0RWRU NDSXWX  5-35
)DUODU  9-65
/DVWLNOHU YH MDQWODU 9-38
'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ  5-24
Q FDP VLOHFHN ODVWLNOHUL 9-33
&DPODU 5-27
Q SDUN VHQVµUOHUL 7-128

02

$rkDGDn Jör»n»Ĳ
ś C8V

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3V011002

1
2
3
4
5
6
7
8

$QWHQ 5-93
.DSĘODU 5-13
<DNĘW GROXP NDSDĒĘ5-38
$UND SDUN VHQVµUOHUL 7-128
¦»QF» IUHQ ODPEDVĘ  9-83
*HUL JµU»Ĳ NDPHUDVĘ 7-103
$UND FDP VLOHFHN ODVWLĒL 9-33
%DJDM NDSDĒĘ 5-36

2-7

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]

Ô *Ö5Nì

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3010003

1 .DSĘ NROX 5-15
2 'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ NRQWURO G»ĒPHVL  5-24
3 'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ NDWODPD G»ĒPHVL  5-25
4 (OHNWULNOL FDP G»ĒPHOHUL 5-27
5 (OHNWULNOL FDP NLOLW G»ĒPHVL 5-30
6 0RWRU NDSXWX D¦PD NROX  5-35
7 )DU \»NVHNOLN D\DU G»ĒPHVL VYLFL 5-46
8 ,VĘWPDOĘ GLUHNVL\RQ VLPLGL G»ĒPH  5-22
9 ,6* 5µODQWLGH 'XU YH .DON NDSDWPD G»ĒPHVL6-45
10 (OHNWURQLN 'HQJH .RQWURO» (6& VYLFL 6-38
11 /DVWLN %DVĘQ¦ *µVWHUJHVL 7306 G»ĒPHVL  8-11
12 6LJRUWD NXWXVX 9-47
13 'LUHNVL\RQ VLPLGL5-20
14 .ROWXNODU 3-4
15 *µVWHUJH SDQHOL D\GĘQODWPD NRQWURO G»ĒPHVL 4-4

2-8

02

Nline

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OBC3TN011003

1 .DSĘ NROX 5-15
2 'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ NRQWURO G»ĒPHVL  5-24
3 'ĘĲ GLNL] D\QDVĘ NDWODPD G»ĒPHVL  5-25
4 (OHNWULNOL FDP G»ĒPHOHUL 5-27
5 (OHNWULNOL FDP NLOLW G»ĒPHVL 5-30
6 0RWRU NDSXWX D¦PD NROX  5-35
7 )DU \»NVHNOLN D\DU G»ĒPHVL 5-46
8 ,VĘWPDOĘ GLUHNVL\RQ VLPLGL G»ĒPHVL  5-22
9 ,6* 5µODQWLGH 'XU YH .DON D¦PDNDSDWPD G»ĒPHVL 6-45
10 (OHNWURQLN 'HQJH .RQWURO» (6& G»ĒPHVL 6-38
11 /DVWLN %DVĘQ¦ *µVWHUJHVL 7306 G»ĒPHVL  8-11
12 6LJRUWD NXWXVX 9-47
13 'LUHNVL\RQ VLPLGL5-20
14 .ROWXNODU 3-4
15 *µVWHUJH SDQHOL D\GĘQODWPD NRQWURO G»ĒPHVL 4-4

2-9
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*ÖSTE5*E 3ANELÔNE *ENEL %AKIì

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OBC3010004

1 $\GĘQODWPD NRQWURO» 
'µQ»Ĳ VLQ\DOL VYLFL 5-41
2 'LUHNVL\RQ VLPLGL VHV VLVWHPL
NRQWUROOHUL 5-94
3 *µVWHUJH SDQHOL  4-2
4 .RUQD  5-22
5 6»U»F» KDYD \DVWĘĒĘ 3-43
6 &DP VLOHFHNOHUL YH \ĘND\ĘFĘ VYLFL  5-53
7 6»U»F» <DUGĘP G»ĒPHOHUL 7-29 7-76 7-99
8 .RQWDN DQDKWDUĘ 6-5
9 9LWHV NROX 6-13
10 86% ĲDUM FLKD]Ę5-86
11 86% SRUWX 5-93
12 .OLPD NRQWURO VLVWHPL  5-56 5-65
13 %LOJL YH HĒOHQFH VLVWHPL5-93

2-10

14 'µUWO» IODĲµU ODPEDVĘ G»ĒPHVL 8-3
15 0HUNH]L NDSĘ NLOLWOHPH
NLOLW D¦PD WXĲX5-15
16 <ROFX µQ KDYD \DVWĘĒĘ 3-43
17 7RUSLGR Jµ]» 5-82
18 3DUN *»YHQOLĒL G»ĒPHVL  7-128
19 6»U»Ĳ PRGX G»ĒPHVL 6-54
20 .ROWXN ĘVĘWĘFĘVĘ G»ĒPHVL3-16
21 3DUN*µU»Q»P G»ĒPHVL 7-103

02

Nline

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OBC3TN011004

1 $\GĘQODWPD NRQWURO» 
'µQ»Ĳ VLQ\DOL VYLFL 5-41
2 'LUHNVL\RQ VLPLGL VHV VLVWHPL
NRQWUROOHUL  5-94
3 *µVWHUJH SDQHOL  4-2
4 .RUQD 5-22
5 6»U»F» KDYD \DVWĘĒĘ  3-43
6 &DP 6LOHFHNOHUL YH \ĘND\ĘFĘ G»ĒPHVL  5-53
7 6»U»F» <DUGĘPĘ G»ĒPHVL  7-31 7-80 7-107
8 .RQWDN VYLFL 6-5
9 9LWHV NROX 6-13
10 86% ĲDUM SRUWX 5-86
11 *»¦ ¦ĘNĘĲĘ  5-85
12 86% SRUWX  5-93
13 .OLPD NRQWURO VLVWHPL  5-56 5-65

14 'µUWO» IODĲµU G»ĒPHVL  8-3
15 0HUNH]L NDSĘ NLOLWOHPH
NLOLW D¦PD WXĲX  5-15
16 %LOJL YH (ĒOHQFH 6LVWHPL  5-94
17 <ROFX µQ KDYD \DVWĘĒĘ  3-43
18 7RUSLGR Jµ]»  5-82
19 (OHNWURQLN 'HQJH .RQWURO» (6&
G»ĒPHVL  7-134
20 3DUN *»YHQOLĒL G»ĒPHVL  7-128
21 3DUN  *µU»Q»P G»ĒPHVL 3-18
22 .ROWXN ĘVĘWĘFĘVĘ G»ĒPHVL3-16

2-11

%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]

M2T25 %ÖLM

6PDrWsWreDP * 10 T*'i  6PDrWsWreDP *10 T*'i 48V 0+(V

AUD¦WDNL JHU¦HN PRWRU EµO»P» ĲHNLOGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3090001

1
2
3
4
5
6
7
8

0RWRU VRĒXWPD VX\X GHSRVX 9-21
0RWRU \DĒĘ GROXP NDSDĒĘ  9-19
)UHQ'HEUL\DM KLGUROLĒL GHSRVX9-25
+DYD ILOWUHVL 9-29
6LJRUWD NXWXVX 9-47
$N» 9-34
Q FDP \ĘNDPD VX\X GHSRVX 9-28
5DG\DWµU NDSDĒĘ  9-22

9 0RWRU \DĒĘ ¦XEXĒX 9-19

2-12

02

6PDrWsWreDP *12

AUD¦WDNL JHU¦HN PRWRU EµO»P» ĲHNLOGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3090003

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0RWRU VRĒXWPD VX\X GHSRVX 9-21
0RWRU \DĒĘ GROXP NDSDĒĘ  9-19
)UHQ'HEUL\DM KLGUROLĒL GHSRVX9-25
+DYD ILOWUHVL 9-29
6LJRUWD NXWXVX 9-47
$N» 9-34
Q FDP \ĘNDPD VX\X GHSRVX 9-28
5DG\DWµU NDSDĒĘ  9-22
0RWRU \DĒĘ ¦XEXĒX 9-19

2-13
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AUD¦WDNL JHU¦HN PRWRU EµO»P» ĲHNLOGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU

OBC3090004

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0RWRU VRĒXWPD VX\X GHSRVX 9-21
0RWRU \DĒĘ GROXP NDSDĒĘ  9-19
)UHQ'HEUL\DM KLGUROLĒL GHSRVX9-25
+DYD ILOWUHVL 9-29
6LJRUWD NXWXVX 9-47
$N» 9-34
Q FDP \ĘNDPD VX\X GHSRVX 9-28
5DG\DWµU NDSDĒĘ  9-22
0RWRU \DĒĘ ¦XEXĒX 9-19

 YDUVD

2-14

02
ÖLLE5
PP
 .aSĘlĘ

1liQe

CUV

7RSODP X]XQOXN

4040

4075

4180

7RSODP JHQLĲOLN

1775

1775

1775

7RSODP \»NVHNOLN

1450

1455

1490 
1500

18565515

1545

-

1551

19555516

1539

-

1545

21545517

1531

1531

-

20555517

-

-

1546

18565515

1549

-

1557

19555516

1543

-

1551

21545517

1536

1536

-

20555517

-

-

1552

2580

2580

2580

Özellikler

Q ODVWLN VĘUWĘ

$UND ODVWLN VĘUWĘ

$NV PHVDIHVL

 3RUWEDJDM GRQDQĘPĘ PHYFXW LVH

M2T25 TEKNÔK ÖZELLÔKLE5Ô
Özellik
6LOLQGLU KDFPL
6LOLQGLU ¦DSĘ [ 6WURN
$WHĲOHPH VĘUDVĘ
6LOLQGLU 6D\ĘVĘ

FF
PP

6PDUWVWUeDP *  7*'i
6PDUWVWUeDP * 7*'i
(48V) MHEV

Smartstream
*

%eQziQli 4

998

1,197

1,368

710 [ 840

710 [ 756

720 [ 840

1-2-3

1-3-4-2

1-3-4-2

3

4

4

2-15
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AM3UL * 'EÍE5Ô
Ampul
)DUODU .ĘVD8]XQ
$ 7LSL

Q

% 7LSL

+19

6055

3<21:

21

3DUN ODPEDVĘ YDUVD

:5:

5

)DUODU 8]XQ.ĘVD

/('

/('

6LQ\DO ODPEDVĘ
*»QG»] )DUODUĘ 3DUN
/DPEDVĘ '5/ 3671
6WDWLN YLUDM ODPEDVĘ

/('

/('

/('

/('

/('

/('

*»QG»] IDUODUĘ $PSXO

321:

21

*»QG»] IDUODUĘ /('

/('

/('

<DQ VLQ\DO ODPEDVĘ

:<5:

5

+%4

51

:5:

5

$UND6WRS ODPEDVĘ

3215:

521

6LQ\DO ODPEDVĘ

3<21:

21

$UND ODPED
$ 7LSL

*HUL YLWHV ODPEDVĘ
$UND ODPED
% 7LSL

21

/('

/('

6WRS ODPEDVĘ

/('

/('

3<21:

21

*HUL YLWHV ODPEDVĘ

:16:

16

6LV ODPEDVĘ

321:

21

¦»QF» IUHQ ODPEDVĘ

:5:

5

$UD¦ SODND ODPEDVĘ

:5:

5

:5:

8

2NXPD ODPEDVĘ

)(67221

10

7DYDQ ODPEDVĘ

)(67221

10

$ 7LSL  0)5 RN 2GDNOĘ 5HIOHNWµU Q )DU

2-16

321:

6LQ\DO ODPEDVĘ

.DELQ ODPEDVĘ
Ô¦

:att GeĒeri

6LQ\DO ODPEDVĘ

6LV IDUĘ YDUVD

$UND

Ampul tipi

02
LASTÔKLE5 VE -ANTLA5
Özellik

7DP ER\XW
ODVWLN

7DP ER\XW
ODVWLN (&2
SDNHW
*H¦LFL
ODVWLN
1

/astik eEaGĘ

7ekerlek
eEaGĘ

HaYa EasĘQFĘ Ear (psi k3a)
Maksimum
1ormal \»kleme 1
\»kleme
Ön

Arka

Ön

Arka

60- ; 15

235
34, 235

215
31, 215

24
35, 240

25
36, 250

19555516
5'5&89

60- ; 16

235
34, 235

215
31, 215

24
35, 240

26
38, 260

21545517
5'5
1-OLQH

70- ; 17

235
34, 235

215
31, 215

24
35, 240

26
38, 260

20555517
&89

65- ; 17

235
34, 235

215
31, 215

24
35, 240

26
38, 260

18565515

60- ; 15

25
36, 250

23
33, 230

25
36, 250

25
36, 250

712580'15

35-;15

42 60, 420

712580'16
407 ; 16
&89

42 60, 420

18565515
5'5&89

Bijon
somunla
rĘ sĘkma
torku kgf·m
(lEf·ft 1śm)

11a13
79a94,
107a127

 1RUPDO \»N 3 NLĲL\H NDGDU

NOT
ś 'aKa G»Ĳ»k sĘFaklĘk GereFeleri Eekleni\orsa stanGart lastik EasĘnFĘ GeĒerlerine 
k3a ( psi) ilaYe eGilmesi m»mk»nG»r /astikler Ker rC sĘFaklĘk G»Ĳ»Ĳ»nGe  k3a
ka\EeGer AĲĘrĘ sĘFaklĘk GeĒiĲiklikleri Eekleni\orsa u\gun Ye gerekli oranGa ĲiĲiril
miĲ Yazi\ette tutmak i¦in lastik EasĘnFĘnĘzĘ tekrar kontrol eGiniz
ś HaYa EasĘnFĘ genellikle Geniz seYi\esinGen \»ksek rakĘmlĘ Eir EµlgeGe s»r»Ĳ \aparsanĘz
azalĘr Bu neGenle \»ksek rakĘmlĘ Eir EµlgeGe s»r»Ĳ \apma\Ę planlĘ\orsanĘz µnFelikle
lastik EasĘn¦larĘnĘ kontrol eGiniz
*ereki\orsa lastikleri u\gun G»ze\Ge ĲiĲiriniz (RakĘma gµre KaYa ĲiĲirme 1 k3a1 km

'Ô..A7
/astikleri GeĒiĲtirirken mutlaka ara¦ ile Yerilen orijinal lastik ile a\nĘ eEatta tipte
markaGa \apĘGa Ye Katlara saKip Eir lastik terFiK eGiniz Aksi takGirGe EaĒlantĘlĘ par
¦alara zarar YereEilir Ye\a ¦alĘĲma G»zenlerini olumsuz etkile\eEilir

2-17
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KLÔMA SÔSTEMÔ
Özellik

HaFimsel aĒĘrlĘk

SĘnĘflanGĘrma

470 s 25 J

5-1234\I

500 s 25 J

5-134D

100

3$*

6RĒXWXFX
J
.RPSUHVµU \DĒĘ

J

<DUGĘP L¦LQ +<81'$, \HWNLOL VHUYLVLQH GDQĘĲPDQĘ]Ę µQHULUL]

LASTÔK <K VE +IZ KA3ASÔTESÔ
Özellik

HĘz .apasitesi

7ekerlek
eEaGĘ

/I

18565515
5'5&89

60- ; 15

88

560

+

210

19555516
5'5&89

60- ; 16

87

545

+

210

21545517
5'51-OLQH

70- ; 17

91

615

V

240

Y

300

91

615

V

240

7DP ER\XW
ODVWLN

*H¦LFL ODVWLN

1

/,  Y. (1'(.6Ô

2

66  +,= 6(M%2/

2-18

Y»k .apasitesi

/astik eEaGĘ

1

kg

SS



kmK

20555517
&8V

65-[17

712580'15

35-;15

95

690

M

130

712580'16
&8V

407 ; 16

97

730

M

130

02
%5T A5A AÍI5LIÍI
NJ

Smartstream * 1
7*'i
6 M7
7 '&7
1,600

1,630

Smartstream * 1
7*'i (48V) MHEV
6 M7
7 '&7
1,620

1,650

Smartstream
* 1
5 M7

6 M7

6 $7

1,550

1,560

1,590

Benzinli 14

- &8V
Smartstream * 1
7*'i
6 M7
7 '&7
1630

1660

Smartstream * 1
7*'i (48V) MHEV
6 M7
7 '&7
1660

1680

Smartstream
* 1
5 M7

6 M7

6 $7

1580

1590

1620

Benzinli 14

M7 '»] ĲDQ]ĘPDQ
$7 2WRPDWLN ĲDQ]ĘPDQ
'&7 LIW NDYUDPDOĘ ĲDQ]ĘPDQ

%A*A- +A&MÔ
VDA

M,1
l MA;

352  401
1,165  1205

MLQ  AUND NROWXN DUNDVĘQGDQ NROWXN DUNDOĘĒĘQĘQ »VW XFXQD NDGDU
MD[  Q NROWXN DUNDVĘQGDQ WDYDQD NDGDU
 &8V

2-19
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ÖNE5ÔLEN <AÍLA5 VE KA3ASÔTELE5
Ô\L ELU PRWRU YH DNWDUPD VLVWHPL SHUIRUPDQVĘ YH µPU» HOGH HGLOPHVLQH \DUGĘPFĘ ROPDN
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 %LU VRQUDNL VD\IDGDNL µQHULOHQ 6A( YLVNR]LWH QXPDUDODUĘQD EDNĘQĘ]
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 A3, 61 3/86 YH\D GDKD \»NVHN 7DP VHQWHWLN! NDOLWHVLQGHNL PRWRU \DĒĘQĘ JHUHNWLULU DDKD
G»Ĳ»N NDOLWH\H VDKLS ELU PRWRU \DĒĘ YDUĘ VHQWHWLN GDKLO PLQHUDO \DĒODU NXOODQĘOĘ\RUVD, PRWRU \DĒĘ
YH PRWRU \DĒĘ ILOWUHVL, NµW» EDNĘP NRĲXOODUĘQGD EHOLUWLOHQH JµUH GHĒLĲWLULOPHOLGLU
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 A3, HQ \»NVHN NDOLWH ,/6A& (Q Y»NVHN 7DP VHQWHWLN! NDOLWHVLQGHNL PRWRU \DĒĘQĘ JHUHNWLULU
DDKD G»Ĳ»N NDOLWH\H VDKLS ELU PRWRU \DĒĘ YDUĘ VHQWHWLN GDKLO PLQHUDO \DĒODU NXOODQĘOĘ\RUVD,
PRWRU \DĒĘ YH PRWRU \DĒĘ ILOWUHVL, NµW» EDNĘP NRĲXOODUĘQGD EHOLUWLOHQH JµUH GHĒLĲWLULOPHOLGLU
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%LU%DNĘĲWD$UDFĘQĘ]

Önerilen SAE Yiskozite numarasĘ
'Ô..A7
YaĒ seYi\elerini kontrol etmeGen Ye\a \aĒlarĘ EoĲaltmaGan µnFe GolGurma tapasĘ
EoĲaltma tapasĘ Ye\a \aĒ ¦uEuĒu GeliĒi ¦eYresini Gaima temizleme\i unutma\Ę
nĘz Bu µzellikle tozlu Ye kumlu Eµlgeler i¦in Ye araFĘn asfaltsĘz \ollarGa kullanĘlGĘĒĘ
GurumlarGa µnemliGir 7apalarĘn Ye \aĒ ¦uEuĒunun etrafĘnĘn temizlenmesi toz Ye
kirin motorun Ye GiĒer mekanizmalarĘn i¦ine giGerek Kasara \ol a¦masĘna engel olur
MRWRU \DĒĘQĘQ YLVNR]LWHVL NDOĘQOĘĒĘ \DNĘW HNRQRPLVLQL YH VRĒXN KDYDODUGD ¦DOĘĲWĘUPD\Ę
PRWRUXQ ¦DOĘĲWĘUĘOPDVĘ YH PRWRU \DĒĘQĘQ DNĘĲNDQOĘĒĘ HWNLOHU D»Ĳ»N YLVNR]LWHOL PRWRU
\DĒODUĘ GDKD L\L ELU \DNĘW HNRQRPLVL YH VRĒXN KDYD SHUIRUPDQVĘ VDĒODUODU DQFDN VĘFDN
KDYDODUGD \HWHUOL ELU \DĒODPD HOGH HWPHN L¦LQ \»NVHN \LVNR]LWHOL PRWRU \DĒODUĘ JHUHNLU
QHULOHQLQ GĘĲĘQGDNL YLVNR]LWHOHUGH ELU \DĒ NXOODQĘOPDVĘ PRWRUXQ KDVDUD XĒUDPDVĘQD
QHGHQ RODELOLU
YDĒ VH¦HUNHQ, DUDFĘQĘ]ĘQ ELU VRQUDNL \DĒ GHĒLĲLPLQH NDGDU ¦DOĘĲDFDĒĘ VĘFDNOĘN ĲDUWODUĘQĘ
Jµ] µQ»QH DOĘQĘ]
7DEORGDQ, µQHULOHQ YLVNR]LWHGHNL \DĒĘ VH¦LQL]
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 MLQHUDO ED]OĘ YH\D \DUĘ VHQWHWLN ELU PRWRU \DĒĘ NXOODQĘOPDVĘ PRWRU \DĒĘ GHĒLĲLPL EDNĘPĘQGDQ NµW»
ELU EDNĘP VRQXFX JHWLUHFHNWLU

%X APHULNDQ 3HWURO (QVWLW»V» A3, 6HUWLILNDV\RQ GDPJDVĘQĘ WDĲĘ\DQ ELU PRWRU \DĒĘ, 8OXVODUDUDVĘ YDĒODPD 6SHVLILNDV\RQX DDQĘĲPD
.RPLWHVLŔQH ,/6A& JµUH X\JXQGXU 6DGHFH EX A3, 6HUWLILND
DDPJDVĘQĘ WDĲĘ\DQ PRWRU \DĒODUĘQĘQ NXOODQĘOPDVĘ µQHULOPHNWHGLU
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02
A5A TANITIM NUMA5ASI
ìASÔ NUMA5ASIVIN

A5A SE5TÔ)ÔKAS<2N
ETÔKETÔ


ìDsi nXPDrDsĘ

OBC3010020

V,1 QXPDUDVĘ D\UĘFD, µQ JµĒ»V SDQHOLQLQ
»VW»QGH ELU SODND\D GD \D]ĘOPĘĲWĘU 3ODND »]HULQGHNL QXPDUD DUD¦ GĘĲĘQGDQ, µQ
FDPGDQ NROD\FD JµU»OHELOLU
1XPDUD, µQ VDĒ NROWXĒXQ DOWĘQD, GµĲHPH »VW»QH LOLĲWLULOPLĲWLU 1XPDUD\Ę NRQWURO
HWPHN L¦LQ NDSDĒĘ D¦ĘQĘ]

OBC3010022

6»U»F»Q»Q YH\D µQ \ROFXQXQ \DQĘQGDNL
RUWD GLUHNWH EXOXQDQ DUD¦ VHUWLILNDV\RQ
HWLNHWL DUDFĘQ WDQĘWĘP QXPDUDVĘQĘ V,1
EHOLUWLU


VIN eWikeWi YDrsD

OAI3019021

V,1 QXPDUDVĘ D\UĘFD, µQ JµĒ»V SDQHOLQLQ
»VW»QGH ELU SODNHWH GH \D]ĘOPĘĲWĘU 3ODNHW
»]HULQGHNL QXPDUD GĘĲ WDUDIWDQ µQ FDPĘQ
DUDVĘQGDQ NROD\FD JµU»OHELOLU
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LASTÔK ÖZELLÔKLE5Ô VE
%ASIN ETÔKETÔ

M2T25 NUMA5ASI

6PDrWsWreDP * 10 T*'i6PDrWsWreDP *10
T*'i 48V 0+(V

OBC3010023
OBC3010021


6PDrWsWreDP *12

YHQL +\XQGDLŔQL] LOH ELUOLNWH YHULOHQ ODVWLN,
QRUPDO V»U»Ĳ VĘUDVĘQGD HQ L\L SHUIRUPDQVĘ
VDĒOD\DFDN ĲHNLOGH VH¦LOPLĲWLU
2UWD V»WXQXQ VRO WDUDIĘQGD EXOXQDQ ODVWLN
HWLNHWLQGH, DUDFĘQĘ] L¦LQ µQHULOHQ ODVWLN
KDYD EDVĘQ¦ODUĘ YHULOPHNWHGLU

OBC3010024


Benzinli 14

OBC3010025

MRWRU QXPDUDVĘ, PRWRU EORĒX »]HULQH,
ĲHNLOGH JµVWHULOGLĒL JLEL EDVĘOPĘĲWĘU
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KLÔMA K2M35ESÖ5
ETÔKETÔ

<AKIT ETÔKETÔ ǣVA5SAǤ
YDNĘW HWLNHWL \DNĘW GROXP NDSDĒĘQD \HUOHĲWLULOPLĲWLU

O+C081001

%LU NRPSUHVµU HWLNHWLQGH, PRGHO, WHGDULN¦L SDU¦D QXPDUDVĘ, »UHWLP QXPDUDVĘ,
VRĒXWXFX PDGGH 1 YH VRĒXWXFX \DĒĘ
2 JLEL ELOJLOHUL L¦HUHQ NRPSUHVµU WLSL
\D]ĘOĘGĘU

OT0048455/

A .XUĲXQVX] EHQ]LQ RNWDQ RUDQĘ
1 52152= 2NWDQ 6D\ĘVĘ AUDĲWĘUPDVĘ
521- 5HVHDUFK 2FWDQH 1XPEHU
2 5M 2, A., VXUXQWX QOHPH
ÔQGHNVL
% %HQ]LQOL \DNĘWODU L¦LQ WDQĘPOD\ĘFĘODU
Ú %X VHPERO, NXOODQĘODELOLU \DNĘW DQODPĘQD JHOLU %DĲND \DNĘW NXOODQPD\ĘQĘ]
& DHWD\OĘ ELOJL L¦LQ, 1 EµO»PGH ŖYDNĘW
JHUHNVLQLPOHULŖ NRQXVXQD EDNĘQĘ]
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U<*UNLUK %E<ANI VA5SA

C(0678

AUDFĘQ UDG\R IUHNDQV ELOHĲHQOHUL 19955
(& YµQHUJHVLQLQ GLĒHU LOJLOL ĲDUWODUĘ YH
JHUHNOLOLNOHULQH X\JXQGXU
UHWLFL X\JXQOXN EH\DQĘ GDKLO GDKD ID]OD
ELOJL\H, +Y81DA, ZHE VLWHVLQGHQ XODĲDELOLUVLQL]
KWWSVHUYLFHK\XQGDL-PRWRUFRP
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ÖNEMLÔ *VENLÔK U<A5ILA5I
%u Eölümde ve kĘlavu]un Eütününde Eirçok güvenlik önlemi ve önerileri bulacaksĘnĘ]. %u bölümdeki güvenlik önlemleri,
en önemli önlemler arasĘnda bulunmaktadĘr.

Emniyet kemerinizi daima
takĘnĘz
Emniyet kemeri, tüm ka]a tiSleri için en
iyi korunma yöntemini]dir. +ava yastĘklarĘ emniyet kemerlerinin yerini almak için
deĒil, onlara destek olmak için tasarlanmĘĲtĘr. %u nedenle, aracĘnĘ] Kava yastĘklarĘ ile donatĘlmĘĲ olmasĘna raĒmen, DAÔMA
si]in ve yolcularĘnĘ]Ęn emniyet kemerlerinin takĘldĘĒĘndan ve bunun doĒru Ĳekilde
yaSĘldĘĒĘndan emin olunu].

Tüm çocuklara emniyet kemeri
takĘlmalĘdĘr
13 yaĲ altĘndaki bütün çocuklar aracĘnĘ]da
ön koltuĒa deĒil, arka koltuĒa ve doĒru
Ĳekilde korunmuĲ olarak oturtulmalĘdĘr.
%ebek ve küçük çocuklarĘn uygun bir
çocuk koltuĒu sistemine güvenli bir Ĳekilde kemerleri takĘlĘ olarak oturtulmalarĘ
gerekir. DaKa büyük çocuklar için, çocuk
koltuĒu olmadan emniyet kemerini kullanabilecekleri duruma gelinceye kadar,
kucakomu] kemerli bir çocuk koltuĒu
kullanmalĘdĘr.

HaYa yastĘĒĘ teKlikeleri
+ava yastĘklarĘ Kayat kurtarĘrken, bir yandan da onlara çok yakĘn oturan veya
kemerleri doĒru Ĳekilde takĘlmamĘĲ yolcular için ciddi Katta ölümcül yaralanmalara da neden olabilir. %ebekler, küçük
çocuklar ve kĘsa boylu yetiĲkinler açĘlan
bir Kava yastĘĒĘndan en büyük yaralanma
riski taĲĘyan gruStur. %u kĘlavu]daki bütün
talimat ve uyarĘlara uyunu].
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Sürücünün dikkatinin daĒĘlmasĘ
Sürücünün dikkatinin daĒĘlmasĘ, ö]ellikle
deneyimsi] sürücüler için ciddi ve Sotansiyel olarak ölümcül bir teKlike oluĲturur.
Direksiyondayken güvenlik en öncelikli
Kusus olmalĘ ve sürücüler uyku Kali, nesnelere ulaĲmaya çalĘĲma, bir Ĳeyler yeme,
kiĲisel bakĘm, diĒer yolcular, ve ceS teleIonu kullanma gibi Sek çok Sotansiyel
dikkat daĒĘtĘcĘnĘn IarkĘnda olmalĘdĘr.
Gö]lerini ve dikkatlerini yoldan ayĘrdĘklarĘnda veya araç kullanma dĘĲĘndaki Iaaliyetlere odaklanmak üzere ellerini direksiyondan çektiklerinde, sürücülerin dikkatleri daĒĘlabilir. Dikkat daĒĘlmasĘnĘ ve kaza
riskinizi azaltmak için:
ś 7aĲĘnabilir ciKazlarĘnĘzĘ M33 çalar, teleIon, navigasyon ciKazlarĘ, vb.) DAÔMA
aracĘnĘz Sark Kalindeyken veya güvenli
Ĳekilde dururken ayarlayĘnĘz.
ś 7aĲĘnabilir ciKazĘnĘzĘ SADECE kanunlarĘn izin verdiĒi ve ĲartlarĘn güvenli
kullanĘma olanak verdiĒi zamanlarda
kullanĘnĘz.
Araç sürerken AS/A mesaM veya e-Sosta
göndermeyiniz. Birçok ülkede sürücülerin araç kullanĘrken mesaM atmasĘnĘ
yasaklayan kanunlar vardĘr. BazĘ ülkeler
ve ĲeKirler sürücülerin teleIonlarĘnĘ elde tutarak kullanmasĘnĘ da yasaklamaktadĘr.
ś AS/A mobil ciKaz kullanarak sürüĲ dikkatinizi daĒĘtmayĘnĘz. YolcularĘnĘza ve
yoldaki diĒer kiĲilere karĲĘ daima elleriniz direksiyonda, gözleriniz ve dikkatiniz yolda olacak Ĳekilde güvenli Ĳekilde
araç sürme sorumluluĒunuz vardĘr.

03
Araç KĘzĘnĘn kontrolü
arSĘĲma yaralanmalarĘ ve ölümlerinin
önemli bir nedeni aĲĘrĘ KĘzdĘr. Genel
olarak, KĘz ne kadar yüksek olursa risk de
o kadar yüksektir, ancak düĲük KĘzlarda
da ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Ôzin verilen azami KĘzdan baĒĘmsĘz olarak,
asla mevcut koĲullar için güvenli olandan
daKa KĘzlĘ Ĳekilde araç kullanmayĘnĘz.

AracĘnĘzĘn güYenli durumda
tutulmasĘ
3atlayan bir lastik veya mekanik bir arĘza
son derecede teKlikeli olabilir. Bu tür
sorunlarĘn meydana gelme olasĘlĘĒĘnĘ
azaltmak için, lastik KavalarĘnĘ ve durumunu sĘk sĘk kontrol ediniz ve bütün Seriyodik bakĘmlarĘ yaStĘrĘnĘz.
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K2LTUKLA5

 6»r»F» TDrDfĘ

 <olFX WDrDfĘ

 Arka Koltuk

Araçtaki meYcut µzellik Ĳekildekinden farklĘ olaEilir
OBC3030001

Ön koltuklar
1. Ôleri ve geri
2. Koltuk arkalĘĒĘ eĒimi
3. Koltuk minderi yüksekliĒi
4. Koltuk baĲlĘĒĘ
5. Koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ
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Arka koltuklar
6. BaĲlĘk yanlar veveya orta )
7. ArkalĘk katlama
8. Koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ
: varsa
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Güvenlik önlemleri
KoltuklarĘ güvenli ve raKat bir Sozisyonda
oturacak Ĳekilde ayarlamak, kaza sĘrasĘnda emniyet kemerleri ve Kava yastĘklarĘyla
birlikte sürücü ve yolcu güvenliĒinin saĒlanmasĘnda önemli bir rol oynar.

UYARI
.oltuk ile yolcu arasĘndaki sürtünmeyi
azaltan Eir minder kullanmayĘnĘz .aza
sĘrasĘnda veya ani Eir duruĲta yolcunun
gövdesi emniyet kemeri ile koltuk arasĘndan kayaEilir Emniyet kemeri düzgün Ĳekilde çalĘĲamayacaĒĘ için ciddi
veya ölümcül yaralanmalar meydana
geleEilir

+DYD\DVWĘNODUĘ
AçĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ yüzünden yaralanma riskini azaltmak için önlemler alabilirsiniz. Bir Kava yastĘĒĘna çok yakĘn
oturmak, Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ durumunda yaralanma riskini büyük ölçüde
arttĘrĘr. KoltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan mümkün olduĒu kadar geriye ancak
yine de aracĘn kontrolünü saĒlayabileceĒiniz bir noktaya kadar çekiniz.

UYARI
AçĘlan Kava yastĘĒĘnĘn oluĲturacaĒĘ ölüm
veya ciddi yaralanma riskini azaltmak
için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Sürücü koltuĒunu aracĘn kontrolünü saĒlayaEilmesi ĲartĘyla mümkün
olduĒu kadar geriye doĒru itiniz
ś Ön yolcu koltuĒunu mümkün olduĒu
kadar geriye doĒru ayarlayĘnĘz
ś Ellerinizin ve kollarĘnĘzĘn yaralanma
riskini minimuma indirmek için direksiyon simidini saat  ve  konumlarĘnda tutunuz
ś Hava yastĘĒĘ ile aranĘza AS/A KerKangi
Eir Ĳey veya kiĲiyi yerleĲtirmeyiniz
ś Bacak yaralanmasĘ riskini minimuma
indirmek için ön yolcunun ayak veya
EacaklarĘnĘ göĒüs paneline koymasĘna
izin vermeyiniz
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(PQL\HWNHPHUOHUL
+erKangi bir yolculuĒa baĲlamadan önce
daima emniyet kemerinizi takĘnĘz.
Yolcular Ker zaman dik ve kemerleri
doĒru Ĳekilde takĘlmĘĲ olarak oturmalĘdĘr.
Bebek ve küçük çocuklarĘn uygun bir
çocuk koltuĒuna kemerleri takĘlĘ olarak
oturtulmalarĘ gerekir. ocuk koltuĒuna
oturamayacak kadar büyümüĲ çocuklar
ve yetiĲkinler emniyet kemeri takĘlĘ olarak
koltukta oturmalĘdĘr.

UYARI
Emniyet kemerinizi ayarlarken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Bir emniyet kemerini AS/A Eirden
fazla yolcu için kullanmayĘnĘz
ś .oltuĒu daima dik emniyet kemerinin
kucak Eölümü Easenin alt kĘsmĘna tam
oturacak Ĳekilde konumlandĘrĘnĘz
ś ocuklarĘn veya küçük EeEeklerin Eir
yolcunun kucaĒĘnda oturmasĘna AS/A
izin vermeyiniz
ś Emniyet kemerini Eoynunuzdan ve
keskin kenarlardan geçirmeyiniz veya
omuz kayĘĲĘnĘ vücudunuzdan uzak
Ĳekilde yönlendirmeyiniz
ś Emniyet kemerinin tutulmasĘna veya
dolanmasĘna izin vermeyiniz

3-6

Ön koltuklar
Ön koltuk, kontrol kolu ya da koltuk
minderinin dĘĲ taraIĘnda bulunan koltuk
kumanda düĒmeleri kullanĘlarak ayarlanabilir. SürüĲ öncesinde, direksiyon simidi, Sedallar ve gösterge Saneli üzerindeki
düĒmelere en raKat eriĲimi saĒlayacak
Ĳekilde koltuk ayarĘnĘ yaSĘnĘz.

UYARI
.oltuĒunuzu ayarlarken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Araç Kareket Kalinde iken AS/A koltuĒu ayarlamaya çalĘĲmayĘnĘz .oltuk
Eeklenmeyen Eir Kareket yaparak
araç kontrolünü kayEetmenize Eu da
Eir kazaya neden olaEilir
ś Ön koltuklarĘn altĘna KerKangi Eir Ĳey
koymayĘnĘz Sürücünün ayak Eölümünde duran nesneler pedallarĘn kullanĘlmasĘnĘ engelleyeEilir ve Eir kazaya neden olaEilir
ś HerKangi Eir Ĳeyin koltuĒun normal
pozisyonunu ve düzgün Eir Ĳekilde
kilitlenmesini engellemesine izin vermeyiniz
ś Zemine veya koltuk üzerine çakmak
koymayĘnĘz .oltuĒu Kareket ettirdiĒiniz zaman çakmaktan gaz kaçaEilir ve
yangĘna neden olaEilir
ś .oltuklarĘn altĘna veya koltukla orta
konsol arasĘna sĘkĘĲan küçük nesneleri alĘrken çok dikkatli olunuz .oltuk
mekanizmasĘnĘn keskin kenarlarĘ elinizi kesileEilir veya yaralayaEilir

03
ś Arka koltuklarda oturan kiĲiler varsa
ön koltuk konumunu ayarlarken dikkatli olunuz
ś AyarladĘktan sonra koltuĒun yerine
oturduĒundan emin olunuz Aksi takdirde koltuk Eeklenmedik Eir Ĳekilde kazaya seEeEiyet verecek Eiçimde
Kareket edeEilir

ÔOHULYH\DJHULD\DUODPD

'Ô..AT
YaralanmalarĘ önlemek için
ś Emniyet kemerinizi takarken koltuĒunuzu ayarlamayĘnĘz .oltuk minderini
öne doĒru Kareket ettirmek karĘn Eölgenize kuvvetli EasĘnç uygulayaEilir
ś .oltuĒu Kareket ettirirken ellerinizin
veya parmaklarĘnĘzĘn koltuk mekanizmalarĘna takĘlmamasĘna veya sĘkĘĲmamasĘna dikkat ediniz

OBC3030002

KoltuĒu ileri ve geri Kareket ettirmek için:
1. Koltuk kaydĘrma ayar kolunu yukarĘ
çekiniz ve tutunuz.
2. KoltuĒu istediĒiniz Sozisyona kaydĘrĘnĘz.
3. Kolu bĘrakĘnĘz ve koltuĒun yerine kilitlendiĒinden emin olunuz. Kolu kullanmaksĘzĘn ileri veya geri Kareket ediniz.
Koltuk Kareket ederse, düzgün Ĳekilde
kilitlenmemiĲ demektir.
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.oltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrma
Araç Kareket Kalinde iken koltuk arkalĘĒĘ yatĘrĘlmĘĲ konumda oturmak teKlikeli olabilir. 7oka takĘlĘ olsa bile, koruma
sisteminizin emniyet kemerleri veveya
Kava yastĘklarĘ) koruma SerIormansĘ, koltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrmanĘzla önemli ölçüde
azalĘr.

.ROWXNDUNDOĘĒĘHĒLPL

UYARI
OBC3030003

Koltuk arkalĘĒĘnĘ ayarlamak için:
1. +aIiIçe öne doĒru eĒiliniz ve koltuk
arkalĘĒĘ ayarlama kolunu yukarĘ kaldĘrĘnĘz.
2. Dikkatle koltuĒa yaslanĘnĘz ve koltuk
arkalĘĒĘnĘ istediĒiniz Sozisyona ayarlayĘnĘz.
3. Kolu bĘrakĘnĘz ve koltuk arkalĘĒĘnĘn
yerine kilitlendiĒinden emin olunuz.
Koltuk arkalĘĒĘnĘn kilitlenmesi için
kolun orijinal konumuna dönmesi
GEREKÔR.)
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Araç Kareket Kalinde iken AS/A koltuk
arkalĘĒĘ yatĘrĘlmĘĲ durumda seyaKat
etmeyiniz
YatĘk durumdaki Eir koltukta oturmak
çarpĘĲma veya ani durma Kalinde ciddi
veya ölümcül Ĳekilde yaralanma olasĘlĘĒĘnĘzĘ arttĘrĘr
Sürücü ve yolcular 'AÔMA arkalarĘna
yaslanmĘĲ olarak emniyet kemerleri
takĘlĘ ve koltuklarĘ dik durumda oturmalĘdĘr
Emniyet kemerlerinin düzgün çalĘĲmasĘ
için baseninize ve göĒsünüze sĘkĘca
oturmasĘ gerekir. Koltuk arkalĘĒĘ yatĘrĘldĘĒĘ
zaman, emniyet kemeri göĒsünüze tam
oturmayacaĒĘ için görevini yaSamaz.
Emniyet kemeri gövdenizi tutmayacaĒĘ
için yararlĘ olamaz.
Bir kaza durumunda emniyet kemerine
dolanabilir ve boyun yaralanmalarĘna
maruz kalabilirsiniz.
KoltuĒun arkasĘ ne kadar geri yatarsa, yolcunun kucak kemerinin altĘndan kaymasĘ
veya boynunun omuz kemerine çarSmasĘ
olasĘlĘĒĘ da o derece artar.

03
.ROWXNPLQGHUL\»NVHNOLND\DUĘ
V»U»F» NROWXĒX L¦LQ YDUVD

.ROWXN FHEL YDUVD

OAI3039033
OBC3030004

Koltuk minderinin yüksekliĒini deĒiĲtirmek için:
ś Koltuk minderini alçaltmak için kolu
birkaç kez aĲaĒĘ itiniz.
ś Koltuk minderini kaldĘrmak için kolu
birkaç kez yukarĘ çekiniz.

Koltuk arkalĘĒĘ cebi, ön yolcu koltuklarĘnĘn
arkasĘnda bulunur.

'Ô..AT
.oltuk ceplerine aĒĘr veya keskin nesneler koymayĘnĘz Bunlar kaza sĘrasĘnda
cepten çĘkaEilir ve oturanlarĘ yaralayaEilir
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Arka koltuklar (varsa)
Arka koltuk arkalĘklarĘ, uzun eĲyalarĘn
taĲĘnmasĘnĘ kolaylaĲtĘrmak ya da aracĘn
bagaj kaSasitesini arttĘrmak için katlanabilir.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken yolcularĘn
katlanmĘĲ koltuk arkalĘĒĘ üzerine oturmasĘna asla izin vermeyiniz Bu uygun
Eir oturma pozisyonu deĒildir ve Eu
pozisyonda emniyet kemerleri kullanĘlamaz Bu durum Eir kaza veya ani
durma sĘrasĘnda ciddi yaralanmalara
ve Katta ölüme neden olaEilir
ś .atlanĘr koltuk arkalĘĒĘnda taĲĘnan
eĲyalar ön koltuklarĘn üst seviyesini
aĲmamalĘdĘr Aksi takdirde ani durma
sĘrasĘnda yükler öne kayaEilir ve yaralanmaya veya zarara neden olaEilir
1. Ön koltuĒu dik duruma getiriniz ve
gerekirse ileriye kaydĘrĘnĘz.
2. Arka koltuk baĲlĘklarĘnĘ en alt konuma getiriniz varsa ayarlanabilir koltuk
baĲlĘklarĘ ile).

OAI3039010

3. Arka kucak/omuz emniyet kemeri
tokasĘnĘ yan trimdeki tutucuya takĘnĘz. KatlandĘĒĘ zaman, koltuk sĘrtlĘĒĘnĘn arka emniyet kemerine takĘlmasĘnĘ
önleyecektir.
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OAC3039006TU

OAC3039007TU

4. Koltuk arkalĘĒĘ mandalĘnĘ çekiniz ve
koltuk arkalĘĒĘnĘ aracĘn ön taraIĘna
doĒru katlayĘnĘz.
Arka koltuĒu kullanmak için, koltuk sĘrtlĘĒĘnĘ yukarĘ kaldĘrĘnĘz ve arkaya doĒru itiniz. Koltuk arkalĘĒĘnĘ klik sesi duyuluncaya
kadar iyice itiniz. Koltuk arkalĘĒĘnĘn yerine
kilitlendiĒinden emin olunuz.
Arka koltuk sĘrtlĘklarĘnĘ dik duruma getirirken arka emniyet kemerlerini doĒru
konumlarĘna getirmeyi unutmayĘnĘz.

03
UYARI
.atladĘktan sonra arka koltuk sĘrtlĘĒĘnĘ
dik konuma getirdiĒinizde
Emniyet kemerine veya tokasĘna Kasar
vermemek için dikkatli olunuz Emniyet
kemeri kayĘĲĘnĘn ve tokasĘnĘn arka koltuĒa takĘlmasĘna veya sĘkĘĲmasĘna izin
vermeyiniz ArkalĘĒĘn üst kĘsmĘnĘ iterek
koltuk arkalĘĒĘnĘn dik konumuna tamamen kilitlendiĒinden emin olunuz Aksi
Kalde Eir kazada veya ani duruĲta koltuk katlanaEilir ve eĲyalarĘn yolcu kaEinine girmesine neden olaEilir Eu da
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanaEilir

NOT
ś Arka koltuk sĘrtlĘklarĘnĘ dik duruma
getirirken arka emniyet kemerlerini
doĒru konumlarĘna getirmeyi unutmayĘnĘz
ś Arka emniyet kemeri kĘlavuzlarĘ vasĘtasĘyla emniyet kemeri kayĘĲ sisteminin yönlendirilmesi sayesinde kemerlerin koltuklarĘn arkasĘna ya da altĘna
takĘlmasĘ önlenir

UYARI
Yük
Yüklerin Eir çarpĘĲmada savrularak
araçta EulunanlarĘ yaralamasĘna engel
olmak için daima saEitlenmeleri gerekmektedir EĲyalarĘ uygun Eir Ĳekilde
emniyet altĘna alĘnmadĘklarĘ sürece arka
koltuklara yerleĲtirmeyiniz Aksi Kalde
Eir çarpĘĲma sĘrasĘnda ön taraftaki yolculara çarpaEilirler

UYARI
EĲya yükleme
EĲya yüklerken veya EoĲaltĘrken kontaĒĘn kapalĘ otomatik  çift kavramalĘ
ĲanzĘmanda vitesin 1 (BoĲ) konumunda
veya düz vitesin R (Geri vites) veya 1
vites konumunda ve el freninin güvenli
Eir Ĳekilde çekilmiĲ olduĒundan emin
olunuz Bu adĘmlarĘn iKmal edilmesi
vitesin istenmeden EaĲka Eir konuma
getirilmesi Kalinde aracĘn Kareket etmesine neden olaEilir
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.oltuk EaĲlĘĒĘ
AracĘn ön ve arka koltuklarĘnda ayarlanabilir koltuk baĲlĘklarĘ vardĘr. Koltuk baĲlĘklarĘ yolcular için konIor saĒlar Iakat daKa
da önemlisi bunlar kaza sĘrasĘnda özellikle
de arkadan darbeli bir çarSĘĲma Kalinde,
yolcularĘ boyun travmalarĘndan ve diĒer
omurga yaralanmalarĘndan korur.

UYARI
.aza anĘnda ciddi yaralanma veya ölüm
riskini azaltmak için EaĲlĘklarĘ ayarlarken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AracĘ çalĘĲtĘrmadan Ö1CE daima tüm
yolcularĘn koltuk EaĲlĘklarĘnĘ düzgün
Ĳekilde ayarlayĘnĘz
ś AS/A EaĲlĘĒĘ çĘkartĘlmĘĲ veya ters
takĘlmĘĲ Eir koltukta kimsenin yolculuk
etmesine izin vermeyiniz

ODN8039067L

ś BaĲlĘklarĘn ortasĘ gözlerin tepesiyle
aynĘ yüksekliĒe gelecek Ĳekilde koltuk
EaĲlĘklarĘnĘ ayarlayĘnĘz
ś Araç Kareket Kalindeyken AS/A
sürücü koltuk EaĲlĘĒĘnĘ ayarlamayĘnĘz
ś .oltuk EaĲlĘĒĘnĘ mümkün olduĒunca
yolcunun EaĲĘna yakĘn olacak Ĳekilde
ayarlayĘnĘz Vücudu koltuk arkalĘĒĘndan uzaklaĲtĘran Eir koltuk minderi
kullanmayĘnĘz
ś .oltuk EaĲlĘĒĘnĘ ayarladĘktan sonra
daima yerine kilitlendiĒinden emin
olunuz

NOT
AS/A koltuk EaĲlĘklarĘna vurmayĘnĘz
veya EaĲlĘklarĘ çekmeyiniz

'Ô..AT
Arka koltuklarda yolcu olmadĘĒĘ zaman
arka koltuk EaĲlĘĒĘnĘ en alçak konuma
getiriniz Arka koltuk EaĲlĘĒĘ arka görüĲ
alanĘnĘ azaltaEilir
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OAC3039039TU
OBC3030006

Sürücü ve ön yolcu koltuklarĘnda, oturanlarĘn güvenliĒi ve raKatĘ için ayarlanabilir
bir koltuk baĲlĘĒĘ bulunmaktadĘr.

<NVHNOLND\DUÕ
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ yükseltmek için:
1. Ôstenen konuma 1) doĒru yukarĘ çekiniz.
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ indirmek için:
1. Koltuk baĲlĘĒĘ desteĒi üzerindeki serbest bĘrakma tuĲunu 2) basĘlĘ tutunuz.
2. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ istediĒiniz konuma 3)
indiriniz.
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OBC3030007

OBC3030008

Koltuk baĲlĘĒĘnĘ çĘkarmak için:
1. Koltuk arkalĘĒĘnĘ 2) koltuk arkalĘĒĘ
mandalĘnĘ 1) kullanarak yatĘrĘnĘz.
2. BaĲlĘĒĘ mümkün olduĒu kadar yükseltiniz.
3. BaĲlĘĒĘ yukarĘ doĒru çekerken 4) baĲlĘk serbest bĘrakma düĒmesine 3)
basĘnĘz.

Koltuk baĲlĘĒĘnĘ tekrar takmak için:
1. Koltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrĘnĘz.
2. Serbest bĘrakma düĒmesine 1) basarken baĲlĘk çubuklarĘnĘ 2) deliklere yerleĲtiriniz.
3. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ uygun yüksekliĒe
ayarlayĘnĘz.
4. Koltuk arkalĘĒĘnĘ 4) koltuk arkalĘĒĘ
mandalĘnĘ 3) kullanarak yatĘrĘnĘz.

dÕNDUWPD7HNUDUWDNPD

UYARI
AS/A EaĲlĘĒĘ çĘkartĘlmĘĲ Eir koltukta kimsenin yolculuk etmesine izin vermeyiniz
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UYARI
.oltuk EaĲlĘĒĘnĘ tekrar takĘp düzgün
Eir Ĳekilde ayarladĘktan sonra daima
kilitlendiĒinden emin olunuz

03
$UND NROWXN EDĲOĘNODUĘ

OBC3030036TU
OBC3030009

Arka koltuklar yolcularĘn güvenliĒi ve
konIoru için, tüm oturma konumlarĘna
uygun koltuk baĲlĘklarĘ ile donatĘlmĘĲtĘr.

dÕNDUPDYHWDNPD
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ çĘkarmak için:
1. BaĲlĘĒĘ mümkün olduĒu kadar yükseltiniz.
2. BaĲlĘĒĘ yukarĘ doĒru çekerken 2) serbest bĘrakma düĒmesine 1) basĘnĘz.
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ tekrar takmak için:
1. Serbest bĘrakma düĒmesine 1) basarken baĲlĘk çubuklarĘnĘ deliklere 3) yerleĲtiriniz.
2. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ uygun yüksekliĒe ayarlayĘnĘz.

OAI3039008

<NVHNOLND\DUÕ
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ yükseltmek için:
1. Ôstenen konuma 1) doĒru yukarĘ çekiniz.
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ indirmek için:
1. Koltuk baĲlĘĒĘ desteĒi üzerindeki serbest bĘrakma tuĲunu 2) basĘlĘ tutunuz.
2. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ istediĒiniz konuma 3)
indiriniz.
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.oltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ (Varsa)
SoĒuk Kavalarda koltuklarĘn ĘsĘtĘlmasĘ için
koltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ mevcuttur.

UYARI
.oltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ özellikle uzun süre
kullanĘlĘrsa düĲük sĘcaklĘklarda Eile
CÔ''Ô YA1I./ARA neden olaEilir
Yolcular koltuĒun çok fazla ĘsĘndĘĒĘnĘ
KissedeEilmelidir Eöylece gerektiĒinde
ĘsĘtĘcĘyĘ kapataEilirler
SĘcaklĘk deĒiĲimini veya ciltteki acĘyĘ
fark edemeyecek kiĲilerin özellikle aĲaĒĘdaki tip yolcularĘn çok dikkatli olmalarĘ
gerekir
ś BeEekler çocuklar yaĲlĘlar özürlüler
veya Kastanede ayakta tedavi gören
Kastalar
ś Hassas cilde saKip veya cildi kolay
yanan kiĲiler
ś Bitkin kiĲiler
ś SarKoĲ kiĲiler
ś ReKavet ve uyku Kali veren ilaçlarĘ
kullanmĘĲ kiĲiler
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UYARI
.oltuk ĘsĘtĘcĘsĘ çalĘĲĘrken Eattaniye veya
koltuk minderi giEi ĘsĘ yalĘtĘmĘ yapan
nesneleri AS/A koltuĒun üzerine koymayĘnĘz Bu durumda koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ aĲĘrĘ
ĘsĘnarak yanĘklara veya koltuĒun Kasar
görmesine neden olaEilir

NOT
.oltuk ĘsĘtĘcĘlarĘnĘn ve koltuklarĘn Kasar
görmesini önlemek için
ś .oltuklarĘ temizlemek amacĘyla asla
Eoya tineri Eenzen alkol veya Eenzin
giEi Eir solvent kullanmayĘnĘz
ś .oltuk ĘsĘtĘcĘsĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklara
aĒĘr veya keskin nesneler koymayĘnĘz
ś .oltuk kĘlĘfĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz Aksi
Kalde koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ veya KavalandĘrma sistemi Kasar göreEilir

03
Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ (R2A)
(varsa)
Arka Koltuk Yolcu AlarmĘ sürücüye arka
koltukta yolcu olduĒunu unutarak aracĘ
terk etmesini engellemek için verilir.

6LVWHP D\DUODUĘ

OBC3N030008

Motor çalĘĲĘr durumda iken, sürücü koltuĒu veya ön yolcu koltuĒunu ĘsĘtmak için
ilgili düĒmelerden birine basĘnĘz.
1ormal Kavalarda veya koltuk ĘsĘtma
iĲlemi istenmediĒinde, düĒmeler kaSalĘ
durumda tutulmalĘdĘr.
ś DüĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda, koltuk ĘsĘ
ayarĘ aĲaĒĘdaki Ĳekilde deĒiĲir:
KA3A/,JYKSEK

)JOR7A

)JDìK

Arka Koltuk Yolcu AlarmĘ, bilgi ve eĒlence
sistemi ekranĘnda Ayarlar menüsünden
etkinleĲtirilerek kullanĘlabilir. Seçiniz:
- Kurulum Ɵ Araç AyarlarĘ Ɵ 3ratik Ayarlar
Ɵ Arka Koltuk Yolcu AlarmĘ

6LVWHPLQ ¦DOĘĲPDVĘ

)

K

ś Koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ kontak kaSatĘlĘS tekrar
açĘldĘĒĘnda O)) durumuna döner.
ś Koltuk ĘsĘtĘcĘ çalĘĲĘrken düĒmeye 1,5
saniyeden Iazla bastĘĒĘnĘzda, koltuk
ĘsĘtĘcĘsĘ kaSanĘr.

OBC3050127TU

SürüĲünüz öncesinde arka kaSĘ açĘlĘS
kaSatĘlmĘĲ ise motoru kaSatĘS ön kaSĘyĘ
açtĘĒĘnĘzda œArka koltuklarĘ kontrol edinŔ
uyarĘsĘ gösterge ekranĘnda görünecektir.
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UYARI
Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ arka koltuktaki nesneleri veya insanlarĘ algĘlamaz
Sistem arka kapĘ açĘlma-kapanma Eilgilerine istinaden sürücüyü arka koltukta
KerKangi Eir nesneinsan unutaEileceĒine dair uyarĘr

'Ô..AT
Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ arka kapĘ
açĘlma-kapanma Eilgilerini kullanĘr
Bu Eilgiler sürücü motoru kapatĘp
araEayĘ anaKtarĘ ile uzaktan kilitledikten
sonra sĘfĘrlanĘr Bu yüzden arka kapĘlar
açĘlmamasĘna raĒmen Arka .oltuk Yolcu
AlarmĘ verileEilir
ÖrneĒin Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ çalĘĲĘr
ve sonrasĘnda kumanda ile kapĘlar kilitlenerek sĘfĘrlama olmadan tekrar sürüĲ
yapĘlmasĘ sonrasĘnda alarm tekrar çalaEilir
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03
EMNÔ<ET KEME5LE5Ô
Bu bölümde emniyet kemerlerinin doĒru
kullanĘmĘ anlatĘlmaktadĘr. AyrĘca, emniyet
kemeri kullanĘrken yaSĘlmamasĘ gereken
Ĳeyler de açĘklanmaktadĘr.

Emniyet kemeri güvenlik
önlemleri
Bir yolculuĒa baĲlamadan önce emniyet
kemerinizi daima takĘn ve aracĘnĘzdaki
diĒer yolculara da kemerlerini taktĘrĘnĘz.
+ava yastĘklarĘ varsa) ek bir güvenlik
önlemi olarak emniyet kemerlerine destek amacĘyla tasarlanmĘĲtĘr, ama Kiçbir
zaman emniyet kemerinin yerini tutmaz.
Birçok ülkede, araçta bulunan tüm kiĲilerin emniyet kemeri takmalarĘ zorunludur.

UYARI
AracĘnĘz Kareket Kalindeyken TM yolcularĘn emniyet kemeri takmasĘ gereklidir Emniyet kemerini takar ve ayarlarken aĲaĒĘdakilere dikkat ediniz
ś 1 yaĲĘn altĘndaki çocuklarĘ 'AÔMA
arka koltukta oturtunuz ve onlarĘ
doĒru Ĳekilde emniyete alĘnĘz
ś ocuklarĘn ön koltuĒa oturmasĘna
AS/A izin vermeyiniz EĒer 1 yaĲĘndan Eüyük Eir çocuĒun ön koltuĒa
oturmasĘ mutlaka gerekiyorsa koltuĒu olaEildiĒi kadar arkaya çekiniz ve
çocuĒu koltuĒa EaĒlayĘnĘz
ś BeEek ve çocuklarĘn Eir yolcunun
kucaĒĘnda taĲĘnmasĘna AS/A izin vermeyiniz
ś Araç Kareket Kalindeyken AS/A koltuĒun sĘrtĘnĘ yatĘrmayĘnĘz
ś ocuklarĘn Eir koltuĒu veya emniyet
kemerini ortak kullanmalarĘna izin
vermeyiniz
ś 2muz kemerini kolunuzun altĘndan
veya sĘrtĘnĘzĘn arkasĘndan geçirmeyiniz
ś Emniyet kemerini asla kĘrĘlacak eĲyalarĘn üzerinden geçirmeyiniz EĒer ani
Eir fren veya darEe meydana gelirse
emniyet kemeri Eu tür eĲyalara Kasar
vereEilir

ś Emniyet kemeri kĘvrĘlmĘĲsa Eu kemeri
kullanmayĘnĘz .ĘvrĘlmĘĲ Eir emniyet
kemeri kaza anĘnda sizi korumaz
ś Emniyet kemerinin dokumasĘ veya
metal kĘsĘmlarĘ Kasar görmüĲse Eu
kemeri kullanmayĘnĘz
ś Emniyet kemerini diĒer koltuklarĘn
tokalarĘna EaĒlamayĘnĘz
ś Hareket Kalindeyken emniyet kemerini AS/A çözmeyiniz Böyle Eir Kareket
aracĘn kontrolünü kayEederek kaza
yapmanĘza neden olaEilir
ś Tokaya girmiĲ KerKangi Eir maddenin
emniyet kemeri mandalĘnĘ engellememesini saĒlayĘnĘz Böyle Eir durumda
emniyet kemeri güvenli Ĳekilde yuvasĘna oturmayaEilir
ś .ullanĘcĘlar emniyet kemeri üzerinde
ayar mekanizmasĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ veya
EoĲluĒunun giderilmesini engelleyecek KiçEir deĒiĲiklik veya ekleme yapmamalĘdĘr

UYARI
HasarlĘ emniyet kemerleri ve emniyet kemeri aksamlarĘ doĒru çalĘĲmaz
AĲaĒĘdaki durumlarda kemerleri mutlaka deĒiĲtiriniz
ś 'okumasĘ yĘpranmĘĲ yaEancĘ madde
EulaĲmĘĲ veya Kasar görmüĲse
ś Metal kĘsĘmlarĘ Kasar görmüĲse
ś Bir kaza anĘnda emniyet kemeri takĘlĘysa daKa sonra dokuma veya mekanizmada Kasar Eelirtisi olmasa Eile
emniyet kemeri gruEu komple deĒiĲtirilmelidir

3-19

Güvenlik Sistemi

Emniyet kemeri uyarĘ lamEasĘ
6»U»F» HPQL\HW NHPHUL
 Gösterge paneli

1GQA2083

Sürücüye KatĘrlatma yaSmak için, kontak
anaKtarĘnĘ açtĘĒĘnĘzda sürücü emniyet
kemeri uyarĘ lambalarĘ, kemer takĘlĘ olsa
da olmasa da yaklaĲĘk 6 saniye boyunca
yanar.
Kontak anaKtarĘ O1 A,K) konumuna
getirildiĒinde emniyet kemeri takĘlĘ deĒilse veya kontak açĘldĘktan sonra çözüldü
ise bununla ilgili uyarĘ ĘĲĘĒĘ, kemer baĒlanĘncaya kadar yanar.
EĒer emniyet kemeri takĘlĘ olmadan
Kareket ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/sa.
altĘndayken kemerinizi çözerseniz, uyarĘ
lambasĘ emniyet kemerinizi takana kadar
yanmaya devam eder.
Emniyet kemeri takĘlĘ olmadan sürmeye
devam ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz,
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 100
saniye boyunca çalar ve uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘS
söner.
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Q \ROFX HPQL\HW NHPHUL
Önde oturan yolcuya KatĘrlatma yaSmak
için, kontak anaKtarĘnĘ açtĘĒĘnĘzda ön
yolcu emniyet kemeri uyarĘ lambasĘ,
kemer takĘlĘ olsa da olmasa da yaklaĲĘk 6
saniye boyunca yanar.
Kontak anaKtarĘ O1 A,K) konumuna
getirildiĒinde emniyet kemeri takĘlĘ deĒilse veya kontak açĘldĘktan sonra çözüldü
ise bununla ilgili uyarĘ ĘĲĘĒĘ, kemer baĒlanĘncaya kadar yanar.
EĒer emniyet kemeri takĘlĘ olmadan
Kareket ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/sa.
altĘndayken kemerinizi çözerseniz, uyarĘ
lambasĘ emniyet kemerinizi takana kadar
yanmaya devam eder.
Emniyet kemeri takĘlĘ olmadan sürmeye
devam ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz,
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 100
saniye boyunca çalar ve uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘS
söner.

UYARI
'oĒru Ĳekilde oturmamak ön koltuktaki
yolcunun emniyet kemeri uyarĘ sistemini
olumsuz etkiler Sürücünün araçtaki
yolcularĘn doĒru Ĳekilde oturmalarĘnĘ
saĒlamasĘ çok önemlidir

i

Bilgilendirme

 gQ NROWXNWD \ROFX ROPDVD ELOH HPQL\HW
NHPHUL X\DUÕ ODPEDVÕ  VDQL\H ER\XQFD
\DQÕS V|QHU YH\D VDELW RODUDN \DQDU
$\UÕFD X\DUÕ VÕUDVÕQGD |Q NROWXNWDNL
\ROFXDUDoWDQLQHUVHX\DUÕVDQL\HGDKD
GHYDPHGHELOLU
 gQ \ROFX NROWX÷XQD EDJDM ODSWRS YH\D
EDúND ELU HOHNWURQLN FLKD] NRQXOGX÷XQGD |Q NROWXN HPQL\HW NHPHUL X\DUÕVÕ
oDOÕúDELOLU

03
$UND NROWXN HPQL\HW NHPHUL X\DUĘVĘ
YDUVD

OBC3030011

$UNDRUWDNROWXN YH\DWPDUND
NROWXN
Arkada oturan yolculara KatĘrlatma
yaSmak için, kontak anaKtarĘnĘ açtĘĒĘnĘzda
arka emniyet kemeri uyarĘ lambalarĘ,
kemer takĘlĘ olsa da olmasa da yaklaĲĘk 6
saniye boyunca yanar.
Kontak anaKtarĘ açĘldĘĒĘnda emniyet
kemeri takĘlĘ deĒilse, o kemere ait uyarĘ
lambasĘ kemer takĘlana kadar yanĘk kalĘr.
EĒer emniyet kemeri takĘlĘ olmadan
Kareket ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/sa.
altĘndayken kemerinizi çözerseniz, uyarĘ
lambasĘ emniyet kemerinizi takana kadar
yanmaya devam eder.
Emniyet kemeri takĘlĘ olmadan sürmeye
devam ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km/
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz,
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 35
saniye boyunca çalar ve uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘS
söner.
SürüĲ esnasĘnda emniyet kemeri takĘlĘ
deĒilse, KĘz 20 km/sa. altĘndayken uyarĘ
lambasĘ yanar.
+ĘzĘnĘz 20 km/sa. üzerine çĘktĘĒĘnda, uyarĘ
lambasĘ yanĘS sönmeye baĲlar ve uyarĘ
alarmĘ yaklaĲĘk 35 saniye boyunca çalar.

$UNDVROVD÷WDUDINROWXNODU YDUVD
Arkada oturan yolculara KatĘrlatma yaSmak için, kontak anaKtarĘnĘ açtĘĒĘnĘzda
arka emniyet kemeri uyarĘ lambalarĘ,
kemer takĘlĘ olsa da olmasa da yaklaĲĘk 6
saniye boyunca yanar.
Yolcu olmasa bile aĲaĒĘdaki durumlar
gerçekleĲir:
Kontak anaKtarĘ açĘldĘĒĘnda emniyet
kemeri takĘlĘ deĒilse, o kemere ait uyarĘ
lambasĘ 70 saniye boyunca yanĘk kalĘr.
EĒer emniyet kemeri takĘlĘ olmadan Kareket ederseniz, uyarĘ lambasĘ KĘza baĒlĘ
olmaksĘzĘn yaklaĲĘk 70 saniye boyunca
yanmaya devam eder.
EĒer KĘzĘnĘz 20 km/sa. altĘndayken kemerinizi çözerseniz, uyarĘ lambasĘ yaklaĲĘk 70
saniye boyunca yanĘk kalĘr. +ĘzĘnĘz 20 km/
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz,
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 35
saniye boyunca çalar ve uyarĘ lambasĘ
yanĘS söner.
+ĘzĘnĘz 20 km/sa. altĘndayken arka kaSĘ
açĘlĘrsa ve araç sonrasĘnda 20 km/sa.
KĘzĘnĘn üzerine çĘksa daKi uyarĘ lambasĘ ve
uyarĘ alarmĘ çalĘĲmaz.

UYARI
'oĒru Ĳekilde oturmamak arka koltuktaki yolcunun emniyet kemeri uyarĘ
sistemini olumsuz etkiler Sürücünün
araçtaki yolcularĘn doĒru Ĳekilde oturmalarĘnĘ saĒlamasĘ çok önemlidir
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i

Bilgilendirme

 $UND NROWXNWD NLPVH RWXUPDVD ELOH
HPQL\HW NHPHUL X\DUÕ ÕúÕ÷Õ  VDQL\H
ER\XQFD \DQÕS V|QHU YH\D VDELW RODUDN
\DQDU
 $UND NROWX÷D EDJDM ODSWRS YH\D EDúND
ELU HOHNWURQLN FLKD] NRQXOGX÷XQGD
DUNDNROWXNHPQL\HWNHPHULX\DUÕVÕoDOÕúDELOLU

Emniyet kemeri EaĒlama sistemi
.XFDNRPX] NHPHUOHUL

OHI038140

(PQL\HWNHPHULQL]LED÷ODPDNLoLQ
Kemeri makarasĘndan dĘĲarĘ çekiniz ve
metal ucunu 1) tokaya 2) sokunuz. Metal
uç tokaya kilitlendiĒinde bir ŕklikŖ sesi
duyulur.
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OHI038137

Kucak kemeri 1) kĘsmĘnĘ kalçalarĘnĘzĘn,
omuz kemeri 2) kĘsmĘnĘ ise göĒsünüzün
üzerinden geçirmeniz gerekir.
Kucak kemeri kĘsmĘ kalçalarĘnĘza tam
oturacak Ĳekilde elle ayarlandĘktan sonra,
emniyet kemeri otomatik olarak doĒru
uzunluĒa ayarlanĘr. Öne doĒru yavaĲ ve
yumuĲak Ĳekilde eĒildiĒinizde, kemer
sizinle birlikte Kareket ederek uzar.
Ani bir Iren veya darbe olduĒunda, kemer
kilitlenir. Öne doĒru aĲĘrĘ KĘzla eĒilmeye
çalĘĲĘrsanĘz da kemer kilitlenecektir.

NOT
EĒer emniyet kemerini makarasĘndan
yavaĲça dĘĲarĘ çekemiyorsanĘz kemeri
sĘkĘca çekiniz ve EĘrakĘnĘz BĘraktĘktan
sonra kemeri yavaĲça dĘĲarĘ çekeEilirsiniz

03
UYARI

OHI038142

OHI038182L

YanlĘĲ konumlandĘrĘlmĘĲ emniyet kemerleri Eir kaza durumunda ciddi Ĳekilde
yaralanma riskini arttĘrĘr Emniyet kemerini ayarlarken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Emniyet kemerinin kucak kĘsmĘnĘ
Eelinizin deĒil kalçanĘzĘn üzerinden
tam oturacak ve mümkün olduĒu
kadar alçak Ĳekilde konumlandĘrĘnĘz
Bu Eir çarpĘĲmada leĒen kemiklerinin
darEenin etkisini yumuĲatmasĘnĘ
saĒlayarak yaralanma riskini azaltĘr
ś ìekilde görüldüĒü giEi Eir kolunuzu
omuz kemerinin altĘndan diĒer kolunuzu ise kemerin üzerinden geçiriniz
ś 2muz kemerinin tokasĘnĘ daima
uygun yükseklikte ve kilitli konumda
Eulundurunuz
ś 2muz kemerini asla Eoynunuzun veya
yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz

(PQL\HWNHPHULQL]Lo|]PHNLoLQ
Kilit tokasĘndaki çözme düĒmesine 1)
basĘnĘz.
özüldükten sonra, kemer otomatik olarak
makaraya sarĘlmalĘdĘr. EĒer sarĘlmazsa,
kemerin kĘvrĘlmĘĲ oluS olmadĘĒĘnĘ kontrol
edin ve tekrar deneyiniz.
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Ön gergili emniyet kemeri
(varsa)

$UND RUWD HPQL\HW NHPHUL
YDUVD

OAC3039044TU

Arka orta emniyet kemerini kullanĘrken,
üzerinde ŕCE17ER OR7A)Ŗ yazan toka
kullanĘlmalĘdĘr.

i

Bilgilendirme

(÷HU HPQL\HW NHPHULQL PDNDUDVÕQGDQ
GÕúDUÕ oHNHPL\RUVDQÕ] NHPHUL VÕNÕFD oHNLQL]YHEÕUDNÕQÕ]%ÕUDNWÕNWDQVRQUDNHPHUL
\DYDúoDGÕúDUÕoHNHELOLUVLQL]
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OJX1039118

>1@: Geri Sarma MakarasĘ Ön Gergili emniyet kemeri

AracĘnĘzĘn sürücü ve ön yolcu koltuklarĘnda ön gergili emniyet kemerleri Makara
Ön Gergisi) bulunmaktadĘr. Ön gergi, bazĘ
önden ve yandan çarSĘĲmalarda emniyet kemerlerinin yolcunun vücuduna sĘkĘ
sĘkĘya oturmasĘna yarar. Ön gergili emniyet kemerleri önden veya yandan sert
çarSĘĲmalarda, Kava yastĘklarĘyla birlikte
devreye girebilir.
Araç aniden durduĒunda veya yolcu çok
KĘzlĘ Ĳekilde öne eĒilmeye çalĘĲtĘĒĘnda,
emniyet kemeri sarma makarasĘ kilitlenir.
Belirli önden çarSĘĲmalarda, ön gergi
devreye girerek emniyet kemerini yolcunun vücuduna daKa sĘkĘ temas edecek
Ĳekilde çeker.
EĒer ön gergi devreye girdiĒinde sistem,
sürücü veya yolcu emniyet kemerinde
aĲĘrĘ gerginlik algĘlarsa, sarma makarasĘ
ön gergisinin içindeki yük sĘnĘrlayĘcĘ,
söz konusu emniyet kemeri üzerindeki
baskĘyĘ bir miktar azaltĘr yük limitleyici ile
donatĘlmĘĲ ise).

03
'Ô..AT
EĒer araçta yan veya perde Kava yastĘĒĘ
varsa ön gergi sadece önden çarpĘĲmada deĒil aynĘ zamanda yandan çarpĘĲma durumunda da devreye girer

UYARI
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz
ve koltuĒunuzda düzgün Eir Ĳekilde
oturunuz
ś EĒer gevĲek veya kĘvrĘlmĘĲ ise emniyet kemerini kullanmayĘnĘz GevĲek
veya EükülmüĲ Eir emniyet kemeri
Eir kaza durumunda sizi gerektiĒi giEi
korumaz
ś TokanĘn yanĘna KerKangi Eir Ĳey koymayĘnĘz Bu tokayĘ olumsuz etkileyerek düzgün çalĘĲmasĘnĘ engelleyeEilir
ś HerKangi Eir Ĳekilde devreye girmesi
durumunda veya Eir kazadan sonra
ön gerdiricileri mutlaka deĒiĲtiriniz
ś Ön gerdiricilerin muayenesini EakĘmĘnĘ onarĘmĘnĘ veya deĒiĲimini AS/A
kendiniz yapmayĘnĘz Ön gerdiricilerin
muayenesinin servisinin onarĘmĘnĘn
HYU1'AI yetkili servisi tarafĘndan
yapĘlmasĘnĘ öneririz
ś Emniyet kemeri aksamĘna darEe
uygulamayĘnĘz

UYARI
Ön gergili emniyet kemeri devreye girdikten sonra en az Eirkaç dakika emniyet kemeri aksamĘna dokunmayĘnĘz Bir
çarpĘĲmada ön gergili emniyet kemeri mekanizmasĘ devreye girdiĒinde ön
gergi ĘsĘnaEilir ve yanmanĘza neden olaEilir

'Ô..AT
AracĘn ön tarafĘnda kaporta iĲi yapĘlmasĘ ön gergili emniyet kemeri sistemine Kasar vereEilir Bu nedenle sisteme HYU1'AI yetkili servisi tarafĘndan
EakĘm yapĘlmasĘnĘ öneririz
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 Arka

OBC3030012

OLMB033040/Q

Ön Gergili Emniyet Kemeri Sistemi baĲlĘca
aĲaĒĘdaki bileĲenlerden oluĲur. BunlarĘn
yerleri yukarĘdaki resimde gösterilmiĲtir:
1) SRS Kava yastĘĒĘ uyarĘ lambasĘ
2) Ön sarma makarasĘ ön gergi grubu
varsa)
3) SRS kontrol modülü
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4) Arka sarma makarasĘ ön gergisi
varsa)

NOT
SRS Kava yastĘĒĘnĘ devreye sokan sensör ön gergili emniyet kemerleri ile EaĒlantĘlĘdĘr .ontak anaKtarĘ açĘldĘĒĘnda
gösterge panelindeki SRS Kava yastĘĒĘ
uyarĘ ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk  saniye Eoyunca
yanar sonra sönmesi gerekir
EĒer ön gergi düzgün çalĘĲmĘyorsa SRS
Kava yastĘĒĘnda Eir arĘza olmasa Eile
uyarĘ lamEasĘ yanar EĒer uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanmĘyorsa yanĘk kalĘyorsa veya araç Kareket Kalindeyken yanĘyorsa ön gergili
emniyet kemerlerinin veveya SRS Kava
yastĘklarĘnĘn mümkün olan en kĘsa süre
içinde HYU1'AI yetkili servisi tarafĘndan muayene edilmesini öneririz

03
NOT
ś Ön gerdiricili emniyet kemerleri EazĘ
önden veya yandan çarpĘĲma durumlarĘnda devreye gireEilir
ś Ön gergili emniyet kemerleri devreye
girdiĒinde aracĘn içinde yüksek Eir
ses duyulaEilir ve duman giEi görünen ince Eir toz oluĲaEilir Bunlar
normal çalĘĲma koĲullarĘdĘr ve teKlikeli
deĒildir
ś Ônce toz zeKirli deĒildir ancak ciltte
taKriĲe neden olaEilir ve uzun süre
solunmamalĘdĘr Ön gergili emniyet
kemerlerinin devreye girdiĒi Eir kaza
sonrasĘnda cildinizin toza maruz
kalan kĘsĘmlarĘnĘ iyice yĘkayĘnĘz

Emniyet kemeri ek güvenlik
önlemleri
+DPLOHOLNWH HPQL\HW NHPHUL
NXOODQĘPĘ
Hamilelik süresinde emniyet kemeri
daima takĘlmalĘdĘr. BebeĒinizi korumanĘn
en iyi yolu daima emniyet kemerinizi
takarak kendinizi korumaktĘr.
Hamile kadĘnlar daima kucak-omuz
emniyet kemeri takmalĘdĘr. Omuz kemerini göĒüslerinizin arasĘndan geçirerek
ve boynunuzdan uzak tutarak göĒsünüzün üzerinden takĘnĘz. Kucak kemerini
kalçalarĘnĘza ve leĒen kemiĒinize 7AM
O78RACAK Ĳekilde, göbeĒinizin altĘndan
geçirerek takĘnĘz.

UYARI
Bir kaza sĘrasĘnda Kenüz anne karnĘndaki
EeEeĒinizin yaralanma veya ölüm riskini
azaltmak için Kamile kadĘnlar emniyet
kemerinin kucak kĘsmĘnĘ AS/A EeEeĒin
EulunduĒu karĘn Eölgesinin yukarĘsĘndan
veya üzerinden geçirmemelidir
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(PQL\HW NHPHUL NXOODQĘPĘ YH
¦RFXNODU
%HEHNOHUYHNoNoRFXNODU
Birçok ülkede çocuklarĘn, yükseltici koltuklar da daKil, onaylanmĘĲ çocuk koltuklarĘnda yolculuk etmesini Ĳart koĲan
yasalar bulunmaktadĘr. ocuk koltuĒu
yerine emniyet kemerlerinin kullanĘlabileceĒi yaĲ sĘnĘrĘ ülkeden ülkeye deĒiĲmektedir, bu nedenle kendi ülkenizdeki veya
seyaKat ettiĒiniz ülkedeki özel ĲartlarĘ bilmeniz gerekir. Bebek ve çocuk koltuklarĘ,
arka koltuĒa doĒru Ĳekilde yerleĲtirilmeli
ve monte edilmelidir. Bu bölümde yer
alan ŕocuk Emniyet SistemleriŖ kĘsmĘna
bakĘnĘz.

UYARI
BeEek ve küçük çocuklarĘ 'AÔMA Eoy
ve kilolarĘna uygun çocuk koltuklarĘnda
doĒru Ĳekilde EaĒlayĘnĘz
Bir çocuk veya EaĲka Eir yolcunun yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
araç Kareket Kalindeyken Eir çocuĒu
AS/A kucaĒĘnĘzda veya kollarĘnĘzda tutmayĘnĘz Bir kaza sĘrasĘnda ortaya çĘkan
Ĳiddetli kuvvet çocuĒu kollarĘnĘzdan
kopararak aracĘn içine savurur
Bir kaza durumunda çocuklarĘn en iyi
Ĳekilde korunmasĘ, onlarĘ arka koltuĒa
takĘlmĘĲ ve yasalara uygun bir çocuk koltuĒuna doĒru Ĳekilde baĒlamakla mümkün olur. Bir çocuk koltuĒu almadan
önce, ülkenizin güvenlik standartlarĘna
uygunluĒunu belirten bir sertiIikaya saKiS
oluS olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Koltuk
çocuĒun boy ve kilosuna uygun olmalĘdĘr. KoltuĒun etiketinde bu bilgileri kontrol ediniz. Bu bölümde yer alan ŕocuk
Emniyet SistemleriŖ kĘsmĘna bakĘnĘz.
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13 yaĲ altĘnda, Iakat yükseltici bir koltuk
için fazla büyük olan çocuklar daima arka
koltukta oturmalĘ ve mevcut kucak/omuz
kemerini kullanmalĘdĘr. ocuĒun güvenli
Ĳekilde baĒlanmasĘ için, emniyet kemeri
kalçalarĘnĘn üzerinden geçerek omuz ve
göĒsünün üzerinden bedenini sarmalĘdĘr.
Kemerin uyumunu düzenli olarak kontrol
ediniz. Bir çocuĒun kĘvrĘlma Kareketleri
kemerin doĒru konumunu bozabilir. Bir
kaza durumunda çocuklar için en iyi koruma, uygun bir çocuk koltuĒu veya arka
koltuk emniyet kemerleri ile baĒlandĘĒĘnda saĒlanĘr.
EĒer 13 yaĲĘn üzerindeki iri, uzun bir çocuĒun ön koltukta oturmasĘ gerekiyorsa,
koltuk en geriye çekilmiĲ olmalĘ ve çocuk
mevcut kucak/omuz kemeri ile baĒlanmalĘdĘr.
EĒer kemerin omuz kĘsmĘ çocuĒun boynuna veya yüzüne Kafifçe temas ediyorsa, çocuĒu aracĘn ortasĘna doĒru yerleĲtirmeye çalĘĲĘnĘz. Kemer K¡l¡ yüzüne veya
boynuna temas ediyorsa, çocuĒun arka
koltuĒa monte edilmiĲ uygun bir çocuk
koltuĒuna baĒlanmasĘ gerekir.

UYARI
ś 'aKa Eüyük çocuklarĘn emniyet
kemerlerinin takĘlĘ olduĒunu ve doĒru
Ĳekilde ayarlandĘĒĘnĘ 'AÔMA kontrol
ediniz
ś 2muz kemerinin çocuĒun Eoynuna
veya yüzüne temas etmesine AS/A
izin vermeyiniz
ś Birden fazla çocuĒun tek Eir emniyet
kemerini kullanmalarĘna izin vermeyiniz

03
(PQL\HW NHPHUL NXOODQĘPĘ YH \DUDOĘ
NLĲLOHU
Bir yaralĘ taĲĘnĘrken mutlaka emniyet
kemeri kullanĘlmalĘdĘr. Özel tavsiyeler için
bir doktora danĘĲĘnĘz.

+HU NHPHUH ELU NLĲL
Ôki kiĲi çocuklar daKil) asla tek bir emniyet
kemerini kullanmaya kalkĘĲmamalĘdĘr. Bu,
bir kaza durumunda yaralanma derecesini
arttĘrabilir.

8]DQPD\ĘQ
Araç Kareket Kalindeyken yatar konumda
olmak teKlikelidir. KoltuĒunuzun sĘrtĘnĘ
yatĘrdĘĒĘnĘzda, kemerle baĒlĘ olsanĘz
bile, baĒlama sistemlerinizin emniyet
kemerleri ve/veya Kava yastĘklarĘ) koruma
kabiliyeti ciddi Ĳekilde azalĘr.
Emniyet kemerlerinin düzgün çalĘĲmasĘ
için, kalçalarĘnĘzĘn ve göĒsünüzün üzerinden geçmesi gereklidir. Bir kaza durumunda emniyet kemerine dolanabilir ve
boyun yaralanmalarĘna maruz kalabilirsiniz.
KoltuĒun sĘrtĘ ne kadar yatĘrĘlĘrsa, yolcunun kalçalarĘnĘn kemerin altĘndan kayma
ve boynunun omuz kemerine çarSma
riski o kadar artar.

Emniyet kemerlerinin EakĘmĘ
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle sökülmemeli veya onarĘlmamalĘdĘr.
Emniyet kemeri ve ilgili donanĘmlarĘnĘn
kaSĘ menteĲeleri, kaSĘlar veya yanlĘĲ kullanĘm nedeniyle Kasar görmemiĲ olduĒundan emin olunuz.

3HUL\RGLN NRQWURO
Bütün emniyet kemerleri KerKangi bir
aĲĘnma veya Kasara karĲĘ düzenli olarak
kontrol edilmelidir. HasarlĘ KerKangi bir
Sarça mümkün olan en kĘsa sürede deĒiĲtirilmelidir.

(PQL\HW NHPHUOHULQL WHPL] YH NXUX
WXWXQX]
Emniyet kemerlerinin temiz ve kuru
tutulmasĘ gerekir. Emniyet kemerleri kirlendiĒinde, sabun ve ĘlĘk su kullanarak
temizlenebilir. amaĲĘr suyu, boya, güçlü
deterjanlar veya aĲĘndĘrĘcĘlar kayĘĲ kumaĲĘna Kasar vereceĒi için kullanĘlmamalĘdĘr.

(PQL\HW NHPHUOHULQLQ GHĒLĲWLULOPHVL
Araç bir kaza geçirdikten sonra, emniyet
kemeri aksamĘ tümüyle deĒiĲtirilmelidir.
Bu, belirgin bir Kasar görülmüyor olsa bile
yaSĘlmalĘdĘr. Bu konu KakkĘnda HY81DA,
yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken AS/A koltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmeyiniz
ś .oltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmek Eir çarpĘĲma veya ani fren durumunda ciddi Katta ölümcül Ĳekilde
yaralanma riskinizi arttĘrĘr
ś Sürücü ve yolcularĘn daima koltuklarĘnĘn arkasĘ dik kemerleri doĒru Ĳekilde
EaĒlanmĘĲ olarak oturmalarĘ gerekir
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Önerimiz
Çocuklar daima arka koltukta
oturmalĘdĘr
UYARI
Ön yolcu koltuĒundaki Kava yastĘĒĘ devreden çĘkarĘlmadĘkça çocuklar daima
aracĘn arka koltuklarĘnda uygun Ĳekilde
korumaya alĘnmalĘdĘr
Tüm yaĲ gruEundaki çocuklarĘn arka koltuklarda güvenli Ĳekilde oturtulmalarĘ
daKa emniyetlidir Ön yolcu koltuĒunda
oturan Eir çocuk açĘlan Eir Kava yastĘĒĘnĘn sert darEesiyle ciddi veya ölümcül
Ĳekilde yaralanaEilir
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13 yaĲĘn altĘndaki çocuklar daima araçta
arka koltuklarda seyaKat etmelidirler ve
bir kaza, ani duruĲ veya ani manevra sĘrasĘnda yaralanma riskini asgari seviyeye
indirmek için mutlaka uygun bir Ĳekilde
korunmuĲ olmalĘdĘrlar. Kaza istatistikleri,
çocuklarĘn arka koltuklarda uygun Ĳekilde
korunduklarĘ takdirde, ön koltuklardakinden daKa güvende olduklarĘnĘ göstermektedir. Çocuk Emniyet Sistemi için
büyük olan çocuklar, mevcut olan emniyet kemerlerini takmalĘdĘr.
BazĘ ülkelerde, çocuklarĘn onaylanmĘĲ
Çocuk Emniyet Sistemleri ile seyaKat
etmesini gerektiren yasal düzenlemeler
vardĘr. lkeler arasĘnda, Çocuk Emniyet
Sistemleri yerine emniyet kemerlerinin
kullanĘlabileceĒi yaĲ sĘnĘrĘnĘ veya yükseklik/aĒĘrlĘk kĘsĘtlamalarĘnĘ belirleyen yasalar farklĘdĘr. Bu nedenle ülkenizdeki veya
seyaKat ettiĒiniz ülkelerdeki özel gerekliliklerden Kaberdar olmalĘsĘnĘz.
Çocuk Emniyet Sistemleri araç koltuĒuna
düzgün Ĳekilde monte edilmelidir. Daima
ülkenizin gerekliliklerini karĲĘlayan, ticari
olarak satĘlan bir Çocuk Emniyet Sistemi
kullanĘnĘz.
Çocuk Emniyet Sistemleri genel olarak,
bir bel ve omuz emniyet kemerinin bel
kĘsmĘ veya üst baĒlama kancasĘ ve/veya
aracĘn arka koltuklarĘndaki ,SO),; alt
baĒlantĘ kancasĘ tarafĘndan araç koltuklarĘna sabitlenecek Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

03
RFXN (PQL\HW 6LVWHPL &56 GDLPD
DUNDGD ROPDOĘGĘU
Bebekler ve çocuklar, aracĘn arka koltuĒunda, yüzü arkaya bakan veya yüzü öne
bakan uygun çocuk emniyet koltuklarĘna
düzgünce baĒlanmalĘdĘr. Çocuk Emniyet
Sisteminin imalatçĘ firmasĘnĘn kullanĘm
ve montaj talimatĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz.

UYARI
ś Daima Çocuk Emniyet Sisteminin
imalatçĘ firmasĘnĘn kullanĘm ve montaj
talimatĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz
ś ÇocuĒunuzu daima Çocuk Emniyet
Sistemine uygun Ĳekilde yerleĲtiriniz
ś .oltuk arkalĘĒĘna asĘlan tipte çocuk
koltuĒu veya Çocuk Emniyet Sistemi
kullanmayĘnĘz Bunlar kaza sĘrasĘnda
yeterli korumayĘ saĒlamaz
ś Bir kaza sonrasĘnda Çocuk Emniyet
Sisteminin emniyet kemerlerinin
IS2)I; EaĒlantĘ kancalarĘnĘn ve üst
EaĒlantĘ kancalarĘnĘn HYU1DAI yetkili
servisinde kontrol ettirilmesini öneririz

Çocuk Emniyet Sisteminin
Seçimi (CRS)
ÇocuĒunuz için bir Çocuk Emniyet Sistemi seçerken, daima:
ś Çocuk Emniyet Sisteminin ülkenizdeki
uygulanabilir Güvenlik StandartlarĘna
uygun olduĒunu gösteren bir etikete
saKiS olmasĘna dikkat ediniz.
ś ÇocuĒunuzun boyuna ve kilosuna
uygun bir Çocuk Emniyet Sistemi kullanĘnĘz. KullanĘm için gerekli olan etiket
veya talimatlar bu bilgileri saĒlar.
ś KullanĘlacak araçtaki koltuk sistemine
uyan bir Çocuk Emniyet Sistemi seçiniz.
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte verilen kullanĘm ve montaj talimat ve uyarĘlarĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz.

RFXN (PQL\HW 6LVWHPL WLSOHUL
ç ana tiS Çocuk Emniyet Sistemi vardĘr:
Yüzü arkaya dönük, yüzü öne dönük
ve yükseltilmiĲ çocuk koltuĒu. Bunlar
çocuĒun yaĲĘna, boyuna ve aĒĘrlĘĒĘna
göre sĘnĘflandĘrĘlĘr.
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6LVWHPL

<]|QHG|QNdRFXN(PQL\HW
6LVWHPL

Yüzü arkaya bakan bir Çocuk Emniyet
Sistemi, koltuk yüzeyi ile çocuĒun arka
tarafĘna doĒru koruma saĒlar. Kemer sistemi çocuĒu yerinde tutar ve bir kaza
durumunda, ÇocuĒu, Çocuk Emniyet
Sistemi içinde tutmak için devreye girer
ve boyun ve omuriliĒe gelen baskĘyĘ azaltĘr.
Bir yaĲĘndan küçük tüm çocuklar mutlaka daima yüzü arkaya dönük bir Çocuk
Emniyet Sisteminde seyaKat etmelidir.
)arklĘ tiSte yüzü arkaya dönük Çocuk
Emniyet Sistemleri vardĘr: sadece-bebekler için olan Çocuk Emniyet Sistemleri,
yalnĘzca yüzü arkaya dönük konumda
kullanĘlabilir. ç Ĳekle de çevrilebilir bir
Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemi, arkaya
dönük konumdayken, çocuĒunuzu uzun
süre yüzü arkaya dönük Ĳekilde tutmanĘza
olanak saĒlayan, daKa fazla yükseklik ve
daKa fazla aĒĘrlĘk limitlerine saKiStir.
Çocuk Emniyet Sistemlerini, çocuklarĘnĘzĘn boy ve aĒĘrlĘĒĘ Emniyet Sistemi üreticisinin izin verdiĒi sĘnĘrlara uyduĒu sürece
yüzü arkaya bakan konumda kullanĘnĘz.

Yüzü öne dönük Çocuk Emniyet Sistemi,
kemerle birlikte çocuĒun gövdesi için
koruma saĒlar. ÇocuklarĘnĘzĘ, Çocuk
Emniyet Sistemi üreticisinin izin verdiĒi
en üst boy ve aĒĘrlĘk sĘnĘrlarĘna eriĲinceye
kadar yüzü öne dönük kemerli Çocuk
Emniyet Sisteminde oturtunuz.
ÇocuĒunuz yüzü dönük Çocuk Emniyet
KoltuĒu Sistemi kullanma sĘnĘrlarĘnĘn dĘĲĘna çĘkĘnca, çocuĒunuz oto koltuĒu yükseltici için KazĘr duruma gelmiĲtir.
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Oto koltuĒu yükseltici, aracĘn emniyet
kemeri sisteminin daKa uygun Kale getirilmesi için tasarlanmĘĲ bir Çocuk Emniyet
Sistemidir. Oto koltuĒu yükseltici, emniyet kemerini çocuĒunuzun gövdesinin
en kuvvetli noktalarĘna uyum saĒlayacak Ĳekilde konumlandĘrĘr. ÇocuklarĘnĘzĘ
emniyet kemerine tam olarak uyacak
ölçülere gelinceye kadar oto koltuĒu yükselticilerde oturtunuz.
Emniyet kemerinin düzgün bir Ĳekilde
takĘlabilmesi için, kucak kemeri karĘn üzerinde deĒil, mutlaka raKat bir Ĳekilde üst
bacak üstünde durmalĘdĘr. Omuz kemeri,
ense veya yüz üzerinden deĒil, omuz ve
göĒüs üzerinden uzatĘlarak takĘlmalĘdĘr.
Kaza, ani durma veya manevra sĘrasĘnda
yaralanma riskini asgari seviyeye indirmek için 13 yaĲĘn altĘndaki çocuklarĘn
emniyet kemerleri mutlaka düzgün bir
Ĳekilde takĘlmalĘdĘr.

03
Çocuk Emniyet Sisteminin
MontajĘ (CRS)
UYARI
Çocuk Emniyet Sistemini monte etmeden önce daima
Çocuk Emniyet Sisteminin üretici firmasĘnĘn kullanĘm ve montaj talimatĘnĘ
okuyup uygulayĘnĘz
Talimat ve uyarĘlar takip edilmediĒi
zaman kaza durumunda CÔDDÔ YARA/A1MA veya Ö/M riski artaEilir

UYARI
AracĘn koltuk EaĲlĘĒĘ Çocuk Emniyet
Sisteminin uygun Ĳekilde montajĘnĘ
önlüyorsa EaĲlĘĒĘn konumu tekrar ayarlanmalĘ veya EaĲlĘk tamamen sökülmelidir
Uygun bir Çocuk Emniyet Sistemini seçtikten ve bu sisteminin koltuklara düzgün Ĳekilde uyduĒunu kontrol ettikten
sonra, çocuk Emniyet Sistemi üreticisinin
talimatĘna göre monte etmeye KazĘrsĘnĘz demektir. Çocuk Emniyet Sistemini
düzgün Ĳekilde monte etmenin üç temel
adĘmĘ vardĘr:
ś Çocuk Emniyet Sistemini araca uygun
Ĳekilde saEitleyiniz Tüm Çocuk
Emniyet Sistemleri araca mutlaka bir
kucak kemeri veya kucak/omuz kemerinin kucak SarçasĘ veya ,SO),; üstten
baĒlamalĘ kanca ve/veya ,SO),; kanca
ve/veya destek ayaĒĘ ile sabitlenmelidir.

ś Çocuk Emniyet Sisteminin son derece güvenli Eir Ĳekilde yerleĲtirildiĒinden emin olunuz Bir Çocuk Emniyet
Sistemini araca monte ettikten sonra,
aracĘn koltuĒuna emniyetli bir Ĳekilde sabitlendiĒinden emin olmak için
koltuĒu ileri ve yanlara doĒru itiniz ve
çekiniz. Emniyet kemeri olan bir Çocuk
Emniyet Sistemi mümkün olduĒu kadar
sĘkĘ Ĳekilde monte edilmelidir. Ancak,
bazen yanlara doĒru Kareket etmesi
iKtimali vardĘr.
Çocuk Emniyet Sistemini monte ederken, araç koltuĒunu ve koltuk arkalĘĒĘnĘ, çocuĒunuzun Çocuk Emniyet
Sisteminde konforlu bir Ĳekilde oturabileceĒi bir konuma ayarlayĘnĘz yukarĘ
ve aĲaĒĘ, ileri ve arkaya).
ś ÇocuĒunuzu Çocuk Emniyet Sistemine yerleĲtiriniz ÇocuĒun, Çocuk
Emniyet Sistemi üreticisinin talimatĘna
uygun çocuk koltuĒuna kemer takĘlarak
oturtulmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.

DÔ..AT
.apĘlarĘ kapalĘ Eir aracĘn içinde Eulunan
Çocuk Emniyet Sistemi çok sĘcak olaEilir
ÇocuĒu yanĘklardan korumak için
Çocuk Emniyet Sistemine oturtmadan
önce koltuk yüzeyini ve kemer tokalarĘnĘ
kontrol ediniz
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Tüm aĒĘrlĘk
gruSlarĘ
,SO),; CR):
)2, )2;, R1, R2
,SO),; CR):
/1, /2
,SO),; CR):
R1
,SO),; CR):
)2,)2;,R2,R2;
,SO),; CR):
)3,R3

1

Evet

Evet

HayĘr

HayĘr

HayĘr

HayĘr

Evet

Evet

HayĘr
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HayĘr

HayĘr

Evet

Evet

Evet
R)
Evet
),R)
Evet
),R)

HayĘr

Evet

Evet

HayĘr

HayĘr

HayĘr
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Not 2) : Asla 2. sĘradaki orta oturma Sozisyonuna destek ayaĒĘ ile CRS monte etmeyin.

Evet

Evet

Evet
R)
Evet
),R)
Evet
),R)

HayĘr

Evet
),R)
Evet
),R)

Evet 2)
),R
HayĘr
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Not 1) : Universal CRS yi 2. sĘra oturma SozisyonlarĘna takmak için 1. sĘra koltuk doĒru Ĳekilde ileride olacak Ĳekilde ayarlanmalĘdĘr.

): Yüzü öne bakan

Carry-cot 3ortbebe)
,SO),; yüzü yana bakan CRS)
,SO),; bebek CRS
yani, bebek için CRS)
,SO),; ana kucaĒĘ CRS
– küçük
,SO),; ana kucaĒĘ CRS – büyük
: oto koltuĒu yükseltici deĒil)
Oto koltuĒu yükseltici
– azaltĘlmĘĲ GeniĲlik
Oto koltuĒu yükseltici
– tam GeniĲlik

i-boyutlu CRS

CRS kategorileri

2turma konumlarĘ
3
Hava
Hava
4
YastĘĒĘ YastĘĒĘ
AÇIK
KA3A/I
Evet
Evet 1)
HayĘr
),R)
),R)
Evet
HayĘr
HayĘr
),R)

Evet : Belirtilen CRS kategorisinin takĘlmasĘ için uygun
HayĘr: Belirtilen CRS kategorisinin takĘlmasĘ için uygun deĒil
ŕ-Ŗ: Uygulanmaz
Tablo Soldan Direksiyonlu araç içindir. Ön yolcu koltuĒu Kariç, tablo SaĒdan Direksiyonlu araç için geçerlidir.
SaĒdan Direksiyonlu araç ön yolcu koltuĒu için, lütfen oturma konumu numarasĘ 3 ile ilgili bilgileri kullanĘnĘz.

Universal kemerli CRS 1)

ś
ś
ś
ś

.D\ĘĲOĘ ,6O),; RFXN (PQL\HW 6LVWHPOHUL &56 L¦LQ KHU ELU RWXUPD SR]LV\RQXQXQ %0 \µQHWPHOLNOHULQH JµUH
X\JXQOXĒX Araç kullanĘcĘlarĘ ve CRS üreticileri için kullanĘm bilgisi)

Güvenlik Sistemi

03
Koltuk numarasĘ

Araçtaki konumu

1

Ön sol

2

Ön orta

3

Ön saĒ

4

2nci sĘra sol

5

2nci sĘra orta

6

2nci sĘra saĒ

2turma konumlarĘ

K AracĘn koltuk baĲlĘĒĘ Çocuk Emniyet Sisteminin uygun Ĳekilde montajĘnĘ önlüyorsa, baĲlĘĒĘn
konumu tekrar ayarlanmalĘ veya baĲlĘk tamamen sökülmelidir.
K Yolcu Kava yastĘĒĘ devre dĘĲĘ bĘrakĘlmadĘkça, yüzü arkaya dönük Çocuk Emniyet Sistemini asla
ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz.

BM yönetmeliklerine göre Araç için önerilen Çocuk Emniyet Sistemi
Araç kullanĘcĘlarĘ ve CRS üreticileri için kullanĘm bilgisi)
AĒĘrlĘk
grubu

AdĘ

Üretici

Sabitleme Tipi

ECE
2nay 1umarasĘ

GruS 0

BABY-SA)E
2 i-S,=E ve
BABY-SA)E
i-S,=E BASE

Britax
Römer

Destek ayaklĘ ,SO),;,
arkaya dönük

R129/00 - E1 – 000008

GruS 1

Duo 3lus

Britax
Römer

,SO),; ve üstten
baĒlamalĘ kanca

R44/04 - E1 – 04301133

GruS 2

Kid)ix ,,, S

Britax
Römer

,SO),; ve aracĘn
emniyet kemeri ile
CRS kucak kemerini
kullanan

R44/04 - E1 –
04301304

3. GruS

-unior ,,,

Graco

Araç emniyet kemeri

R44/04 – E11 –
03.44.165

Çocuk Emniyet Sistemi Üretici bilgisi
Britax: KttS://ZZZ.britax.com
Graco: KttS://ZZZ.gracobaby.com
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Çocuklar için ,SO),; kanca Ye
»stten baĒlamalĘ kanca ,SO),;
baĒlantĘ sistemleri
,SO),; sistemi, sürüĲ ve bir kaza sĘrasĘnda
Çocuk Emniyet Sistemini tutar. Bu sistem,
Çocuk Emniyet Sisteminin daKa kolay
takĘlmasĘnĘ saĒlamak üzere tasarlanmĘĲtĘr
ve Çocuk Emniyet Sisteminin yanlĘĲ bir
Ĳekilde takĘlma olasĘlĘĒĘnĘ azaltĘr.
,SO),; sistemi, araç içindeki kancalarĘ
ve Çocuk Emniyet Sisteminin üzerindeki
geçme noktalarĘnĘ kullanĘr. ,SO),; sistemi, Çocuk Emniyet Sisteminin arka koltuklara sabitlenmesi için emniyet kemeri
kullanĘmĘ gerektirmez.
,SO),; kancalar araca takĘlmĘĲ olan metal
çubuklardĘr. Her ,SO),; koltuk konumu için, alt baĒlantĘ noktalarĘ ile Çocuk
Emniyet Sistemini taĲĘyabilen iki alt kanca
noktasĘ vardĘr.
,SO),; sistemini aracĘnĘzda kullanmak
için, mutlaka ,SO),; baĒlantĘlarĘ olan bir
Çocuk Emniyet Sistemine saKiS olmanĘz gereklidir. Bir ,SO),; Çocuk Emniyet
Sistemi, sadece ECE-R 44 veya ECE-R
129 standartlarĘna uygun olduĒuna dair
aracĘn özel veya evrensel onayĘ varsa,
takĘlabilir.)
,SO),; alt baĒlantĘ kancalarĘ olan Çocuk
Emniyet Sisteminin kullanĘm Ĳekli ile ilgili
talimatĘ, Çocuk Emniyet Sisteminin üreticisi saĒlar.
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OBC3030014

,SO),; baĒlantĘ kancalarĘ arka koltuklarĘn saĒ ve sol yan oturma konumlarĘnda
bulunur. BunlarĘn yerleri, Ĳekilde gösterilmektedir. AracĘnĘzda arka orta oturma
konumuna uygun ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘ bulunmaz.

UYARI
Arka orta koltukta IS2)I; baĒlantĘ
kancalarĘnĘ kullanarak Çocuk Emniyet
Sistemini monte etmeye kalkĘĲmayĘnĘz
Bu koltuĒa uygun IS2)I; baĒlantĘ kancalarĘ bulunmamaktadĘr Arka orta koltuk oturma konumuna Çocuk Emniyet
Sistemi montajĘ için yan koltuk baĒlantĘ
kancalarĘnĘn kullanĘlmasĘ baĒlantĘ kancalarĘna zarar verebilir

03
,SO),; .anca Sistemine saKiS
bir Çocuk Emniyet Sisteminin
Sabitlenmesi

OBC3030015

OAC3039009TU

Arka yan koltuk konumlarĘnĘn Ker iki
tarafĘna ,SO),; uyumlu bir Çocuk Emniyet
Sistemi Çocuk KoltuĒu) takmak için:
1. Emniyet kemeri tokasĘnĘ ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘndan uzaklaĲtĘrĘnĘz.
2. Çocuk Emniyet Sistemi
Çocuk
KoltuĒu) ile ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘ
arasĘnda güvenli bir baĒlantĘ saĒlayabilmek için, Ker türlü nesneyi kancalardan uzaklaĲtĘrĘnĘz.
3. Çocuk Emniyet Sistemini araç koltuĒuna yerleĲtiriniz, sonra Çocuk Emniyet
Sistemi üreticisinin verdiĒi talimata
göre ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘna tutturunuz.
4. Çocuk Emniyet Sistemindeki ,SO),;
baĒlantĘlarĘnĘn ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘna düzgün Ĳekilde baĒlanmasĘ ve
montajĘ için, Çocuk Emniyet Sisteminin
üretici talimatĘnĘ izleyiniz.

>A@: ,SO),; KancasĘ Konum Göstergesi,
>B@: ,SO),; KancasĘ

,SO),; baĒlantĘ kancalarĘ sembolleri,
aracĘnĘzdaki ,SO),; baĒlantĘ kancalarĘnĘn
konumunu tanĘmlamak üzere sol ve saĒ
arka koltuk minderlerinde bulunmaktadĘr
Bkz. resimdeki oklar). Arka yan koltuklarĘn
Ker ikisi de bir çift ,SO),; baĒlama
kancasĘ ve aynĘ zamanda arka koltuklarĘn
arka kĘsmĘndaki onlara karĲĘlĘk gelen üst
baĒlantĘ kancasĘyla donatĘlmĘĲtĘr.
ECE-R44 veya ECE-R129 standardĘna
göre genel olarak onaylanmĘĲ Çocuk
Emniyet Sistemi Çocuk KoltuĒu), ilaveten
arka koltuklarĘn arkasĘnda bulunan bir üst
noktaya sabitlenmelidir.)
,SO),; baĒlantĘ kancalarĘ, arka koltuk
oturma minderi sol yan ve saĒ yan oturma
konumlarĘ arasĘnda yer alĘr.
EĒer araçta mevcutsa ,SO),; baĒlantĘ
kancalarĘnĘ kullanmak için, fermuarĘ
açĘnĘz.
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UYARI
IS2)I; sistemi kullanĘrken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte
verilen tüm montaj talimatĘnĘ okuyunuz ve takip ediniz
ś ÇocuĒun gerdirilmemiĲ emniyet
kemerlerine ulaĲĘp bunlarĘ tutmasĘnĘ
önlemek için kullanĘlmayan tüm
arka emniyet kemerlerinin tokalarĘnĘ
takĘnĘz ve emniyet kemerini çocuĒun
arkasĘndan gerdiriniz Bir emniyet
kemeri boyna dolanĘr ve kemer
sĘkarsa çocuklar boĒulabilir
ś Birden fazla Çocuk Emniyet Sistemini
tek bir kancaya AS/A tutturmayĘnĘz
Bu durum kancanĘn veya baĒlantĘnĘn
gevĲemesine veya kĘrĘlmasĘna neden
olabilir
ś Bir kaza sonrasĘnda IS2)I; sistemini
daima yetkili serviste incelettiriniz
Kaza IS2)I; sistemine Kasar verebilir
ve IS2)I; sistemi Çocuk Emniyet
Sistemini gerektiĒi Ĳekilde koruma
altĘna alamayabilir

Üst BaĒlantĘ .ancalĘ sistem
ile Çocuk Emniyet Sisteminin
Sabitlenmesi

OBC3030017

Çocuk Emniyet Sistemi için üstten baĒlamalĘ kancalar koltuk arkalĘklarĘnĘn arkasĘnda bulunur.

OBC3030018

1. Çocuk Emniyet Sisteminin üst baĒlantĘ
kayĘĲĘnĘ koltuk arkalĘĒĘ üzerinden geçiriniz.
st baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ yerleĲtirmek
için, lütfen Çocuk Emniyet Sisteminin
üreticisinin talimatĘna uyunuz.
2. st baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ, üst baĒlama
kancasĘna birleĲtiriniz, sonra üst baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ Çocuk Emniyet KoltuĒu
Sistemi talimatĘna göre sĘkĘnĘz ve
Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemini araç
koltuĒuna kuvvetlice sabitleyiniz.
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03
UYARI
Üst baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ takarken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte
verilen tüm montaj talimatĘnĘ okuyunuz ve takip ediniz
ś Tek bir IS2)I; üstten baĒlamalĘ kancaya birden fazla Çocuk Emniyet
Sistemini AS/A tutturmayĘnĘz Bu
durum kancanĘn veya baĒlantĘnĘn
gevĲemesine veya kĘrĘlmasĘna neden
olabilir
ś Üst baĒlamayĘ doĒru üst baĒlama
kancasĘndan baĲka bir Ĳeye tutturmayĘnĘz BaĲka bir Ĳeye takĘlĘrsa düzgün
Ĳekilde çalĘĲmayabilir
ś Çocuk Emniyet Sistemi baĒlama kancalarĘ sadece doĒru yerleĲtirilmiĲ
Çocuk Emniyet Sistemlerinin ürettiĒi
kuvvetlere dayanacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr
YetiĲkin emniyet kemerleri Kiçbir
koĲulda baĲka eĲyalarĘ ve teçKizatĘ
otomobile sabitlemek için kullanĘlmamalĘdĘr

Çocuk Emniyet Sisteminin kucak
omu] kemeriyle yerine sabitlenmesi
,SO),; baĒlantĘ sistemini kullanmadĘĒĘnĘz
zaman, tüm Çocuk Emniyet Sistemleri
mutlaka bir kucak/omuz kemerinin kucak
SarçasĘ ile birlikte aracĘn arka koltuĒuna
sabitlenmelidir.

OHI038145

dRFXN(PQL\HW6LVWHPLQLQNXFDN
RPX]NHPHUL\OHWDNÕOPDVÕ
Arka koltuĒa bir Çocuk Emniyet Sistemi
monte etmek için aĲaĒĘdakileri yaSĘnĘz:
1. Çocuk Emniyet Sistemini arka koltuĒa yerleĲtiriniz ve Çocuk Emniyet
Sistemi üreticisinin talimatĘnĘ takiS
ederek kucak/omuz kemerini koltuĒun
etrafĘndan veya arasĘndan geçiriniz.
Emniyet kemeri kayĘĲĘnĘn kĘvrĘlmamĘĲ
olduĒundan emin olunuz.

i

Bilgilendirme

$UND RUWD NROWXN HPQL\HW NHPHULQL
NXOODQGÕ÷ÕQÕ]]DPDQEXE|OPGHNL$UND
2UWD(PQL\HW.HPHULNÕVPÕQDEDNÕQÕ]
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OHI038146

OHI038183L

2. Kucak/omuz kemerinin mandalĘnĘ
tokaya takĘnĘz. Klik sesi duymayĘ bekleyiniz.

3. Omuz kemerini makaraya geri sararken, Çocuk Emniyet Sistemini aĲaĒĘ
iterek, kemerdeki boĲluĒu mümkün
olduĒunca alĘnĘz.
4. Emniyet kemerinin sĘkĘca tuttuĒundan emin olmak için, Çocuk Emniyet
Sistemini itiS çekerek kontrol ediniz.

i

Bilgilendirme

.HPHU WRNDVÕ DoPD G÷PHVLQL DFLO GX
UXPGD NROD\ XODúÕODELOHFHN úHNLOGH \HUOHúWLULQL]

EĒer Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemi
üreticiniz, üst baĒlama kancasĘnĘn kucak
kemeri ile kullanĘlmasĘnĘ istiyor veya
öneriyorsa, sayfa 3-35 e bakĘnĘz.
Çocuk Emniyet Sistemini çĘkarmak
için, tokadaki açma düĒmesine basĘnĘz
ve sonra kucak/omuz kemerini Çocuk
Emniyet Sisteminden dĘĲarĘ çĘkarĘnĘz ve
emniyet kemerinin tamamen içeri çekilmesini saĒlayĘnĘz.
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03
+AVA <ASTIÍI ǘ ÔLAVE *VENLÔK SÔSTEMÔ

Araçtaki mevcut Kava yastĘklarĘ resimdekinden farklĘ olabilir
OAC3039013TU

1. Sürücü ön Kava yastĘĒĘ
2. Yolcu ön Kava yastĘĒĘ
3. Yan Kava yastĘĒĘ
4. 3erde Kava yastĘĒĘ
5. Yolcu ön Kava yastĘĒĘ ON/O)) AÇ,K/KA3A/,) svici
: varsa
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Araçlar, sürücü koltuĒu ve ön yolcu koltuklarĘ için Ôlave Hava YastĘĒĘ Sistemi ile
donatĘlmĘĲtĘr.
Ön Kava yastĘklarĘ üç noktalĘ emniyet
kemerlerine ek koruma olarak tasarlanmĘĲtĘr. Bu Kava yastĘklarĘnĘn koruma saĒlamasĘ için, emniyet kemerlerinin sürüĲ
sĘrasĘnda daima takĘlĘ olmasĘ gerekir.
Emniyet kemerini takmazsanĘz, kaza
esnasĘnda ciddi Ĳekilde yaralanabilir
veya ölebilirsiniz. Hava yastĘklarĘ emniyet
kemerlerine ek koruma olarak tasarlanmĘĲtĘr, ancak onlarĘn yerine geçmezler.
AyrĘca, Kava yastĘklarĘ, Ker türlü çarSĘĲmada açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr.
BazĘ kazalarda, emniyet kemerleri sizi
koruyan yegane sistemlerdir.
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UYARI
HAVA YASTIÍI GÜVE1/ÔK UYARI/ARI
Her yolculukta Ker zaman Kerkes DAÔMA emniyet kemerlerini ve Çocuk
Emniyet Sistemini kullanmalĘdĘr Hava
yastĘklarĘ açĘldĘĒĘnda kemerinizi uygun
olmayan bir Ĳekilde takmĘĲ veya Kiç takmamĘĲ olursanĘz bir çarpĘĲma anĘnda
Kava yastĘklarĘ da ciddi Ĳekilde yaralanmanĘza veya ölüme neden olabilir
Yolcu ön Kava yastĘĒĘ devreden çĘkarĘlmadĘkça çocuk koltuĒu veya oto koltuĒu yükseltici kullanarak bir çocuĒu
AS/A ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz AçĘlan bir Kava yastĘĒĘ bebeĒe veya
çocuĒa sert Ĳekilde çarpabilir ve ciddi
veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir
13 yaĲĘn altĘndaki çocuklara arka koltukta
daima kemer takĘnĘz Her yaĲtaki çocuk
için en emniyetli yer arka koltuktur EĒer
13 yaĲĘnda veya daKa büyük bir çocuĒun
ön koltukta oturmasĘ gerekiyorsa
emniyet kemeri düzgün takĘlmalĘ ve
koltuk mümkün olduĒu kadar geriye
kaydĘrĘlmalĘdĘr
Araç park edilip motor kapatĘlana kadar
tüm yolcular kendileri ve koltuklarĘ dik
durumda koltuk minderinin ortasĘnda
emniyet kemerleri takĘlĘ olarak bacaklarĘ
serbestçe uzanmĘĲ ve ayaklarĘ yere
basar Ĳekilde oturmalĘdĘr Hava yastĘĒĘ
KĘzla açĘlarak kaza esnasĘnda yerinde
düzgün bir Ĳekilde oturmayan yolcuya
çok sert bir Ĳekilde çarpabilir ve ciddi
veya ölümcül Ĳekilde yaralanmasĘna yol
açabilir
Siz veya yolcularĘnĘz asla Kava yastĘklarĘna
gereksiz Ĳekilde yakĘn oturmamalĘ veya
uzanmamalĘsĘnĘz KapĘlara veya orta
konsola yaslanmamalĘsĘnĘz
KoltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan
mümkün olduĒu kadar geriye ancak yine
de aracĘn kontrolünü saĒlayabileceĒiniz
bir noktaya kadar çekiniz

03
Hava yastĘklarĘ nerede"
S»r»c» Ye yolcu KaYa yastĘklarĘ
Yarsa
 S»r»F» ön KaYa \astĘĒĘ

OBC3030019

 <olFu ön KaYa \astĘĒĘ

OBC3030020

AracĘnĘz Ôlave Güvenlik Sistemi SRS)
ve Kem sürücü Kem yolcu için emniyet
kemerleri ile donatĘlmĘĲtĘr.
SRS sistemi, direksiyon simidinin ortasĘnda ve ön Sanelin yolcu tarafĘnda torSido
gözünün üzerinde yer alan Kava yastĘklarĘndan oluĲur. Hava yastĘklarĘ A,R BAG
yazĘsĘ ile Sanel kaSaklarĘnda etiketlenmiĲtir.
SRS nin amacĘ, açĘlmasĘna yetecek Ĳiddetteki önden çarSmalarda, sürücü ve ön
yolcular için, emniyet kemerlerinin saĒladĘĒĘ korumaya ilave koruma saĒlamaktĘr.

UYARI
AçĘlan ön Kava yastĘklarĘnĘn oluĲturacaĒĘ
ölüm veya ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün bir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś KoltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan
mümkün olduĒu kadar geriye ancak
yine de aracĘn kontrolünü saĒlayabileceĒiniz bir noktaya kadar çekiniz
ś Asla kapĘlara veya orta konsola yaslanmayĘnĘz
ś Ön yolcunun ayaklarĘnĘ veya bacaklarĘnĘ ön konsola yerleĲtirmesine izin
vermeyiniz
ś Direksiyon simidinin gösterge panelinin ön camĘn ve torpido gözünün
üzerindeki ön yolcu panelinin üzerindeki Kava yastĘĒĘ modüllerinin üzerine
veya yakĘnĘna (ön konsol kĘlĘfĘ cep
telefonu tutucusu bardaklĘk parfüm
veya etiket gibi) Kiçbir nesne konulmamalĘdĘr EĒer Kava yastĘklarĘnĘn
açĘlmasĘna neden olacak kadar yeterli
bir çarpĘĲma olursa bu tür nesneler
teKlikeli olabilir
ś Ön camĘn üzerine veya aynanĘn içine
KerKangi bir nesne yerleĲtirmeyiniz
ś Elleriniz ve kollarĘnĘz için yaralanma
riskini asgari seviyeye indirmek
için direksiyon simidini saat  ve 3
konumlarĘnda tutunuz
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 A Tipi

OBC3030021
OAC3039014TU

 B Tipi

gQ\ROFXKDYD\DVWÕ÷Õ212))
$d,..$3$/, DQDKWDUÕ YDUVD 
Bu anaKtar, yaĲ, boy ve saĒlĘk durumu
nedeniyle ilgili Kava yastĘĒĘndan dolayĘ
yaralanma riski olan yolcuyu taĲĘmak
için yolcu ön Kava yastĘĒĘnĘ devre dĘĲĘ
bĘrakmak amacĘyla kullanĘlĘr.

OBC3030034

Ön yolcu Kava yastĘĒĘnĘn devre dĘĲĘ
bĘrakĘlmasĘ:
AnaKtarĘ veya benzeri saĒlam bir aleti,
yolcu ön Kava yastĘĒĘ ON/O)) AÇ,K/
KA3A/,) anaKtarĘna yerleĲtiriniz ve düĒmeyi ON AÇ,K) konumuna getiriniz.
Yolcu Kava yastĘĒĘ O)) KA3A/,) göster) yanar ve yolcu ön Kava yastĘĒĘ
gesi
tekrar devreye sokuluncaya kadar yanmaya devam eder.
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03
 A Tipi

UYARI

OBC3030022

 B Tipi

Yolcu ön Kava yastĘĒĘ 212)) (AÇIK
KA3A/I) anaKtarĘ arĘza yaparsa Ĳunlar
meydana gelebilir
ś Gösterge panelindeki Kava yastĘĒĘ
uyarĘ lambasĘ ( ) yanar
ś Ön yolcu Kava yastĘĒĘ 2)) (KA3A/I)
göstergesi ( ) yanmaz 21 (AÇIK)
göstergesi ( ) yanar ve yaklaĲĘk 
saniye sonra söner Bir önden çarpĘĲmada yolcu ön Kava yastĘĒĘ 212))
(AÇIKKA3A/I) anaKtarĘ 2)) (KA3A/I)
konumda olsa bile yolcu ön Kava yastĘĒĘ açĘlabilir
ś Bir HYU1DAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ ve yolcu ön Kava yastĘĒĘ 21
2)) (AÇIKKA3A/I) anaKtarĘnĘ ve SRS
Kava yastĘĒĘ sistemini derKal kontrol
ettirmenizi öneririz

OBC3030035

Ön yolcu Kava yastĘĒĘnĘn tekrar devreye
sokulmasĘ:
AnaKtarĘ veya benzer saĒlam bir aleti,
yolcu ön Kava yastĘĒĘ ON/O)) AÇ,K/
KA3A/,) anaKtarĘna yerleĲtiriniz ve
düĒmeyi O)) KA3A/,) konumuna
getiriniz. Yolcu Kava yastĘĒĘ ON AÇ,K)
) yanar ve 60 saniye
göstergesi
boyunca yanmaya devam eder.

UYARI
Ön yolcu Kava yastĘĒĘ 2)) (KA3A/I)
göstergesi yanĘyorsa eriĲkin yolcunun
ön yolcu koltuĒunda seyaKat etmesine
izin vermeyiniz Bir çarpĘĲma sĘrasĘnda
yolcu Kava yastĘĒĘ 2)) (KA3A/I) göstergesi yanĘyorsa Kava yastĘĒĘ açĘlmaz
Yolcu Kava yastĘĒĘnĘ 21 (AÇIK) konumuna getiriniz veya yolcunun arka koltukta
oturmasĘnĘ saĒlayĘnĘz
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<an KaYa yastĘklarĘ Yarsa

UYARI

OAC3039019TU

OAC3039020TU

Hyundai nizin iki ön koltuĒu da yan Kava
yastĘĒĘ ile donatĘlmĘĲtĘr.
Yan Kava yastĘklarĘnĘn amacĘ, emniyet
kemerlerinin sürücü ve ön yolcu için saĒladĘĒĘ korumaya ilave koruma saĒlamaktĘr.
Yan Kava yastĘklarĘ, çarSĘĲma Ĳiddetine
baĒlĘ olarak sadece belirli bazĘ yandan
darbeli çarSĘĲmalarda açĘlmak üzere
tasarlanmĘĲtĘr.
Yan Kava yastĘklarĘ Ker türlü yan darbe
durumunda açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr.
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AçĘlan yan Kava yastĘĒĘnĘn oluĲturacaĒĘ
ölüm veya ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün bir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś Yan Kava yastĘklarĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklarda oturduklarĘ zaman yolcularĘn baĲlarĘnĘ veya vücutlarĘnĘ kapĘlara
yaslamalarĘna kollarĘnĘ kapĘlara koymalarĘna camdan uzatmalarĘna izin
vermeyiniz veya kapĘlarla koltuklar
arasĘna nesneler koymayĘnĘz
ś Koltuk kĘlĘfĘ kullanĘlmamalĘdĘr Bu
sistemin etkinliĒini önler veya azaltĘr
ś Hava yastĘklarĘ üzerinde veya Kava
yastĘĒĘ ile aranĘzda KerKangi bir eĲya
bulunmamalĘdĘr AyrĘca ön ve arka
sütunlar yan kapĘ camĘ kapĘ gibi
Kava yastĘĒĘnĘn açĘlabileceĒi alanlarĘn
etrafĘna da Kiçbir eĲya koymayĘnĘz
ś KapĘ ile koltuk arasĘnda KerKangi bir
eĲya bulunmamalĘdĘr Bunlar yan Kava
yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘ durumunda fĘrlayan teKlikeli parçacĘklar Kaline gelebilir
ś Yan Kava yastĘklarĘnĘn etrafĘna veya
yakĘnlarĘna KerKangi bir aksesuar takmayĘnĘz
ś Koltuk minderi ile Kava yastĘĒĘ etiketinin arasĘna da Kiçbir eĲya koymayĘnĘz
Hava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden
olacak bir çarpĘĲma olursa bu durum
teKlike yaratabilir
ś Kontak anaKtarĘ 21 (AÇIK) konumda
olduĒunda kapĘlara vurmayĘn aksi
Kalde bu durum yan Kava yastĘklarĘnĘn
açĘlmasĘna neden olabilir
ś EĒer koltuk veya koltuk kĘlĘfĘ Kasar
görmüĲse HYU1DAI yetkili servisinde
aracĘ kontrol ettirmenizi öneririz

03
3erGe KaYa yastĘklarĘ Yarsa

OAC3039021TU

OAC3039022TU

3erde Kava yastĘklarĘ, ön ve arka kaSĘlarĘn
üst kĘsmĘnda bulunan tavan raylarĘnĘn Ker
iki tarafĘna yerleĲtirilmiĲtir.
Bu Kava yastĘklarĘ, ön koltuktaki yolcular ile arka koltuklarda oturan yolcularĘn
baĲlarĘnĘn yandan darbeli çarSĘĲmalarda
korunmasĘna yardĘmcĘ olmak için tasarlanmĘĲtĘr.
3erde Kava yastĘklarĘ, çarSĘĲma Ĳiddetine
baĒlĘ olarak sadece belirli mesafedeki
yandan darbeli çarSĘĲmalarda açĘlmak
üzere tasarlanmĘĲtĘr.
3erde Kava yastĘklarĘ Ker türlü yan
darbede açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr.
Güvenlik nedeniyle giysi askĘlarĘna aĒĘr
eĲyalar asmayĘnĘz.

UYARI
AçĘlan perde Kava yastĘklarĘnĘn oluĲturacaĒĘ ölüm veya ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün bir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś Çocuk koltuĒunu mümkün olduĒunca
kapĘdan uzak olacak Ĳekilde sabitleyiniz
ś Hava yastĘklarĘ üzerinde KerKangi bir
eĲya bulunmamalĘdĘr AyrĘca tavan
yan raylarĘ ön ve arka sütunlar yan
kapĘ camĘ kapĘ gibi Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlabileceĒi alanlarĘn etrafĘna da
Kiçbir eĲya koymayĘnĘz
ś Giysi Kariç özellikle sert ve kĘrĘlabilir diĒer nesneleri asmayĘnĘz Bir kaza
durumunda araç KasarĘna veya yaralanmaya neden olabilir
ś Yan Kava yastĘklarĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklarda oturduklarĘ zaman yolcularĘn baĲlarĘnĘ veya vücutlarĘnĘ kapĘlara
yaslamalarĘna kollarĘnĘ kapĘlara koymalarĘna camdan uzatmalarĘna izin
vermeyiniz veya kapĘlarla koltuklar
arasĘna nesneler koymayĘnĘz
ś Yan perde Kava yastĘklarĘnĘ açmayĘnĘz
veya onarmayĘnĘz
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Hava yastĘklarĘ sistemi nasĘl
çalĘĲĘr"

656X\DUÕÕúÕ÷Õ

Gösterge Sanelindeki SRS Ôlave Güvenlik
Sistemi) Kava yastĘĒĘ uyarĘ lambasĘ Ĳekilde
resmedilen Kava yastĘĒĘ sembolünü gösterir. Sistem, arĘzalara karĲĘ Kava yastĘĒĘ
elektrik sistemini kontrol eder. /ambanĘn
yanmasĘ, Kava yastĘĒĘ sisteminizde bir
Sroblem olabileceĒini gösterir.
OBC3030023

SRS sistemi aĲaĒĘdaki Sarçalardan oluĲur:
1) Sürücü ön Kava yastĘĒĘ modülü
2) Yolcu ön Kava yastĘĒĘ modülü
3) Yan Kava yastĘklarĘ
4) 3erde Kava yastĘĒĘ modülleri
5) Makara ön gerdirici mekanizmalarĘ
6) Hava yastĘĒĘ uyarĘ lambasĘ
7) SRS Kontrol Modülü SRSCM)
8) Ön darbe sensörleri
9) Yan darbe sensörleri
10) Yan basĘnç sensörleri
11) Yolcu ön Kava yastĘĒĘ O)) göstergesi
sadece ön yolcu koltuĒu)
12) Yolcu ön Kava yastĘĒĘ ON/O)) AÇ,K/
KA3A/,) svici
: varsa
SRSCM, kontak anaKtarĘ ON açĘk) konumunda iken, olasĘ bir çarSĘĲmanĘn, Kava
yastĘĒĘnĘn açĘlacaĒĘ veya ön gerdiricili
emniyet kemerinin açĘlacaĒĘ derecede
Ĳiddetli oluS olmadĘĒĘna karar vermek
için, SRS SarçalarĘnĘ sürekli olarak izler.
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UYARI
SRS sistemi arĘzalĘ ise bir kaza sĘrasĘnda
Kava yastĘĒĘ düzgün Ĳekilde açĘlmayabilir
ve ciddi yaralanma ve ölüm riski artar
AĲaĒĘdaki durumlardan KerKangi biri
gerçekleĲtiĒinde SRS sisteminiz arĘzalĘ
demektir
ś Kontak anaKtarĘ 21 (AÇIK) konuma
geldiĒinde lambanĘn yaklaĲĘk  saniye
boyunca yanmamasĘ
ś YaklaĲĘk altĘ saniye yandĘktan sonra
Kava yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘnĘn sönmemesi
ś Araç Kareket Kalinde olduĒunda Kava
yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘnĘn yanmasĘ
ś Motor çalĘĲtĘĒĘ zaman ĘĲĘĒĘn yanĘp
sönmesi
YukarĘdaki durumlardan KerKangi
biri meydana gelirse SRS sisteminizi
HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz

03
Orta ve yüksek KĘzlarda meydana gelen
bir önden çarSĘĲma sĘrasĘnda, sensörler aracĘn KĘzla yavaĲladĘĒĘnĘ algĘlar.
YavaĲlama oranĘ yeteri kadar yüksek ise,
kontrol ünitesi ön Kava yastĘklarĘnĘ zamanĘnda ve gerekli kuvvet ile açar.
Ön Kava yastĘklarĘ, emniyet kemerlerinin
uygun ek güvenlik saĒlayamadĘĒĘ önden
çarSĘĲmalarda Karekete geçerek sürücüyü
ve ön yolcuyu korumaya yardĘm eder.
Gerekli olduĒunda, yan Kava yastĘklarĘ bir
yandan çarSma sĘrasĘnda koruma saĒlar.
ś Hava yastĘklarĘ, sadece kontak anaKtarĘ
ON AÇ,K) konumuna getirildiĒinde
etkinleĲir. gerektiĒinde açĘlmak üzere)
ś Hava yastĘklarĘ, araç içindekileri ciddi
fiziksel yaralanmalara karĲĘ korumak
amacĘyla, bazĘ önden veya yandan çarSĘĲmalar sĘrasĘnda ĲiĲer.
ś Genellikle, Kava yastĘklarĘ çarSĘĲmanĘn
Ĳiddeti ve yönü gibi nedenlere baĒlĘ
olarak açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
Bu iki faktör, sensörlerin elektronik bir
Kava yastĘĒĘ açĘlma sinyali üretiS üretmeyeceĒini belirler.
ś Ön Kava yastĘklarĘ anĘnda tamamen
açĘlĘr ve söner. Bir kaza anĘnda Kava
yastĘklarĘnĘn açĘldĘĒĘnĘ görmeniz fiilen
mümkün deĒildir. DaKa çok, çarSĘĲmadan sonra, baĒlantĘ yerlerinden sarkan
sönmüĲ Kava yastĘklarĘnĘ görebilirsiniz.

ś ìiddetli yandan çarSĘĲmalarda açĘlmaya ek olarak devrilme sensörü ile
donatĘlmĘĲ araçlarda bulunan algĘlama
sistemi, devrilme durumu tesSit ederse
yan ve/veya Serde Kava yastĘklarĘ açĘlĘr.
Bir devrilme durumu algĘlandĘĒĘnda,
özellikle emniyet kemerleriyle birlikte kullanĘldĘĒĘ zaman, fĘrlamaya karĲĘ
koruma saĒlamaya yardĘmcĘ olmak için
Serde Kava yastĘklarĘ daKa uzun süre
açĘk kalĘr devrilme sensörü varsa).
ś Koruma saĒlamak için, Kava yastĘklarĘ mutlaka KĘzlĘ bir Ĳekilde açĘlmalĘdĘr.
Hava yastĘĒĘnĘn KĘzla açĘlmasĘ, yolcu,
aracĘn iç aksamĘna çarSmadan önce,
yolcuyla aracĘn iç aksamĘ arasĘna Kava
yastĘĒĘnĘn girmesini saĒlayan son derece kĘsa bir sürede geliĲen bir olaydĘr.
AçĘlma KĘzĘ, ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltĘr ve bu nedenle Kava
yastĘĒĘ tasarĘmĘnĘn olmazsa olmaz bir
unsurudur.
Ancak Kava yastĘĒĘnĘn KĘzlĘ açĘlmasĘ,
yüzde taKriĲ, ezilme, kemik kĘrĘlmasĘ
gibi yaralanmalara neden olabilir, çünkü
bu KĘz aynĘ zamanda Kava yastĘklarĘnĘn
büyük bir kuvvetle açĘlmasĘna da neden
olur.
ś Sürücü direksiyona çok yakĘn bir
konumdaysa, Kava yastĘĒĘyla temas
ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
AçĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ yüzünden
yaralanma riskini azaltmak için önlemler
alabilirsiniz. En büyük risk Kava yastĘĒĘna
çok yakĘn oturmaktĘr. Bir Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlmasĘ için boĲluĒa iKtiyacĘ vardĘr.
Sürücülerin aracĘn Kakimiyetini muKafaza
ederek direksiyonun ortasĘ ile göĒüslerinin
arasĘnda mümkün olduĒu kadar mesafe
kalacak Ĳekilde oturmalarĘ önerilir.
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 S»r»F» ön KaYa \astĘĒĘ 3

 S»r»F» ön KaYa \astĘĒĘ 1

ODN8039079L

ODN8039077L

SRSCM, aracĘn belirli bir Ĳiddetle önden
çarSĘĲtĘĒĘnĘ algĘladĘĒĘ zaman, otomatik
olarak ön Kava yastĘklarĘnĘ açar.

 <olFu ön KaYa \astĘĒĘ

 S»r»F» ön KaYa \astĘĒĘ 2

ODN8039080L

ODN8039078L

Hava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ esnasĘnda yastĘk
kaSaklarĘ üzerindeki yĘrtĘlma çizgisi, Kava
yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ ile oluĲan basĘnç etkisi
ile ayrĘlĘr. KaSaĒĘn açĘlmasĘ ile Kava yastĘklarĘ tam olarak ĲiĲer.
Tam olarak açĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ, emniyet kemerini uygun takmĘĲ bir sürücünün
veya ön yolcunun ileri doĒru Kareketini
engeller ve böylelikle baĲ ve göĒüs yaralanmasĘnĘ önler.
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Hava yastĘĒĘ tamamen ĲiĲtikten sonra
Kemen sönmeye baĲlar böylelikle sürücü
tekrar ileriyi görebilir, direksiyonu yeniden kullanabilir veya diĒer kumandalarĘ
çalĘĲtĘrabilir.

UYARI
Yolcu Kava yastĘĒĘ açĘldĘĒĘ zaman nesnelerin teKlike yaratacak Ĳekilde fĘrlamasĘnĘ önlemek için
ś Yolcu Kava yastĘĒĘnĘn yerleĲtirildiĒi ön
yolcu panelindeki torpido gözünün
üst kĘsmĘna KerKangi bir nesne (bardak CD tutucu çĘkartma vs) yerleĲtirmeyiniz veya yapĘĲtĘrmayĘnĘz
ś Gösterge panelinin yakĘnĘna veya üzerine sĘvĘ koku giderici yerleĲtirmeyiniz

03
Bir Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra
ne beklenmelidir"
Bir ön veya yan Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan
sonra çok KĘzlĘ bir Ĳekilde söner. Hava
yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ, sürücünün ön camdan
bakmasĘnĘ veya direksiyonu kullanmasĘnĘ
engellemez. 3erde tiSi Kava yastĘklarĘ
açĘldĘktan sonra bir süre kĘsmen ĲiĲmiĲ
olarak kalabilir.

UYARI
Bir Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AçĘlan Kava yastĘĒĘndan ortama yayĘlan duman ve tozun oluĲturacaĒĘ
raKatsĘzlĘĒĘ azaltmak için çarpĘĲmadan sonra mümkün olan en kĘsa sürede camlarĘ ve kapĘlarĘ açĘnĘz
ś Hava yastĘĒĘ açĘldĘktan Kemen sonra
Kava yastĘĒĘnĘn iç parçalarĘna dokunmayĘnĘz AçĘlan Kava yastĘĒĘ ile temas
eden parçalar çok sĘcak olabilir
ś Etkilenen deri bölgelerini daima
soĒuk su ve yumuĲak bir sabun ile
iyice yĘkayĘnĘz
ś Hava yastĘĒĘnĘn açĘldĘktan Kemen
sonra HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz Hava
yastĘĒĘ sadece bir kez kullanĘlmak
üzere tasarlanmĘĲtĘr

AçĘlan KaYa yastĘĒĘnGan gelen ses
Ye Guman
Hava yastĘklarĘ açĘldĘĒĘ zaman, yüksek bir
ses ve duman çĘkarĘrlar ve aracĘn içine bir
toz yayarlar. Bu normaldir ve Kava yastĘĒĘ
fünyesinin ateĲlenmesinin sonucudur.
Hava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra, göĒsünüzün Kem emniyet kemeri Kem de Kava
yastĘĒĘ ile sĘkĘĲtĘrĘlmasĘ sonucu ve aynĘ
zamanda duman ve toz yüzünden nefes
almakta oldukça zorlanabilirsiniz. Tozlar
bazĘ insanlarda astĘmĘ kötüleĲtirebilir.
Hava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra nefes alma
zorluĒu yaĲarsanĘz, derKal tĘbbi yardĘm
alĘnĘz.
Duman ve toz zeKirli olmamakla birlikte,
ciltte gözlerde, burunda, gĘrtlakta, vb.)
kaĲĘnmaya neden olabilir. Bu durumda,
cildinizde tozun temas ettiĒi yüzeyleri
derKal soĒuk suyla yĘkayĘS durulayĘnĘz ve
belirtiler sürerse bir doktora görününüz.
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Çocuk KoltuĒu Sistemini ön
yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz

Hava yastĘĒĘm çarpĘĲmada
neden açĘlmadĘ"
Hava yastĘĒĘnĘn ilave bir koruma saĒlamasĘnĘn beklenmediĒi bazĘ kaza türleri vardĘr. Arkadan gelen darbeler, çok darbeli
kazalarda ikinci veya üçüncü çarSmalar
ve düĲük KĘzda çarSmalar bunlara örnek
verilebilir. Araç KasarĘ, çarSĘĲma enerjisinin emilimini gösterir ve bu Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmĘĲ olmasĘ gerektiĒinin göstergesi
deĒildir.

OHI038169L

Çocuk koltuĒunu asla ön yolcu koltuĒuna
yerleĲtirmeyiniz. AçĘlan bir Kava yastĘĒĘ
çocuĒa sert bir Ĳekilde çarSabilir ve ciddi
veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.

UYARI
ś Çok teKlikeli Önünde Kava yastĘĒĘ
olan bir koltuĒa arkaya bakan çocuk
koltuĒu yerleĲtirmeyiniz
ś Önünde AKTÔ) HAVA YASTIÍI olan
bir koltuĒa AS/A öne bakan çocuk
koltuĒu yerleĲtirmeyiniz ÇocuĒun
Ö/ÜMÜ1E veya CÔDDÔ ìEKÔ/DE YARA/A1MASI1A neden olabilir
ś Çocuk koltuĒunu asla ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz Bu çocuĒun Ö/ÜMÜ1E veya CÔDDÔ ìEKÔ/DE
YARA/A1MASI1A neden olabilir
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UYARI
Bir Kava yastĘĒĘnĘn beklenmedik Ĳekilde
açĘlmasĘ ve ciddi yaralanma veya ölüme
neden olma riskini azaltmak için
ś Hava yastĘklarĘnĘn veya sensörlerinin
bulunduĒu bölgelere vurmayĘnĘz veya
KerKangi bir nesnenin çarpmasĘna izin
vermeyiniz
ś Hava yastĘĒĘ sensörlerinde veya etrafĘnda bakĘm yapmaya çalĘĲmayĘnĘz
EĒer sensörlerin yeri veya açĘsĘ deĒiĲtirilirse Kava yastĘklarĘ açĘlmamalarĘ
gereken zamanlarda açĘlabilir veya
açĘlmalarĘ gereken zamanlarda açĘlmayabilir
ś Hyundai markasĘ dĘĲĘ orijinal olmayan
bir tampon koruyucu veya muadil parçanĘn takĘlmasĘ kaza anĘndaki güvenlik
ve Kava yastĘĒĘ açĘlma performansĘnĘ
olumsuz etkileyebilir
Hava yastĘĒĘ sisteminizin doĒru
çalĘĲmasĘ için tamponu orijinal
HYU1DAI parçasĘ veya aracĘnĘz için
belirtilen muadili (orijinal parça) ile
deĒiĲtirmenizi öneririz
ś Araç çekilirken Kava yastĘĒĘnĘn yanlĘĲlĘkla açĘlmasĘnĘ önlemek için kontak
anaKtarĘnĘ /2CK2)) (KilitliKapalĘ)
veya ACC (Aksesuar) konumuna getiriniz
ś Bütün Kava yastĘĒĘ onarĘm iĲlerinin
HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan
yapĘlmasĘnĘ öneririz

03

OBC3030024/OAI3039024L/OBC3030025/OBC3030037TU/OBI3030014L

1. SRS kontrol modülü
2. Ön darbe sensörü
3. Yan basĘnç sensörleri
4. Yan darbe sensörü
: varsa
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+aYa yastĘĒĘnĘn açĘlGĘĒĘ Gurumlar

OBC3030028
OBC3030027

gQKDYD\DVWÕNODUÕ
Ön Kava yastĘklarĘ, önden çarSĘĲmalarda,
çarSĘĲmanĘn Ĳiddetine, KĘzĘna veya açĘsĘna baĒlĘ olarak açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

OAC3039029TU

<DQYHSHUGHKDYD\DVWÕNODUÕ
Yan ve Serde Kava yastĘklarĘ, yan darbe
sensörleri tarafĘndan, belirli bir Ĳiddete
saKiS bir darbe KissedildiĒi zaman açĘlĘrlar. Sürücü ve ön yolcu Kava yastĘklarĘ önden çarSĘĲmalarda açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲ olmasĘna raĒmen, önden
çarSma sensörleri yeterli Ĳiddette bir
darbe algĘlarsa, baĲka türlü çarSĘĲmalarda da açĘlabilir. Yan ve Serde Kava
yastĘklarĘ sadece yandan çarSĘĲmalarda
açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr, ancak
yandan çarSma sensörleri yeterli Ĳiddette
bir darbe algĘlarsa, baĲka türlü çarSĘĲmalarda da açĘlabilir. EĒer araç Ĳasisi, düzgün olmayan yollardaki nesnelerden veya
kaldĘrĘmdan darbe alĘrsa, Kava yastĘklarĘ
açĘlabilir. Ôstenmeyen Kava yastĘĒĘ açĘlmalarĘnĘ önlemek için düzgün olmayan
yollarda veya araç trafiĒi için tasarlanmamĘĲ yüzeylerde dikkatli sürünüz.
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+aYa yastĘĒĘnĘn açĘlmaGĘĒĘ Gurumlar

OBC3030031
OBC3030029

BazĘ düĲük KĘzdaki çarSĘĲmalarda Kava
yastĘĒĘ açĘlmayabilir. Hava yastĘklarĘ böyle
durumlarda açĘlmayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr. Çünkü emniyet kemerlerinin
saĒladĘĒĘ faydanĘn ötesinde bir fayda saĒlamayacaklardĘr.

Ön Kava yastĘklarĘ yandan çarSmalarda
açĘlmayabilir. Çünkü yolcular çarSĘĲmanĘn olduĒu yönde Kareket ederler, dolayĘsĘyla yandan çarSmalarda ön Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ KerKangi bir ilave koruma
saĒlayamaz.
Ne var ki, darbenin Ĳiddetine baĒlĘ olarak
yan ve Serde Kava yastĘklarĘ açĘlabilir.

OBC3030030

Ön Kava yastĘklarĘ arkadan çarSmalarda
açĘlacak Ĳekilde tasarlanmamĘĲtĘr. Çünkü
yolcular darbenin Ĳiddetiyle arkaya doĒru
Kareket eder. Bu durumda, açĘlan Kava
yastĘklarĘ KerKangi bir ilave koruma saĒlayamaz.

OGB034038

AçĘlĘ çarSĘĲmalarda, darbenin Ĳiddeti yolcularĘ Kava yastĘĒĘnĘn ilave bir koruma
saĒlayamayacaĒĘ bir yöne Kareket ettirebilir, bu durumda sensörler KerKangi bir
Kava yastĘĒĘnĘ açmayabilir.
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OBC3030032

Darbeden Kemen önce sürücüler genellikle sert fren yaSarlar. Böyle bir sert frenleme, aracĘn ön kĘsmĘnĘn alçalmasĘna ve
yerden yüksekliĒi kendisinden fazla olan
bir aracĘn altĘna girmesine neden olur.
Sensörlerin algĘladĘĒĘ yavaĲlama ivmesi
bu tür altĘna girme ile meydana gelen
çarSĘĲmalarda büyük ölçüde azalacaĒĘ
için, Kava yastĘĒĘ açĘlmayabilir.

OHI038166

Devrilme kazalarĘnda ön Kava yastĘklarĘ
açĘlmayabilir. Çünkü ön Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlmasĘ yolculara ek bir koruma saĒlamayacaktĘr.

i

Bilgilendirme

$UDoGRQDQÕPÕQGD\DQYHYH\DSHUGHKDYD
\DVWÕNODUÕYDUVDELU\DQGDQoDUSPDVRQXFXQGD GHYULOHQ DUDFÕQ \DQ YHYH\D SHUGH
KDYD\DVWÕNODUÕDoÕODELOLU
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OBC3030033

Araç, direk veya aĒaç gibi bir nesneye
çarSarsa, darbe noktasĘ tek noktada
yoĒunlaĲtĘĒĘ ve çarSma enerjisi araç yaSĘsĘ tarafĘndan emildiĒi için, Kava yastĘklarĘ
açĘlmayabilir.

03
SRS BakĘmĘ
SRS esas olarak bakĘm gerektirmez ve
sizin iĲlem yaStĘracaĒĘnĘz bir SarçasĘ yoktur. Kontak anaKtarĘ ON AÇ,K) konumunda olduĒu zaman SRS Kava yastĘĒĘ
uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanmazsa ya da sürekli olarak
yanarsa, aracĘnĘzĘ Kemen HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
SRS sistemi üzerinde yaSĘlacak sökme,
takma, onarĘm gibi çalĘĲmalarĘn yanĘ sĘra,
direksiyon simidi, ön yolcu Saneli, ön koltuklar ve tavan raylarĘ üzerinde yaSĘlacak
çalĘĲmalarĘn da HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan yaSĘlmasĘnĘ öneririz. SRS sisteminde yanlĘĲ servis iĲlemi yaSĘlmasĘ ciddi
kiĲisel yaralanmalara yol açabilir.

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś SRS parçalarĘnĘn veya kablolarĘnĘn
tadilatĘ veya baĒlantĘlarĘnĘn ayrĘlmasĘ
yastĘk kapaklarĘna KerKangi bir etiket
yapĘĲtĘrĘlmasĘ veya gövde yapĘsĘnĘn
onarĘlmasĘ gibi modifikasyonlar yapmayĘnĘz
ś Direksiyon simidi gösterge paneli
üzerindeki ve torpido gözünün üstündeki ön yolcu panelinde yer alan Kava
yastĘĒĘ modüllerinin üzerine veya
yakĘnĘna Kiçbir nesne yerleĲtirmeyiniz
ś Hava yastĘĒĘ kapaklarĘnĘ sadece su ile
ĘslatĘlmĘĲ yumuĲak bir bez ile temizleyiniz Çözelti veya temizleyiciler Kava
yastĘĒĘ kapaklarĘnĘ ve sistemin uygun
olarak açĘlmasĘnĘ engelleyebilir
ś AçĘlan Kava yastĘĒĘnĘn HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini
öneririz
ś AracĘn tamamĘ veya Kava yastĘĒĘ parçalarĘndan biri Kurdaya çĘkarĘlacak
ise belirli güvenlik önlemleri alĘnmalĘdĘr Gerekli bilgiler için HYU1DAI yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz Bu
önlemlerin alĘnmamasĘ kiĲilerin yaralanma riskini arttĘrĘr
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Ôlave güvenlik önlemleri
Araç Kareket Kalindeyken yolcular dĘĲarĘ
çĘkmamalĘ veya yer deĒiĲtirmemelidir
ÇarSĘĲma veya ani durma esnasĘnda
emniyet kemeri takĘlĘ olmayan bir yolcu
araç içinde diĒer yolcularĘn üzerine veya
araçtan dĘĲarĘ fĘrlayabilir.
Emniyet kemerlerinin üzerinde Kiçbir
aksesuar kullanĘlmamalĘdĘr Yolcu konforunu arttĘrdĘĒĘnĘ veya emniyet kemerini yeniden konumlandĘrdĘĒĘ iddia edilen ciKazlar emniyet kemerinin saĒladĘĒĘ
korumayĘ azaltabilir ve bir kazada ciddi
yaralanma riskini arttĘrabilir.
Ön koltuklarĘ modifiye etmeyiniz Ön
koltuklarĘ modifiye etmek, ilave güvenlik
sisteminin algĘlayĘcĘ unsurlarĘnĘn veya yan
Kava yastĘklarĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
Ön koltuklarĘn altĘna bir Ĳey koymayĘnĘz
Ön koltuklarĘn altĘna bir Ĳey koymak ilave
güvenlik sisteminin algĘlayĘcĘ unsurlarĘnĘn
ve kablo donanĘmĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
KapĘlara vurmayĘnĘz Kontak anaKtarĘ
ON AÇ,K) konumda olduĒunda kaSĘlara
vurmayĘnĘz. Aksi Kalde bu durum yan Kava
yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden olabilir.

+aYa yastĘĒĘ GonanĘmlĘ aracĘnĘ]a
ekiSman ekleme Yeya moGiIikasyon
yaSma
AracĘn gövdesini, tamSon sistemini, ön uç
veya yan saclarĘnĘ veya sürüĲ yüksekliĒini
deĒiĲtirerek aracĘnĘzĘ modifiye ederseniz,
bu, aracĘnĘzĘn Kava yastĘĒĘ sisteminin
çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
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Hava yastĘĒĘ uyarĘ etiketleri
(varsa)

OAC3039035TU

Hava yastĘĒĘ uyarĘ etiketleri, yolcularĘ
Kava yastĘĒĘ sisteminin olasĘ risklerine
karĲĘ uyarmak için takĘlmĘĲtĘr.
AracĘnĘza takĘlmĘĲ olan Kava yastĘklarĘ
KakkĘnda bu TanĘtma ve Kullanma KĘlavuzunda bulunan tüm bilgileri okuyunuz.
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Gösterge Paneli

*ÖSTE5*E 3ANELÔ
 A Tipi

OBC3040001

1. Takometre Motor devir göstergesi)
2. HĘz göstergesi
3. Motor soĒutma suyu Kararet göstergesi
4. YakĘt göstergesi
5. UyarĘ ve gösterge ĘĲĘklarĘ
6. LCD ekran Yol bilgisayarĘ daKil)
Araçtaki gerçek gösterge paneli Ĳekildekinden farklĘ olabilir DaKa fazla detay için bu bölümdeki
Göstergeler ve sayaçlar kĘsmĘna bakĘnĘz
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04
 B Tipi

OBC3040020

1. Takometre Motor devir göstergesi)
2. HĘz göstergesi
3. Motor Kararet göstergesi
4. YakĘt göstergesi
5. UyarĘ ve gösterge ĘĲĘklarĘ
6. LCD ekranĘ
Araçtaki gerçek gösterge paneli Ĳekildekinden farklĘ olabilir DaKa fazla detay için bu bölümdeki
Göstergeler ve sayaçlar kĘsmĘna bakĘnĘz
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Gösterge paneli kontrolü
A Tipi

OBC3040016TU

OBC3040002

AracĘn farlarĘ veya park lambalarĘ yanarken, gösterge paneli aydĘnlatma yoĒunluĒunu ayarlamak için, aydĘnlatma kumanda düĒmesine basĘnĘz.
AydĘnlatma kumanda düĒmesine basĘldĘĒĘnda, iç düĒmelerin aydĘnlatma yoĒunluĒu da ayarlanĘr.

B Tipi
Gösterge panelinin aydĘnlatma parlaklĘĒĘnĘ, kontak anaKtarĘ ON konumundayken LCD ekranda KullanĘcĘ AyarlarĘ
Modundan AydĘnlatma J Gösterge
paneli AydĘnlatmasĘ ) ayarlayabilirsiniz.
AracĘn park lambalarĘ veya ön farlarĘ açĘkken iç düĒme aydĘnlatmasĘ yoĒunluĒu ve
ambiyans ĘĲĘklarĘ da ayarlanĘr.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütfen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence
sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken gösterge
panelini kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Araç kontrolünün kaybedilmesine
yol açabilir ve ciddi yaralanma ölümlü
veya maddi KasarlĘ bir kazayla sonuçlanabilir
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ś Gösterge paneli aydĘnlatmasĘnĘn yoĒunluĒu görüntülenir.
ś 3arlaklĘk maksimum veya minimum
seviyeye ulaĲtĘĒĘ zaman, bir alarm sesi
duyulur.

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken gösterge panelini kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Araç kontrolünün kaybedilmesine
yol açabilir ve ciddi yaralanma ölümlü
veya maddi KasarlĘ bir kazayla sonuçlanabilir

04
Gösterge ve sayaçlar

Takometre Motor GeYir göstergesi

+Ę] göstergesi
øQo

 3.5Ôn¦

 km/sa.

 10.25Ôn¦

 MPH

OAC3049004TU/OBC3040006

OAC3049002TU/OAC3049003TU

øQo
 km/sa.

 MPH

Devir saati, dakikadaki yaklaĲĘk motor
devri sayĘsĘnĘ d/dak) gösterir.
DoĒru vites deĒiĲtirme noktalarĘnĘ seçmek ve çekiĲteki düĲüĲü veya aĲĘrĘ devri
önlemek için devir saatini kullanĘnĘz.

NOT
Motoru devir saatinin KIRMIZI BÖ/GESÔ
içinde çalĘĲtĘrmayĘnĘz Bu ciddi motor
KasarĘna neden olabilir

OBC3040004/OBC3040005

HĘz göstergesi, aracĘn saatteki KĘzĘnĘ
kilometre cinsinden km/sa.) göstermek
üzere ayarlanmĘĲtĘr.
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Motor +araret *östergesi

<akĘt *östergesi

 3.5Ôn¦

 3.5Ôn¦

 10.25Ôn¦

 10.25Ôn¦

OBC3040007/OBC3040008

OBC3040009/OCN7040011L

Kontak anaKtarĘ ON AÇ,K) konumuna
getirildiĒinde, bu gösterge motor soĒutma suyunun sĘcaklĘĒĘnĘ gösterir.

Bu gösterge, yakĘt deposunda kalan
yakĘtĘn yaklaĲĘk miktarĘnĘ gösterir.

NOT
EĒer gösterge ibresi ŕ13Ŗ konumuna
doĒru normal bölgenin dĘĲĘna çĘkarsa
motora Kasar verebilecek derecedeki
Karareti gösterir
Hararet yapmĘĲ bir motorla yola devam
etmeyiniz AracĘnĘz Kararet yaparsa
8 bölümdeki ŕMotor aĲĘrĘ ĘsĘnĘyorsaŖ
konusuna bakĘnĘz

UYARI
Motor sĘcakken radyatör kapaĒĘnĘ veya
soĒutma suyu depo kapaĒĘnĘ asla sökmeyiniz Motor soĒutma suyu basĘnç
altĘndadĘr ve ciddi yanĘklara neden olabilir SoĒutma suyu deposuna soĒutucu
eklemeden önce motorun soĒumasĘnĘ
bekleyiniz

i

Bilgilendirme

 <DNÕW GHSRVX NDSDVLWHVL %|OP  GH
YHULOPHNWHGLU
 <DNÕWJ|VWHUJHVL\DNÕWGHSRVXQHUHGH\VH
ERú LNHQ \DQDQ ELU GúN \DNÕW VHYL\HVL
X\DUÕODPEDVÕLOHGHVWHNOHQPLúWLU
 (÷LPOHUGH YH\D YLUDMODUGD GHSRGDNL
\DNÕWÕQ KDUHNHWLQH ED÷OÕ RODUDN \DNÕW
J|VWHUJH LEUHVL R\QD\DELOLU YH\D GúN
\DNÕW VHYL\HVL X\DUÕ ODPEDVÕ QRUPDOGHQ
|QFH\DQDELOLU

UYARI
YakĘtĘn bitmesi araçta bulunanlarĘ teKlikeye açĘk duruma getirebilir
UyarĘ lambasĘ yandĘĒĘnda veya gösterge
ibresi ŕŖ seviyesine yaklaĲĘnca mümkün olduĒu kadar çabuk durup yakĘt
almalĘsĘnĘz

NOT
AracĘnĘzĘ çok düĲük yakĘt seviyesinde
kullanmaktan kaçĘnĘnĘz YakĘtĘn bitmesi
motorun düzensiz ateĲleme yaparak
katalitik konvertöre zarar vermesine yol
açabilir
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04
'ĘĲ SĘcaklĘk *östergesi

.ilometre SayacĘ

 3.5Ôn¦

 3.5Ôn¦

 10.25Ôn¦

 10.25Ôn¦

OBC3040003/OTM040013

OIG046114/OTM040019

Bu gösterge, mevcut dĘĲ Kava sĘcaklĘklarĘnĘ
Celcius rC) ya da )aKrenKeit olarak
gösterir.
- SĘcaklĘk aralĘĒĘ:
-40rC a 60rC
LCD ekranda belirtilen sĘcaklĘĒĘn dĘĲ
sĘcaklĘk kadar KĘzlĘ deĒiĲmeyebileceĒini
sĘcaklĘk deĒiĲimlerinin bir miktar gecikmeyle devreye girebileceĒini) göz önünde bulundurunuz.

Kilometre sayacĘ, aracĘn kat etmiĲ olduĒu
toplam mesafeyi gösterir ve yapĘlacak
periyodik bakĘm zamanlarĘnĘ belirlemek
için de kullanĘlabilir.

.alan <akĘtla *iGilecek MesaIe
 3.5Ôn¦

 10.25Ôn¦

SĘcaklĘk birimini, Gösterge 3anelindeki
Ayarlar menüsünden deĒiĲtirebilirsiniz.
Seçiniz:
- Kurulum J Ünitesi J SĘcaklĘk Birimi
J rC/r)
AyrĘca, Otomatik KlimalĘ araçlar için Ĳu
iĲlemleri yapabilirsiniz:
- Klima ünitesinde O)) düĒmesini 3
saniye basĘlĘ tutarken AUTO düĒmesine
basĘnĘz.
Hem göstergenin LCD ekranĘndaki Kem
de klima kontrol ekranĘndaki sĘcaklĘk
birimi deĒiĲecektir.

OJS048328/OTM040020

ś Kalan yakĘtla gidilecek mesafe, aracĘn
kalan yakĘtla taKminen gidebileceĒi
mesafeyi gösterir.
ś Kalan mesafe 1 km nin altĘndaysa,
yol bilgisayarĘ kalan yakĘtla gidilecek
mesafeyi ŕ---Ŗ gösterir.
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i

Bilgilendirme

 (÷HU DUDo G] ELU \HUGH GH÷LOVH YH DN
ED÷ODQWÕVÕNHVLOPLúVHNDODQ\DNÕWODJLGLOHFHNPHVDIHIRQNVL\RQXGR÷UXoDOÕúPD\DELOLU
 .DODQ \DNÕW LOH JLGLOHELOHFHN PHVDIH
JHUoHN VUú PHVDIHVLQGHQ IDUNOÕ
RODELOLU]LUDEXGH÷HUPHYFXWRODQVUú
PHVDIHVLQLQELUWDKPLQLGLU
 $UDFDOLWUHGHQGDKDD]\DNÕWNRQGX÷X
WDNGLUGH \RO ELOJLVD\DUÕ NRQXODQ EX
\DNÕWÕND\GHWPH\HELOLU
 <DNÕWWNHWLPLYHNDODQ\DNÕWODJLGLOHFHN
PHVDIH GH÷HUOHUL VUú úDUWODUÕQD VUú
DOÕúNDQOÕNODUÕQD YH DUDFÕQ GXUXPXQD
ED÷OÕ RODUDN |QHPOL |OoGH GH÷LúLNOLN
J|VWHUHELOLU

<akĘt ekonomisi  Ŋinç
*österge 3aneli için

OTM040062L

Gösterge panelinin alt kĘsmĘnda ortalama
yakĘt tüketimi 1) ve anlĘk yakĘt tüketimi 2)
görüntülenir.
Otomatik sĘfĘrlama
YakĘt tüketiminin otomatik sĘfĘrlanmasĘnĘ
saĒlamak için bilgi ve eĒlence sistemi
ekranĘndaki Ayarlar menüsünden Motoru
ÇalĘĲtĘrdĘktan Sonra veya YakĘt AldĘktan
Sonra seçeneklerinden birini seçiniz.
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04
Vites göstergesi

Otomatik 9ites *östergesi Yarsa

'»] Ĳan]Ęman  AkĘllĘ GeĒiĲken G»]
Ĳan]Ęman göstergesi Yarsa

 3.5Ôn¦

 3.5Ôn¦

OTL045132

 10.25Ôn¦
OPDE046142

 10.25Ôn¦

OCN7040013

OCN7040014

Bu gösterge, sürüĲ sĘrasĘnda yakĘt tasarrufu saĒlamak için Kangi vitesin tavsiye
edildiĒi bilgisini size verir.
ś Vites yükseltme : V2, V3, V4, V5, V6
ś Vites düĲürme: W1, W2, W3, W4, W5
ÖrneĒin,
: 3 üncü vitese çĘkĘlmasĘnĘn tavsiye
edildiĒini gösterir vites kolu Kalen
2 inci veya 1 inci vitestedir).
: 3 üncü vitese inilmesinin tavsiye
edildiĒini gösterir vites kolu Kalen
4 üncü, 5 inci veya 6 ncĘ vitestedir).
Sistem düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge
gösterilmez.

Bu gösterge, seçilen otomatik ĲanzĘman
vites kolu konumunu gösterir.
ś 3ark: 3
ś Geri: R
ś Nötr: N
ś SürüĲ: D
ś Manuel vites modu: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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ÇiIt kaYramalĘ Ĳan]Ęman Yites
göstergesi Yarsa
 3.5Ôn¦

UyarĘ ve gösterge ĘĲĘklarĘ

i

Bilgilendirme

0RWRUXoDOÕúWÕUGÕNWDQVRQUDWPJ|VWHUJH
ÕúÕNODUÕQÕQ V|QG÷QGHQ HPLQ ROXQX]
+HUKDQJL ELULVL KkOk \DQÕ\RUVD EX GLNNDW
HGLOPHVLJHUHNHQELUGXUXPXJ|VWHULU

+aYa <astĘĒĘ gösterge
lambasĘ
OBC3040010

 10.25Ôn¦

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU

OBC3040011

Bu gösterge, seçilen vites konumunu
gösterir.
ś 3ark: 3
ś Geri: R
ś Nötr: N
ś SürüĲ: D
ś Manuel vites modu: D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7

Motor çalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesini
ON konumuna getirdiĒiniz zaman. Tüm
kontroller yapĘldĘĒĘ sĘrada Kava yastĘĒĘ
uyarĘ ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 6 saniye yanar ve sonra
söner.
Koruyucu Emniyet Sistemi SRS) Kava
yastĘĒĘnĘn devreye girmesiyle iliĲkili bir
arĘzanĘn olmasĘ durumunda, Kava yastĘĒĘ
uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanmaya devam eder.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

.oltuk uyarĘ lambasĘ

Bu gösterge lambasĘ sürücü ve ön yolcu
emniyet kemerinin takĘlmamĘĲ olduĒu
bilgisini verir.
DaKa fazla detay için 3 bölümdeki
ŕEmniyet kemerleriŖ konusuna bakĘnĘz
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04
El )reni Ye )ren
+iGroliĒi SeYiyesi
gösterge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- El freni indirildiĒinde, el freni ve fren
KidroliĒi uyarĘ lambasĘ yaklaĲĘk 3
saniye yandĘktan sonra söner.
ś El freni çekildiĒi zaman.
ś Depodaki fren KidroliĒi seviyesi azaldĘĒĘ
zaman.
- El freni serbest bĘrakĘldĘĒĘnda, gösterge lambasĘ yanĘyorsa, depodaki fren
Kidrolik seviyesinin düĲük olduĒunu
gösterir.

'HSRGDNLIUHQKLGUROL÷LVHYL\HVLD]DOGÕ\VD
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motor durdurarak, derKal fren Kidrolik
seviyesini kontrol ediniz ve gerektiĒi kadar Kidrolik ilave ediniz (DaKa
fazla detay için  bölümdeki )ren
HidroliĒi konusuna bakĘnĘz) )ren
KidroliĒi ekledikten sonra, tüm fren
aksamĘnĘ Kidrolik sĘzĘntĘsĘna karĲĘ kontrol ediniz. )ren KidroliĒi sĘzĘntĘsĘ bulunursa veya gösterge lambasĘ sönmez
ise veya frenler düzgün çalĘĲmazsa,
aracĘ kullanmayĘnĘz. AracĘ HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.

øNLOLoDSUD]IUHQVLVWHPL
AracĘnĘz ikili çapraz fren sistemi ile
donatĘlmĘĲtĘr. Bu, ikili fren devrelerinden
biri arĘzalandĘĒĘnda, diĒer fren devresi ile
Kala frenleme yapabilirsiniz demektir.
Ôkili fren sisteminden sadece birinin çalĘĲmasĘ durumunda, aracĘn durdurulabilmesi için fren pedalĘna daKa fazla kuvvetle
ve normalden daKa uzun pedal kursu ile
basĘlmasĘ gerekir.
AyrĘca, araç, fren sisteminin sadece bir
kĘsmĘ çalĘĲtĘĒĘ zaman kĘsa mesafede
durmaz.
Araç Kareket Kalinde iken frenler arĘza
yaparsa, motor freni yapmak için vitesi
küçültünüz ve aracĘ en kĘsa zamanda
emniyetli bir biçimde durdurunuz.

UYARI
El )reni ve )ren HidroliĒi Seviyesi
gösterge lambasĘ
Bir gösterge uyarĘ lambasĘ YA1IY2RSA
aracĘ sürmek teKlikelidir El freni serbest
bĘrakĘldĘĒĘnda El )reni ve )ren HidroliĒi
Seviyesi gösterge lambasĘ yanĘyorsa
depodaki fren Kidrolik seviyesinin düĲük
olduĒu gösterilir
Bu durumda aracĘ HYU1DAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz
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ABS )ren Sistemi ABS
gösterge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- ABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 3 saniye
yandĘktan sonra söner.
ś ABS sistemi ile ilgili bir arĘza varsa.
ABS arĘzasĘ olsa daKi Kidrolik fren
sisteminin çalĘĲmaya devam edeceĒini
unutmayĘn.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Elektronik )ren *»ç
'aĒĘlĘmĘ EB' Sistemi
gösterge lambasĘ

%XLNLJ|VWHUJHODPEDVÕVUúVÕUDVÕQGDDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDD\QÕDQGD
\DQDU
ś ABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ ve El )reni uyarĘ ĘĲĘĒĘ
birlikte yandĘĒĘnda, Elektronik )ren Güç
DaĒĘtĘm sisteminde bir sorun olabilir.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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UYARI
Elektronik )ren Güç DaĒĘlĘmĘ (EBD)
Sistemi gösterge lambasĘ
Hem ABS Kem de El )reni ve )ren
HidroliĒi gösterge ĘĲĘklarĘ yandĘĒĘnda
fren sistemi normal olarak çalĘĲmaz ve
ani frenleme sĘrasĘnda beklenmeyen ve
teKlikeli bir durumla karĲĘlaĲabilirsiniz
Bu durumda KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz ve ani
frenden kaçĘnĘnĘz
AracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en
yakĘn HYU1DAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz

i

Bilgilendirme

Elektronik )ren Güç DaĒĘlĘmĘ (EBD)
Sistemi gösterge lambasĘ
$%6J|VWHUJHODPEDVÕ\DQÕNROGX÷X]DPDQ
YH\D $%6 YH (O )UHQL YH )UHQ +LGUROL÷L
6HYL\HVLJ|VWHUJHODPEDODUÕQÕQKHULNLVLGH
\DQÕN ROGX÷X ]DPDQ KÕ] J|VWHUJHVL YH\D
NLORPHWUHVD\DFÕYH\D\ROVD\DFÕoDOÕúPD\DELOLU$\UÕFD(36J|VWHUJHODPEDVÕ\DQDELOLUYHGLUHNVL\RQLoLQJHUHNHQJoD]DODELOLU
YH\DDUWDELOLU
%X GXUXPGD DUDFÕQÕ]Õ KLo YDNLW
ND\EHWPHGHQ HQ \DNÕQ +<81'$, \HWNLOL
VHUYLVLQGHLQFHOHWWLUPHQL]L|QHULUL]

04
Elektrik 'estekli
'ireksiyon E3S
gösterge lambasĘ

ArĘ]a *österge /ambasĘ
M,/

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU

ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- Elektrik destekli direksiyon sistemi
uyarĘ ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 3 saniye yandĘktan
sonra söner.
ś Elektrik destekli direksiyon sistemi ile
ilgili bir arĘza varsa.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- ArĘza gösterge ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 3 saniye
yandĘktan sonra söner.
ś Emisyon kontrol sistemi, motor veya
güç aktarma elemanlarĘnda arĘza
olduĒunda.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
ś ArĘza gösterge lambasĘ (MI/) yanarken
araç kullanĘmĘ sürüĲe ve veya yakĘt
tüketimine etki eden emisyon kontrol sisteminin Kasar görmesine neden
olabilir
ś Motor yaĒĘ eksikliĒinden dolayĘ geliĲmiĲ motor koruma sisteminin devreye girmesi durumunda motor gücü
kĘsĘtlanacaktĘr Böyle bir durum sĘk sĘk
tekrar ettiĒi takdirde ArĘza Gösterge
/ambasĘ yanacaktĘr

DÔKKAT
ArĘza Gösterge /ambasĘ (MI/) yanmaya
baĲlarsa motorun güç kaybĘna neden
olan katalitik konvertör KasarĘ gerçekleĲebilir
Bu durumda aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HYU1DAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz
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ìarM Sistemi gösterge
lambasĘ

Motor <aĒ BasĘncĘ
gösterge lambasĘ

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU

Alternatör veya elektrikli Ĳarj sistemi ile
ilgili bir arĘza olduĒu zaman.

Motor yaĒ basĘncĘ düĲük olduĒu zaman.

$OWHUQDW|UYH\DHOHNWULNOLúDUMVLVWHPL
LOHLOJLOLELUDUÕ]DYDUVD
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motoru kapatĘnĘz ve alternatör kayĘĲĘnĘn gevĲek veya kopuk olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
Alternatör kayĘĲĘ düzgün durumdaysa,
elektrik Ĳarj sisteminde bir problem
olabilir.
Bu durumda, aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HYUNDA, yetkili
servisinde incelettirmenizi öneririz.

0RWRU\D÷EDVÕQFÕGúNLVH
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motoru kapatĘnĘz ve yaĒ seviyesini
kontrol ediniz (DaKa fazla bilgi için
bölüm  daki ŕMotor YaĒĘŖ konusuna
bakĘnĘz) Seviye düĲükse, gerektiĒi
kadar yaĒ ilave ediniz.
YaĒ ilave ettikten sonra gösterge uyarĘ
lambasĘ K¡l¡ yanĘyorsa veya yaĒ bulamazsanĘz, aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HYUNDA, yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz.

i

Bilgilendirme

(NVLNPRWRU\D÷ÕYVQHGHQL\OH\D÷EDVÕQFÕ GúHUVH 0RWRU <D÷ %DVÕQFÕ J|VWHUJH
ODPEDVÕ \DQDU $\UÕFD PRWRU JFQ
NÕVÕWOD\DQ JHOLúPLú PRWRU NRUXPD VLVWHPL
GHYUH\HJLUHFHNWLU0RWRU\D÷ÕEDVÕQFÕQRUPDO GXUXPD JHOLQFH 0RWRU <D÷Õ %DVÕQFÕ
J|VWHUJHODPEDVÕV|QHFHNYHJHOLúPLúPRWRU
NRUXPDVLVWHPLNDSDQDFDNWÕU
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04
NOT
ś EĒer Motor YaĒ BasĘncĘ gösterge lambasĘ yandĘĒĘnda motor derKal durdurulmazsa ciddi Kasar oluĲabilir
ś Motor çalĘĲĘr durumdayken gösterge
lambasĘ sönmezse bu durum ciddi bir
motor KasarĘ veya arĘzasĘ olabileceĒine
iĲaret eder Bu durumda
1 En kĘsa zamanda emniyetli bir Ĳekilde aracĘnĘzĘ durdurunuz
2 Motoru kapatĘnĘz ve motor yaĒĘ
seviyesini kontrol ediniz YaĒ seviyesi düĲük ise uygun seviyeye
kadar yaĒĘ tamamlayĘnĘz
3 Motoru tekrar çalĘĲtĘrĘnĘz Motor
çalĘĲtĘktan sonra gösterge uyarĘ
lambasĘ Kala yanĘyorsa motoru
Kemen durdurunuz Bu durumda
aracĘ HYU1DAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz

'»Ĳ»k <akĘt SeYiyesi
*österge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU
YakĘt deposu tam boĲ seviyeye yakĘn. En
kĘsa zamanda yakĘt doldurunuz.

NOT
YakĘt Seviyesi DüĲük gösterge uyarĘ
lambasĘ yanĘk durumda veya yakĘt ŕŖ
iĲaretinin altĘndayken araç kullanĘlmasĘ
motorun düzensiz ateĲleme yapmasĘna
ve katalitik konvertör arĘzalarĘna yol
açar

Ana gösterge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
AĲaĒĘdaki sistemlerin KerKangi birinin
çalĘĲma Ĳeklinde bir arĘza olduĒunda:
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnda
arĘza varsa)
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin radarĘ engellenmiĲse varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ Sisteminin
arĘzasĘ varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ radarĘ
engellenmiĲse varsa)
- LED far arĘzasĘ varsa)
- Uzun )ar YardĘm sistemi arĘzasĘ varsa)
- Dur
Kalk )onksiyonlu AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici Kontrol Sistemi arĘzasĘ
varsa)
- Dur
Kalk )onksiyonlu AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici radarĘ engellenmiĲ varsa)
- Lastik BasĘncĘ Ôzleme Sistemi T3MS)
arĘzasĘ
UyarĘnĘn detaylarĘnĘ görmek için, LCD
ekrana bakĘnĘz.
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'»Ĳ»k /astik BasĘncĘ
gösterge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini bir kez ON
konumuna getiriniz.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra
söner.
ś Lastiklerden birinin veya daKa fazlasĘnĘn
basĘncĘ önemli ölçüde düĲük olduĒu
zaman DüĲük basĘnçlĘ lastiklerin
konumu, LCD ekranda görüntülenir).
DaKa fazla bilgi için 8 bölümdeki
/astik BasĘncĘ Ôzleme Sistemi (T3MS)
konusuna bakĘnĘz

%XJ|VWHUJHODPEDVÕDúD÷ÕGDNL
GXUXPGD\DNODúÕNVDQL\HER\XQFD
\DQÕSV|QGNWHQVRQUD$d,.NRQXPGDNDOÕUYH\D\DNODúÕNVDQL\HDUDOÕNODUOD$d,.YH.$3$/,NRQXPGD
\DQÕSV|QHU
ś T3MS ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda, aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HYUNDA, yetkili
servisinde incelettirmenizi öneririz.
DaKa fazla bilgi için 8 bölümdeki
/astik BasĘncĘ Ôzleme Sistemi (T3MS)
konusuna bakĘnĘz

UYARI
Güvenli DuruĲ
ś T3MS dĘĲ etkenler nedeniyle oluĲan
Ĳiddetli ve ani bir lastik KasarĘ için sizi
uyaramaz
ś Araçta KerKangi bir dengesizlik fark
ederseniz derKal ayaĒĘnĘzĘ gaz pedalĘndan çekiniz kademeli olarak Kafifçe
frene basĘnĘz ve yolun emniyetli bir
bölümüne yanaĲĘnĘz
4-16

Eg]o] Sistemi *3)
gösterge lambasĘ
Ben]inli motor
Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD
\DQDU
ś BirikmiĲ kurum belli bir miktara ulaĲtĘĒĘnda bu uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanar.
ś Bu gösterge lambasĘ yandĘktan sonra
ancak 80 km/sa üzerinde 30 dakikadan
uzun süre bir sürüĲ yapĘldĘĒĘnda
sönecektir 3. vites üzerinde 1500 a
4000 devir bandĘ aralĘĒĘnda).
UyarĘ ĘĲĘĒĘ yukarĘdaki Ĳartlar gerçekleĲtiĒi
Kalde yanĘp sönmeye devam ederse bu
kez LCD uyarĘ mesajĘ görüntülenecektir),
G3) sistemini HYUNDA, yetkili servisine
kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
G3) gösterge lambasĘ yanĘp sönerken
uzun süre sürmeye devam ederseniz
G3) sistemi Kasar görebilir ve yakĘt
tüketim durumu kötüleĲebilir

04
Elektronik 'enge
kontrol» ES& gösterge
lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- Elektronik Denge Kontrolü gösterge
ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 3 saniye yandĘktan sonra
söner.
ś ESC sistemi ile ilgili bir arĘza varsa.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOH\DQDU
V|QHU
ś ES3 sistemi çalĘĲĘyorken.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki
ŕElektronik Denge Kontrolü 3rogramĘ
(ES3)Ŗ konusuna bakĘnĘz

Elektronik 'enge
.ontrol» 3rogramĘ ES3
O)) gösterge lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- ESC O)) gösterge ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk 3 saniye
yanar ve sonra söner.
ś ES3 O)) düĒmesine basarak ES3
sistemini devreden çĘkarttĘĒĘnĘz zaman.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki
ŕElektronik Denge Kontrolü 3rogramĘ
(ES3)Ŗ konusuna bakĘnĘz

E&S S3O5T gösterge
lambasĘ Yarsa

(6&
63257

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś ESC S3ORT etkin Kale getirildiĒinde.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki
ŕElektronik Denge KontrolüŖ konusuna
bakĘnĘz

A8TO STO3 gösterge
lambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
Bu gösterge lambasĘ Ĳu nedenlerle yanar:
Motor, ,SG Rölantide dur/kalk) sisteminin
Rölanti duruĲ konumuna girdiĒi zaman.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOH\DQDU
V|QHU
Motor otomatik çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, gösterge
panelindeki AUTO STO3 göstergesi 5
saniye yanar söner.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki ŕISG
(Rölantide DurKalk) sistemiŖ konusuna
bakĘnĘz

i

Bilgilendirme

0RWRU ,6* VLVWHPL WDUDIÕQGDQ RWRPDWLN
oDOÕúWÕ÷ÕQGD ED]Õ X\DUÕ ODPEDODUÕ $%6
(6& (6& 2)) (36 YH\D (O IUHQL X\DUÕ
ODPEDVÕ ELUNDoVDQL\HLoLQ\DQDELOLU
%X GXUXP GúN DN YROWDMÕ QHGHQL\OH
ROXU 6LVWHPLQL]GH DUÕ]D ROGX÷X DQODPÕQD
JHOPH]
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Ômmobili]er gösterge
lambasĘ akĘllĘ
anaKtarsĘ] Yarsa

,mmobili]er gösterge
lambasĘ akĘllĘ anaKtarlĘ
Yarsa

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU

%XJ|VWHUJHODPEDVÕDúD÷ÕGDNLNRúXOGDVDQL\HER\XQFD\DQDU

ś Araç kontak anaKtarĘ ON konumundayken anaKtardaki immobilizer kodunu
algĘladĘĒĘnda yanar.
- Bu sĘrada motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.
- Motor çalĘĲtĘktan sonra gösterge
lambasĘ söner.

ś Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
ACC konumunda veya AÇ,K iken,
aracĘnĘz akĘllĘ anaKtarĘn aracĘn içinde
olduĒunu algĘladĘĒĘnda.
- Bu sĘrada motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.
- Motor çalĘĲtĘktan sonra gösterge
lambasĘ söner.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOH\DQDU
V|QHU
ś Ômmobilizer sistemi ile ilgili bir arĘza
olduĒu zaman yanĘp söner.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕELUNDoVDQL\HOL÷LQH\DQÕSV|QHU
ś AkĘllĘ anaKtar araç içinde olmadĘĒĘnda.
- Bu durumda motoru çalĘĲtĘramazsĘnĘz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕVDQL\HOL÷LQH
\DQDUYHV|QHU
ś AkĘllĘ anaKtar aracĘn içinde ise ve
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
ON konumundaysa, fakat araç akĘllĘ
anaKtarĘ algĘlayamĘyorsa.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOH\DQDU
V|QHU
ś Ômmobilizer sistemi ile ilgili bir arĘza
olduĒu zaman yanĘp söner.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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04
Sinyal /ambasĘ gösterge
lambasĘ

8]un )ar <arGĘmĘ
gösterge lambasĘ
Yarsa

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOH\DQDU
V|QHU

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU

ś DönüĲ sinyalini yaktĘĒĘnĘzda yanĘp
söner.

AydĘnlatma svici OTOMATÔK konumda
iken, uzun farlar açĘksa.
AracĘnĘz yaklaĲan veya önünde bulunan
bir araç algĘlarsa, Uzun )ar YardĘmĘ
otomatik olarak uzun fardan kĘsa fara
geçer.

EĒer aĲaĒĘdaki durumlardan birisi oluĲursa, dönüĲ sinyal sisteminde bir arĘza
olabilir.
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ yanar,
fakat yanĘp sönmezse
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ KĘzlĘ
KĘzlĘ yanĘp sönerse
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ Kiç
yanmazsa
Bu durumlardan KerKangi biri meydana
gelirse, aracĘn HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan gözden geçirilmesini öneririz.

'»Ĳ»k )ar gösterge
lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
)arlar açĘk olduĒu zaman.

DaKa fazla bilgi için Bölüm 5Ŕteki ŕUzun
)ar YardĘmĘ (HBA)Ŗ konusuna bakĘnĘz

,ĲĘk AÇ,. gösterge
lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
Arka lambalar açĘldĘĒĘ zaman yanar.

n Sis gösterge lambasĘ
Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
Ön sis farĘ AÇ,K iken yanar.

8]un )ar gösterge
lambasĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś )arlar açĘk ve uzun Kuzme konumunda
olduĒu zaman.
ś Uzun Kuzme farlarĘnĘ kĘsa süreli yakmak
selektör yapmak) için sinyal kolu
çekildiĒinde.

Arka Sis gösterge
lambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
Arka sis farĘ AÇ,K iken yanar.
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n taraI emniyeti uyarĘ
lambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesini bir kez ON
konumuna getiriniz.
- Ön taraf emniyeti gösterge lambasĘ
yaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ arĘzasĘ
olduĒunda.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  deki ŕÖn
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ()CA)Ŗ
konusuna bakĘnĘz

ìerit Emniyeti gösterge
lambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś >YeĲil@ )onksiyon çalĘĲma koĲullarĘ
yerine getirildiĒinde.
ś >Beyaz@ )onksiyon çalĘĲma koĲullarĘ
yerine getirilmediĒinde.
ś >SarĘ@ ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ arĘzasĘ
olduĒunda.
Bu durumda, aracĘ HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ (/KA) konusuna bakĘnĘz
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+Ę] Sabitleyici gösterge
lambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś HĘz Sabitleyici devrede iken.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  deki HĘz
Sabitleyici Kontrol Sistemi (CC) konusuna bakĘnĘz

S3O5T MoGu *österge
/ambasĘ Yarsa
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś SürüĲ modu olarak S3ORT modunu
seçtiĒinizde yanar.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  daki SürüĲ
Modu Entegre Kontrol Sistemi konusuna bakĘnĘz

SMA5T MoGu *österge
/ambasĘ Yarsa

60$57

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś SürüĲ modu olarak SMART modunu
seçtiĒinizde yanar.
DaKa fazla bilgi için Bölüm 5 teki SürüĲ
Modu Entegre Kontrol Sistemi konusuna bakĘnĘz

04
/CD ekran mesajlarĘ

E&O MoGu *österge
/ambasĘ Yarsa

AnaKtar araç içerisinGe GeĒil
AkĘllĘ anaKtar sistemi için

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś SürüĲ modu olarak ŕECOŖ modunu seçtiĒinizde yanar.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  daki SürüĲ
Modu Entegre Kontrol Sistemi konusuna bakĘnĘz

&8STOM MoGu
*österge /ambasĘ
Yarsa

AkĘllĘ anaKtar aracĘn içinde yok iken, ACC
veya ON konumunda kapĘ açĘldĘĒĘnda veya
kapandĘĒĘnda bu uyarĘ mesajĘ görünür.
AkĘllĘ anaKtar araç içinde olmadĘĒĘnda
kapĘlarĘ kapattĘĒĘnĘzda uyarĘ sesi duyulur.
AracĘ çalĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman akĘllĘ anaKtarĘ
daima yanĘnĘzda bulundurunuz.

AnaKtar algĘlanmaGĘ
akĘllĘ anaKtar sistemi için
&86720

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH
\DQDU
ś SürüĲ modu olarak ŕCUSTOMŖ modunu
seçtiĒinizde yanar.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  daki SürüĲ
Modu Entegre Kontrol Sistemi konusuna bakĘnĘz

Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda, AkĘllĘ anaKtar algĘlanmadĘysa
bu uyarĘ mesajĘ görünür.

ŕSTA5T G»Ēmesine anaKtarla basĘn
akĘllĘ anaKtar sistemi için
AnaKtar algĘlanmadĘ mesajĘ gösterilirken, Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine basarsanĘz, bu uyarĘ mesajĘ görüntülenir.
Bu defa, immobilizer göstergesi yanĘp
söner.

AnaKtar 3ili =ayĘI
akĘllĘ anaKtar sistemi için
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
KA3AL, konuma geldiĒinde akĘllĘ anaKtarĘn pili boĲalmĘĲ ise, bu uyarĘ mesajĘ
görüntülenir.
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Motoru çalĘĲt için Iren peGalĘna
basĘn akĘllĘ anaKtar sistemli Ye
Otomatik Ĳan]ĘmanlĘçiIt kaYramalĘ
Ĳan]ĘmanlĘ araçlarGa
)ren pedalĘna basmadan düĒmeye
peĲ peĲe basĘlarak, Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesi ACC konumuna 2
defa gelirse, bu uyarĘ mesajĘ görünür.
AracĘ, fren pedalĘna basarak çalĘĲtĘrabilirsiniz.

Motoru çalĘĲtĘrmak için N
konumuna alĘn
akĘllĘ anaKtar sistemi Ye otomatik
Ĳan]ĘmanlĘçiIt kaYramalĘ
Ĳan]ĘmanlĘ araçlarGa
Vites geçiĲ düĒmesi park konumunda 3
3ark) veya N Nötr) konumunda deĒilken
motoru çalĘĲtĘrmak istediĒinizde, bu uyarĘ
mesajĘ görünür.

i

Bilgilendirme

Motoru çalĘĲt için GebriyaM peGalĘna
basĘn akĘllĘ anaKtar sistemi Ye G»]
Ĳan]Ęman için

9LWHV 1 %Rú  NRQXPXQGD\NHQ PRWRUX
oDOÕúWÕUDELOLUVLQL]

Debriyaj pedalĘna basmadan düĒmeye
peĲ peĲe basĘlarak Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesi ACC konumuna 2
defa gelirse, bu uyarĘ mesajĘ görünür.
Motoru çalĘĲtĘrmak için debriyaj pedalĘna
basĘnĘz.

B5A.E S:,T&+ sigortasĘnĘ kontrol
eGin akĘllĘ anaKtar sistemi Ye
otomatik Ĳan]ĘmanlĘçiIt kaYramalĘ
Ĳan]ĘmanlĘ araçlarGa

STA5T G»Ēmesine tekrar basĘn
akĘllĘ anaKtar sistemi için
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda, aracĘ çalĘĲtĘramĘyorsanĘz bu
mesaj görüntülenir.
Bu mesajĘ aldĘĒĘnĘzda, Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesine tekrar basarak
motoru çalĘĲtĘrmayĘ deneyiniz
EĒer Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda uyarĘ mesajĘ görünüyorsa, aracĘnĘzĘ HYUNDA, yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettirmenizi
öneririz.
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)ren müĲiri sigortasĘ yanmĘĲ ise, bu uyarĘ
mesajĘ görüntülenir.
SigortayĘ yenisiyle deĒiĲtirmelisiniz.
EĒer mümkün deĒilse, kontak anaKtarĘ
ACC konumunda iken Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma DüĒmesine 10 saniye basarak,
motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.

04
.apĘ .aput BagaM .apaĒĘ açĘk
göstergesi

AyGĘnlatma moGu

OBC3040017TU
OBC3040012

Bu uyarĘ, açĘk kalan kapĘ, motor kaputu
veya bagaj kapaĒĘ olduĒunda gösterilir.
UyarĘ, Kangi kapĘnĘn açĘk olduĒunu
ekranda gösterir.

Bu gösterge, aydĘnlatma kontrolü kullanĘlarak Kangi dĘĲ lambanĘn seçildiĒini
gösterir.

Silecek moGu

DÔKKAT
AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce kapĘ
kaputbagajĘn tamamen kapalĘ olduĒundan emin olmalĘsĘnĘz AyrĘca gösterge panelinde kapĘkaputbagaj açĘk
gösterge lambasĘ veya mesajĘ görüntülenmediĒinden emin olunuz

OBC3040018TU

Bu gösterge, Kangi silecek KĘzĘnĘn seçildiĒini gösterir.

SÔ*O5TA ìA/TE5ÔNÔ açĘn
Direksiyon simidinin altĘndaki sigorta
kutusunda bulunan sigorta Ĳalteri KA3AL,
ise, bu uyarĘ mesajĘ görünür.
Sigorta Ĳalterini açmalĘsĘnĘz.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki
ŕSigortalarŖ konusuna bakĘnĘz
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'»Ĳ»k basĘnç

'»Ĳ»k motor yaĒĘ Yarsa

Bu uyarĘ mesajĘ lastik basĘncĘ düĲük
olduĒunda görüntülenir. Araçtaki ilgili
lastik aydĘnlatĘlarak gösterilir.

Motor yaĒ seviyesinin kontrol edilmesi
gerektiĒi zaman bu uyarĘ mesajĘ görüntülenir.
Bu uyarĘ mesajĘ görüntülenirse, motor
yaĒĘ seviyesini mümkün olan en kĘsa
sürede kontrol ediniz ve gerekirse motor
yaĒĘ ekleyiniz.
Bir Kuni kullanarak önerilen yaĒĘ yavaĲça
doldurunuz.
YalnĘzca belirlenmiĲ olan motor yaĒĘnĘ
kullanĘnĘz. Bölüm 2Ŕdeki ŕÖnerilen yaĒlar
ve kapasitelerŖ konusuna bakĘnĘz.)
Motor yaĒĘnĘ fazla doldurmayĘnĘz. YaĒ
seviyesinin seviye çubuĒundaki ) dolu)
iĲaretinin üzerinde olmamasĘnĘ saĒlayĘnĘz.

ONX4E040019

DaKa fazla bilgi için 8 bölümdeki
/astik BasĘncĘ Ôzleme Sistemi (T3MS)
konusuna bakĘnĘz

'ireksiyon ĘsĘtmasĘ kapatĘlGĘ
Yarsa
,sĘtmalĘ direksiyon simidi sistemi, ĘsĘtma
sistemi açĘldĘktan yaklaĲĘk 30 dakika
sonra otomatik olarak kapanĘr ve bu uyarĘ
mesajĘ yanar.
DaKa fazla detay için 5 bölümdeki
IsĘtmalĘ Direksiyon Simidi konusuna
bakĘnĘz

'»Ĳ»k yakĘt
Bu uyarĘ mesajĘ yakĘt tankĘnda neredeyse
Kiç yakĘt kalmadĘĒĘnda görüntülenir.
Bu mesaj görüntülendiĒinde, gösterge
panelinde düĲük yakĘt seviyesi gösterge
ĘĲĘĒĘ görüntülenir.
Bu durumda mümkün olan en kĘsa sürede
en yakĘn akaryakĘt istasyonuna gitmeniz
ve yakĘt doldurmanĘz önerilir.
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NOT
Mesaj motor yaĒĘ ilave edildikten ve
motor ĘsĘndĘktan sonra yaklaĲĘk 5
kma1 km yol aldĘktan sonra da sürekli
olarak görünmeye devam ederse sistemin kontrol edilmesi için aracĘnĘzĘ en
yakĘn HYU1DAI yetkili servisine götürmenizi öneririz

04
Motor aĲĘrĘ ĘsĘnmĘĲ
Yarsa
Bu uyarĘ mesajĘ, motor soĒutma suyu
sĘcaklĘĒĘ 120rC den fazla olduĒunda
görüntülenir. Bunun anlamĘ, motor aĲĘrĘ
ĘsĘnmĘĲ ve Kasar görebilir demektir.
AracĘnĘz Kararet yapmĘĲsa 8 bölümdeki
ŕHararetŖ konusuna bakĘnĘz

)ar .ontrol» Yarsa
Bu uyarĘ mesajĘ farlar düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir.
Buna ek olarak, belirli bir lamba dönüĲ
sinyal lambasĘ vb.) düzgün çalĘĲmĘyorsa,
ilgili lambaya dönüĲ sinyal lambasĘ vb.)
dair uyarĘ mesajĘ görüntülenir. KarĲĘlĘk
gelen ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

)ren lambasĘnĘ kontrol eGin Yarsa
Bu uyarĘ mesajĘ fren lambalarĘ düzgün
çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir. Ampulün
deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

AktiI KaYa klapesi sisteminin
kontrol» Yarsa
Bu mesaj aĲaĒĘdaki durumlarda
görüntülenir:
- Aktüator kapaĒĘnda bir arĘza varsa
- Aktüatör Kava klapesi kontrolöründe bir
arĘza var
- Hava klapesi açĘlmĘyor
YukarĘdaki tüm koĲullar giderildiĒinde,
uyarĘ ortadan kalkar.
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L&' EK5ANI ǣA TÔ3ÔǤ
/CD ekran kontrolü

OBC3050050

LCD ekran modlarĘ, kumanda düĒmeleri kullanĘlarak deĒiĲtirilebilir.
DüĒme

)onksiyon
ModlarĘ deĒiĲtiren MODE düĒmesi

,
OK
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ÖĒeleri deĒiĲtiren MOVE düĒmesi
Seçilen maddeyi ayarlayan veya sĘfĘrlayan SELECT/RESET düĒmesi

04
/CD ekranĘ modlarĘ
Modlar

Sembol

AçĘklama

Yol BilgisayarĘ

Bu mod, yol sayacĘ, yakĘt tüketimi vs. gibi sürüĲ bilgilerini gösterir.
DaKa fazla bilgi için, bu bölümdeki Yol BilgisayarĘ konusuna
bakĘnĘz.

AnlĘk
Yol Tarifi
TBT)

Bu mod, navigasyon durumunu gösterir.

SürüĲ
yardĘmĘ

- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü
- Sürücü Dikkati UyarĘsĘ
- AkĘllĘ HĘz Limitleyici UyarĘsĘ

KullanĘcĘ
AyarlarĘ

Bu modda, kapĘlarĘn, lambalarĘn vs. ayarlarĘnĘ deĒiĲtirebilirsiniz.

UyarĘ

- Bu mod arĘzalar ile ilgili uyarĘ mesajlarĘnĘ görüntüler
- Lastik Kava basĘncĘ bilgisi

SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir
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<ol bilgisayarĘ moGu

AnlĘk <ol TariIi TBT grubu

OBC3040019TU

OCN7060149

Yol bilgisayarĘ modu, yakĘt tüketimi,
kilometre sayacĘ bilgisi ve araç KĘzĘ gibi
aracĘn sürüĲ parametreleriyle ilgili bilgileri
görüntüler.

Bu grup, navigasyon durumunu gösterir.

DaKa fazla bilgi için bu bölümdeki Yol
BilgisayarĘ konusuna bakĘnĘz
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04
S»r»Ĳ <arGĘmĘ moGu

Ana uyarĘ

OBC3070041

6&&,6/$
Bu mod AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, AkĘllĘ HĘz
Limitleyicisi nin durumunu gösterir.
DaKa fazla ayrĘntĘ için Ker bir sistemle
ilgili bölüm Ŕdeki bilgilere bakĘnĘz

OBC3070068TU

6UF'LNNDWL8\DUÕ6LVWHPL
YDUVD
Bu grupta, Sürücü Dikkati UyarĘsĘyla iliĲkili
bilgiler görüntülenir.
DaKa fazla detay için  bölümdeki
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) konusuna bakĘnĘz

OBC3050126TU

Bu gösterge lambasĘ sürücüye aĲaĒĘdaki
durumlar KakkĘnda bilgi verir.
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnda
arĘza varsa)
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin radarĘ engellenmiĲse varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ Sisteminin
arĘzasĘ varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ radarĘ
engellenmiĲse varsa)
- Lamba arĘzasĘ varsa)
- Uzun )ar YardĘm sistemi arĘzasĘ varsa)
- Dur
Kalk )onksiyonlu AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici Kontrol Sistemi arĘzasĘ varsa)
- Lastik BasĘncĘ Ôzleme Sistemi arĘzasĘ
varsa)
YukarĘdaki uyarĘ durumlarĘndan bir
veya daKa fazlasĘ meydana gelirse, Ana
gösterge lambasĘ yanar.
Bu esnada, LCD ekranda KullanĘcĘ AyarlarĘ
) arkasĘndan bir Ana UyarĘ
simgesinin
) görünür.
simgesi
UyarĘ durumu çözülürse, ana gösterge
uyarĘ lambasĘ kapanacak ve Ana UyarĘ
simgesi kaybolacaktĘr.
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KullanĘcĘ ayarlarĘ modu (varsa)

/DVWLNEDVÕQFÕ

Bu modda, gösterge panelinin, kapĘlarĘn,
lambalarĘn vs. ayarlarĘnĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
1. Sürücü yardĘmĘ
2. Gösterge Paneli
3. AydĘnlatma
4. KapĘ
5. Konfor Özellikleri
6. Birimler
7. Dil
8. SĘfĘrlama

Bu mod, Lastik BasĘncĘ ile ilgili bilgileri
görüntüler.

SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan
donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir

ONX4E040023

DaKa fazla bilgi için 8 bölümdeki /astik
BasĘnç Göstergesi (T3MS) konusuna
bakĘnĘz

$\DUODUÕ3 \HDOGÕNWDQVRQUDGH÷LúWLULQ$\DUODUÕHOIUHQLQLoHNWLNWHQVRQUD
GH÷LúWLULQ
Bu uyarĘ mesajĘ, sürüĲ esnasĘnda KullanĘcĘ
AyarlarĘ modundan bir öĒeyi seçmeyi
denerseniz ekranda görünür.
ś Otomatik vites / AkĘllĘ deĒiĲken manuel
ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için, aracĘ park edip el
frenini çekerek ve vites kolunu P Park)
konumuna getirdikten sonra KullanĘcĘ
AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.
ś Düz ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için, el frenini çektikten
sonra KullanĘcĘ AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.

+Õ]OÕNÕODYX] <DUGÕP
Bu mod, KullanĘcĘ AyarlarĘ modundaki
sistemler için KĘzlĘ kĘlavuzlarĘ gösterir.
Bir konu seçip OK tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
Her sistem ile ilgili daKa fazla bilgi için
bu TanĘtma ve Kullanma KĘlavuzuna
bakĘnĘz
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6UF<DUGÕPÕ
Özellikler

AçĘklama
Otomatik otoyol KĘz kontrolü

Otomatik otoyol KĘz kontrolünü etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak
Konfor Özellikleri için.
DaKa fazla bilgi için Bölüm  deki 1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
konusuna bakĘnĘz

HĘz limiti

HĘz Limiti fonksiyonunu ayarlamak için.
ś HĘz limiti toleransĘ
ś HĘz limitleme yardĘmcĘsĘ
ś SL: HĘz Limiti UyarĘsĘ)
ś KapalĘ
DaKa fazla detay için  bölümdeki AkĘllĘ HĘz /imitleyicisi (IS/:)
sistemi kĘsmĘna bakĘnĘz

UyarĘ
zamanlamasĘ

Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ zamanlamasĘnĘ ayarlamak için.
ś Normal / Geç

UyarĘ ses düzeyi

Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ sesini ayarlamak için.
ś Yüksek / Orta / DüĲük / KapalĘ

Sürücü Dikkati
UyarĘ DA:)
Sistemi

SürüĲ emniyeti

ìerit GüvenliĒi

Kör Nokta
Emniyeti

ś Öndeki Araç KalkĘĲ UyarĘsĘ
Öndeki aracĘn kalkĘĲ uyarĘsĘ modunu açmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
ś Dikkatsiz sürüĲ uyarĘsĘ
Sürücü Dikkati UyarĘsĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa fazla detay için  bölümdeki Sürücü Dikkati UyarĘ (DA:)
Sistemi konusuna bakĘnĘz
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ fonksiyonunu ayarlamak için.
ś Aktif YardĘm
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa fazla detay için  bölümdeki Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
()CA) konusuna bakĘnĘz
ìerit Takip YardĘmĘnĘn fonksiyonunu ayarlamak için kullanĘnĘz.
ś ìerit Takip YardĘmĘ
ś ìerit DeĒiĲtirme UyarĘsĘ
ś KapalĘ
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki ìerit Takip YardĘmĘ (/KA)
konusuna bakĘnĘz
Kör Nokta Görüntüleme Monitörü nü etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ
bĘrakmak için
ś Etkin asistan
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki Kör 1okta Görüntüleme monitörü
(BVM) kĘsmĘna bakĘnĘz
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Özellikler

Park güvenliĒi

AçĘklama
ś Park mesafe uyarĘsĘnĘ otomatik açma
DaKa fazla detay için  bölümdeki ÖnArka 3ark Mesafesi UyarĘsĘ
(3D:) sistemi konusuna bakĘnĘz
ś Arka Çapraz-Trafik Emniyeti
Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ fonksiyonunu
etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmĘ (RCCA) kĘsmĘna bakĘnĘz

K SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir

*|VWHUJHSDQHOL
Özellikler

YakĘt Tüketimi
Otomatik
SĘfĘrlama

AçĘklama
ś Araç yeniden çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra
ś YakĘt dolumundan sonra
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
DaKa fazla bilgi için bu bölümdeki Yol BilgisayarĘ konusuna bakĘnĘz
ś KapalĘ
ś SürüĲ sĘrasĘnda
ś YakĘt dolumundan sonra
DaKa fazla bilgi için bu bölümdeki Yol BilgisayarĘ konusuna bakĘnĘz

Silecek/
AydĘnlatma
EkranĘ

Silecek/ AydĘnlatma modunu etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak
için. EtkinleĲtirildiĒinde, LCD ekranĘ, modu Ker deĒiĲtirdiĒinizde seçili
Silecek/AydĘnlatma modunu gösterir.

Trafik iĲaretleri

Görüntülenen trafik iĲaretlerini ayarlamak için.

Buzlu yol uyarĘsĘ

Buzlu yol uyarĘsĘ iĲlevini devreye sokmak veya çĘkarmak için kullanĘlĘr.

HoĲgeldiniz sesi

HoĲgeldiniz Sesini devreye almak veya devreden çĘkarmak için.

Tema seçimi

Gösterge paneli için tema seçebilirsiniz.
ś B Tipi Gösterge Paneli :
SürüĲ Modu ile / Tema A / Tema B / Tema C / Tema D

YakĘt Tüketimi
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$\GÕQODWPD
Özellikler
AydĘnlatma
Tek DokunuĲlu
Sinyal
Ortam ĘĲĘĒĘ
aydĘnlatmasĘ
HBA Uzun )ar
YardĘmĘ)

AçĘklama
AydĘnlatma düzeyini ayarlamak için.
ś Seviye 1a20
ś KapalĘ: Tek dokunuĲlu dönüĲ sinyali fonksiyonu devreden çĘkar.
ś 3, 5, 7 kez yanĘp söner : DönüĲ sinyal kolu Kafifçe Kareket ettirildiĒinde,
dönüĲ sinyali göstergesi 3, 5 veya 7 defa yanĘp söner.
DaKa fazla bilgi için 5 bölümdeki ŕAydĘnlatmaŖ konusuna bakĘnĘz
ś KapalĘ
ś Seviye 1/2/3/4
Uzun )ar YardĘmĘnĘ çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için.
DaKa fazla bilgi için Bölüm 5Ŕteki ŕUzun )ar YardĘmĘ (HBA)Ŗ konusuna
bakĘnĘz

K SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir

.DSÕ
Özellikler

Otomatik
Kilitleme

Otomatik Kilit
açma

AçĘklama
ś Vitese Göre Devreye Girme: Vites geçiĲ düĒmesi, P Park) konumundan
R Geri), N BoĲ) veya D Ôleri) konumuna takĘlĘrsa, tüm kapĘlar otomatik
olarak kilitlenir. yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
ś HĘza Göre Devreye Girme: AracĘn KĘzĘ 15km/saat deĒerini aĲĘnca, tüm
kapĘlar otomatik olarak kilitlenir.
ś KapalĘ: Otomatik kapĘ kilitleme iĲlemi devreden çĘkacaktĘr.
ś Vites P de iken: Vites düĒmesi P Park) konumuna getirilirse,
tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr. yalnĘzca motor çalĘĲĘr
durumdayken.)
ś AnaKtar çĘkĘnca /araç kapalĘysa: Kontak anaKtarĘ kontaktan
çĘkarĘldĘĒĘnda veya Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma DüĒmesi O))
konumuna ayarlandĘĒĘnda tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr.
ś KapalĘ: Otomatik kapĘ kilit açma iĲlemi iptal edilecektir.

4-33

Gösterge Paneli

.RQIRUg]HOOLNOHUL
AçĘklama
Arka Koltuk Yolcu AlarmĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
Arka yolcu
DaKa fazla bilgi için 5 bölümdeki Arka Koltuk Yolcu AlarmĘ (R2A)
uyarĘsĘ
sistemi konusuna bakĘnĘz
ś KapĘ kilidi açĘldĘĒĘnda: KapĘ kilitleri açĘldĘĒĘnda, dĘĲ dikiz aynalarĘ
otomatik açĘlĘr.
ś Sürücü araca yaklaĲĘnca: AkĘllĘ anaKtarla araca yaklaĲĘldĘĒĘnda, dĘĲ dikiz
KarĲĘlama aynasĘ aynalarĘ otomatik açĘlĘr.
DaKa fazla bilgi için 5 bölümdeki HoĲgeldiniz Sistemi konusuna
bakĘnĘz
Ön koltuktaki kablosuz Ĳarj sistemini etkinleĲtirme ve devre dĘĲĘ bĘrakma.
Kablosuz ìarj
DaKa fazla bilgi için 5 bölümdeki Kablosuz cep telefonu Ĳarj sistemi
Sistemi
konusuna bakĘnĘz
Otomatik Arka SileceĒi etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
Ön silecek çalĘĲĘrken, vites geçiĲ düĒmesini D den R konumuna
Otomatik Arka
getirirseniz, arka silecek otomatik olarak çalĘĲĘr.
Silecek R de)
Sonra, vites geçiĲ düĒmesini R den D konumuna getirirseniz, arka
silecek durur.
GeliĲmiĲ KĘrsĘzlĘk GeliĲmiĲ HĘrsĘzlĘk Önleme fonksiyonunu etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ
bĘrakmak için.
önleme
AracĘ Otomatik Kapatma fonksiyonunu etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ
AracĘ otomatik
bĘrakmak.
kapatma
ś BakĘm aralĘklarĘ
BakĘm AralĘklarĘ fonksiyonunu çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
ś BakĘm AralĘĒĘ AyarĘ
BakĘm aralĘklarĘ BakĘm aralĘklarĘ menüsü etkinleĲtirilmiĲ ise, zamanĘ ve mesafeyi
ayarlayabilirsiniz.
ś SĘfĘrlama iĲlemi
BakĘm aralĘklarĘnĘn sĘfĘrlanmasĘ
Özellikler

i

Bilgilendirme

%DNÕPDUDOÕ÷ÕPHQVQNXOODQPDNLoLQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQHGDQÕúPDQÕ]Õ|QHULUL]
%DNÕP DUDOÕNODUÕ PHQV HWNLQOHúWLULOPLú YH ]DPDQ LOH PHVDIH D\DUODQPÕú LVH DúD÷ÕGDNL
GXUXPODUODLOJLOLPHVDMODUDUDoKHUoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDJ|UQWOHQLU
 %DNÕP ]DPDQÕ 6UF\ EDNÕP ]DPDQÕ LoLQ NDODQ PHVDIH YH JQ VD\ÕVÕ KDNNÕQGD
ELOJLOHQGLUPHNLoLQJ|UQWOHQLU
 %DNÕPJHUHNOL%DNÕPLoLQD\DUODQDQPHVDIHYHJQVD\ÕVÕQDXODúÕOGÕNWDQYH\DEXVD\Õ
JHoLOGLNWHQVRQUDJ|UQWOHQLU

i

Bilgilendirme

$úD÷ÕGDNLGXUXPODUGDQKHUKDQJLELULRUWD\DoÕNDUVDEDNÕP\DSÕODFDNNLORPHWUHGXUXPX
YHJQVD\ÕVÕ\DQOÕúRODELOLU
$NNDEORVXED÷OÕGH÷LOVH
$NERúDOPÕúLVH
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04
%LULPOHU
AçĘklama

Özellikler
HĘz ünitesi

HĘz birimini seçme. km/K, MPH)

SĘcaklĘk birimi

SĘcaklĘk birimini seçmek için. rC, r))

YakĘt Tüketimi
Birimi

YakĘt tüketimi birimini seçmek için kullanĘlĘr. km/L, L/100km, MPG)

Lastik basĘnç
birimi

Lastik basĘnç birimini seçmek için. psi, kPa, bar)

'LO YDUVD
AçĘklama

Özellikler
Dili seçiniz.

Dil

6ÕIÕUODPDLúOHPL
Özellikler
SĘfĘrlama iĲlemi

AçĘklama
Menüleri KullanĘcĘ AyarlarĘ Modunda sĘfĘrlayabilirsiniz. Dil ve bakĘm
aralĘĒĘ dĘĲĘnda, KullanĘcĘ AyarlarĘ Modundaki tüm menüler fabrika
ayarlarĘna sĘfĘrlanabilir.
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Yol bilgisayarĘ
Yol bilgisayarĘ, sürüĲle ilgili bilgileri
görüntüleyen bir mikrobilgisayar kumandalĘ sürücü bilgi sistemidir.

i

Bilgilendirme

(÷HUDNED÷ODQWÕVÕNHVLOLUVH\ROELOJLVD\DUÕQD ND\GHGLOHQ ED]Õ VUú ELOJLOHUL |UQH÷LQ2UWDODPD$UDo+Õ]Õ VÕIÕUODQÕU
OBC3050050

<olculuk moGlarĘ
YakĘt Tüketimi
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś AnlĘk YakĘt Tüketimi

Yolculuk modunu deĒiĲtirmek için, direk düĒmesiyon simidi üzerindeki  ,
sini çeviriniz.

<akĘt t»ketimi

Toplam Bilgi
ś SeyaKat kilometre sayacĘ
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś Geçen süre

SürüĲ Bilgisi
ś SeyaKat kilometre sayacĘ
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś Geçen süre

Auto stop varsa)

Dijital Kilometre SayacĘ
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OBC3040021TU

2UWDODPD<DNÕW7NHWLPL 
ś Ortalama yakĘt tüketimi, ortalama yakĘt
tüketiminin son sĘfĘrlanmasĘndan sonra
tüketilen yakĘttan ve toplam kat edilen
mesafe üzerinden KesaplanĘr.
ś Ortalama yakĘt tüketimi otomatik olarak
veya elle sĘfĘrlanabilir.

04
Manuel sĘIĘrlama
Ortalama yakĘt tüketimini manuel olarak
silmek için, ekranda ortalama yakĘt tüketimi görüntülendiĒi zaman, direksiyon
simidindeki >OK@ düĒmesine 1 saniyeden
uzun basĘnĘz.

Toplam Bilgi EkranĘ
 A Tipi

Otomatik sĘIĘrlama
YakĘt aldĘktan sonra, ortalama yakĘt tüketimini otomatik olarak sĘfĘrlamak için, LCD
ekrandaki KullanĘcĘ AyarlarĘ menüsünde YakĘt Tüketimi Otomatik SĘfĘrlama
modunu seçiniz.
- Kontak açĘldĘktan sonra: Motorun
KAPANMAS,NDAN 4 saat sonra ortalama yakĘt tüketim otomatik olarak sĘfĘrlanĘr.
- YakĘt dolumundan sonra: 6 litre veya
daKa fazla yakĘt ikmalinden sonra,
aracĘn KĘzĘ 1 km/saati aĲarsa, ortalama
yakĘt tüketimi otomatik olarak sĘfĘrlanĘr.

i

Bilgilendirme

0RWRU dDOÕúWÕUPD'XUGXUPD G÷PHVL
21 NRQXPXQD JHOGLNWHQ VRQUD DUDo 
PHWUHGHQ GDKD D] JLGHUVH RUWDODPD \DNÕW
WNHWLPLWDPGR÷UXROPD\DELOLU

OBC3040022TU

 B Tipi

OBC3040023TU

Bu mesaj, toplam yol mesafesi 1), ortalama yakĘt tüketimi 2) ve toplam sürüĲ
süresini 3) gösterir.

AnlĘk <akĘt T»ketimi 
ś Bu modda, araç KĘzĘ 10 km/saatten
fazla olduĒunda, son birkaç saniye sĘrasĘndaki anlĘk yakĘt tüketimi gösterilir.
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Bilgiler, son sĘfĘrlamadan baĲlayarak bir
araya getirilir.
Bilgileri manuel olarak sĘfĘrlamak için,
toplam sürüĲ bilgisini görüntülerken
TAMAM butonunu basĘlĘ tutunuz. Yol
uzunluĒu, ortalama yakĘt tüketimi ve
toplam sürüĲ zamanĘ aynĘ anda sĘfĘrlanĘr.
Motor Kala çalĘĲĘrken toplam sürüĲ bilgisi
Kesaplanmaya devam eder örneĒin araç
trafikteyken veya kĘrmĘzĘ ĘĲĘkta durduĒunda.).

i

Bilgilendirme

S»r»Ĳ Bilgisi ekranĘ
 A Tipi

OBC3040025TU

 B Tipi

%LU VUú G|QJVQQ KHVDSODQDELOPHVL
LoLQDUDoHQD]PHWUH\RONDWHWPHOLGLU

OBC3040026TU

Bu mesaj, toplam yol mesafesi 1), ortalama yakĘt tüketimi 2) ve toplam sürüĲ
süresini 3) gösterir.
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04
Bu bilgiler Ker kontak açĘlĘĲ-kapanĘĲĘndan
sonra kombine edilir. Bununla birlikte,
motor 4 saatten uzun veya daKa fazla bir
süre KAPAL, konumda iken SürüĲ Bilgisi
ekranĘ sĘfĘrlanĘr.
Bilgileri manuel olarak sĘfĘrlamak için,
sürüĲ bilgisini görüntülerken TAMAM
butonuna basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz. Yol
uzunluĒu, ortalama yakĘt tüketimi ve
toplam sürüĲ zamanĘ aynĘ anda sĘfĘrlanĘr.
Motor Kala çalĘĲĘrken sürüĲ bilgisi Kesaplanmaya devam eder örneĒin araç trafikteyken veya kĘrmĘzĘ ĘĲĘkta durduĒunda.).

i

Bilgilendirme

'iMital kilometre sayacĘ

OJX1049018

Bu mesaj, aracĘn km/saat) KĘzĘnĘ gösterir.

%LU VUú G|QJVQQ KHVDSODQDELOPHVL
LoLQDUDoHQD]PHWUH\RONDWHWPHOLGLU

OBC3060014TU

$XWRVWRS YDUVD
Bu modda, Rölanti dur ve kalk sistemi tarafĘndan gerçekleĲtirilen Otomatik
duruĲun süresi gösterilir.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki ŕISG
(Rölantide DurKalk) sistemiŖ konusuna
bakĘnĘz
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L&' EK5ANI ǣ% TÔ3ÔǤ
/CD ekran kontrolü

OBC3050046

LCD ekran modlarĘ, kumanda düĒmeleri kullanĘlarak deĒiĲtirilebilir.
DüĒme

,

OK
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ÇalĘĲtĘrma

)onksiyon

BasĘn

Görünüm modlarĘnĘ deĒiĲtiren MOD düĒmesidir

BasĘn

Araçlar görünümü ve
Seçenek menüsündeki maddeleri deĒiĲtirmek için YUKAR, ve
AìAÍ, düĒmeleridir

BasĘn

Seçenek menüsüne girmek için SELECT/RESET düĒmesidir

BasĘn ve basĘlĘ
tutun

Destek bilgilerini almak veya seçilen öĒeyi sĘfĘrlamak için
SELECT/RESET düĒmesidir

04
Görüntüleme modlarĘ
Görüntüleme
modlarĘ

)onksiyon

SürüĲ yardĘmĘ

Araçlar görünümü, yol mesafesi, yakĘt tüketimi vs. gibi sürüĲ bilgilerini
gösterir.
SürüĲ YardĘmĘ görünümü, aracĘn SürüĲ YardĘmĘ sistemlerinin durumunu
görüntüler.

AnlĘk Yol Tarifi

AnlĘk Yol Tarifi görünümü, navigasyon durumunu gösterir.

Araçlar

SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir
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<olculuk *ör»n»m»

 A Tipi

 B Tipi

Yolculuk görünümünde,
ve
YUKAR,, AìAÍ,) düĒmelerini kullanarak aĲaĒĘdaki sĘrayla öĒeler arasĘnda geçiĲ yapabilirsiniz.

OBC3040025TU/OBC3040026TU

6Uú%LOJLVL

OBC3040028TU

<DNÕWWNHWLPL
Ortalama yakĘt tüketimi 1) ve anlĘk yakĘt
tüketimi 2) görüntülenir.
ś Manuel sĘfĘrlama
Ortalama yakĘt tüketimini manuel olarak silmek için, ekranda ortalama yakĘt
tüketimi görüntülendiĒi zaman, direksiyon simidindeki >OK@ düĒmesine 1
saniyeden uzun basĘnĘz.
ś Otomatik sĘfĘrlama
YakĘt tüketiminin otomatik sĘfĘrlanmasĘnĘ saĒlamak için bilgi ve eĒlence sistemindeki Ayarlar menüsünden
Motoru ÇalĘĲtĘrdĘktan Sonra veya
YakĘt AldĘktan Sonra seçeneklerinden
birini seçiniz.
- Kontak açĘldĘktan sonra: Motor 4
saatten uzun veya daKa fazla bir süre
KAPAL, konumda iken ortalama yakĘt
tüketimi otomatik olarak sĘfĘrlanĘr.
- YakĘt dolumundan sonra: 6 litre veya
daKa fazla yakĘt ikmalinden sonra,
aracĘn KĘzĘ 1 km/saati aĲtĘktan sonra,
ortalama yakĘt ekonomisi otomatik
olarak sĘfĘrlanĘr.
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Yol mesafesi 1), ortalama yakĘt tüketimi
2) ve toplam sürüĲ süresi 3) görüntülenir.
Bu bilgiler Ker kontak açĘlĘĲ-kapanĘĲĘndan
sonra kombine edilir. Bununla birlikte,
motor 4 saatten uzun veya daKa fazla bir
süre KAPAL, konumda iken SürüĲ Bilgisi
ekranĘ sĘfĘrlanĘr.
Manuel olarak sĘfĘrlamak için, ekranda
SürüĲ Bilgisi görüntülendiĒinde, direksiyon simidindeki OK düĒmesine 1 saniyeden uzun basĘnĘz.
 A Tipi

 B Tipi

YakĘt AlĘmĘ SonrasĘ

YakĘt AlĘmĘ SonrasĘ

OBC3040029TU/OBC3040027TU

<DNÕW$OÕPÕ6RQUDVÕ
YakĘt aldĘktan sonraki yol mesafesi 1),
ortalama yakĘt tüketimi 2) ve toplam
sürüĲ süresi 3) görüntülenir.
Manuel olarak sĘfĘrlamak için, ekranda
YakĘt AlĘm SonrasĘ görüntülendiĒinde,
direksiyon simidindeki OK düĒmesine 1
saniyeden uzun basĘnĘz.

04
 A Tipi

 B Tipi

OBC3040022TU/OBC3040023TU

OBC3070068TU

7RSODP%LOJL

'LNNDWG]H\L YDUVD

Toplam yol mesafesi 1), ortalama yakĘt
tüketimi 2) ve toplam sürüĲ süresi 3)
görüntülenir.
Bilgiler, son sĘfĘrlamadan baĲlayarak bir
araya getirilir.
Manuel olarak sĘfĘrlamak için, ekranda Toplam Bilgiler görüntülendiĒinde,
direksiyon simidindeki OK düĒmesine 1
saniyeden uzun basĘnĘz.

Sürücünün sürüĲ KizasĘna göre belirlenen
dikkat düzeyi görüntülenir.
DaKa fazla detay için  bölümdeki
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) konusuna bakĘnĘz

OBC3060014TU

$XWRVWRS YDUVD
OTM040045

'LMLWDONLORPHWUHVD\DFÕ
Dijital KĘz göstergesi, aracĘn KĘzĘnĘ gösterir.

Bu modda, Rölanti dur ve kalk sistemi tarafĘndan gerçekleĲtirilen Otomatik
duruĲun süresi gösterilir.
DaKa fazla bilgi için  bölümdeki ŕISG
(Rölantide DurKalk) sistemiŖ konusuna
bakĘnĘz
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Ek bilgi ekranĘ
 A Tipi

 B Tipi

OBC3070136TU

+Õ]/LPLWL8\DUÕVÕ YDUVD

OBC3040025TU/OBC3040026TU

Sürücü AkĘllĘ HĘz Limitleyici YardĘmĘndan
saĒlanan bilgileri izleyebilir.
DaKa fazla detay için  bölümdeki
AkĘllĘ HĘz /imitleyici YardĘmĘ (IS/:)
konusuna bakĘnĘz

6UúELOJLOHUL6UúELOJLOHQGLUPH
SürüĲ bilgileri, motor durdurulduktan
sonra 4 saniye boyunca gösterilir.

OBC3040015
OBC3040024TU

0RWRUVR÷XWPDVX\XVÕFDNOÕ÷Õ
Motor soĒutma suyu sĘcaklĘk göstergesi,
motor çalĘĲĘr durumdayken motor soĒutma suyunun sĘcaklĘĒĘnĘ gösterir.
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6Uú<DUGÕPÕELOJLOHUL
Manuel HĘz Limiti YardĘmĘ, HĘz Sabitleyici
Kontrolü, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü,
ìerit Takip YardĘmĘ vs. fonksiyonlarĘnĘn
mevcut çalĘĲma durumu gösterilir.

04
Araç ayarlarĘ (bilgi ve eĒlence
sistemi)

S»r»Ĳ <arGĘmĘ *ör»n»m»

OBC3070041

SürüĲ YardĘmĘ görünümü seçildiĒinde,
HĘz Limitleyici, HĘz Sabitleyici Kontrolü,
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü, ìerit Takip
YardĘmĘ vs. fonksiyonlarĘnĘn durumu
gösterilir.
DaKa fazla ayrĘntĘ için Ker bir sistemle
ilgili bölüm Ŕdeki bilgilere bakĘnĘz

AnlĘk <ol TariIi TBT gör»n»m»

OBC3070151TU

Bilgi ve eĒlence sistemindeki Araç
AyarlarĘ, kapĘ kilitleme/kilit açma özellikleri, kullanĘm kolaylĘĒĘ özellikleri, sürücü
desteĒi ayarlarĘ vs. gibi çeĲitli ayarlar için
kullanĘcĘ seçenekleri sunar.
Araç AyarlarĘ menüsü
1. Sürücü yardĘmĘ
2. HĘz limiti
3. Gösterge Paneli
4. AydĘnlatma
5. KapĘ
6. Konfor Özellikleri
7. VarsayĘlan
SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan
donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir.

OJX1049064L

AnlĘk Yol Tarifi görünümü seçildiĒinde,
anlĘk navigasyon ve Kedefe mesafe/
zaman bilgisi görüntülenir.

UYARI
SürüĲ esnasĘnda Araç AyarlarĘnĘ kullanmayĘnĘz Aksi Kalde dikkatiniz daĒĘlabilir
ve kazaya neden olabilirsiniz
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Gösterge Paneli

AracĘnĘ]Ęn ayarlarĘnĘ yapma

OBC3050053

1. Bilgi ve eĒlence sisteminin ana biriminde SETUP YAP,LAND,RMA) düĒmesine basĘnĘz.

OBC3050048

2. Araç seçeneĒini seçiniz ve özelliklerin
ayarĘnĘ deĒiĲtiriniz.

OBC3050049

DetaylĘ bilgiler, ayrĘca saĒlanan bir kĘlavuzda tarif edilmektedir.
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Konfor Özellikleri

A5A&INIZA E5ÔìÔM
Uzaktan kumandalĘ anaKtar
(varsa)

Kilit açma
Kilidi açmak için:
1. Uzaktan kumandalĘ anaKtardaki KapĘ
Kilidi açma düĒmesine 2) basĘnĘz.
2. KapĘlarĘn kilidi açĘlĘr. Dörtlü flaĲörler iki
kez yanĘp söner. AyrĘca, LCD ekranda
KullanĘcĘ AyarlarĘ modu varsa, dĘĲ dikiz
aynasĘ açĘlĘr. DaKa fazla detay için
bölüm 4 teki LCD EkranĘ konusuna
bakĘnĘz.

i
OIB034040

HYUNDA, niz, bir kapĘyĘ ve bagaj kapaĒĘnĘ) kilitlemek veya kilidini açmak ve
motoru çalĘĲtĘrmak için uzaktan kumandalĘ anaKtar kullanĘr.
1) KapĘ Kilitleme
2) KapĘ Kilidi Açma
3) Bagaj KapaĒĘ Kilidini Açma

Kilitleme
Kilitlemek için:
1. Bütün kapĘlarĘ, kaputu ve arka bagaj
kapaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. Uzaktan kumandalĘ anaKtardaki KapĘ
Kilitleme düĒmesine 1) basĘnĘz.
3. KapĘlar kilitlenir. Dörtlü flaĲörler bir
kez yanĘp söner. AyrĘca, LCD ekranda
KullanĘcĘ AyarlarĘ modu varsa, dĘĲ dikiz
aynasĘ katlanĘr. DaKa fazla detay için
bölüm 4 teki LCD EkranĘ konusuna
bakĘnĘz.
4. AracĘn içindeki kapĘ kilitleme düĒmesinin konumunu kontrol ederek kapĘlarĘn
kilitli olmasĘna dikkat ediniz.

UYARI
AnaKtarlarĘ çocuklar yalnĘz baĲĘna iken
araçta bĘrakmayĘnĘz Çocuklar gözetim
altĘnda deĒilken anaKtarĘ kontak anaKtarĘna takabilir ve elektrikli camlarĘ
veya diĒer kumandalarĘ çalĘĲtĘrabilirler
ve Katta aracĘ Kareket ettirebilirler Bu
da ciddi yaralanmalara ve Katta ölüme
neden olabilir
5-4

Bilgilendirme

7P NDSÕ NLOLWOHULQL X]DNWDQ NXPDQGD LOH
DoWÕNWDQ VRQUD  VDQL\H LoLQGH KHUKDQJL
ELU NDSÕ DoÕOPDGÕ÷Õ WDNGLUGH NDSÕODU
RWRPDWLNRODUDNWHNUDUNLOLWOHQLU

BagaM KapaĒĘnĘn KiliGini Açma
Kilidi açmak için:
1. Uzaktan kumandalĘ anaKtardaki Bagaj
KapaĒĘ Kilidi Açma düĒmesine 3) bir
saniyeden fazla basĘnĘz.
2. Dörtlü flaĲörler iki kez yanĘp söner.
Bagaj kapaĒĘ bir kez açĘlĘp kapatĘldĘktan
sonra, otomatik olarak kilitlenir.

i

Bilgilendirme

 %DJDMNDSD÷ÕQÕQNLOLGLDoÕOÕUVDRWRPDWLN
RODUDNNLOLWOHQLU
 7XúX PXWODND  VDQL\HGHQ ID]OD EDVÕOÕ
WXWPDQÕ] JHUHNWL÷L NRQXVXQGD ELOJLOHQGLUPHNDPDFÕ\ODWXúXQ]HULQH+2/'
787 NHOLPHVL\D]ÕOPÕúWÕU
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Motoru çalĘĲtĘrma

Mekanik anaKtar

DaKa fazla bilgi için, Bölüm 6 daki Kontak
AnaKtarĘ kĘsmĘna bakĘnĘz.

 A Tipi

NOT
Uzaktan kumandalĘ anaKtar KasarĘnĘ
önlemek için
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ sudan
diĒer sĘvĘlardan ve ateĲten uzakta
tutunuz Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘn
içi nemlenirse (içeceklerden ya da
rutubetten) veya ĘsĘnĘrsa iç devresi
arĘza yapabilir ve bu durum garanti
kapsamĘ dĘĲĘndadĘr
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ düĲürmeyiniz ve fĘrlatmayĘnĘz
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ çok yüksek sĘcaklĘklardan koruyunuz

OED036001A

 B Tipi

OTLE045002

Uzaktan kumanda normal çalĘĲmĘyorsa,
mekanik anaKtarĘ kullanarak kapĘyĘ kilitleyebilir veya açabilirsiniz.
KatlanmĘĲ anaKtarĘ açmak için, serbest
bĘrakma düĒmesine basĘnĘz, anaKtar otomatik olarak açĘlĘr.
AnaKtarĘ katlamak için, serbest bĘrakma
düĒmesine basarken anaKtarĘ el ile katlayĘnĘz.
B Tipi
KatlanmĘĲ anaKtarĘ açmak için, serbest
bĘrakma düĒmesine basĘnĘz, anaKtar
otomatik olarak açĘlĘr.
AnaKtarĘ katlamak için, serbest bĘrakma
düĒmesine basarken anaKtarĘ el ile
katlayĘnĘz.

NOT
AnaKtarĘ serbest bĘrakma düĒmesine
basmadan katlamayĘnĘz Bu anaKtara
Kasar verebilir
5-5
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8]aktan kumanGalĘ anaKtar uyarĘlarĘ
AĲaĒĘdakiler meydana geldiĒi zaman,
uzaktan kumandalĘ anaKtar çalĘĲmaz:
ś Kontak anaKtarĘ kontakta iken.
ś ÇalĘĲma mesafesi limiti aĲĘlĘrsa yaklaĲĘk
30 m).
ś Uzaktan kumanda pili zayĘf ise.
ś DiĒer araçlar ya da eĲyalar kumanda
sinyaline engel olursa.
ś Hava aĲĘrĘ derecede soĒukken.
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtar, normal
çalĘĲma iĲlevini bozabilecek radyo
istasyonu gibi bir radyo vericisi veya
KavaalanĘnĘn yakĘnĘndayken.
Uzaktan kumandalĘ anaKtar doĒru çalĘĲmadĘĒĘ zaman, kapĘyĘ mekanik anaKtarla
açĘnĘz ve kapayĘnĘz. Uzaktan kumandalĘ anaKtarla bir probleminiz olduĒunda,
HYUNDA, yetkili servisinize baĲvurmanĘzĘ
öneririz.
Uzaktan kumandalĘ anaKtar cep telefonunuza yakĘn ise, anaKtara giden sinyal cep
telefonunun normal çalĘĲma sinyali tarafĘndan engellenebilir. Bu durum özellikle
telefonla çaĒrĘ yaparken, çaĒrĘ alĘrken,
yazĘlĘ mesaj gönderirken ve/veya e-mail alĘrken önemlidir. Uzaktan kumandalĘ
anaKtarĘ ve cep telefonunuzu veya akĘllĘ
telefonunuzu aynĘ pantolon veya ceket
cebine koymayĘnĘz ve daima iki ciKaz
arasĘnda uygun bir mesafeyi korumaya
gayret ediniz.

5-6
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8\JXQOXNWDQVRUXPOXWDUDIÕQDoÕNoDRQD\ODPDGÕ÷Õ GH÷LúLNOLNOHU YH PRGLILNDV\RQODU
NXOODQÕFÕQÕQ GRQDQÕPÕ oDOÕúWÕUPD \HWNLVLQL
JHoHUVL]NÕODELOLU8]DNWDQNXPDQGDVLVWHPLQGH UHWLFLVL WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPDPÕú
KHU WUO WDGLODW VLVWHPLQ oDOÕúPDPDVÕQD
QHGHQRODELOLUEXGXUXPDUDFÕQÕ]ÕQUHWLFL
JDUDQWLVLNDSVDPÕQDJLUPH]

NOT
Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ elektromanyetik dalgalarĘ bloke eden elektromanyetik maddelerden uzak tutunuz

05
3il GeĒiĲimi
Uzaktan kumandalĘ anaKtar düzgün çalĘĲmaz ise, pilini deĒiĲtiriniz.

AkĘllĘ anaKtar (varsa)

OIB044179

OLM042302

Pil Tipi: CR2032
Pilin deĒiĲtirilmesi:
1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve
kapaĒĘ Kafifçe kanĘrtarak açĘnĘz.
2. Eski pili çĘkarĘnĘz ve yeni pili takĘnĘz.
Pilin konumunun doĒru olduĒundan
emin olunuz.
3. Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘn bagaj
kapaĒĘnĘ yerine takĘnĘz.

Hyundai niz, bir kapĘyĘ ve bagaj kapaĒĘ) kilitleyebilen veya kilidini açabilen ve
Katta motoru çalĘĲtĘrabilen bir akĘllĘ anaKtara saKiptir.
1) KapĘ Kilitleme
2) KapĘ Kilidi Açma
3) Bagaj KapaĒĘ Kilidini Açma

Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘnĘzda bir
Kasar olabileceĒi konusunda ĲüpKeniz
varsa veya anaKtarĘn düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ düĲünüyorsanĘz, HYUNDA, yetkili
servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

i

Bilgilendirme
3LOOHULQ X\JXQ úHNLOGH \RN
HGLOPHPHVL oHYUH YH LQVDQ
VD÷OÕ÷ÕLoLQ]DUDUOÕRODELOLU3LOL
\HUHO\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQRODUDNLPKDHGLQL]
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Kilitleme

AĲaĒĘdakilerden birisi olduĒunda, dĘĲ kapĘ
kolu düĒmesine basmanĘza raĒmen kapĘlar kilitlenmez ve üç saniyelik sesli uyarĘ
duyulur:
ś AkĘllĘ anaKtar araç içindeyse.
ś Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
ACC veya ON konumunda.
ś Bagaj kapaĒĘ Kariç KerKangi bir kapĘ
açĘk olduĒunda.

UYARI
OBC3050001

Kilitlemek için:
1. Bütün kapĘlarĘ, kaputu ve arka bagaj
kapaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
3. AkĘllĘ anaKtardaki kapĘ kolu düĒmesine
veya kapĘ kolu üzerindeki KapĘ Kilit
düĒmesine basĘnĘz.
4. Dörtlü flaĲörler bir kez yanĘp söner.
AyrĘca, LCD ekranda KullanĘcĘ AyarlarĘ
modundan Pratik Ayarlar Ɵ KarĲĘlama
aynasĘ Ɵ KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca seçilirse, dĘĲ dikiz aynasĘ katlanĘr. DaKa
fazla detay için bölüm 4 teki LCD
EkranĘ konusuna bakĘnĘz.
5. KapĘ dĘĲ kolunu çekerek kapĘlarĘn kilitlenmiĲ olduĒundan emin olunuz.

i

Bilgilendirme

.DSÕ NROX G÷PHVL VDGHFH DNÕOOÕ DQDKWDU
GÕúNDSÕNROXQGDQaPPHVDIHLoLQGH
LVHoDOÕúÕU

5-8

AkĘllĘ anaKtarĘ asla çocuklar yalnĘz baĲĘna iken araçta bĘrakmayĘnĘz Çocuklar
gözetim altĘnda deĒilken Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basabilir ve
elektrikli camlarĘ veya diĒer kumandalarĘ çalĘĲtĘrabilirler ve Katta aracĘ Kareket
ettirebilirler bu da ciddi yaralanmalara
ve Katta ölüme neden olabilir

05
Kilit açma

BagaM KapaĒĘnĘn KiliGini Açma
Kilidi açmak için:
1. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
2. Bagaj kapaĒĘ kolu üzerindeki kilit düĒmesine veya akĘllĘ anaKtar üzerindeki
bagaj kapaĒĘ kilit açma düĒmesine bir
saniyeden fazla basĘnĘz.
3. Dörtlü flaĲörler iki kez yanĘp söner.
Bagaj kapaĒĘ bir kez açĘlĘp kapatĘldĘktan
sonra, otomatik olarak kilitlenir.
OBC3050001

Kilidi açmak için:
1. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
2. AkĘllĘ anaKtardaki kapĘ kilit açma
düĒmesine veya KapĘ kolu düĒmesine
basĘnĘz.
3. KapĘlarĘn kilidi açĘlĘr. Dörtlü flaĲörler iki
kez yanĘp söner. AyrĘca, LCD ekranda
KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan Pratik
Ayarlar Ɵ KarĲĘlama aynasĘ Ɵ KapĘlarĘn
kilidi açĘlĘnca seçilirse, dĘĲ dikiz aynasĘ
açĘlĘr. DaKa fazla detay için bölüm
4 teki LCD EkranĘ konusuna bakĘnĘz.

i

i

Bilgilendirme

%DJDM NDSD÷Õ NLOLGLQL DoWÕNWDQ VRQUD 
VDQL\H LoLQGH EDJDM NDSD÷Õ DoÕOPDGÕ÷Õ
WDNGLUGH EDJDM NDSD÷Õ RWRPDWLN RODUDN
NLOLWOHQHFHNWLU

Bilgilendirme

 .DSÕNROXG÷PHVLVDGHFHDNÕOOÕDQDKWDU
GÕúNDSÕNROXQGDQPPHVDIHLoLQGHLVH
oDOÕúÕU 'L÷HU NLúLOHU GH DNÕOOÕ DQDKWDUD
VDKLS ROPDGDQ VL]LQ \DQÕQÕ]GD LNHQ
G÷PH\HEDVDUDNNDSÕODUÕDoDELOLUOHU
 7P NDSÕ NLOLWOHULQL X]DNWDQ NXPDQGD
LOH DoWÕNWDQ VRQUD  VDQL\H VRQUD
KHUKDQJL ELU NDSÕ DoÕOPDGÕ÷Õ WDNGLUGH
NDSÕODURWRPDWLNRODUDNWHNUDUNLOLWOHQLU

5-9

Konfor Özellikleri

Motoru çalĘĲtĘrma

Mekanik anaKtar

Motor çalĘĲtĘrma düĒmesine basarak
motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz. DetaylĘ bilgi
için, bölüm 6 daki Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesi konusuna bakĘnĘz.

AkĘllĘ AnaKtar normal çalĘĲmĘyorsa, mekanik anaKtarĘ kullanarak kapĘlarĘ kilitleyebilir veya açabilirsiniz.

NOT
AkĘllĘ anaKtar KasarĘnĘ önlemek için
ś AkĘllĘ anaKtarĘ sudan diĒer sĘvĘlardan
ve ateĲten uzakta tutunuz AkĘllĘ anaKtarĘn içi nemlenirse (içeceklerden ya
da rutubetten) veya ĘsĘnĘrsa iç devresi
arĘza yapabilir ve bu durum garanti
kapsamĘ dĘĲĘndadĘr
ś AkĘllĘ anaKtarĘ düĲürmeyiniz ve fĘrlatmayĘnĘz
ś AkĘllĘ anaKtarĘ çok yüksek sĘcaklĘklardan koruyunuz

NOT
Araçtan ayrĘldĘĒĘnĘzda akĘllĘ anaKtarĘ
daima yanĘnĘzda bulundurunuz AkĘllĘ
anaKtar aracĘn yakĘnĘnda ise araç aküsü
boĲalabilir
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OIB044175

Açma düĒmesini 1) basĘlĘ tutunuz ve
mekanik anaKtarĘ 2) çĘkartĘnĘz. Mekanik
anaKtarĘ kapĘdaki anaKtar deliĒine takĘnĘz.
Mekanik anaKtarĘ tekrar yerine takmak
için, anaKtarĘ yuvasĘna yerleĲtiriniz ve klik
sesi duyuluncaya kadar itiniz.

AkĘllĘ anaKtarĘn kaybolmasĘ
Bir araca azami iki adet akĘllĘ anaKtar
kaydĘ yapĘlabilir. AkĘllĘ anaKtarĘnĘzĘ kaybederseniz, aracĘnĘzĘ olasĘ KĘrsĘzlĘktan korumak için, HYUNDA, yetkili servislerimize
baĲvurmanĘzĘ öneririz.

05
AkĘllĘ anaKtar ile ilgili uyarĘlar
AĲaĒĘdaki durumlar meydana geldiĒi
zaman, akĘllĘ anaKtar çalĘĲmaz:
ś AkĘllĘ anaKtarĘn, vericinin çalĘĲmasĘnĘ
bozabilecek radyo istasyonu gibi bir
radyo vericisi veya KavaalanĘnĘn yakĘnĘnda olmasĘ.
ś AkĘllĘ anaKtarĘn seyyar telsiz ciKazĘ
yanĘnda veya bir cep telefonunun yakĘnĘnda olmasĘ.
ś AracĘnĘzĘn yakĘnĘndaki baĲka bir aracĘn
akĘllĘ anaKtarĘnĘn çalĘĲmasĘ.
AkĘllĘ anaKtar doĒru çalĘĲmadĘĒĘ zaman,
kapĘyĘ mekanik anaKtarla açĘnĘz ve kapayĘnĘz. AkĘllĘ anaKtarla bir probleminiz
olduĒunda, HYUNDA, yetkili servisinize
baĲvurmanĘzĘ öneririz.
AkĘllĘ anaKtar cep telefonunuza yakĘn
ise, anaKtara giden sinyal cep telefonunun normal çalĘĲma sinyali tarafĘndan
engellenebilir. Bu durum özellikle telefonla çaĒrĘ yaparken, çaĒrĘ alĘrken, yazĘlĘ
mesaj gönderirken ve/veya e-mail alĘrken
önemlidir. Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ ve
cep telefonunuzu veya akĘllĘ telefonunuzu
aynĘ pantolon veya ceket cebine koymayĘnĘz ve daima iki ciKaz arasĘnda uygun bir
mesafeyi korumaya gayret ediniz.

i

Bilgilendirme

8\JXQOXNWDQVRUXPOXWDUDIÕQDoÕNoDRQD\ODPDGÕ÷Õ GH÷LúLNOLNOHU YH PRGLILNDV\RQODU
NXOODQÕFÕQÕQ GRQDQÕPÕ oDOÕúWÕUPD \HWNLVLQL
JHoHUVL]NÕODELOLU8]DNWDQNXPDQGDVLVWHPLQGH UHWLFLVL WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPDPÕú
KHU WUO WDGLODW VLVWHPLQ oDOÕúPDPDVÕQD
QHGHQRODELOLUEXGXUXPDUDFÕQÕ]ÕQUHWLFL
JDUDQWLVLNDSVDPÕQDJLUPH]

3il GeĒiĲimi

OLF044008

AkĘllĘ AnaKtar düzgün çalĘĲmĘyorsa, pili
yenisiyle deĒiĲtirerek deneyiniz.
Pil Tipi: CR2032
Pilin deĒiĲtirilmesi:
1. AkĘllĘ anaKtarĘn bagaj kapaĒĘnĘ açmak
için kanĘrtĘnĘz.
2. Eski pili çĘkarĘnĘz ve yeni pili takĘnĘz.
Pilin konumunun doĒru olduĒundan
emin olunuz.
3. AkĘllĘ anaKtarĘn bagaj kapaĒĘnĘ yerine
takĘnĘz.
AkĘllĘ anaKtarĘnĘzda bir Kasar olabileceĒi
konusunda ĲüpKeniz varsa veya anaKtarĘn
düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ düĲünüyorsanĘz,
HYUNDA, yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.

i

Bilgilendirme
 LOOHULQ X\JXQ úHNLOGH EHUWD3
UDIHGLOPHPHVLoHYUHYHLQVDQ
VD÷OÕ÷ÕLoLQ]DUDUOÕRODELOLU3LOL
\HUHO\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQRODUDNLPKDHGLQL]

NOT
AkĘllĘ anaKtarĘ elektromanyetik dalgalarĘ
bloke eden elektromanyetik maddelerden uzak tutunuz
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Ômmobilizer sistemi
Ômmobilizer sistemi aracĘnĘzĘ KĘrsĘzlĘĒa
karĲĘ korur. Düzgün kodlanmamĘĲ bir
anaKtar veya yanlĘĲ bir anaKtar) kullanĘlĘrsa, motor yakĘt sistemi devre dĘĲĘ kalĘr.
Kontak anaKtarĘ AÇ,K) konumuna getirildiĒinde, immobilizer sistemi lambasĘ yanmalĘ ve akabinde sönmelidir.
Göstergedeki immobilizer lambasĘ yanĘp
sönmeye baĲlarsa, sistem anaKtarĘn
kodunu algĘlamamĘĲ demektir.
Kontak anaKtarĘnĘ önce KÔLÔTLÔ/O))
konumuna, daKa sonra tekrar ON konumuna getiriniz.
EĒer baĲka bir immobilizer anaKtarĘ veya
baĲka bir metal nesne örn. anaKtar zinciri) anaKtarĘn yakĘnĘnda ise, sistem anaKtarĘnĘzĘn kodunu algĘlayamayabilir. Metal
nesneler, immobilizer sinyalinin normal
iletimini etkileyebileceĒi için motor çalĘĲmayabilir.
EĒer sistem anaKtarĘn kodunu defalarca
algĘlamaz ise, HYUNDA, yetkili servisine
baĲvurmanĘz önerilir.
Bu sistemi deĒiĲtirmeye veya baĲka
bir ciKaz ilave etmeye kalkĘĲmayĘnĘz.
AracĘnĘzĘ çalĘĲmaz duruma getiren elektrik problemleri ile sonuçlanabilir.
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UYARI
HĘrsĘzlĘĒĘ önlemek için yedek anaKtarlarĘ
aracĘnĘzda bĘrakmayĘnĘz Ômmobilizer
Ĳifreniz benzersiz bir müĲteri Ĳifresidir
ve gizli tutulmalĘdĘr

NOT
AnaKtarĘnĘzĘn içindeki alĘcĘverici
immobilizer sisteminin önemli bir parçasĘdĘr YĘllar boyu problemsiz Kizmet
verecek Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr Ancak
nem statik elektrik ve kötü kullanĘm
olmasĘ durumunda Ômmobilizer sistem
arĘzasĘ olabilir

05
KA3I KÔLÔTLE5Ô
KapĘlarĘn dĘĲarĘdan kilitlenmesi
Mekanik anaKtar
 Uzaktan kumanGalĘ
anahtar

OBC3050002

 AkĘllĘ anahtar

i

 .DSÕ\Õ PHNDQLN DQDKWDU YDVÕWDVÕ\OD
NLOLWOHUNHQ GLNNDWOL ROXQX] dQN EX
úHNLOGHVDGHFHVUFNDSÕVÕNLOLGLDoÕODELOLUNDSDQDELOLU
 0HNDQLN DQDKWDU NXOODQÕOÕUNHQ WP
NDSÕODUÕ DUDFÕQ LoLQGHNL PHUNH]L NDSÕ
NLOLWOHPH DQDKWDUÕQÕ NXOODQDUDN NLOLWOH\LQ 6UF Lo NDSÕ NROXQX NXOODQDUDN
NDSÕ\ÕDoÕQÕ]GDKDVRQUDNDSÕ\ÕNDSDWÕQÕ]YHVUFNDSÕVÕQÕPHNDQLNDQDKWDU
YDVÕWDVÕLOHNLOLWOH\LQL]
 .DSÕODUÕ DUDo LoLQGHQ NLOLWOHPHN LoLQ
%|OP³.DSÕODUÕQLoHULGHQNLOLWOHQPHVL´NRQXVXQDEDNÕQÕ]

i

OBC3050003

1. KapaĒĘn altĘnda bulunan kolu mekanik
anaKtarla itiniz. 1)
2. Mekanik anaKtarĘ bastĘrĘrken kolun
kapak deliĒinden dĘĲarĘ çĘkmamasĘ
için, yavaĲça yukarĘya doĒru itiniz ve
kapaĒĘ çĘkarĘnĘz. 2)
3. KapaĒĘ çĘkardĘktan sonra, mekanik
anaKtar kullanĘlarak yalnĘzca sürücü
kapĘsĘnĘn kilidi açĘlabilir veya kilitlenebilir.
4. Açmak için anaKtarĘ saat yönüne, kilitlemek için saat yönünün tersine doĒru
çeviriniz. 3)
EĒer sürücü kapĘsĘnĘ anaKtarla açĘp/
kilitlerseniz, tüm kapĘlar otomatik olarak
açĘlĘr/kilitlenir.
KapĘ kilitleri bir kez açĘldĘktan sonra,
kapĘlar kapĘ kollarĘ çekilerek açĘlabilir.
KapĘyĘ kapatĘrken, elinizle itiniz. KapĘlarĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz.

Bilgilendirme

Bilgilendirme

 .DSD÷Õ oÕNDUÕUNHQ NDSD÷Õ ND\EHWPH
PH\H YH oL]LN ROXúWXUPDPD\D GLNNDW
HGLQL]
 $QDKWDUNDSD÷ÕGRQDUYHDoÕOPD]VDNLOLGH KDILIoH YXUXQX] YH\D GROD\OÕ RODUDN
ÕVÕWÕQÕ] HOVÕFDNOÕ÷ÕYE 
 .DSÕ\D YH NDSÕ NROXQD DúÕUÕ NXYYHW
X\JXODPD\ÕQÕ]+DVDUODQDELOLU
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8]aktan kumanGalĘ anaKtar

AkĘllĘ anaKtar

OBC3050001

OIB034040

KapĘlarĘ kilitlemek için, uzaktan kumandalĘ
anaKtardaki KapĘ Kilitleme düĒmesine 1)
basĘnĘz.
KapĘ kilitlerini açmak için, uzaktan
kumandalĘ anaKtardaki KapĘ Kilit Açma
düĒmesine 2) basĘnĘz.
KapĘ kilitleri bir kez açĘldĘktan sonra,
kapĘlar kapĘ kollarĘ çekilerek açĘlabilir.
KapĘyĘ kapatĘrken, elinizle itiniz. KapĘlarĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz.

i

Bilgilendirme

 6R÷XNYHQHPOLKDYDODUGDNDSÕNLOLGLYH
NDSÕ PHNDQL]PDODUÕ GRQPD QHGHQL\OH
G]JQoDOÕúPD\DELOLU
 .DSÕQÕQDUDoDQDKWDUÕ\DGDNDSÕNLOLWOHPH G÷PHVL LOH ELUNDo NHUH VW VWH
KÕ]OD DoÕOÕS NLOLWOHQPHVL KDOLQGH GHYUHQLQ NRUXQPDVÕ YH VLVWHP ELOHúHQOHULQLQ
]DUDU J|UPHPHVL LoLQ VLVWHP JHoLFL RODUDNoDOÕúPD\ÕGXUGXUDELOLU
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OIB044179

1) KapĘ Kilitleme
2) KapĘ Kilidi Açma
3) Bagaj KapaĒĘ Kilidini Açma
AkĘllĘ anaKtarĘ beraberinizde taĲĘrken
kapĘlarĘ kilitlemek için, dĘĲ kapĘ kolunun
düĒmesine basĘnĘz veya akĘllĘ anaKtar
üstündeki kapĘ kilitleme düĒmesine basĘnĘz.
AkĘllĘ anaKtarĘ beraberinizde taĲĘrken
kapĘlarĘn kilidini açmak için, dĘĲ kapĘ kolunun düĒmesine basĘnĘz veya akĘllĘ anaKtar üstündeki kapĘ kilit açma düĒmesine
basĘnĘz.
KapĘ kilitleri bir kez açĘldĘktan sonra,
kapĘlar kapĘ kollarĘ çekilerek açĘlabilir.
KapĘyĘ kapatĘrken, elinizle itiniz. KapĘlarĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz.

05
i

Bilgilendirme

 6R÷XNYHQHPOLKDYDODUGDNDSÕNLOLGLYH
NDSÕ PHNDQL]PDODUÕ GRQPD QHGHQL\OH
G]JQoDOÕúPD\DELOLU
 .DSÕQÕQ DUDo DQDKWDUÕ \D GD NDSÕ
NLOLWOHPHG÷PHVLLOHELUNDoNHUHVWVWH
KÕ]ODDoÕOÕSNLOLWOHQPHVLKDOLQGHGHYUHQLQ
NRUXQPDVÕYHVLVWHPELOHúHQOHULQLQ]DUDU
J|UPHPHVL LoLQ VLVWHP JHoLFL RODUDN
oDOÕúPD\ÕGXUGXUDELOLU

Merke]i kapĘ kilitleme
açma sistemi ile

KapĘlarĘn içeriden kilitlenmesi
KapĘ kolu ile

OBC3N050001

ś Ön kapĘlar
KapĘ kilitli olduĒu zaman, iç kapĘ kolu
çekildiĒinde 1), kapĘnĘn kilidi açĘlĘr.
ś Arka kapĘlar
KapĘ kilitli olduĒu zaman, iç kapĘ kolu
çekildiĒinde, kapĘnĘn kilidi açĘlĘr.
EĒer iç kapĘ kolu bir defa daKa çekilirse,
kapĘ açĘlĘr.

OBC3N050002

ś Bir kapĘ açĘk olduĒunda
- Merkezi kapĘ kilitleme düĒmesine
basarsanĘz, tüm araç kapĘlarĘ kilitlenecektir ve düĒme üzerindeki gösterge
lambasĘ yanacaktĘr.
- DüĒmeye basĘldĘĒĘnda KerKangi bir
kapĘ açĘksa, Kiç bir kapĘ kilitlenmez.
ś Tüm kapĘlar kilitli olduĒunda
- Merkezi kapĘ kilit açma düĒmesine
bastĘĒĘnĘz zaman, tüm araç kapĘlarĘnĘn
kilidi açĘlacaktĘr.
- HerKangi bir kapĘnĘn kilidi açĘk ise,
merkezi kapĘ kilit düĒmesinin göstergesi söner.

i

Bilgilendirme

%LU NDSÕQÕQ NLOLGL DoÕOGÕ÷ÕQGD YH\D EDJDM
NDSD÷Õ DoÕOGÕ÷ÕQGD G÷PH ]HULQGHNL
J|VWHUJHODPEDVÕ\DNODúÕNELUGDNLND\DQÕS
V|QHU
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UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken kapĘlar
daima tamamen kapalĘ ve kilitli olmalĘdĘr KapĘlarĘn kilitleri açĘk ise bir çarpĘĲma durumunda araçtan dĘĲarĘ fĘrlama riski artar
ś Araç Kareket Kalinde iken sürücü veya
yolcu kapĘ iç kolunu çekmeyiniz

UYARI
ÇocuklarĘ veya KayvanlarĘ aracĘnĘzda
yalnĘz bĘrakmayĘnĘz KapalĘ bir aracĘn içi
aĲĘrĘ sĘcak olabileceĒi için bu durum
araç içinde bĘrakĘlan ve dĘĲarĘ çĘkamayan
çocuklara veya Kayvanlara ciddi Ĳekilde
zarar verebilir ve Katta ölümlerine
neden olabilir
Çocuklar aracĘn kendilerini yaralayabilecek olan özelliklerini çalĘĲtĘrabilirler veya araca girmeye çalĘĲan kiĲiler
çocuklara zarar verebilirler

UYARI
AracĘnĘzĘ daima emniyete alĘnĘz
AracĘnĘzĘn kilitleri açĘk bĘrakĘlmasĘ KĘrsĘzlĘĒa ya da araca girilmesine sebep
olabilir
AracĘnĘzĘ emniyet altĘna almak için fren
pedalĘna basarken vites kolunu (otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda) 1 (BoĲ) konumuna veya
(düz ĲanzĘman için) birinci vitese veya R
(geri) vites konumuna getiriniz el frenini çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ /2CK
2)) (KÔ/ÔT/ÔKA3A/I) konumuna getiriniz tüm camlarĘ kapatĘnĘz tüm kapĘlarĘ
kilitleyiniz ve anaKtarĘ daima yanĘnĘza
alĘnĘz
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UYARI
Araç içinde uzun süre kalĘrsanĘz Kava
durumu çok sĘcak veya soĒuk iken
raKatsĘzlĘk riski veya Kayati teKlike söz
konusu olabilir Araç içinde birisi varken
aracĘ dĘĲardan kilitlemeyiniz

UYARI
YaklaĲan bir araç veya yaya varken kapĘnĘn açĘlmasĘ Kasara veya yaralanmaya
neden olabilir KapĘlarĘ açarken dikkatli
olunuz ve kapĘ KizasĘnda araca yaklaĲmakta olan araç motosiklet bisiklet ve
yaya olup olmadĘĒĘna bakĘnĘz

2tomatik kapĘ kilitleme ve kilit
açma özellikleri
'arbeye GuyarlĘ kapĘ kiliGi açma
sistemi Yarsa
Hava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden olan
bir çarpĘĲma olduĒunda, tüm kapĘlarĘn
kilitleri otomatik olarak açĘlĘr.

+Ę]a GuyarlĘ kapĘ kilit sistemi
Yarsa
AracĘn KĘzĘ 15 km/saat deĒerini aĲĘnca,
tüm kapĘlar otomatik olarak kilitlenir.
Otomatik kapĘ kilitleme/kilit açma
özelliklerini LCD ekranĘndaki KullanĘcĘ
AyarlarĘ modundan devreye sokabilir ya
da devreden çĘkarabilirsiniz. DaKa fazla
detay için bölüm 4 teki /CD EkranĘ
ModlarĘna bakĘnĘz AracĘnĘzda ek olarak
navigasyon varsa lütfen ayrĘca saĒlanan
bilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu
inceleyiniz

05
Arka kapĘ çocuk emniyet kilitleri

Acil durumlarda kapĘlarĘn
kilitlenmesi

OBC3050012

Çocuk emniyet kilidi, arkada oturan
çocuklarĘn arka kapĘlarĘ açmalarĘnĘ önlemek içindir.
Araçta çocuklarĘn olduĒu zamanlarda,
arka kapĘ emniyet kilitleri kullanĘlmalĘdĘr.
Çocuk emniyet kilidi, Ker arka kapĘnĘn
kenarĘna yerleĲtirilmiĲtir. Çocuk emniyet
kilidi kilitli konumdayken, iç kapĘ kolu
çekilse bile arka kapĘ açĘlmaz.
Çocuk emniyet kilidini kilitlemek için,
deliĒe bir anaKtar veya tornavida) 1) yerleĲtiriniz ve kilitleme konumuna getiriniz.
Arka kapĘnĘn aracĘn içinden açĘlmasĘ için,
çocuk emniyet kilidini açĘnĘz.

OBC3050006

Acil bir durumda akü boĲalmasĘ vb.),
acil durum anaKtarĘnĘ kullanarak kapĘyĘ
manuel olarak kilitleyebilirsiniz.
1. KapĘyĘ açĘnĘz.
2. Acil durum anaKtarĘnĘ, kapĘnĘn arkasĘnda bulunan acil durum kilidine yerleĲtirin ve anaKtarĘ yatay yönde çeviriniz.
3. KapĘyĘ kapatĘnĘz.

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken çocuklar kazara arka kapĘlarĘ açarsa araçtan dĘĲarĘ
düĲebilirler Araçta çocuklarĘn olduĒu
zamanlarda mutlaka arka kapĘ emniyet
kilitleri kilitli olmalĘdĘr
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Arka Koltuk Yolcu AlarmĘ (R2A)
(varsa)
Bu fonksiyon, sürücünün arka koltukta
yolcu bĘrakmasĘnĘ önler.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütfen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence
sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

UYARI
Arka koltuk alarm sistemi sürücüye arka
koltuklarĘ kontrol etmesi için bilgi verir
ancak arka koltukta bir nesne mi yolcu
mu olduĒunu algĘlamaz AracĘnĘzdan
çĘkarken arka koltuklarĘ mutlaka kontrol
ediniz

DÔKKAT
Sürücü motoru durdurup aracĘn kapĘsĘnĘ kilitlediĒinde kapĘ açma ve kapatma
geçmiĲi baĲlatĘlĘr Arka kapĘ bir kez daKa
açĘlmasa daKi önceden bir kayĘt varsa
alarm çalabilir ÖrneĒin sürücünün aracĘn kapĘsĘnĘ kilitlememesi ve alarm çaldĘktan sonra araçtan inmek üzere kapĘyĘ
açmasĘ durumunda alarm susabilir
OBC3050127TU

NOT
Sürücünün arka kapĘlardan birini açĘp
kapattĘktan sonra motoru kapatĘp sürücü kapĘsĘnĘ açmasĘ durumunda Arka
koltuklarĘ kontrol edin uyarĘ mesajĘ
görünür
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05
+I5SIZLIK ALA5M SÔSTEMÔ
Bu sistem aracĘnĘzĘ ve kĘymetli eĲyalarĘnĘzĘ
korumaya yardĘm eder. AĲaĒĘdakilerden
biri meydana gelirse, bir korna sesi duyulur ve dörtlü flaĲör, sürekli yanĘp söner:
- Bir kapĘnĘn akĘllĘ anaKtar veya uzaktan
kumandalĘ anaKtar kullanmadan açĘlmasĘ.
- Arka bagaj kapaĒĘnĘn uzaktan kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar kullanmadan açĘlmasĘ.
- Motor kaputu açĘldĘĒĘnda
Alarm 30 saniye devam eder, sonra
sistem sĘfĘrlanĘr. AlarmĘ kapatmak için,
kapĘlarĘ uzaktan kumandalĘ anaKtar veya
akĘllĘ anaKtar ile açĘnĘz.
KapĘlarĘ ve bagaj kapaĒĘ kilitledikten 30
saniye sonra, KĘrsĘzlĘk önleyici alarm sistemi otomatik olarak ayarlanĘr. Sistemi
devreye sokmak için, kapĘlarĘ ve bagaj
kapaĒĘ mutlaka uzaktan kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar ile aracĘn dĘĲĘndan
kilitlemelisiniz veya dĘĲ kapĘ kollarĘnĘn
düĒmesine akĘllĘ anaKtar yakĘnĘnĘzda iken
basmalĘsĘnĘz.
Sistemin devreye girdiĒini göstermek için
dörtlü flaĲör ĘĲĘĒĘ yanĘp söner ve sesli
uyarĘ bir kez çalar.
Güvenlik sistemi devreye girdiĒinde,
KerKangi bir kapĘ, bagaj kapaĒĘ veya
kaput uzaktan kumandalĘ anaKtar veya
akĘllĘ anaKtar kullanĘlmadan açĘldĘĒĘnda,
alarm devreye girer.
Kaput, bagaj kapaĒĘ veya KerKangi bir
kapĘ tamamen kapatĘlmazsa, KĘrsĘzlĘk
önleyici alarm sistemi devreye girmez.
Sistem devreye girmez ise, kaputun,
bagaj kapaĒĘnĘn veya kapĘlarĘn tamamen
kapalĘ olup olmadĘklarĘnĘ kontrol ediniz.
Bu sistemi deĒiĲtirmeye veya baĲka bir
ciKaz ilave etmeye kalkĘĲmayĘnĘz.

i

Bilgilendirme

 7P \ROFXODU DUDoWDQ oÕNPDGDQ |QFH
NDSÕODUÕ NLOLWOHPH\LQL] 6LVWHP GHYUH\H
JLUGLNWHQ VRQUD VRQ \ROFX DUDFÕ WHUN
HGHUVHDODUPGHYUH\HJLUHU
 (÷HU DODUP VLVWHPL X]DNWDQ NXPDQGD
YH\DDNÕOOÕDQDKWDULOHGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOPDPÕúLVHPHNDQLNDQDKWDUÕNXOODQDUDN
NDSÕODUÕDoÕQÕ]YHNRQWDNDQDKWDUÕQÕ21
NRQXPXQD X]DNWDQNXPDQGDLoLQ JHWLULQL] YH\D PRWRUX DNÕOOÕ DQDKWDU LoLQ 
oDOÕúWÕUÕQÕ]YHVDQL\HEHNOH\LQL]
 6LVWHPLQ GHYUHGHQ oÕNDUÕOPDVÕQGDQ
VRQUDH÷HUVDQL\HLoLQGHKHUKDQJLELU
NDSÕYH\DEDJDMNDSD÷ÕDoÕOPD]VDVLVWHP
WHNUDUDNWLIKDOHJHOLU

UYARI
HĘrsĘz alarm sistemi ile ilgili Kizmetleri
yalnĘzca HYU1DAI yetkili servisinden
almalĘsĘnĘz HĘrsĘz alarm sisteminin keyfi
olarak tadil edilmesi veya deĒiĲtirilmesi
arĘzaya neden olabilir Keyfi deĒiĲiklik
veya tadilattan kaynaklanan arĘzalar
garanti kapsamĘna alĘnmazlar

OJC040170

i

Bilgilendirme

+ÕUVÕ]OÕN DODUP VLVWHPL LOH GRQDWÕOPÕú
DUDoODUGD DúD÷ÕGDNL ELOJLOHULQ EXOXQGX÷X
ELUHWLNHWYDUGÕU
8<$5,
*h9(1/ø.6ø67(0ø
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'Ô5EKSÔ<2N SÔMÔ'Ô
Elektrik destekli direksiyon (E3S)
Bu sistem direksiyonu çevirmenize yardĘmcĘ olur. Motor çalĘĲmĘyorsa veya EPS
sistemi çalĘĲmaz Kale gelirse, araca Kalen
yön verilebilir, fakat bunun için daKa fazla
güç gerekir.
AyrĘca, araca daKa iyi Kakimiyet için, aracĘn KĘzĘ arttĘkça direksiyon daKa aĒĘrlaĲĘr
ve aracĘn KĘzĘ azaldĘkça daKa Kafif Kale
gelir.
AracĘn normal seyri sĘrasĘnda direksiyon için gereken kuvvette bir deĒiĲiklik
fark ederseniz, direksiyon sistemini bir
HYUNDA, yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi
normal Ĳekilde çalĘĲmazsa gösterge panelindeki uyarĘ ĘĲĘĒĘ ( ) yanar
Direksiyonun kontrolü veya çalĘĲmasĘ
güçleĲebilir AracĘnĘzĘ mümkün olan en
kĘsa süre içinde HYU1DAI yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettirmenizi
öneririz
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i

Bilgilendirme

$UDFÕQQRUPDOoDOÕúPDVÕVÕUDVÕQGDDúD÷ÕGDNLEHOLUWLOHUPH\GDQDJHOHELOLU
 .RQWDN DQDKWDUÕQÕ 21 NRQXPD JHWLUGLNWHQ VRQUD VLVWHP (36 VLVWHP DUÕ]D
WHúKLVL JHUoHNOHúWLUGL÷L VÕUDGD GLUHNVL\RQX KHPHQ oHYLUPHN ]RU RODELOLU $UÕ]D
WHúKLV VUHFL WDPDPODQÕQFD GLUHNVL\RQ
QRUPDOGXUXPXQDG|QHU
 $NYROWDMÕGúNROGX÷XQGDGLUHNVL\RQXQ KDUHNHWL GDKD oRN NXYYHW JHUHNWLUHELOLU $QFDN EX JHoLFL ELU GXUXPGXU
GROD\ÕVÕ\OD DN úDUM HGLOGLNWHQ VRQUD
QRUPDOGXUXPXQDJHULG|QHFHNWLU
 .RQWDN DQDKWDUÕ 21 $d,.  YH\D
/2&.2))
.ø/ø7/ø.$3$/, 
NRQXPXQD JHWLULOGL÷LQGH (36 U|OHVLQGHQELUNOLNVHVLJHOHELOLU
 $UDo GXUXUNHQ YH\D oRN GúN KÕ]GD\NHQ(36PRWRUVHVLGX\XODELOLU
 'úN VÕFDNOÕNWD GLUHNVL\RQX oDOÕúWÕUÕUNHQ DQRUPDO VHVOHU JHOHELOLU 6ÕFDNOÕN
\NVHOGL÷LQGH EX VHV \RN ROXU %X QRUPDOELUGXUXPGXU
 $UDo SDUN GXUXPXQGD KDUHNHWVL] LNHQ
GLUHNVL\RQXVRQXQDNDGDUVRODYH\DVD÷D
VUHNOL oHYLULUVHQL] GLUHNVL\RQ oHYLUPH
NXYYHWL DUWDU %X ELU VLVWHP DUÕ]DVÕ
GH÷LOGLU %LU VUH EHNOHQLUVH oHYLUPH
NXYYHWLQRUPDOGXUXPXQDG|QHFHNWLU

05
Yükseklik AyarlĘ Direksiyon 
Teleskopik Direksiyon (varsa)
UYARI
Araç Kareket Kalindeyken direksiyon
simidini kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Direksiyon Kakimiyetinizi kaybedebilir ve ciddi kiĲisel yaralanmalara
ölüme ya da kazalara neden olabilirsiniz

i

Bilgilendirme

$\DUGDQ VRQUD NLOLW DoPD NROX ED]HQ
GLUHNVL\RQVLPLGLQLNLOLWOHPH\HELOLU
%X GXUXP ELU DUÕ]D GH÷LOGLU %X LNL GLúOL
ELUELULQH G]JQ JHoPHGL÷L LoLQ ROXU %X
GXUXPGD GLUHNVL\RQ VLPLGLQL \HQLGHQ
D\DUOD\ÕQÕ] YH VRQUD GLUHNVL\RQ VLPLGLQL
NLOLWOH\LQL]

OBC3050007

Direksiyon simidi açĘsĘnĘ ve yüksekliĒini
ayarlamak için:
1. Kilit açma kolunu 1) aĲaĒĘ doĒru çekiniz.
2. Direksiyonu istenen açĘ 2) ve yüksekliĒe 3) ayarlayĘnĘz varsa). Direksiyon
simidini yüzünüze deĒil, göĒsünüze
doĒru getiriniz. Gösterge panelindeki
lambalarĘ ve göstergeleri görebilmenizi saĒlayĘnĘz.
3. Direksiyon simidini yerinde kilitlemek
için, kilit açma kolunu yukarĘ çekiniz.
Direksiyon simidinin yerine oturduĒundan
emin olmak için direksiyonu Kem aĲaĒĘ
Kem de yukarĘ doĒru Kareket ettiriniz.

DÔKKAT
Direksiyon simidi yüksekliĒini ayarlarken ayar mekanizmasĘ zarar görebileceĒinden lütfen sertçe itme ve çekme
yapmayĘnĘz
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IsĘtmalĘ direksiyon simidi
(varsa)

Korna

OBC3050051
OBC3050013

Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken
veya motor çalĘĲĘyorken, direksiyon simidini ĘsĘtmak için ĘsĘtmalĘ direksiyon simidi
tuĲuna basĘnĘz. DüĒmenin üzerindeki ĘĲĘk
yanar.
,sĘtmalĘ direksiyon simidi sistemini kapatmak için, tuĲa tekrar basĘnĘz. DüĒmenin
üzerindeki ĘĲĘk söner.

i

Bilgilendirme

,VÕWPDOÕ GLUHNVL\RQ VLPLGL VLVWHPL ÕVÕWPD
VLVWHPLDoÕOGÕNWDQ\DNODúÕNGDNLNDVRQUD
RWRPDWLNRODUDNNDSDQÕU

NOT
Direksiyon simidine KerKangi bir aksesuar veya kĘlĘf takmayĘnĘz Bu kĘlĘf veya
aksesuar ĘsĘtmalĘ direksiyon simidi sisteminde Kasara neden olabilir
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KornayĘ çalmak için, direksiyonun üzerindeki korna sembolüyle gösterilen alana
basĘnĘz Ĳekle bakĘnĘz). Korna, sadece bu
alana basĘldĘĒĘnda çalar.

NOT
KornayĘ çalmak için Ĳiddetle veya yumruĒunuz ile korna üzerine vurmayĘnĘz
Kornaya sivri uçlu bir nesne ile basmayĘnĘz

05
A<NALA5
Ôç dikiz aynasĘ
Sürmeye baĲlamadan önce, dikiz aynasĘnĘ,
arka camdan görüntüyü ortalayacak
Ĳekilde ayarlayĘnĘz.

*»nG»]gece Giki] aynasĘ
Yarsa

UYARI
GörüĲünüzün engellenmemesine dikkat
ediniz Arka koltuĒa veya yük bölümüne
veya arka koltuk baĲlĘklarĘnĘn arkasĘna
arka camdan görüĲünüzü kapatacak
Ĳekilde nesneler koymayĘnĘz
OBC3050054

UYARI
Bir kaza veya Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ
sĘrasĘnda ciddi yaralanmalarĘ önlemek
için dikiz aynasĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz ve
geniĲ bir ayna takmayĘnĘz

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken aynayĘ kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Aksi
Kalde aracĘn kontrolünü kaybedebilir ve
kazaya neden olabilirsiniz

>A@: Gündüz, >B@: Gece

Bu ayarlamayĘ yola çĘkmadan önce ve
gündüz/gece ayar kolu gündüz konumundayken yapĘnĘz.
Gece sürüĲü sĘrasĘnda arkanĘzdaki araçlarĘn farlarĘndan gelen ĘĲĘĒĘ azaltmak
için, gündüz/gece ayar kolunu kendinize
doĒru çekiniz.
Gece konumundayken geri görüĲ netliĒinin biraz azaldĘĒĘnĘ unutmayĘnĘz.

NOT
AynayĘ temizleyeceĒiniz zaman cam
temizleyici ile ĘslatĘlmĘĲ kaĒĘt Kavlu veya
benzeri bir malzeme kullanĘnĘz Cam
temizleyiciyi doĒrudan ayna üzerine
püskürtmeyiniz Çünkü bu sĘvĘ temizleyicinin ayna gövdesinin içine girmesine
neden olabilir
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Elektrikli Krom Ayna KenGinGen
Kararan 'iki] AynasĘ Yarsa

DĘĲ dikiz aynasĘ

OAI3059018
OBC3050014

Elektrikli dikiz aynasĘ, gece veya zayĘf
ĘĲĘkta sürüĲ koĲullarĘnda arkanĘzdan gelen
aracĘn far yansĘmasĘnĘ otomatik olarak
kontrol eder.
Motor çalĘĲĘrken, yansĘma dikiz aynasĘna
monte edilmiĲ olan sensör 1) tarafĘndan
otomatik olarak kontrol edilir. Sensör,
aracĘn etrafĘndaki ĘĲĘk seviyesini algĘlar
ve arkanĘzdaki aracĘn far yansĘmasĘnĘ
otomatik olarak kontrol ederek ayarlar.
Vites düĒmesi geri R) konumuna getirildiĒinde, sürücünün aracĘn geri görüĲünü
artĘrmak için ayna otomatik olarak en
parlak ayar seviyesine geçer.

Ayna açĘlarĘnĘ mutlaka yola çĘkmadan
önce ayarlayĘnĘz.
AracĘnĘz Kem saĒ, Kem sol dĘĲ dikiz
aynalarĘ ile donatĘlmĘĲtĘr.
Otomatik yĘkamada veya dar bir yoldan
geçerken Kasar görmesini önlemek için,
ayna baĲlĘklarĘ katlanabilir.
Araç KĘzĘ 15 km/saatin üzerindeyse, dĘĲ
dikiz aynasĘ katlanmayacaktĘr.

UYARI
ś SaĒ dĘĲ dikiz aynasĘ dĘĲbükeydir BazĘ
ülkelerde sol dĘĲ dikiz aynasĘ da dĘĲbükeydir Aynada görülen nesneler
göründüĒünden daKa yakĘndĘr
ś ìerit deĒiĲtirirken takip eden araçlarĘn
gerçek uzaklĘklarĘnĘ belirlemek için iç
dikiz aynasĘnĘ kullanĘnĘz veya baĲĘnĘzĘ
çevirerek gözlemleyiniz

UYARI
AracĘ kullanĘrken dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el
ile katlamaya veya ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Aksi Kalde aracĘn kontrolünü
kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz
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05
NOT
ś Ayna yüzeyinden buzu kazĘmayĘnĘz
Bu cam yüzeyine Kasar verebilir
ś Ayna buzla sĘkĘĲmĘĲsa aynayĘ ayarlamak için güç kullanmayĘnĘz 2naylĘ
bir buz çözücü sprey (radyatör antifrizi dĘĲĘnda) veya bir sünger veya çok
sĘcak su ile ĘslatĘlmĘĲ yumuĲak bir bez
kullanĘnĘz veya aracĘ buzun erimesini
saĒlamak için sĘcak bir yere götürünüz

OBC3N050006

(OHNWULNOLWLS YDUVD

'iki] aynalarĘnĘn ayarlanmasĘ

Dikiz aynasĘnĘ istediĒiniz ayara getirmek
için kolu 1) L Sol) veya R SaĒ) iĲaretine
getiriniz.
AynayĘ yukarĘ, aĲaĒĘ, sola veya saĒa
getirmek için, ayna ayar kumandasĘnĘ
kullanĘnĘz.

NOT

OIB034041

0DQXHOWLS YDUVD 
Bir dĘĲ aynayĘ ayarlamak için kumanda
kolunu Kareket ettiriniz.

ś Azami ayar açĘsĘna ulaĲtĘĒĘnda aynalarĘn Kareketi durur fakat düĒme
basĘlĘ olduĒu sürece motor çalĘĲmaya
devam eder DüĒmeye gereĒinden
uzun basmayĘnĘz motor Kasar görebilir
ś DĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el ile ayarlamaya
kalkĘĲmayĘnĘz Bu durumda motoru
Kasar görebilir
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'ĘĲ Giki] aynasĘnĘn katlanmasĘ

OAI3059020

0DQXHOWLS YDUVD 
DĘĲ dikiz aynasĘnĘ katlamak için, aynanĘn
muKafazasĘnĘ kavrayĘnĘz ve aracĘn içine
doĒru katlayĘnĘz.

ś LCD ekrandaki KullanĘcĘ AyarlarĘ
modundan Pratik Ayarlar J KarĲĘlama
aynasĘ J KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca seçildiĒinde, dĘĲ dikiz aynasĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda otomatik olarak kapanĘr
veya açĘlĘr:
- KapĘ akĘllĘ anaKtar ile kilitlendiĒinde
veya kilidi açĘldĘĒĘnda, ayna katlanĘr
veya normal konumuna gelir.
- KapĘ, dĘĲ kapĘ kolundaki düĒme ile
kilitlendiĒinde veya kilidi açĘldĘĒĘnda,
ayna katlanĘr veya normal konumuna
gelir.
ś KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan Konfor
J KarĲĘlama aynasĘ J KapĘlarĘn kilidi
açĘlĘnca ve Pratik Ayarlar J KarĲĘlama
aynasĘ J Sürücü araca yaklaĲĘnca
seçilmesi.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütfen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence
sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

NOT

OBC3N050007

(OHNWULNOLWLS YDUVD
DĘĲ dikiz aynasĘ düĒmeye basĘlarak
katlanabilir ve normal konuma getirilebilir.
Araç KĘzĘ 15 km/saatin üzerindeyken
düĒmeye basĘlsa bile dĘĲ dikiz aynasĘ
katlanmayacaktĘr.
Yine de düĒmeye basĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz
aynasĘ açĘlĘr.
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Elektrikli tip dĘĲ dikiz aynasĘ kontak
anaKtarĘ 2)) konumundayken bile
çalĘĲĘr
Ancak gereksiz akü boĲalmasĘnĘ önlemek için motor çalĘĲmĘyorken aynalarda kapsamlĘ ayarlama yapmayĘnĘz

NOT
Elektrikli dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el ile
katlamayĘnĘz Bu motor arĘzasĘna neden
olabilir

05
&AMLA5
Elektrikli camlar (varsa)

OBC3N050008

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sürücü kapĘsĘ otomatik cam düĒmesi
Ön yolcu kapĘsĘ otomatik cam düĒmesi
Arka kapĘ elektrikli cam düĒmesi SaĒ)
Arka kapĘ elektrikli cam düĒmesi Sol)
Cam açma ve kapama
Otomatik elektrikli cam
Elektrikli cam kilit düĒmesi

: varsa
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CamlarĘ indirebilmek ve kaldĘrabilmek
için, kontak anaKtarĘ mutlaka ON konumunda olmalĘdĘr. Her kapĘda o kapĘnĘn
camĘnĘ kontrol eden bir Elektrikli Cam
düĒmesi vardĘr. Sürücü tarafĘnda, yolcu
camlarĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ engelleyebilen
bir Elektrikli Cam Kilit düĒmesi vardĘr.
Otomatik camlar kontak anaKtarĘ ACC
veya O)) konumuna getirildikten sonra
yaklaĲĘk 3 dakika kadar çalĘĲĘr. Ancak,
eĒer ön kapĘlar açĘlĘrsa, Elektrikli Camlar 3
dakikalĘk süre içinde bile çalĘĲmaz.

&am açma Ye kapama

OAI3059009

UYARI
Ölümlü ve ciddi kazalarĘ önlemek için
sürüĲ esnasĘnda yüzünüzü boynunuzu
kollarĘnĘzĘ veya gövdenizi camdan dĘĲarĘ
çĘkartmayĘnĘz

i

Bilgilendirme

 6R÷XN YH \D÷ÕúOÕ KDYDODUGD EX]ODQPD
QHGHQL\OH HOHNWULNOL FDPODU G]JQ
oDOÕúPD\DELOLU
 $UND FDPODU DoÕN YH\D DoÕOÕU WDYDQ
YDUVD  DoÕN YH\D NÕVPHQ DoÕN  NRQXPGD\NHQDUDFÕQÕ]GDU]JDUoDUSPDVÕJHUoHNOHúHELOLUYH\DELUX÷XOWXVHVLoÕNDELOLU
%XVHVQRUPDOGLUYHDúD÷ÕGDNL|QOHPOHU
DOÕQDUDND]DOWÕODELOLUYH\D\RNHGLOHELOLU
(÷HUVHVDUNDFDPODUGDQELULVLYH\DLNLVL
DoÕNNHQRUWD\DoÕNÕ\RUVDKHULNL|QFDPÕ
\DNODúÕNFPLQGLULQL]
 (÷HU VHV DoÕOÕU WDYDQ DoÕNNHQ JHOL\RUVD
DoÕOÕUWDYDQÕELUD]NDSDWÕQÕ]
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Bir camĘ açmak veya kapamak için,
ilgili düĒmenin ön bölümünü ilk tutma
konumuna 5) kadar basĘnĘz veya yukarĘ
çekiniz.

Otomatik açĘlankapanan cam
Yarsa S»r»c» penceresi

OAC3059015TU

Elektrikli cam düĒmesine ikinci tutma
konumuna 6) kadar bir an basmak,
düĒme bĘrakĘldĘĒĘnda bile, sürücü camĘnĘn tamamen açĘlmasĘnĘ saĒlar. Cam çalĘĲĘrken camĘ istenilen konumda durdurmak için düĒmeyi yukarĘ doĒru çekin ve
düĒmeyi cam Kareketinin aksi yönüne
doĒru bĘrakĘnĘz.

05
Elektrikli camlarĘn sĘIĘrlanmasĘ

Otomatik geri Gön»Ĳ Yarsa

EĒer elektrikli camlar normal çalĘĲmĘyorsa,
otomatik cam sistemi aĲaĒĘdaki Ĳekilde
sĘfĘrlanmalĘdĘr:
1. Kontak anaKtarĘnĘ ON konumuna
getiriniz.
2. Sürücü camĘnĘ kapatĘnĘz ve elektrikli
cam düĒmesini en az bir saniye
boyunca çekiniz.
SĘfĘrlandĘktan sonra elektrikli camlar
normal çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn HYUNDA,
yetkili servisi tarafĘndan kontrol edilmesini
öneririz.

UYARI
2tomatik geri vites özelliĒi elektrikli
cam sisteminin sĘfĘrlanmasĘ sĘrasĘnda
aktive olmayacaktĘr CamlarĘ kapatmadan önce yaralanmalarĘ veya araç KasarĘnĘ önlemek için vücut uzuvlarĘnĘn veya
diĒer nesnelerin camdan güvenli uzaklĘkta olmasĘna dikkat ediniz

OIB024001

Bir cam otomatik olarak kapanĘrken KerKangi bir engel Kissederse, engelin kaldĘrĘlmasĘnĘ saĒlamak için durur ve yaklaĲĘk
30 cm iner.
EĒer elektrikli cam düĒmesi devamlĘ
yukarĘya çekildiĒinde cam dirençle karĲĘlaĲĘrsa, camĘn yukarĘya doĒru Kareketi
durur ve sonra yaklaĲĘk 2,5 cm iner.
Ve eĒer otomatik geri açĘlma özelliĒi ile
cam indikten sonra elektrikli cam düĒmesi 5 saniye içinde tekrar devamlĘ yukarĘya
çekilirse, otomatik geri döndürme özelliĒi
çalĘĲmaz.

i

Bilgilendirme

2WRPDWLN JHUL DoÕOPD |]HOOL÷L VDGHFH
G÷PH LNLQFL WXWPD NRQXPXQD oHNLOHUHN
2WRPDWLN .DSDPD |]HOOL÷L NXOODQÕOGÕ÷ÕQGDHWNLQGLU

UYARI
CamlarĘ kapatmadan önce yaralanmalarĘ veya araç KasarĘnĘ önlemek için
vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer nesnelerin
camdan güvenli uzaklĘkta olmasĘna dikkat ediniz
2tomatik geri açĘlan cam cam ile cam
kanalĘ arasĘndaki 4 mm den daKa küçük
çaptaki nesneleri algĘlayamayabilir Bu
durumda cam durmaz ve geriye açĘlmaz
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NOT
Camlara KerKangi bir aksesuar takĘlmamalĘdĘr 2tomatik geri vites özelliĒi
çalĘĲmayabilir

Elektrikli cam kilitleme G»Ēmesi

OBC3N050009

Sürücü, elektrikli cam kilitleme düĒmesine
basarak arka yolcu kapĘlarĘndaki otomatik
cam düĒmelerini etkisiz Kale getirebilir.
Elektrikli cam kilitleme düĒmesi basĘlĘ
olduĒu zaman:
 Sürücünün ana kumandasĘ bütün elektrikli camlarĘ çalĘĲtĘrabilir.
 Ön yolcu kumandasĘ, ön yolcu elektrikli
camĘnĘ çalĘĲtĘrabilir.
 Arka yolcu kumandasĘ, arka yolcu elektrikli camĘnĘ çalĘĲtĘramaz.

NOT
ś Elektrikli cam sisteminde olasĘ bir
KasarĘ önlemek için iki veya daKa fazla
camĘ aynĘ anda açĘp kapamayĘnĘz Bu
aynĘ zamanda sigortanĘn ömrünü de
uzatĘr
ś Sürücü kapĘsĘndaki ana düĒme ile KerKangi bir baĲka elektrikli cam düĒmesine asla aynĘ anda farklĘ yönlerde
basmayĘnĘz Aksi takdirde cam durur
ve açĘlamaz veya kapatĘlamaz
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UYARI
ś Motor çalĘĲĘr durumdayken anaKtarlarĘ AS/A çocuklar yalnĘz baĲĘna iken
araçta bĘrakmayĘnĘz
ś ÇocuklarĘ AS/A yalnĘz olarak aracĘn
içinde bĘrakmayĘnĘz Çocuklar çok
küçük bile olsalar istemeden aracĘ
Kareket ettirebilirler gövdelerini cam
aralĘĒĘna sĘkĘĲtĘrabilirler veya kendilerinin veya diĒer kiĲilerin yaralanmasĘna neden olabilirler
ś Bir camĘ kapatmadan önce baĲ kol
el gibi vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer
engelleyecek nesnelerin güvenli bir
uzaklĘkta olduĒunu daima iki kez
kontrol ediniz
ś ÇocuklarĘn elektrikli camlarla oynamalarĘna izin vermeyiniz Sürücü kapĘsĘndaki elektrikli cam kilit düĒmesini
/2CK konumunda (basĘlĘ olarak) tutunuz ÇocuĒun camĘ istemeden çalĘĲtĘrmasĘ ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir
ś SürüĲ esnasĘnda yüzünüzü boynunuzu kollarĘnĘzĘ veya gövdenizi camdan
dĘĲarĘ çĘkartmayĘnĘz

05
AILI5 TAVAN ǣVA5SAǤ
EĒer aracĘnĘzda açĘlĘr tavan varsa, baĲ
üstü konsol üzerinde yer alan açĘlĘr tavan
kontrol düĒmesi ile açĘlĘr tavanĘnĘzĘ eĒimli
Kale getirebilir veya kaydĘrabilirsiniz.

AçĘlĘr tavan perdesi

OBC3050021

OBC3050020

AçĘlĘr tavan, sadece kontak anaKtarĘ ON
konumunda iken kullanĘlabilir.
AçĘlĘr tavan Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesi ACC veya O)) konumuna getirildikten sonra yaklaĲĘk 3 dakika çalĘĲtĘrĘlabilir. Ancak, eĒer ön kapĘ açĘlĘrsa,
açĘlĘr tavan 3 dakikalĘk süre içinde daKi
çalĘĲmaz.

UYARI
ś SürüĲ esnasĘnda açĘlĘr tavanĘ veya açĘlĘr tavan perdesini Kiçbir zaman ayarlamayĘnĘz Araç kontrolünün kaybedilmesine ve can veya mal kaybĘyla
sonuçlanacak kazalara yol açabilir
ś Çocuklar yalnĘz baĲĘna iken anaKtarlarĘ araçta ve motoru çalĘĲĘr durumda
bĘrakmayĘnĘz Çocuklar yalnĘzken açĘlĘr tavanĘ çalĘĲtĘrabilirler bu da ciddi
yaralanmalara neden olabilir
ś AracĘn üstüne oturmayĘnĘz Bu yaralanmalara veya araç KasarĘna sebebiyet verebilir

AçĘlĘr tavan camĘndan içeri giren güneĲ
ĘĲĘĒĘnĘ engellemek için elektrikli açĘlĘr
tavan perdesini kullanĘnĘz.
AçĘlĘr tavan perdesini elle açĘnĘz veya
kapatĘnĘz.

i

Bilgilendirme

$oÕOÕU WDYDQ FDPÕ KDUHNHW HWWL÷LQGH DoÕOÕU
WDYDQSHUGHVLRWRPDWLNRODUDNDoÕOÕUDQFDN
DoÕOÕU WDYDQ FDPÕ NDSDWÕOGÕ÷ÕQGD RWRPDWLN
RODUDNNDSDQPD]$\UÕFDDoÕOÕUWDYDQFDPÕ
DoÕNNHQ VDGHFH DoÕOÕU WDYDQ SHUGHVL NDSDWÕODPD]

NOT
AçĘlĘr tavan perdesini yukarĘ veya aĲaĒĘ
çekmeyin veya aĲĘrĘ güç uygulamayĘnĘz
Çünkü bu tür bir Kareket perdeye zarar
verebilir veya arĘzaya sebep olabilir

NOT
AracĘn üzerinde port bagaj raflarĘ takĘlĘysa veya tavanda bagaj varsa açĘlĘr tavanĘ
çalĘĲtĘrmayĘnĘz
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AçĘlĘr taYanĘ kalGĘrarak açma
kapama

KayGĘrmalĘ açmakapama

OCN7050031
OCN7050030

ś AçĘlĘr tavan kumanda düĒmesini yukarĘ
doĒru iterseniz, açĘlĘr tavan camĘ yukarĘ
kalkar.
ś AçĘlĘr tavan kumanda düĒmesini ileri
doĒru iterseniz, açĘlĘr tavan camĘ otomatik olarak kapanĘr.
AçĘlĘr tavanĘn kaymasĘnĘ KerKangi bir noktada durdurmak için, açĘlĘr tavan kumanda kolunu KerKangi bir yöne ittiriniz.

i

Bilgilendirme

$oÕOÕU WDYDQ FDPÕ D\QÕ DQGD KHP ND\ÕS
KHP GH NDONDUDN DoÕODPD] $oÕOÕU WDYDQ
FDPÕ ND\GÕUÕODUDN DoÕOPÕú GXUXPGD LNHQ
NDOGÕUÕOPD] NDOGÕUÕODUDN DoÕOPÕúNHQ ND\GÕUÕODPD] $oÕOÕU WDYDQ FDPÕ WDPDPHQ
NDSDOÕ NRQXPGD LNHQ DoÕOÕU WDYDQÕ ND\GÕUDUDNYH\DNDOGÕUDUDNDoÕQ

ś AçĘlĘr tavan kumanda düĒmesini geriye
doĒru çekerseniz, açĘlĘr tavan perdesi
ve açĘlĘr tavan camĘ kayarak açĘlĘr.
ś AçĘlĘr tavan kumanda düĒmesini ileri
doĒru iterseniz, yalnĘzca açĘlĘr tavan
camĘ kapanĘr.
ś AçĘlĘr tavan düĒmesini ileriye veya geriye doĒru itip birinci çentik konumuna
getirirseniz açĘlĘr tavan camĘ manuel
olarak çalĘĲĘr.
ś AçĘlĘr tavan düĒmesini ileriye veya geriye doĒru itip ikinci çentik konumuna
getirirseniz açĘlĘr tavan camĘ otomatik
olarak çalĘĲĘr otomatik kaydĘrma özelliĒi).
AçĘlĘr tavanĘn kaymasĘnĘ KerKangi bir noktada durdurmak için, açĘlĘr tavan kumanda kolunu KerKangi bir yöne ittiriniz.

i

Bilgilendirme

6UúHVQDVÕQGDU]JDUJUOWVQD]DOWPDNLoLQDUDFÕQÕ]ÕWDYVL\HHGLOHQNRQXPGD
PDNVLPXPND\DUDNDoÕOPDNRQXPXQGDQ
|QFH NDGDUVUPHQL]L|QHULUL]
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05
NOT

Otomatik geri GönG»rme

ODH043039

EĒer açĘlĘr tavan otomatik olarak kapanĘrken KerKangi bir engel algĘlarsa, engelin
kaldĘrĘlmasĘnĘ saĒlamak için yönü deĒiĲtirir ve durur.
Araya ince veya yumuĲak bir nesne sĘkĘĲĘr
ya da açĘlĘr tavan manuel olarak kapatĘlĘrsa otomatik geri döndürme fonksiyonu
çalĘĲmayabilir.

UYARI
ś AçĘlĘr tavanĘ kapatmadan önce kafalarĘn diĒer uzuvlarĘn veya nesnelerin
camdan uzak olmasĘna dikkat ediniz
Vücut kĘsĘmlarĘnĘn ya da nesnelerin
sĘkĘĲmasĘ yaralanmalara veya aracĘn
zarar görmesine neden olabilir
ś 2tomatik geri döndürme fonksiyonunu test etmek için vücut kĘsĘmlarĘnĘzĘ
asla bilerek kullanmayĘnĘz AçĘlĘr tavan
camĘ ters yönde Kareket edebilir ama
bu durum yaralanma riski doĒurur

ś AçĘlĘr tavan tam olarak açĘk kapalĘ
veya eĒik konuma geldikten sonra açĘlĘr tavan düĒmesine basmaya devam
etmeyiniz AçĘlĘr tavanĘn motoru zarar
görebilir
ś KaydĘrarak açmakapama yükseklik
ayarlĘ açmakapama vs gibi fonksiyonlarĘn çok sĘk kullanĘlmasĘ motorun
ya da açĘlĘr tavan sisteminin bozulmasĘna neden olabilir
ś AçĘlĘr tavan rayĘnda biriken tozu
düzenli olarak temizleyiniz
ś AçĘlĘr tavan uzun süre kullanĘlĘrsa açĘlĘr tavanla araç arasĘnda biriken toz
yüzünden kullanĘm esnasĘnda anormal bir ses yapabilir TavanĘ açĘnĘz ve
temiz bir bez kullanarak tozu düzenli
olarak temizleyiniz
ś SĘcaklĘk donma noktasĘnĘn altĘndayken veya açĘlĘr tavan kar veya buzla
kaplĘyken açĘlĘr tavanĘ açmaya çalĘĲmayĘnĘz aksi Kalde motor Kasar görebilir SoĒuk ve yaĒĘĲlĘ Kavalarda açĘlĘr
tavan düzgün çalĘĲmayabilir
ś YaĒmur yaĒdĘktan veya araç yĘkandĘktan Kemen sonra açĘlĘr tavanĘ açmayĘn açĘk Kalde kullanmayĘnĘz AçĘlĘr
tavandan içeri giren su aracĘn iç kĘsmĘnĘ Ęslatabilir
ś SürüĲ esnasĘnda KerKangi bir bagaj
eĲyasĘnĘ açĘlĘr tavandan dĘĲarĘ uzatmayĘnĘz Araç aniden durdurulduĒu
takdirde zarar görebilir

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken baĲĘnĘzĘ kollarĘnĘzĘ vücut kĘsĘmlarĘnĘzĘ veya nesneleri açĘlĘr tavandan dĘĲarĘ çĘkartmayĘnĘz
Araç aniden durursa yaralanmalar yaĲanabilir
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AçĘlĘr taYanĘn sĘIĘrlanmasĘ

AçĘlĘr taYan açĘk uyarĘsĘ

BazĘ durumlarda açĘlĘr tavanĘn sĘfĘrlanmasĘ
gerekebilir. AçĘlĘr tavanĘn sĘfĘrlanmasĘnĘ
gerektirebilecek bazĘ durumlar ĲunlardĘr:
ś 12 voltluk bataryanĘn baĒlantĘsĘnĘn çĘkmasĘ veya ĲarjĘnĘn bitmesi
ś AçĘlĘr tavan motorunun sigortasĘnĘn
deĒiĲtirilmesi
ś AçĘlĘr tavanĘn tek dokunuĲla OTOMATÔK
AÇMA/KAPAMA fonksiyonunun düzgün çalĘĲmamasĘ
AçĘlĘr tavanĘn sĘfĘrlanmasĘ:
1. SĘfĘrlama iĲleminin aracĘn motoru çalĘĲĘr Kaldeyken yapĘlmasĘ tavsiye edilir.
AracĘ vites P Park) konumundayken
çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. AçĘlĘr tavan camĘnĘn tamamen kapalĘ
konumda olduĒundan emin olunuz.
AçĘlĘr tavan camĘ açĘksa, düĒmeyi
ileri doĒru ittirerek açĘlĘr tavan camĘnĘ
tamamen kapatĘnĘz.
3. AçĘlĘr tavan camĘ tamamen kapandĘĒĘnda düĒmeyi bĘrakĘnĘz.
4. AçĘlĘr tavan camĘ Kafifçe Kareket
edene kadar düĒmeyi ileri doĒru ittiriniz. Sonra düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz.
5. Üç saniye içerisinde, açĘlĘr tavan düĒmesini ileri doĒru ittirip o konumda
tutarak açĘlĘr tavan camĘnĘn kayarak
sonuna kadar açĘlĘp kapanmasĘnĘ bekleyiniz. ÔĲlem tamamlanana kadar düĒmeyi bĘrakmayĘnĘz. Bu iĲlem esnasĘnda
düĒmeyi bĘrakacak olursanĘz iĲleme 2.
aĲamadan tekrar baĲlayĘnĘz.

i

Bilgilendirme

$UDFÕQ DNV oÕNDUÕOGÕ÷ÕQGD YH\D ERúDOGÕ÷ÕQGD \D GD DoÕOÕ WDYDQ VLJRUWDVÕ DWWÕ÷ÕQGD
DoÕOÕU WDYDQ VLVWHPL VÕIÕUODQPD]VD DoÕOÕU
WDYDQQRUPDOúHNLOGHoDOÕúPD\DELOLU
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OBC3040014

Sürücü motoru açĘlĘr tavan tamamen
kapanmadan durdurursa, uyarĘ alarm sesi
birkaç saniye duyulur ve gösterge paneli
LCD ekranĘnda açĘlĘr tavan açĘk uyarĘsĘ
görüntülenir.
AracĘnĘzĘ terk ederken, açĘlĘr tavanĘ emniyetli bir Ĳekilde kapayĘnĘz.

DÔKKAT
AracĘnĘzĘ terk ederken açĘlĘr tavanĘn tam
olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz
AçĘlĘr tavan açĘk bĘrakĘlĘrsa içeri giren
yaĒmur veya kar aracĘn iç kĘsmĘnĘn ĘslanmasĘna neden olabilir AyrĘca araçtan
uzaklaĲĘldĘĒĘ anlarda açĘlĘr tavanĘn açĘk
bĘrakĘlmasĘ KĘrsĘzlara davetiye olacaktĘr

05
M2T25 KA3UTU
Motor kaputu
Motor kaputunun açĘlmasĘ

OBC3N050012

OBC3N050010

1. AracĘ park ederek el frenini çekiniz.
2. Motor kaputunu açmak için açma
kolunu çekiniz. Motor kaputu tek
seferde Kafifçe açĘlĘr.

4. Destek çubuĒunu kaputtan çekiniz.
5. Kaputu destek çubuĒu ile açĘk olarak
tutunuz.

UYARI
Destek çubuĒu
ś SürüĲ sonrasĘ motor bölmesi ve destek
çubuĒu sĘcak olur Eliniz yanmamasĘ
için destek çubuĒunu plastikle kaplĘ
bölümünden kavrayĘnĘz
ś Motor bölmesi kontrol edilirken destek çubuĒunun deliĒe tam oturtulmasĘ gerekir Böylelikle kaputun düĲerek
sizi yaralamasĘ önlenir

OBC3050023

3. AracĘn önüne gidiniz, motor kaputunu biraz kaldĘrĘnĘz, kaput merkezindeki yardĘmcĘ mandalĘ 1) yukarĘ iterek
kaputu 2) kaldĘrĘnĘz.
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Motor kaputunun kapatĘlmasĘ
1. Motor kaputunu kapatmadan önce,
aĲaĒĘdakileri kontrol ediniz:
ś Motor bölmesindeki tüm depo kapaklarĘ doĒru Ĳekilde kapatĘlmĘĲ
olmalĘdĘr.
ś Eldiven, bez veya diĒer KerKangi bir
yanĘcĘ malzeme motor bölmesinden
çĘkartĘlmalĘdĘr.
2. Destek çubuĒunu, ses yapmasĘnĘ
önlemek için klipsine oturtunuz.
3. Kaputu yarĘ yarĘya kapalĘ pozisyondan
yaklaĲĘk 30 cm. kaldĘrĘlmĘĲ Ĳekilde)
indirin ve kilitleninceye kadar bastĘrĘn.
Kaputun kilitli olduĒundan emin olmak
için iki kez kontrol edin.
Kaput az da olsa Kavaya kalkabiliyorsa,
güvenli bir Ĳekilde kilitlenmemiĲ
demektir. Tekrar açĘp daKa güçlü bir
Ĳekilde kapatĘnĘz.

UYARI
ś Motor kaputunu kapatmadan önce
kaput açĘklĘĒĘndan tüm engellerin
kaldĘrĘldĘĒĘndan emin olunuz
ś AracĘ Kareket ettirmeden önce kaputun iyice kilitlenmiĲ olduĒunu mutlaka iki defa kontrol edin Gösterge
panelinde kaput açĘk uyarĘ ĘĲĘĒĘ veya
mesajĘ görüntülenmediĒinden emin
olunuz Hareket Kalinde iken kaputun
açĘlmasĘ bir kazaya neden olabilecek
Ĳekilde sürücünün görüĲünü tümüyle
engelleyebilir
ś Motor kaputu açĘlmĘĲ Kalde aracĘ
Kareket ettirmeyiniz aksi takdirde
görüĲünüz engellenir ve dolayĘsĘyla
kazaya yol açabilir ayrĘca kaput düĲebilir veya Kasar görebilir
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Bagaj kapaĒĘ
BagaM kapaĒĘnĘn açĘlmasĘ

OBC3050025

ś Bagaj kapaĒĘ tüm kapĘlar uzaktan
kumandalĘ anaKtarla, akĘllĘ anaKtarla
veya merkezi kilitleme/açma düĒmesi
kilitlenip açĘldĘĒĘnda, kilitlenir veya
açĘlĘr.
EĒer kilidi açĘk ise, bagaj kapaĒĘ, dĘĲ
kolu yukarĘya kaldĘrĘlarak açĘlabilir.

i

Bilgilendirme
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UYARI
Bagaj kapaĒĘ yukarĘya doĒru açĘlĘr
Bagaj kapaĒĘnĘ açarken aracĘn arkasĘnda
nesneler veya insanlar bulunmadĘĒĘndan
emin olunuz

05
NOT
AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce
bagaj kapaĒĘnĘ kapattĘĒĘnĘzdan emin
olunuz SürüĲten önce bagaj kapaĒĘ
kapatĘlmazsa kaldĘrma pistonlarĘnda ve
baĒlantĘ donanĘmĘnda Kasar oluĲabilir

UYARI
Araç Kareket Kalinde iken bagaj kapaĒĘ
Ker zaman tamamen kapalĘ durumda
olmalĘdĘr AçĘk veya aralĘk bĘrakĘlmĘĲ ise
araç içine karbonmonoksit (C2) içeren
zeKirli egzoz gazlarĘ girebilir ve ciddi
raKatsĘzlĘĒa veya ölüme neden olabilir

BagaM kapaĒĘnĘn kapatĘlmasĘ
Bagaj kapaĒĘnĘ kapatmak için, kapĘyĘ aĲaĒĘya indirip sĘkĘca itiniz. Bagaj kapaĒĘnĘn
iyice kapandĘĒĘndan emin olunuz.

UYARI
Bagaj kapaĒĘnĘ kapatmadan önce ellerinizin ayaklarĘnĘzĘn veya vücudunuzun
baĲka uzuvlarĘnĘn kapanma yerinde
bulunmadĘĒĘndan emin olunuz

DÔKKAT

UYARI
Arka yük bölmesi
Yolcular asla KerKangi bir koruma
bulunmayan arka yük alanĘnda gitmemelidir Bir kaza veya ani durma durumunda yaralanmayĘ önlemek için araçtakiler daima uygun Ĳekilde korunmuĲ
olmalĘdĘr

UYARI

Bagaj kapaĒĘnĘ kapatĘrken bagaj kapaĒĘ
kilidi ve karĲĘlĘĒĘnĘn yakĘnĘnda KerKangi
bir Ĳey bulunmadĘĒĘndan emin olunuz
Bu bagaj kapaĒĘ kilidine Kasar verebilir

UYARI
Egzoz dumanĘ
EĒer bagaj kapaĒĘ açĘk olarak aracĘ
sürerseniz teKlikeli egzoz dumanĘnĘ
içeriye çekersiniz ve araçta bulunanlar
ciddi Ĳekilde zarar görebilir veya ölebilir
EĒer bagaj kapaĒĘ açĘk olarak araç sürmek zorundaysanĘz tüm KavalandĘrma
kanallarĘnĘ ve camlarĘ açĘk tutarak araca
ilave temiz Kava girmesini saĒlayĘnĘz

OBC3050026

Bagaj kapaĒĘnĘ destekleyen parçayĘ (gaz
filtresi) tutmayĘnĘz 3arçanĘn deforme
olmamasĘna dikkat ediniz Bu araca
Kasar verebilir ve kaza riski yaratabilir
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Acil durum bagaj kapaĒĘ açma
kolu

OIB047188

AracĘnĘz, bagaj kapaĒĘnĘn altĘnda bulunan bir acil durum bagaj kapaĒĘ emniyet açma kolu ile donatĘlmĘĲtĘr. Bir kiĲi
yanlĘĲlĘkla bagaj bölmesinde kilitli kalĘrsa,
aĲaĒĘdakiler uygulanarak bagaj kapaĒĘ
açĘlabilir:
1. Mekanik anaKtarĘ yuvasĘna sokunuz.
2. Mekanik anaKtarĘ saĒa doĒru itiniz.
3. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz.

UYARI
ś Acil durumlar için bagaj kapaĒĘ acil
emniyet açma kolunun araçtaki yerini ve kazayla bagaj bölmesinde kilitli
kalmanĘz durumunda bagaj kapaĒĘnĘn
nasĘl açĘlacaĒĘnĘ tam olarak öĒreniniz
ś Hiç kimsenin asla bagaj bölümünde
oturmasĘna izin verilmemelidir Bir
çarpĘĲma durumunda bagaj bölümü
çok teKlikeli bir yerdir
ś Açma kolunu sadece acil durumda kullanĘnĘz Özellikle araç Kareket
Kalindeyken çok dikkatle kullanĘnĘz
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YakĘt dolum kapaĒĘ
<akĘt Golum kapaĒĘnĘn açĘlmasĘ

OBC3050027

1. Motoru kapatĘnĘz.
2. Sürücü kapĘsĘ kilidinin açĘk olduĒundan
emin olunuz.
3. YakĘt dolum kapaĒĘ açma kolunu saat 3
konumuna doĒru çekiniz.

05
<akĘt Golum kapaĒĘnĘn kapatĘlmasĘ
1. YakĘt dolum kapaĒĘnĘ yerine takmak
için ŕklikŖ sesi gelene kadar saat
yönüne çeviriniz.
2. YakĘt dolum kapaĒĘnĘ iyice kilitlenene
kadar kapatĘnĘz.

UYARI
OBC3N050015

3. Tamamen açĘlmasĘ için yakĘt dolum
kapaĒĘnĘ 1) çekiniz.
4. YakĘt dolum kapaĒĘnĘ 2) çĘkartmak için
saat yönünün aksi istikamete çeviriniz.
Deponun içindeki basĘnç dengelenirken
bir ĘslĘk sesi duyabilirsiniz.
5. YakĘt dolum kapaĒĘ iç kĘsmĘna depo
kapaĒĘnĘ 3) yerleĲtiriniz.

i

Bilgilendirme
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Benzin yüksek derecede parlayĘcĘdĘr ve
patlayĘcĘdĘr Bu kurallara uyulmamasĘ
CÔDDÔ YARA/A1MA/ARA ve Ö/ÜME
sebebiyet verebilir
ś Benzin istasyonundaki tüm uyarĘlarĘ
okuyunuz ve bunlara uyunuz
ś YakĘt ikmali yapmadan önce benzin
istasyonundaki Acil YakĘt Kesme
(varsa) konumuna dikkat ediniz
ś YakĘt tabancasĘna dokunmadan önce
yakĘt dolum borusu tabancasĘ veya
diĒer yakĘt kaynaklarĘndan güvenli
bir uzaklĘkta bulunan aracĘn metal
bir kĘsmĘna çĘplak elle dokunarak
potansiyel statik elektrik boĲalmasĘ
teKlikesini ortadan kaldĘrmalĘsĘnĘz
ś YakĘt alĘrken cep telefonu kullanmayĘnĘz Cep telefonlarĘndan gelen elektrik
akĘmĘ veveya elektronik parazit yakĘt
buKarlarĘnĘ tutuĲturup yangĘna neden
olabilir
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ś YakĘt ikmali baĲladĘktan sonra aracĘn
içine girmeyiniz Statik elektrik üretmeye yatkĘn KerKangi bir nesneye ya
da dokumaya dokunarak sürterek
veya kaydĘrarak statik elektrik enerjisi üretebilirsiniz Statik elektriĒin
boĲalĘmĘ yangĘna neden olabilecek
Ĳekilde yakĘt buKarlarĘnĘ tutuĲturabilir EĒer aracĘn içine girmek zorunda
iseniz önce yakĘt dolum aĒzĘndan
yakĘt tabancasĘndan veya diĒer yakĘt
kaynaĒĘndan uzakta bulunan aracĘn
metal bir kĘsmĘna çĘplak ellerinizle
dokunarak teKlikeli statik elektriĒi
boĲaltmalĘsĘnĘz
ś YakĘt dolumu yapĘlĘrken vites kolunun
(BoĲ otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda) daima 1
(BoĲ) konumunda veya (düz vitesli
araçta) (Geri) R konumunda veya 1 inci
vites konumunda olduĒundan emin
olunuz el frenini tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ /2CK2))
konumuna getiriniz Motorun elektrik
donanĘmĘndan çĘkan kĘvĘlcĘmlar yakĘt
buKarlarĘnĘ tutuĲturup yangĘna neden
olabilmektedir
ś 2naylĘ bir taĲĘnabilir yakĘt bidonu kullanĘrken yakĘtĘ doldurmadan önce
bidonu yere koyduĒunuzdan emin
olunuz Bidondan oluĲan statik elektrik boĲalĘmĘ yakĘt buKarlarĘnĘ tutuĲturup yangĘna neden olabilir YakĘt dolumu bir kez baĲlayĘnca dolum iĲlemi
tamamlanĘncaya kadar araca çĘplak
elle dokunmayĘnĘz
ś Sadece benzin taĲĘmak ve depolamak
üzere tasarlanmĘĲ onaylĘ portatif yakĘt
taĲĘma kaplarĘ kullanĘnĘz
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ś Bir benzin istasyonunda özellikle yakĘt
ikmali yaparken Kiçbir zaman kibrit
veya çakmak kullanmayĘnĘz ve sigara
içmeyiniz veya yanĘk bir sigarayĘ
aracĘnĘzĘn içinde bĘrakmayĘnĘz
ś AracĘnĘzĘn yakĘt deposunu taĲabilecek
kadar aĲĘrĘ doldurmayĘnĘz
ś YakĘt ikmali sĘrasĘnda yangĘn çĘkarsa
aracĘn etrafĘndan ayrĘlĘnĘz ve acil olarak benzin istasyonunun sorumlusunu
arayĘnĘz ve sonra yerel itfaiye teĲkilatĘna baĲvurunuz 2nlarĘn verdiĒi emniyet talimatĘna uyunuz
ś EĒer basĘnçlĘ yakĘt püskürürse giysilerinize ve cildinize sĘçrayabilir ve
sizi yangĘn ve yanĘk riskiyle karĲĘ karĲĘya bĘrakabilir YakĘt dolum kapaĒĘnĘ
daima dikkatle ve yavaĲça çĘkartĘnĘz
EĒer dolum kapaĒĘ yakĘt kaçĘrĘyorsa
veya ĘslĘk Ĳeklinde bir ses duyuyorsanĘz kapaĒĘ tamamen çĘkartmadan
önce bu durumun sona ermesini bekleyiniz
ś Bir kaza durumunda yakĘt sĘzĘntĘsĘnĘ
önlemek için daima dolum kapaĒĘnĘn
sĘkĘca kapatĘldĘĒĘnĘ kontrol ediniz

i

Bilgilendirme
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NOT
ś AracĘn dĘĲ yüzeyine yakĘt dökülmesine
engel olunuz BoyalĘ yüzeylere KerKangi bir cins yakĘt dökülmesi boyaya
Kasar verebilir
ś YakĘt dolum kapaĒĘnĘn deĒiĲmesi
gerekiyorsa sadece orijinal HYU1DAI kapak veya aracĘnĘz için önerilen
eĲdeĒerini kullanmanĘzĘ öneririz YanlĘĲ bir depo kapaĒĘ yakĘt sisteminin
veya emisyon kontrol sisteminin ciddi
Ĳekilde arĘzalanmasĘna neden olabilir

05
'Iì A<'INLATMALA5
AyGĘnlatma kontrol»

OBC3050029
OPDE046065

,ĲĘklarĘ çalĘĲtĘrmak için, kontrol kolunun
ucundaki düĒmeyi aĲaĒĘdaki konumlardan birisine çeviriniz:
1) O)) O) KAPAL,) konumu
2) OTOMATÔK aydĘnlatma konumu
varsa)
3) Park lambasĘnĘn konumu
4) )ar konumu

2720$7ø.D\GÕQODWPDNRQXPX
YDUVD
)ar svici OTOMATÔK konumundayken,
park konum lambalarĘ ve farlar aracĘn
dĘĲĘndaki ĘĲĘk miktarĘna göre otomatik
olarak AÇ,L,R veya KAPAN,R.
Otomatik aydĘnlatma özelliĒi devrede
olsa bile, gece veya siste veya tünel ve
kapalĘ otopark gibi karanlĘk yerlerde sürüĲ
yaptĘĒĘnĘzda, farlarĘ el ile ON konumuna
getirmeniz önerilir.

NOT
ś Gösterge panelinde bulunan sensörün
(1) üzerini kapatmayĘnĘz veya KerKangi
bir Ĳey dökmeyiniz
ś Sensörü cam temizleyicisi ile temizlemeyiniz Bu temizleyiciler sensörün
çalĘĲmasĘnĘ engelleyebilecek bir film
tabakasĘ bĘrakabilir
ś AracĘnĘzĘn ön camĘnda renkli cam ya
da baĲka tür metalik film kaplamalarĘ
varsa AUT2 aydĘnlatma sistemi düzgün çalĘĲmayabilir
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8]un IarĘn çalĘĲmasĘ

OAE046469L

3DUNODPEDVÕNRQXPX

OAE046453L

)

Park pozisyon) lambalarĘ, plaka lambasĘ
ve gösterge paneli aydĘnlatmalarĘ AÇ,K tĘr.

Uzun Kuzme farlarĘnĘ açmak için, kolu
kendinizden ileri doĒru itiniz.
Uzun Kuzme göstergesi, uzun Kuzmeli
farlar açĘldĘĒĘnda yanar.
Uzun Kuzmeli farĘ kapatmak için, kolu
kendinize doĒru çekiniz. Bu durumda,
kĘsa Kuzmeli farlar yanacaktĘr.

UYARI
Etrafta size yaklaĲan baĲka araçlar olduĒunda uzun farĘ kullanmayĘnĘz Uzun
farĘn kullanĘlmasĘ diĒer sürücülerin
görüĲünü engelleyebilir
OAE046467L

)DUNRQXPX

)

)ar, plaka lambasĘ ve gösterge paneli
aydĘnlatmalarĘ AÇ,K tĘr.

i

Bilgilendirme
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05
'ön»Ĳ Ye Ĳerit GeĒiĲtirme sinyalleri

OAE046455L

Uzun Kuzmeli farlarĘ yakmak için, kolu
kendinize doĒru çekiniz ve sonra bĘrakĘnĘz.
Uzun Kuzmeli farlar kolu kendinize doĒru
çektiĒiniz sürece açĘk kalĘr.

OTLE045284

Bir dönüĲ sinyali vermek üzere, sola
dönmek için kolu aĲaĒĘ doĒru, saĒa
dönüĲ yapmak için yukarĘ doĒru A) itiniz.
Bir Ĳerit deĒiĲikliĒi sinyali vermek için,
sinyal kolunu Kafifçe Kareket ettiriniz ve
B) konumunda tutunuz.
BĘrakĘldĘĒĘnda ya da dönüĲ tamamlandĘĒĘnda, sinyal kolu O)) konumuna geri
döner.
EĒer göstergelerden birisi devamlĘ yanĘyor ve yanĘp sönmüyorsa veya anormal
Ĳekilde yanĘp sönüyorsa, sinyal ampullerinden birisi yanmĘĲ olabilir ve deĒiĲtirilmesi gerekir.

7HNGRNXQXúOXG|QúVLQ\DOL
IRQNVL\RQX
Tek dokunuĲlu dönüĲ sinyali iĲlevini
etkinleĲtirmek için, dönüĲ sinyali kolunu
Kafifçe Kareket ettiriniz ve sonra bĘrakĘnĘz.
ìerit deĒiĲtirme sinyalleri 3, 5 veya 7 kez
yanĘp söner.
LCD ekranĘn KullanĘcĘ AyarlarĘ Modundan
Tek DokunuĲlu DönüĲ Sinyali iĲlevini devreye sokabilir/devreden çĘkarabilirsiniz
veya kaç kere yanĘp söneceĒini 3, 5
veya 7) seçebilirsiniz. DaKa fazla detay
için bölüm 4 teki /CD EkranĘ ModlarĘna
bakĘnĘz
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n sis IarĘ Yarsa

Arka sis IarĘ

OPDE046066

OPDE046064

Sis farlarĘ, sis, yaĒmur veya kar, vs. nedeniyle görüĲün zayĘf olduĒu zamanlarda
daKa iyi görüĲ saĒlamak için kullanĘlĘr.
Sis farlarĘnĘ açmak ya da kapamak için,
far düĒmesinin yanĘndaki düĒmeyi kullanĘnĘz.
1. Park lambasĘnĘ açĘnĘz.
2. )ar svicini 1) ön sis farĘ konumuna
çeviriniz.
3. Ön sis farĘnĘ kapatmak için, far svicini
tekrar ön sis farĘ konumuna çeviriniz
veya park lambasĘnĘ kapatĘnĘz.

Arka sis farĘnĘ açmak için:
)ar svicini park lambasĘ konumuna getirin, ĘĲĘk düĒmesini 1) ön sis lambasĘ konumuna ve sonra 1) arka sis lambasĘ konumuna çeviriniz.
Arka sis farlarĘnĘ kapatmak için, aĲaĒĘdakilerden birisini yapĘnĘz:
ś Park lambasĘ düĒmesini kapatĘnĘz.
ś )ar svicini tekrar arka sis farĘ konumuna
çeviriniz.
ś )ar svici park lambasĘ konumunda
olduĒunda ön sis farĘnĘ kapatĘrsanĘz,
arka sis farĘ da kapanĘr.

NOT
Sis lambalarĘ çalĘĲĘrken aracĘn elektrik
gücünü büyük miktarda tüketirler Sis
lambalarĘnĘ sadece görüĲ düĲük olduĒu
zaman kullanĘn
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Ak» tasarruI Ionksiyonu

OAC3059027TU

gQVLVIDUÕROPD\DQDUDo
Arka sis farĘnĘ açmak için:
)ar svicini ana far konumuna getiriniz
ve sonra ĘĲĘk düĒmesini 1) arka sis farĘ
konumuna çeviriniz.
Arka sis farlarĘnĘ kapatmak için, aĲaĒĘdakilerden birisini yapĘnĘz:
ś )ar düĒmesini kapatĘnĘz.
ś )ar svicini tekrar arka sis farĘ konumuna
çeviriniz.

Bu özelliĒin amacĘ, akünün boĲalmasĘnĘ
önlemektir. Sürücü motoru kapattĘĒĘ ve
sürücü tarafĘndaki kapĘyĘ açtĘĒĘ zaman,
sistem otomatik olarak park lambalarĘnĘ
söndürür.
Bu özellik sayesinde, sürücü gece vakti
yolun kenarĘna park ettiĒi zaman, park
lambasĘ otomatik olarak söndürülür.
GerektiĒinde, motor kapatĘldĘĒĘnda lambalarĘ yanĘk tutmak için, aĲaĒĘdaki iĲlemleri yapĘnĘz:
1) Sürücü kapĘsĘnĘ açĘnĘz.
2) Direksiyon kolonu üzerindeki far kolunu kullanarak, park lambalarĘnĘ kapatĘp
tekrar açĘnĘz.

)ar gecikmesi Ionksiyonu
Yarsa
)arlar AÇ,K iken kontak anaKtarĘnĘ ACC
veya O)) konumuna getirirseniz, farlar
ve/veya park lambalarĘ) yaklaĲĘk 5 dakika
açĘk kalĘr. Ancak, motor kapalĘ iken, eĒer
sürücü kapĘsĘ açĘlĘp kapatĘlĘrsa, farlar
ve/veya park lambalarĘ) 15 saniye sonra
kapanĘr.
)arlar ve/veya park lambalarĘ), akĘllĘ
anaKtardaki kilitleme düĒmesine iki kez
basĘlarak veya far svici O)) veya AUTO
konumuna getirilerek kapatĘlabilir. Ancak,
dĘĲarĘsĘ karanlĘk ise far svicini AUTO
konumuna getirirseniz, farlar kapanmaz.
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NOT

)ar y»kseklik ayar G»Ēmesi

EĒer sürücü sürücü kapĘsĘ dĘĲĘnda
diĒer bir kapĘdan aracĘ terk ederse akü
tasarruf fonksiyonu devreye girmez
ve far geciktirme fonksiyonu otomatik
olarak kapanmaz
Akünün boĲalmasĘna neden olabilir
Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek için
araçtan çĘkmadan önce farlarĘ manuel
olarak far svicinden KA3ATI1IZ

*»nG»] IarlarĘ '5/ Yarsa
Gündüz farlarĘ DRL) gün ĘĲĘĒĘnda aracĘnĘzĘ diĒerlerinin görmesini kolaylaĲtĘrĘr
özellikle gün batĘmĘnda ve gün doĒumu
esnasĘnda).
DRL sistemi aĲaĒĘdaki durumda gündüz
farĘnĘ SÖNDÜRÜR:
1. El freni çekilmiĲ ise.
2. Motor kapalĘ durumda.

OBC3050009

)ar seviyesini yolcu sayĘsĘ ve bagajdaki
yük aĒĘrlĘĒĘna göre ayarlamak için, far
yükseklik ayar düĒmesini çeviriniz.
DüĒmenin üzerindeki deĒer ne kadar
yüksek olursa, farĘn seviyesi o kadar alçalĘr. )ar Kuzmesini daima doĒru yükseklik
seviyesinde tutunuz, aksi takdirde farlarĘnĘz karĲĘnĘzdaki araç sürücülerinin gözlerini kamaĲtĘrabilir.
AĲaĒĘda, deĒiĲen yük miktarlarĘ için
uygun far yükseklik düĒmesi konumlarĘ
verilmektedir. Listelenenlerden farklĘ yükleme durumunda, düĒme konumunu en
yakĘn biçimde belirleyiniz.
Yükleme durumu

DüĒme konumu

Sadece sürücü

0

Sürücü  Ön yolcu

0

Tüm yolcular
sürücü daKil)
Tüm yolcular
sürücü daKil)  Azami
izin verilen yük
Sürücü  Azami izin
verilen yük
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UYARI
AracĘn arka bölümü arkadan oturan yolcular nedeni ile aĲaĒĘya doĒru alçalmasĘna raĒmen far Kuzmesinin seviyesi
deĒiĲmiyor ise sistemin HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz Kablo tesisatĘnĘ kendiniz kontrol
etmeye veya deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz

KĘsa )ar <arGĘmĘ  Statik lamba
Bir köĲeden dönerken, daKa iyi görüĲ ve
güvenlik için saĒ ve sol KĘsa )ar AsistanĘStatik lambalarĘ otomatik olarak yanar.
AĲaĒĘdaki koĲullardan biri gerçekleĲtiĒinde KĘsa )ar YardĘmĘ - Statik far otomatik
olarak yanar.
ś AracĘn KĘzĘ 10 km/saat deĒerinin altĘnda
ve kĘsa far açĘkken direksiyon simidi
açĘsĘ yaklaĲĘk 80 derece olduĒunda.
ś AracĘn KĘzĘ 10 km/sa ile 90 km/sa
deĒerleri arasĘnda ve kĘsa far açĘkken
direksiyon simidi açĘsĘ yaklaĲĘk 35 derece olduĒunda.
ś Araç yukarĘdaki koĲullardan bir altĘnda geriye dönerken, direksiyon simidinin çevrildiĒi yönün tersindeki lamba
yanar.
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UZUN )A5 <A5'IMI ǣ+%AǤ ǣVA5SAǤ
)onksiyon ayarĘ
Sürücü kontak anaKtarĘnĘ AÇ,K konumuna
getirip aĲaĒĘdakileri seçerek HBAŔyĘ
etkinleĲtirebilir: œKullanĘcĘ AyarlarĘ 
AydĘnlatma  HBA Uzun )ar YardĘmĘ) .
Bu ayarĘ devre dĘĲĘ bĘrakĘrsanĘz, HBA
çalĘĲmayacaktĘr.
Motor kapanĘp tekrar açĘlmasĘ durumunda
HBA ayarlarĘ korunacaktĘr.
OPDE046057

Uzun )ar YardĘmĘ HBA), far mesafesini
uzun far ve kĘsa var arasĘnda deĒiĲtirir)
diĒer araçlarĘn parlaklĘĒĘna ve yol koĲullarĘna göre otomatik olarak ayarlar.

AlgĘlama sensör» n kamera

OBC3070001

>1@: Ön kamera

Ön görünüm kamerasĘ, seyir Kalinde
ortam ĘĲĘĒĘnĘ ve parlaklĘĒĘnĘ algĘlamak için
bir algĘlama sensörü olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyin.

NOT
Uzun )ar YardĘmĘndan optimal performans alabilmek için sensörü iyi konumda korumak gerekir
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla bilgi için Bölüm  deki ŕÖn
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ()CA)Ŗ
konusuna bakĘnĘz
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ÇalĘĲma ĲartlarĘ
1. )ar svicini OTOMATÔK konuma getiriniz.
2. Uzun Kuzmeli farĘ açmak için, kolu ileri
doĒru itiniz.
) göstergesi ya3. Uzun )ar YardĘmĘ
nacaktĘr.
4. AracĘn KĘzĘ 40 km/saati aĲtĘĒĘ anda
Uzun )ar YardĘmĘ devreye girecektir.

05
- Uzun )ar YardĘmĘ çalĘĲĘrken far kolu
geriye itilirse, Uzun )ar YardĘmĘ kapanĘr.
- )ar kolunu kendinize doĒru çekerseniz, uzun far yanar. )ar kolunu serbest
bĘraktĘĒĘnĘzda, kol orta konuma sabitlenir ve uzun far kapanĘr.
- Uzun far, Uzun )ar YardĘmĘ HBA) tarafĘndan açĘldĘĒĘnda, far kolunu kendinize doĒru çekerseniz Uzun )ar YardĘmĘ
HBA) kapanĘr.
) getiri- )ar kolu ana far konumuna
lirse, Uzun )ar YardĘmĘ HBA) kapanĘr ve
kĘsa far sürekli olarak yanmaya devam
eder.

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Uzun )ar YardĘmĘ çalĘĲĘrken, uzun far
aĲaĒĘdaki koĲullarda kĘsa fara döner:
- YaklaĲan aracĘn farĘ algĘlandĘĒĘnda.
- Öndeki aracĘn arka farĘ algĘlandĘĒĘnda.
- Motosiklet veya bir bisikletin farĘ veya
arka lambasĘ algĘlandĘĒĘnda.
- Çevre yeterince aydĘnlĘk olduĒunda ve
uzun farlara iKtiyaç duyulmadĘĒĘnda.
- Sokak lambalarĘ ve diĒer lambalar
algĘlandĘĒĘnda.
- )ar svici OTOMATÔK konumunda
deĒilken.
- Uzun )ar YardĘmĘ kapalĘyken.
- AracĘn KĘzĘ 30 km/saatten az olduĒunda.

Uzun )ar YardĘmĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda,
birkaç saniye içinde uyarĘ mesajĘ gelecektir. Mesaj kaybolduktan sonra, ana
) yanar.
gösterge lambasĘ
AracĘnĘzĘ HYUNDA, yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.

Sistem arĘ]asĘ

OBC3050126TU

DÔKKAT
Sistem aĲaĒĘdaki koĲullarda normal
çalĘĲmayabilir
1 YaklaĲan bir araçtan veya öndeki araçtan gelen aydĘnlatmanĘn az
olmasĘ Kalinde Bu tür bir duruma
örnekler
ś YaklaĲmakta olan bir aracĘn veya
öndeki bir aracĘn arka lambalarĘ toz
kar veya su ile kaplanmĘĲsa
ś YaklaĲan aracĘn farlarĘ KA3A/I
ancak sis farlarĘ AÇIK olduĒunda
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2 Ön GörüĲ KamerasĘ dĘĲ koĲullardan
olumsuz yönde etkilendiĒinde Bu tür
bir duruma örnekler
ś AracĘn farlarĘ Kasar gördüĒünde
veya düzgün Ĳekilde tamir edilmediĒinde
ś Araç farlarĘ düzgün bir Ĳekilde KizalanmadĘĒĘnda
ś Dar virajlĘ bir yolda veya engebeli
bir yolda aracĘ sürerken
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ bir
yolda aracĘ sürerken
ś Öndeki aracĘn yalnĘzca bir kĘsmĘ kavĲakta veya virajda göründüĒünde
ś Bir trafik ĘĲĘĒĘ yansĘma iĲareti parlama iĲareti veya ayna olduĒunda
ś Yol koĲullarĘ kötü örneĒin kaygan
veya karla kaplĘ olduĒunda
ś Bir virajdan aniden araç çĘktĘĒĘnda
ś Araç patlak lastik nedeniyle yan yatmĘĲsa veya çekiliyorsa
ś ìerit Takip YardĘm Sisteminin gösterge lambasĘ yandĘĒĘnda
ś Arkadan gelen veya öndeki aracĘn
lambasĘ egzoz dumanĘ duman sis
kar vb nedenlerle algĘlanmadĘĒĘnda
ś Ön cam buz toz sis gibi yabancĘ maddelerle kaplandĘĒĘnda veya
Kasar gördüĒünde
3 Ön görüĲ zayĘf olduĒunda Bu tür bir
duruma örnekler
ś DĘĲarĘdan görüĲün zayĘf olmasĘ
nedeniyle yaklaĲmakta olan bir aracĘn veya öndeki bir aracĘn farlarĘ
algĘlanmadĘĒĘnda (duman toz sis
Ĳiddetli yaĒmur kar vb)
ś Ön camdan görüĲ zayĘf olduĒunda
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UYARI
ś AracĘ çalĘĲtĘrdĘktan ya da ön görüĲ
kamerasĘnĘ baĲlangĘç durumuna
getirdikten ya da yeniden baĲlattĘktan
sonra fonksiyon 15 saniye kadar çalĘĲmayabilir
ś HYU1DAI yetkili servis teknisyeninden yardĘmĘ almadan ön görüĲ kamerasĘnĘ sökmeye çalĘĲmayĘnĘz
Ön kamera KerKangi bir nedenden
dolayĘ çĘkarĘlĘrsa sistemin yeniden
kalibre edilmesi gerekebilir Sistemin
HYU1DAI yetkili servisine kontrol
ettirilmesini öneririz
ś AracĘnĘzĘn ön camĘ deĒiĲtirilirse
büyük olasĘlĘkla ön görüĲ kamerasĘnĘn
yeniden kalibre edilmesi gerekecektir
Bu durumda aracĘnĘzĘ derKal HYU1DAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
ve sistemi yeniden kalibre ettirmenizi
öneririz
ś Ön kamera ünitesinin içine su girmemesine ve Uzun )ar YardĘmĘ Sistemi
ile ilgili parçalarĘ sökmemeye veya
onlara zarar vermemeye dikkat ediniz
ś Ön panele ayna beyaz kaĒĘt vs gibi
ĘĲĘĒĘ yansĘtan eĲyalar koymayĘnĘz
Sistem güneĲ ĘĲĘĒĘ yansĘmasĘ olduĒunda çalĘĲmayabilir
ś Uzun )ar YardĘmĘ zaman zaman gerektiĒi Ĳekilde çalĘĲmayabilir Sistem
sadece sizin konforunuz içindir Yol
koĲullarĘnĘ kontrol etmek ve güvenli
sürüĲ tekniklerini uygulamak daima
sürücünün sorumluluĒundadĘr
ś Sistem normal bir Ĳekilde çalĘĲmadĘĒĘnda uzun far ile kĘsa far konumu
deĒiĲimini manuel olarak yapĘnĘz

05
Ô A<'INLATMALA5
NOT

gQNDSÕODPEDVÕ

Motor çalĘĲmadĘĒĘ zaman veya akü
boĲaldĘĒĘ zaman iç aydĘnlatmalarĘ uzun
süre kullanmayĘnĘz

Ôç ayGĘnlatma otomatik kapanma
Tavan lambalarĘ motor durdurulduktan
ve kapĘlar kapatĘldĘktan 20 dakika sonra
otomatik olarak söner. Bir kapĘ açĘksa,
motor durdurulduktan 40 dakika sonra
lamba sönecektir. EĒer kapĘlar uzaktan
kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar ile
kilitlenmiĲse ve araç KĘrsĘzlĘk alarmĘ sisteminin kilitli evresine girmiĲse, lambalar
beĲ saniye sonra söner.

n Kabin /ambasĘ Yarsa



Motor çalĘĲĘrken veya çalĘĲmĘyorken, ön
veya arka kapĘ açĘldĘĒĘnda ön veya arka
kabin lambalarĘ yanar. KapĘlar uzaktan
kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar ile
açĘldĘĒĘnda, KerKangi bir kapĘ açĘk olmadĘĒĘ sürece, okuma lambasĘ yaklaĲĘk 30
saniye boyunca yanar. Ön ve arka kabin
lambalarĘ kapatĘlĘrsa, okuma lambasĘ ve
kabin lambasĘ yaklaĲĘk 30 saniye sonra
söner. Ancak, kontak anaKtarĘ ON konumundayken veya tüm kapĘlar kilitliyken,
ön ve arka lambalar söner. Kontak anaKtarĘ ACC veya O)) konumundayken bir
kapĘ açĘlĘrsa, ön ve arka lambalar yaklaĲĘk
20 dakika yanĘk kalĘr.

gQNDELQODPEDVÕ
): Ön/arka koltuklarĘn kabin lambasĘnĘ
açmak için tuĲa basĘnĘz.
): Ön/arka koltuklarĘn kabin lambasĘnĘ
kapatmak için tuĲa basĘnĘz.

OBC3050030

1) Ön Okuma LambasĘ
2) Ön KapĘ LambasĘ
3) Ön kabin lambasĘ AÇ,K
4) Ön kabin lambasĘ KAPAL,

gQ2NXPD/DPEDVÕ
LambayĘ açmak veya kapamak için saĒ ya
da sol okuma lambasĘ camlarĘna basĘnĘz.
Bu lamba, sürücü ve ön yolcunun okuma
lambasĘ olarak veya kiĲisel ĘĲĘk olarak
raKatça kullanmasĘ için spot ĘĲĘk üretir.
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Arka lambalar

TorpiGo gö]» lambasĘ Yarsa

OCN7050057

$UND.DELQ/DPEDVÕ'÷PHVL



Kabin lambasĘnĘ açmak ve kapamak için
bu tuĲa basĘnĘz.

BagaM bölmesi lambasĘ

OBC3050032

Bagaj kapaĒĘ açĘldĘĒĘnda bagaj bölmesi
lambasĘ yanar.

NOT
Bagaj bölmesi bagaj kapaĒĘ açĘk kaldĘĒĘ sürece yanar Akünün gereksiz yere
boĲalmasĘnĘ engellemek için bagaj bölmesini kullandĘktan sonra bagaj kapaĒĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz
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OBC3N050018

Torpido gözü lambasĘ, torpido gözü
açĘldĘĒĘnda yanar.

05
SÔLE&EKLE5 VE <IKA<I&ILA5
Ön cam silecekleri

 Ön Fam sileFeĒi/\Ęka\ĘFĘsĘ

OPDE046058

 Arka Fam sileFeĒi/\Ęka\ĘFĘsĘ

OPDE046060

A  Silecek devir kontrolü
) -Tek silme
w M,ST
w O)) / O - KapalĘ
w ,NT ---) - )asĘlalĘ Silme
w AUTO - Otomatik silecek kontrolü
w LO 1) - DüĲük silecek KĘzĘ
w H, 2) - Yüksek silecek KĘzĘ
B )asĘlalĘ silme süresi ayarĘ
C KĘsa silmelerle yĘkama (ön)
(kolu kendinize doĒru çekiniz)

Kontak ON durumundayken, aĲaĒĘdaki
Ĳekilde çalĘĲĘr.
): Tek tur silme için, kolu yukarĘ
M,ST
kaldĘrĘnĘz ve bĘrakĘnĘz. Kol bu
konumda tutulursa, silecekler
devamlĘ çalĘĲĘr.
O)) O): Silecek çalĘĲmaz.
,NT ---): Silecekler aynĘ silme aralĘklarĘnda fasĘlalĘ olarak çalĘĲĘr.
Otomatik kontrollü silme süresini deĒiĲtirmek için, KĘz kontrol
düĒmesini B) çeviriniz.
AUTO: Ön camĘn üst ucunda bulunan
yaĒmur sensörü yaĒan yaĒmur
miktarĘnĘ algĘlar ve silme KĘzĘnĘ
uygun aralĘĒa ayarlar. YaĒmur KĘzlandĘkça, silecekler de daKa KĘzlĘ
çalĘĲĘr. YaĒmur durunca, silecekler
de durur. Otomatik kontrollü silme
süresini deĒiĲtirmek için, KĘz kontrol düĒmesini çeviriniz.
LO 1): Silecek daKa düĲük KĘzda çalĘĲĘr.
H, 2): Silecek daKa yüksek KĘzda çalĘĲĘr.

i

Bilgilendirme

gQ FDPGD \R÷XQ NDU YH\D EX] ELULNPHVL
YDUVD VLOHFHNOHULQ G]JQ oDOÕúPDVÕQÕ
VD÷ODPDN LoLQ oDOÕúWÕUPDGDQ |QFH FDPD
\DNODúÕNGDNLNDNDUYHYH\DEX]HUL\HQH
NDGDUEX]o|]PHX\JXOD\ÕQÕ]
6LOHFHN YH FDP \ÕND\ÕFÕ VLVWHPLQL NXOODQPDGDQ|QFHNDUYHYH\DEX]XWHPL]OHPH]VHQL]EXVLOHFHNYHFDP\ÕND\ÕFÕVLVWHPLQH
]DUDUYHUHELOLU

D Arka silecek kumandasĘ
w 2 – Yüksek silecek KĘzĘ
w 1 – DüĲük silecek KĘzĘ
w O – Off
E KĘsa silmelerle yĘkama (arka)
(Kolu sizden uzaĒa itiniz)
: varsa
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A8TO Otomatik kontrol
Yarsa
Ön camĘn üst tarafĘnda bulunan yaĒmur
sensörü yaĒan yaĒmur miktarĘnĘ algĘlar
ve silme KĘzĘnĘ uygun aralĘĒa ayarlar.
Sileceklerin çalĘĲma süresi yaĒĘĲa baĒlĘ
olarak otomatik olarak kontrol edilir.
YaĒmur durunca, silecekler de durur.
Otomatik kontrollü silme süresini deĒiĲtirmek için, KĘz kontrol düĒmesini çeviriniz.
Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken
silecek anaKtarĘ AUTO moduna getirilirse, sistemin kendisini kontrol etmesi için
silecek bir kere çalĘĲĘr. Silecek kullanĘlmadĘĒĘ zaman silecek svicini O)) konumuna
getiriniz.

UYARI
Motor çalĘĲĘrken ve ön cam silecek
düĒmesi AUT2 modunda iken silecekler
nedeniyle yaralanmayĘ önlemek için
YaĒmur sensörüne bakan ön camĘn üst
kĘsmĘna dokunmayĘnĘz
Ön camĘn üst tarafĘnĘ Ęslak veya nemli
bezle silmeyiniz
Ön cam üzerine basĘnç uygulamayĘnĘz

NOT
AracĘ yĘkarken sileceklerin otomatik
çalĘĲmasĘnĘ önlemek için silecek svicini
2)) (KA3A/I) konumuna getiriniz EĒer
araç yĘkanĘrken düĒme AUT2 konumunda bĘrakĘlĘrsa silecek çalĘĲabilir ve Kasar
görebilir
Yolcu tarafĘndaki ön camĘn üst tarafĘnda
bulunan sensör muKafazasĘnĘ çĘkartmayĘnĘz Sistem parçalarĘnda garanti kapsamĘnda karĲĘlanmayacak Kasar oluĲabilir
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Cam yĘkayĘcĘlarĘ

OPDE046062

Cama, cam yĘkama sĘvĘsĘ püskürtmek ve
silecekleri 1-3 tur çalĘĲtĘrmak için, kolu O))
O) konumundayken Kafifçe kendinize
doĒru çekiniz. Püskürtme ve sileceklerin
çalĘĲmasĘ, kolu bĘrakana kadar devam
eder. Cam yĘkayĘcĘ çalĘĲmaz ise, silecek su
deposuna su ilave etmelisiniz.

UYARI
DĘĲ sĘcaklĘk sĘfĘrĘn altĘnda olduĒunda
silecek sĘvĘsĘnĘn ön camda donmasĘnĘ ve
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabilecek
Ĳekilde görüĲünüzün engellenmesini
önlemek için buz çözme fonksiyonunu
kullanarak ön camĘ DAÔMA ĘsĘtĘnĘz

05
DÔKKAT
ś YĘkama pompasĘnĘn zarar görmesini
önlemek için sileceklerin su deposu
boĲken yĘkayĘcĘyĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz
ś Sileceklere ve ön cama zarar vermemek için cam kuru iken silecekleri
çalĘĲtĘrmayĘnĘz
ś Silecek kollarĘna ve diĒer parçalara
zarar vermemek için silecekleri elle
Kareket ettirmeye kalkĘĲmayĘnĘz
ś Silecek ve cam yĘkayĘcĘ sisteminin
zarar görmesini önlemek için kĘĲ
mevsiminde ve soĒuk Kavada antifriz
özellikli cam yĘkama suyu kullanĘnĘz

Arka cam sileceĒi ve yĘkayĘcĘ
düĒmesi (varsa)

OTLE045168

Arka cam yĘkama sĘvĘsĘ püskürtmek ve
arka silecekleri 1-3 tur çalĘĲtĘrmak için,
kolu kendinizden ileriye doĒru itiniz.
Püskürtme ve sileceklerin çalĘĲmasĘ, kolu
bĘrakana kadar devam eder. varsa)

Otomatik Arka Silecek Yarsa
LCD ekranda görüntülenen özellik seçilerek, araç ön silecek AÇ,K konumunda
geriye dönerken arka silecek çalĘĲtĘrĘlĘr.
KullanĘcĘ AyarlarĘ Ɵ Pratik Ayarlar Ɵ
Otomatik Arka Silecek geri) konumuna
gidiniz.

OTLE045167

Arka cam silecek ve yĘkama düĒmesi,
silecek ve yĘkama kumanda kolunun
ucunda bulunur.
Arka cam sileceĒini ve yĘkayĘcĘsĘnĘ çalĘĲtĘrmak için, düĒmeyi istenilen konuma
çeviriniz.
w 2 – Yüksek silecek KĘzĘ
w 1 – DüĲük silecek KĘzĘ
w O – Off
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MANUEL KLÔMA K2NT52L SÔSTEMÔ ǣVA5SAǤ

OBC3050100

1.
2.
3.
4.

SĘcaklĘk kontrol düĒmesi
)an KĘzĘ kontrol düĒmesi
Mod seçme düĒmesi
Hava giriĲ kontrol düĒmesi iç sirkülasyon Kava konumu veya dĘĲ temiz) Kava
konumu).
5. A/C Klima) düĒmesi varsa)
6. Arka cam buz/buĒu çözücü düĒmesi varsa)
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05
IsĘtma ve klima kullanĘmĘ
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
,sĘtma ve soĒutmanĘn etkinliĒini iyileĲtirmek için:
- ,sĘtma:
- SoĒutma:
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen konuma getiriniz.
4. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
5. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
6. EĒer klima istenirse, klima sistemini açĘk konumuna getiriniz.

MoG seçimi

OBC3050102
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'|úHPH \HU 6HYL\HVL
$&'
Giren KavanĘn çoĒu zemine doĒru, bir
kĘsmĘ da ön cam, yan cam buĒu çözücülerine ve yan KavalandĘrmalara doĒru
yönlendirilir.

OBC3050103TU

Mod seçimi düĒmesi, KavalandĘrma sistemi yoluyla KavanĘn akĘĲ yönünü kontrol
eder.
Hava akĘĲĘ, zemine, ön göĒüs çĘkĘĲlarĘna
veya ön cama yönlendirilebilir. Yüz, Ôkiseviyeli, DöĲeme, DöĲeme-Defrost ve
Defrost Kava konumlarĘnĘ göstermek için
beĲ sembol kullanĘlĘr.

<HU%X]d|]PH6HYL\HVL
$&'
HavanĘn büyük kĘsmĘ döĲemeye ve ön
cama, küçük bir kĘsmĘ da yan cam buz
çözücülere ve yan KavalandĘrmalara yönlendirilir.

%X]d|]PH6HYL\HVL $'
<]6HYL\HVL %'
Hava akĘĲĘ vücudun üst bölümüne ve yüze
doĒru yönlendirilir. AyrĘca, Ker Kava çĘkĘĲĘ,
kendisinden çĘkan KavayĘ yönlendirmek
için kontrol edilebilir.

øNL6HYL\HOL %&'
Hava akĘĲĘ yüz ve yer seviyesi çĘkĘĲlarĘna
doĒru yöneltilir.
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HavanĘn büyük kĘsmĘ ön cama, küçük
bir kĘsmĘ da yan KavalandĘrmalara
yönlendirilir.

05
+aYa giriĲ kontrol»

OBC3050010

*|VWHUJHSDQHOLKDYDNDQDOODUÕ
Gösterge paneli Kava çĘkĘĲ kanalĘnĘn Kava
akĘĲĘ, ayarlama kolu kullanĘlarak yukarĘ/
aĲaĒĘ veya saĒa/sola doĒru yönlendirilebilir.
HavalandĘrma ayar kolunu kapalĘ konuma
getirmek için sonuna kadar dĘĲ tarafa
çevirin. ÇĘkĘĲ kanalĘnĘ açmak için, iç tarafa
doĒru döndürünüz.

SĘcaklĘk kontrol»

OBC3050105TU

Hava giriĲ kontrol tuĲu ya Taze Kava
modu dĘĲ Kava) ya da Ôç Kava sirkülasyon
modu kabin KavasĘ) seçilerek kullanĘlĘr.

øoVLUNODV\RQPRGX
Ôç Kava sirkülasyon konumu seçildiĒi zaman, yolcu
bölmesi içinde bulunan
Kava ĘsĘtma sistemi kanalĘyla emilir ve seçilen iĲleve baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr veya
soĒutulur.

7D]HKDYDPRGX
Taze Kava konumu seçildiĒi zaman, araç içine dĘĲarĘdan Kava girer ve seçilen
fonksiyona baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr veya soĒutulur.
OBC3050104TU

DüĒmenin saĒa doĒru çevrilmesiyle
sĘcaklĘk artacaktĘr.
SĘcaklĘk, düĒme sola doĒru çevrilerek
azaltĘlacaktĘr.
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i

Bilgilendirme

6LVWHPLQ |QFHOLNOH 7D]H +DYD PRGXQGD
oDOÕúWÕUÕOPDVÕ |QHULOLU øo KDYD VLUNODV\RQ
PRGXQXJHoLFLRODUDN\DOQÕ]FDJHUHNWL÷LQGH
NXOODQÕQÕ]
,VÕWÕFÕQÕQøoKDYDVLUNODV\RQPRGXQGDYH
NOLPDDoÕOPDGDQX]XQVUHNXOODQÕOPDVÕ|Q
FDPÕQEX÷XODQPDVÕQDQHGHQRODELOLU
$\UÕFD øo KDYD VLUNODV\RQ PRGXQGD
NOLPDQÕQ X]XQ VUHOL NXOODQÕPÕ NDELQGH
DúÕUÕ NXUX QHPVL] ELU KDYD ROXúPDVÕQD
QHGHQ RODELOLU YH GXUD÷DQ KDYD QHGHQL\OH
NIOELUKDYDNRNXVXRUWD\DoÕNDELOLU

UYARI
ś Klima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda uzun süre
kullanĘlmaya devam edilmesi kabin
içindeki yolcularda uyuĲukluĒa neden
olabilir Aksi Kalde aracĘn kontrolünü
kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz
ś Klima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda kullanĘlmaya devam edilmesi kabin içindeki
nemin artmasĘna neden olabilir
Bu ön camĘn buĒulanmasĘna ve görüĲ
seviyesinin azalmasĘna neden olabilir
ś Camlar açĘkken ya da ĘsĘtĘcĘ veya klimayĘ AÇIK konuma getirerek uzun
süre park edilmiĲ araç içinde kalmayĘnĘz veya aracĘnĘzda uyumayĘnĘz Bunu
yapmak kabindeki karbondioksit
seviyesini arttĘrabilir ve bu da ciddi
raKatsĘzlĘklara veya ölüme neden olabilir

)an KĘ]Ę kontrol»

OBC3050106TU

)an devrini ve Kava akĘĲĘnĘ arttĘrmak için
düĒmeyi saĒa çeviriniz. )an devrini ve
Kava akĘĲĘnĘ azaltmak için düĒmeyi sola
çeviriniz.
)an KĘzĘ kontrol düĒmesi ŕ0Ŗ konumuna
getirildiĒinde fan kapanĘr.

NOT
Kontak anaKtarĘ 21 konumunda iken
fanĘ çalĘĲtĘrmak akünün boĲalmasĘna
neden olabilir Motor çalĘĲtĘĒĘ zaman
fanĘ çalĘĲtĘrĘnĘz

Klima Yarsa

OBC3050107TU

Klima sistemini açmak için A/C tuĲuna
basĘnĘz gösterge ĘĲĘĒĘ yanar). Klima
sistemini kapatmak için tuĲa tekrar
basĘnĘz.
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05
Sistemin çalĘĲmasĘ
+aYalanGĘrma
modunu seçiniz.
1. Yüz Seviyesi
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ
konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.

,sĘtma
1. Yer Seviyesi
modunu seçiniz.
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ
konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
5. ÔstendiĒi takdirde, kabine girmeden
önce KavanĘn nemini alĘp ĘsĘtmak
için ĘsĘ ayar düĒmesiyle klima AÇ,K
konuma getirilir.
Ön cam buĒulanĘrsa, DöĲeme ve Buz
modunu veya Ön Buz Çözme
Çözme
modunu seçiniz.

Klima
Tüm HYUNDA, Klima Sistemleri, R-134a
veya R-1234yf soĒutucu maddesi ile
doludur.
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Klima tuĲuna basĘnĘz.
modunu seçiniz.
3. Yüz Seviyesi
4. Kabinin KĘzla soĒumasĘnĘ saĒlamak için
Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç
Kava sirkülasyonu moduna getiriniz.
Kabinde istenen sĘcaklĘĒa ulaĲĘldĘĒĘnda,
Kava giriĲ kontrolünü tekrar Taze Kava
moduna getiriniz.
5. Azami raKatlĘk için fan KĘzĘnĘ ve sĘcaklĘĒĘ
ayarlayĘnĘz.

i

Bilgilendirme

dDOÕúWÕUPDøSXoODUÕ
ś Toz ve istenmeyen kokularĘn KavalandĘrma sisteminden araç içine girmesini önlemek için, Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç Kava sirkülasyonu konumuna getiriniz. RaKatsĘz edici
durum geçtiĒinde, araç içine taze Kava
giriĲini saĒlamak için, Kava giriĲ kontrolünün taze Kava konumuna getirilmesi
gerektiĒini unutmayĘnĘz. Bu sürücünün
dikkatini toparlayabilmesini ve raKat
etmesini saĒlar.
ś Ön camdaki iç buĒulanmayĘ önlemek
için, Kava giriĲ kontrolünü taze Kava
konumuna ve fan KĘzĘnĘ istenen
konuma getiriniz, klima sistemini açĘnĘz
ve sĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenen
sĘcaklĘĒa ayarlayĘnĘz.

OBC3050052

$UDFÕQÕ]UHWLPDQÕQGDONHQL]GHNLNXUDOODUD J|UH 5D YH\D 5\I JD]Õ LOH
GROGXUXOPXúWXU $UDFÕQÕ]D KDQJL NOLPD
VR÷XWXFXVXQXQ NRQXOGX÷XQX NDSXWXQ Lo
NÕVPÕQGD EXOXQDQ HWLNHWWHQ |÷UHQHELOLUVLQL]
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NOT
ś SoĒutucu sistemin bakĘmĘ uygun ve
güvenli çalĘĲmayĘ saĒlamak üzere
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ personel
tarafĘndan yapĘlmalĘdĘr
ś SoĒutucu sisteme iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
mekanlarda müdaKale edilmesi gerekir
ś Klima evaporatörü (soĒutucu ünite)
asla onarĘlmamalĘ veya kullanĘlmĘĲ
veya Kurdaya ayrĘlmĘĲ bir araçtan
çĘkarĘlan ciKaz ile deĒiĲtirilmemelidir
ve yeni deĒiĲtirilen MAC evaporatörleri SAE Standard -2842 ye uyacak
Ĳekilde sertifikalanmĘĲ (etiketlenmiĲ)
olmalĘdĘr

i

Bilgilendirme

 .OLPD VLVWHPLQL NXOODQÕUNHQ \NVHN GÕú
VÕFDNOÕNODUGD \RNXú oÕNWÕ÷ÕQÕ]GD YH\D
\R÷XQ WUDILNWH KDUDUHW J|VWHUJHVLQL
GHYDPOÕ L]OH\LQL] .OLPD VLVWHPL PRWR
UXQ DúÕUÕ ÕVÕQPDVÕQD QHGHQ RODELOLU
(÷HU KDUDUHW J|VWHUJHVL PRWRUXQ DúÕUÕ
ÕVÕQGÕ÷ÕQÕ J|VWHUL\RUVD IOH\LFL IDQÕ NXO
ODQPD\D GHYDP HGLQL] IDNDW NOLPD\Õ
NDSDWÕQÕ]
 1HPOL KDYDODUGD FDPÕ DoPDN NOLPDQÕQ
DUDo LoLQGH VX GDPODFÕNODUÕ UHWPHVLQH
QHGHQ RODELOLU )D]OD PLNWDUGD VX
GDPODFÕNODUÕ HOHNWULNOL GRQDQÕPD KDVDU
YHUHELOHFH÷L LoLQ NOLPD VDGHFH FDPODU
NDSDOÕ\NHQoDOÕúWÕUÕOPDOÕGÕU
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.OLPDVLVWHPLoDOÕúWÕUPDLSXoODUÕ
ś EĒer araç sĘcak Kavada doĒrudan güneĲ
altĘnda park edilmiĲse, araç içindeki
sĘcak KavanĘn dĘĲarĘ çĘkmasĘ için kĘsa
süreliĒine camlarĘ açĘnĘz.
ś Yeterli soĒutma elde edildikten sonra,
iç Kava sirkülasyonundan temiz Kava
konumuna geri getiriniz.
ś YaĒmurlu veya nemli günlerde camlarĘn
içindeki nemi azaltmak için, camlarĘ ve
açĘlĘr tavanĘ kapatĘp klimayĘ çalĘĲtĘrarak
araç içindeki nemi düĲürünüz.
ś Klima çalĘĲĘrken, klima kompresörü
devir yaptĘkça bazen motor devrinde
Kafif bir deĒiĲme fark edebilirsiniz. Bu
normal bir sistem çalĘĲma özelliĒidir.
ś Sistemden azami performansĘ elde
edebilmek için, klima sistemini Ker ay
birkaç dakikalĘĒĘna da olsa çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś Klima sistemini kullanĘrken, aracĘn
dĘĲĘnda yolcu tarafĘndan yere berrak su
damladĘĒĘnĘ Katta gölcük oluĲturduĒunu) görebilirsiniz. Bu normal bir sistem
çalĘĲma özelliĒidir.
ś KlimayĘ aĲĘrĘ derecede çalĘĲtĘrĘrsanĘz,
dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ ile ön camĘn sĘcaklĘĒĘ
arasĘndaki fark ön camĘn dĘĲ yüzeyinin
buĒulanmasĘna neden olabilir bu
da görüĲü engeller. Bu durumda,
mod seçme düĒmesini veya tuĲunu
konumuna ve fan KĘzĘ kontrol düĒmesini
en düĲük KĘza ayarlayĘnĘz.

05
Sistem bakĘmĘ

Klima soĒutucu ga]Ę Ye kompresör
yaĒĘ miktarĘnĘn kontrol»

3olen Iiltresi

SoĒutucu gazĘ miktarĘ düĲükse, klimanĘn performansĘ azalĘr. AĲĘrĘ doldurmak
da klima sistemi üzerinde olumsuz etki
yapar.
Bu nedenle, klima sisteminin çalĘĲmasĘnda
bir anormallik varsa, sistemi HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.

NOT
OÔK047401L

>A@: DĘĲ Hava, >B@: Ôç Hava Sirkülasyonu
>C@: Polen filtresi, >D@: )an
>E@: Evaporatör peteĒi, >)@: ,sĘtĘcĘ PeteĒi

Bu filtre, torpido gözünün arkasĘna takĘlĘdĘr. ,sĘtma ve klima sistemi aracĘlĘĒĘyla
araca giren toz ve diĒer kirletici maddeleri filtre eder.
Polen filtresinin bakĘm programĘna göre
bir HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
deĒiĲtirilmesi önerilmektedir. EĒer aracĘnĘz tozlu veya bozuk yol gibi aĒĘr Ĳartlarda
kullanĘlĘyor ise, polen filtresinin daKa sĘk
aralĘklarla kontrol edilmesi ve deĒiĲtirilmesi gerekir.
Hava akĘĲĘ azalĘrsa, sistemin HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.

i

Bilgilendirme

 )LOWUH\L%DNÕP3URJUDPÕQDJ|UHGH÷LúWLULQL]
 (÷HU DUDFÕQÕ] WR]OX ER]XN \RO JLEL D÷ÕU
úDUWODUGD NXOODQÕOÕ\RU LVH SROHQ ILOWUHVLQLQGDKDVÕNDUDOÕNODUODNRQWUROHGLOPHVL
YHGH÷LúWLULOPHVLJHUHNLU
 +DYD DNÕúÕ D]DOGÕ÷ÕQGD VLVWHPLQ
+<81'$, \HWNLOL VHUYLVLQGH NRQWURO
HGLOPHVLQL|QHULUL]

DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir Aksi
Kalde klima kompresörü Kasar görebilir
ve sistemde anormal çalĘĲma meydana gelebilir HasarĘ önlemek için aracĘnĘzdaki klima sisteminin bakĘmĘ sadece
eĒitimli ve sertifikalĘ teknisyenler tarafĘndan yapĘlmalĘdĘr

UYARI
R-134a ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
basĘnç altĘnda olduĒu için
klima sisteminin bakĘmĘ
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ
teknisyenler
tarafĘndan
yapĘlmalĘdĘr
Bütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
Klima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosfere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye
zararlĘdĘr Bu uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olabilir
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 Örnek
ś A Tipi

UYARI
R-1234yf ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
basĘnç altĘnda ve Kafif derecede yanĘcĘ olduĒu için
klima sisteminin bakĘmĘ
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ
teknisyenler tarafĘndan yapĘlmalĘdĘr (SAE -2845 e baĲvurun) DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu gaz
kullanĘlmasĘ çok önemlidir
Bütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
Klima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosfere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye
zararlĘdĘr Bu uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olabilir

OH<K059004

ś B Tipi

OH<K059001

OBC3050052

.OLPDVR÷XWXFXHWLNHWL
AracĘnĘza Kangi klima soĒutucusunun
konulduĒunu kaputun iç kĘsmĘnda
bulunan etiketten öĒrenebilirsiniz.
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Klima soĒutucusu etiketi üzerindeki Ker
bir sembol ve teknik özelliĒin anlamĘ
aĲaĒĘdaki gibidir:
1. SoĒutucu sĘnĘfĘ
2. SoĒutucu miktarĘ
3. Kompresör yaĒĘ sĘnĘfĘ
4. Dikkat
5. Alev alabilen klima gazĘ
6. Klima sistemi bakĘmĘnĘn yetkili bir
tekniker tarafĘndan yapĘlmasĘ
7. Servis el kitabĘ

05
2T2MATÔK KLÔMA K2NT52L SÔSTEMÔ ǣVA5SAǤ

OBC3050108

1. SĘcaklĘk kontrol düĒmesi
2. )an devir kontrolü düĒmesi
3. AUTO otomatik kontrol) tuĲu
4. O)) KAPAL,) tuĲu
5. Ön cam buz/buĒu giderici tuĲu
6. Mod seçim tuĲu
7. Arka cam buz çözücü tuĲu
8. Hava giriĲ kontrol tuĲu
9. A/C Klima) düĒmesi
10. Klima kontrol bilgilendirme ekranĘ
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2tomatik ĘsĘtma ve soĒutma

- )an KĘzĘ kontrol düĒmesi
Seçilen iĲlev manuel olarak kontrol
edilirken, diĒer iĲlevler otomatik
olarak kontrol edilir.
ś Konforunuz için AUTO tuĲunu kullanĘnĘz
ve sĘcaklĘĒĘ 22rC ye ayarlayĘnĘz.

OBC3050110

1. AUTO düĒmesine basĘnĘz.
SeçtiĒiniz sĘcaklĘk ayarĘna göre modlar,
fan KĘzlarĘ, Kava giriĲ ve klima otomatik
olarak kontrol edilir.
OAI3059112I

i

Bilgilendirme

,VÕWPD YH VR÷XWPD VLVWHPLQLQ NRQWUROQ
GDKD L\L \DSDELOPHN LoLQ VHQV|U \DNÕQÕQD
NHVLQOLNOHELUúH\NR\PD\ÕQÕ]

OBC3050111

2. Ôstenen sĘcaklĘĒĘ ayarlamak için sĘcaklĘk
kontrol düĒmesine basĘnĘz. EĒer ĘsĘ en
düĲük seviyeye Lo) ayarlanĘrsa, klima
sistemi devamlĘ çalĘĲĘr.
ś Otomatik çalĘĲmayĘ kapatmak için,
aĲaĒĘdaki KerKangi bir tuĲu seçiniz:
- Mod seçim tuĲu
- Ön cam buz çözücü tuĲu
Ön cam buz/buĒu çözme fonksiyonu
kapatmak için tuĲa bir kez daKa
basĘnĘz. AUTO iĲareti, bilgi ekranĘnda
tekrar bir kez yanacaktĘr.)
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05
Manuel ĘsĘtma ve soĒutma
,sĘtma ve soĒutma sistemi, AUTO tuĲuna basĘlarak otomatik çalĘĲtĘrĘlabildiĒi gibi, manuel
olarak da kontrol edilebilir. Bu durumda sistem, seçilen tuĲlarla verilen talimata uygun
çalĘĲĘr. Otomatik çalĘĲtĘrmayĘ kullanĘrken AUTO tuĲu dĘĲĘndaki bir tuĲa basĘldĘĒĘnda,
seçilmeyen fonksiyonlar otomatik olarak kontrol edilir.
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
,sĘtma ve soĒutmanĘn etkinliĒini iyileĲtirmek için, modlarĘ aĲaĒĘdaki Ĳekilde seçiniz:
- ,sĘtma:
- SoĒutma:
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen konuma getiriniz.
4. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
5. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
6. EĒer klima istenirse, klima sistemini açĘk konumuna getiriniz.
7. Tam otomatik çalĘĲmaya geçmek için AUTO tuĲuna basĘnĘz.

MoG seçimi

OBC3050102
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OBC3050113

OBC3050112

Mod seçim tuĲu, KavalandĘrma sisteminden geçen KavanĘn akĘĲ yönünü kontrol
eder.

%X]d|]PH6HYL\HVL $'
HavanĘn büyük kĘsmĘ ön cama, az bir
kĘsmĘ da yan camlara yönlendirilir.

<]6HYL\HVL %'
Hava akĘĲĘ vücudun üst bölümüne ve yüze
doĒru yönlendirilir. AyrĘca, Ker Kava çĘkĘĲĘ,
kendisinden çĘkan KavayĘ yönlendirmek
için kontrol edilebilir.

'|úHPH \HU 6HYL\HVL $&
'
OBC3050010

HavanĘn büyük kĘsmĘ yere, küçük bir kĘsmĘ
da ön cam ile yan camlara yönlendirilir.

'|úHPH'HIURVW $&'
HavanĘn büyük kĘsmĘ yere ve ön cama,
küçük bir kĘsmĘ da yan camlara yönlendirilir.
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*|VWHUJHSDQHOLKDYDNDQDOODUÕ
Gösterge paneli Kava çĘkĘĲ kanalĘnĘn Kava
akĘĲĘ, ayarlama kolu kullanĘlarak yukarĘ/
aĲaĒĘ veya saĒa/sola doĒru yönlendirilebilir.
HavalandĘrma ayar kolunu kapalĘ konuma
getirmek için sonuna kadar dĘĲ tarafa
çevirin. ÇĘkĘĲ kanalĘnĘ açmak için, iç tarafa
doĒru döndürünüz.

05
SĘcaklĘk kontrol»

+aYa giriĲ kontrol»

OBC3050111

DüĒmeyi yukarĘ ittiĒinizde, sĘcaklĘk artar.
DüĒmeyi aĲaĒĘ ittiĒinizde, sĘcaklĘk azalĘr.
DüĒmeyi döndürdüĒünüz zaman, sĘcaklĘk
0,5rC artacak veya azalacaktĘr. En düĲük
sĘcaklĘk ayarĘna alĘnĘnca klima sürekli
olarak çalĘĲĘr.

6ÕFDNOÕNELULPLG|QúWUPH
Akü boĲalmĘĲ veya baĒlantĘsĘ kesilmiĲse,
sĘcaklĘk modu ekranĘ Santigrat birimine
döner.
SĘcaklĘk birimini rC dan r) a veya r) dan
rC a deĒiĲtirmek için:
- Otomatik klima kontrol sistemi
O)) KAPAL,) butonuna basarken üç
saniye boyunca AUTO OTOMATÔK)
butonuna basĘnĘz.
- Gösterge paneli
KullanĘcĘ AyarlarĘ o Birimler o SĘcaklĘk
Birimi seçeneĒine gidin.
Hem göstergenin LCD ekranĘndaki Kem
de klima kontrol ekranĘndaki sĘcaklĘk
birimi deĒiĲecektir.

OBC3050114

Bu, dĘĲ temiz) KavayĘ veya iç Kava
sirkülasyonunu seçmek için kullanĘlĘr.
Hava giriĲ kontrol konumunu deĒiĲtirmek
için, kontrol tuĲuna basĘnĘz.

øoKDYDVLUNODV\RQNRQXPX
Ôç Kava sirkülasyon konumu seçildiĒinde, yolcu bölmesi içinde bulunan Kava
ĘsĘtma sistemi kanalĘyla
emilir ve seçilen iĲleve
baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr veya
soĒutulur.

'Õú WHPL] KDYDNRQXPX
DĘĲ temiz) Kava konumu
seçildiĒinde, araç içine
dĘĲarĘdan Kava alĘnĘr ve
seçilen iĲleve baĒlĘ olarak
ĘsĘtĘlĘr veya soĒutulur.
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i

Bilgilendirme

6LVWHPLQ |QFHOLNOH 7D]H +DYD PRGXQGD
oDOÕúWÕUÕOPDVÕ |QHULOLU øo KDYD VLUNODV\RQ
PRGXQXJHoLFLRODUDN\DOQÕ]FDJHUHNWL÷LQGH
NXOODQÕQÕ]
,VÕWÕFÕQÕQøoKDYDVLUNODV\RQPRGXQGDYH
NOLPDDoÕOPDGDQX]XQVUHNXOODQÕOPDVÕ|Q
FDPÕQEX÷XODQPDVÕQDQHGHQRODELOLU
$\UÕFD øo KDYD VLUNODV\RQ PRGXQGD
NOLPDQÕQ X]XQ VUHOL NXOODQÕPÕ NDELQGH
DúÕUÕ NXUX QHPVL] ELU KDYD ROXúPDVÕQD
QHGHQ RODELOLU YH GXUD÷DQ KDYD QHGHQL\OH
NIOELUKDYDNRNXVXRUWD\DoÕNDELOLU

UYARI
ś Klima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda uzun süre
kullanĘlmaya devam edilmesi kabin
içindeki yolcularda uyuĲukluĒa neden
olabilir Aksi Kalde aracĘn kontrolünü
kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz
ś Klima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda kullanĘlmaya devam edilmesi kabin içindeki
nemin artmasĘna neden olabilir
Bu ön camĘn buĒulanmasĘna ve görüĲ
seviyesinin azalmasĘna neden olabilir
ś Camlar açĘkken ya da ĘsĘtĘcĘ veya klimayĘ AÇIK konuma getirerek uzun
süre park edilmiĲ araç içinde kalmayĘnĘz veya aracĘnĘzda uyumayĘnĘz Bunu
yapmak kabindeki karbondioksit
seviyesini artĘrabilir ve bu da ciddi
raKatsĘzlĘklara veya ölüme neden olabilir
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)an KĘ]Ę kontrol»

OBC3050115

)an devrini ve Kava akĘĲĘnĘ arttĘrmak için
düĒmeyi yukarĘ itin. )an KĘzĘnĘ ve Kava
akĘĲĘnĘ azaltmak için düĒmeye basĘn.

NOT
Kontak anaKtarĘ 21 konumunda iken
fanĘ çalĘĲtĘrmak akünün boĲalmasĘna
neden olabilir Motor çalĘĲtĘĒĘ zaman
fanĘ çalĘĲtĘrĘnĘz

05
Sistemin çalĘĲmasĘ

Klima

+aYalanGĘrma
1. Yüz Seviyesi
modunu seçiniz.
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ
konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.

,sĘtma
OBC3050116

Klima sistemini manuel olarak açmak
için A/C tuĲuna basĘnĘz düĒmenin ĘĲĘĒĘ
yanar).
Klima sistemini kapatmak için tuĲa tekrar
basĘnĘz.

O)) KapalĘ moGu

1. Yer Seviyesi
modunu seçiniz.
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ
konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. )an KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
5. ÔstendiĒi takdirde, kabine girmeden
önce KavanĘn nemini alĘp ĘsĘtmak
için ĘsĘ ayar düĒmesiyle klima AÇ,K
konuma getirilir.
Ön cam buĒulanĘrsa, DöĲeme ve Buz
modunu veya Ön Buz Çözme
Çözme
modunu seçiniz.

OBC3050117

Klima kontrol sistemini kapatmak için
öndeki O)) tuĲuna basĘnĘz.
Kontak anaKtarĘ ON konumunda olduĒu
sürece, mod ve Kava giriĲi tuĲlarĘnĘ K¡l¡
kullanabilirsiniz.
Yine de mod seçimi düĒmesine bastĘĒĘnĘzda klima kontrol sistemi çalĘĲĘr.
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dDOÕúWÕUPDøSXoODUÕ
ś Toz ve istenmeyen kokularĘn KavalandĘrma sisteminden araç içine girmesini önlemek için, Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç Kava sirkülasyonu konumuna getiriniz. RaKatsĘz edici
durum geçtiĒinde, araç içine taze Kava
giriĲini saĒlamak için, Kava giriĲ kontrolünün taze Kava konumuna getirilmesi
gerektiĒini unutmayĘnĘz. Bu sürücünün
dikkatini toparlayabilmesini ve raKat
etmesini saĒlar.
ś Ön camdaki iç buĒulanmayĘ önlemek
için, Kava giriĲ kontrolünü taze Kava
konumuna ve fan KĘzĘnĘ istenen konuma getiriniz, klima sistemini açĘnĘz
ve sĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenen
sĘcaklĘĒa ayarlayĘnĘz.

Klima
Tüm HYUNDA, Klima Sistemleri, R-134a
veya R-1234yf soĒutucu maddesi ile
doludur.
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Klima tuĲuna basĘnĘz.
modunu seçiniz.
3. Yüz Seviyesi
4. Kabinin KĘzla soĒumasĘnĘ saĒlamak için
Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç
Kava sirkülasyonu moduna getiriniz.
Kabinde istenen sĘcaklĘĒa ulaĲĘldĘĒĘnda,
Kava giriĲ kontrolünü tekrar Taze Kava
moduna getiriniz.
5. Azami raKatlĘk için fan KĘzĘnĘ ve sĘcaklĘĒĘ
ayarlayĘnĘz.
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Bilgilendirme

OBC3050052

$UDFÕQÕ]UHWLPDQÕQGDONHQL]GHNLNXUDOODUD J|UH 5D JD]Õ LOH GROGXUXOPXúWXU$UDFÕQÕ]DKDQJLNOLPDVR÷XWXFXVXQXQ
NRQXOGX÷XQXPRWRUE|OPHVLQLQ|QNÕVPÕQGDEXOXQDQHWLNHWWHQ|÷UHQHELOLUVLQL]

05
NOT
ś SoĒutucu sistemin bakĘmĘ uygun ve
güvenli çalĘĲmayĘ saĒlamak üzere
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ personel
tarafĘndan yapĘlmalĘdĘr
ś SoĒutucu sisteme iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
mekanlarda müdaKale edilmesi gerekir
ś Klima evaporatörü (soĒutucu ünite)
asla onarĘlmamalĘ veya kullanĘlmĘĲ
veya Kurdaya ayrĘlmĘĲ bir araçtan
çĘkarĘlan ciKaz ile deĒiĲtirilmemelidir
ve yeni deĒiĲtirilen MAC evaporatörleri SAE Standard -2842 ye uyacak
Ĳekilde sertifikalanmĘĲ (etiketlenmiĲ)
olmalĘdĘr

i

Bilgilendirme

 .OLPD VLVWHPLQL NXOODQÕUNHQ \NVHN GÕú
VÕFDNOÕNODUGD \RNXú oÕNWÕ÷ÕQÕ]GD YH\D
\R÷XQ WUDILNWH KDUDUHW J|VWHUJHVLQL
GHYDPOÕ L]OH\LQL] .OLPD VLVWHPL PRWR
UXQ DúÕUÕ ÕVÕQPDVÕQD QHGHQ RODELOLU
(÷HU KDUDUHW J|VWHUJHVL PRWRUXQ DúÕUÕ
ÕVÕQGÕ÷ÕQÕ J|VWHUL\RUVD IOH\LFL IDQÕ
NXOODQPD\DGHYDPHGLQL]IDNDWNOLPD\Õ
NDSDWÕQÕ]
 1HPOL KDYDODUGD FDPÕ DoPDN NOLPDQÕQ
DUDo LoLQGH VX GDPODFÕNODUÕ UHWPHVLQH
QHGHQ RODELOLU )D]OD PLNWDUGD VX
GDPODFÕNODUÕ HOHNWULNOL GRQDQÕPD KDVDU
YHUHELOHFH÷L LoLQ NOLPD VDGHFH FDPODU
NDSDOÕ\NHQoDOÕúWÕUÕOPDOÕGÕU

.OLPDVLVWHPLoDOÕúWÕUPDLSXoODUÕ
ś EĒer araç sĘcak Kavada doĒrudan güneĲ
altĘnda park edilmiĲse, araç içindeki
sĘcak KavanĘn dĘĲarĘ çĘkmasĘ için kĘsa
süreliĒine camlarĘ açĘnĘz.
ś Yeterli soĒutma elde edildikten sonra,
iç Kava sirkülasyonundan temiz Kava
konumuna geri getiriniz.
ś YaĒmurlu veya nemli günlerde camlarĘn
içindeki nemi azaltmak için, camlarĘ ve
açĘlĘr tavanĘ kapatĘp klimayĘ çalĘĲtĘrarak
araç içindeki nemi düĲürünüz.
ś Klima çalĘĲĘrken, klima kompresörü
devir yaptĘkça bazen motor devrinde
Kafif bir deĒiĲme fark edebilirsiniz. Bu
normal bir sistem çalĘĲma özelliĒidir.
ś Sistemden azami performansĘ elde
edebilmek için, klima sistemini Ker ay
birkaç dakikalĘĒĘna da olsa çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś Klima sistemini kullanĘrken, aracĘn
dĘĲĘnda yolcu tarafĘndan yere berrak su
damladĘĒĘnĘ Katta gölcük oluĲturduĒunu) görebilirsiniz. Bu normal bir sistem
çalĘĲma özelliĒidir.
ś KlimayĘ aĲĘrĘ derecede çalĘĲtĘrĘrsanĘz,
dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ ile ön camĘn sĘcaklĘĒĘ
arasĘndaki fark ön camĘn dĘĲ yüzeyinin
buĒulanmasĘna neden olabilir bu da
görüĲü engeller. Bu durumda,
mod seçme düĒmesini veya tuĲunu
konumuna ve fan KĘzĘ kontrol düĒmesini
en düĲük KĘza ayarlayĘn.
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Sistem bakĘmĘ

Klima soĒutucu ga]Ę Ye kompresör
yaĒĘ miktarĘnĘn kontrol»

3olen Iiltresi

SoĒutucu gazĘ miktarĘ düĲükse, klimanĘn
performansĘ azalĘr. AĲĘrĘ doldurmak da
klima sistemi üzerinde olumsuz etki
yapar.
Bu nedenle, klima sisteminin çalĘĲmasĘnda
bir anormallik varsa, sistemi HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.

NOT
OIK047401L

>A@: DĘĲ Hava, >B@: Ôç Hava Sirkülasyonu
>C@: Polen filtresi, >D@: )an
>E@: Evaporatör peteĒi, >)@: ,sĘtĘcĘ PeteĒi

Torpido gözünün arkasĘnda bulunan polen
filtresi, ĘsĘtma ve klima sistemi aracĘlĘĒĘ
ile araca giren toz veya diĒer kirletici
maddeleri filtre eder. EĒer toz veya diĒer
kirletici maddeler zaman içinde filtrede
birikme yaparsa, Kava kanallarĘndan
gelen Kava azalabilir, böylece, dĘĲ temiz)
Kava konumu seçilmiĲ olsa bile, ön camĘn
iç tarafĘnda nemlenmeye neden olabilir.
Bu durumda, polen filtresini HYUNDA,
yetkili servisinde deĒiĲtirtmenizi öneririz.

i

Bilgilendirme

 )LOWUH\L%DNÕP3URJUDPÕQDJ|UHGH÷LúWLULQL]
 (÷HU DUDFÕQÕ] WR]OX ER]XN \RO JLEL D÷ÕU
úDUWODUGD NXOODQÕOÕ\RU LVH SROHQ ILOWUHVLQLQGDKDVÕNDUDOÕNODUODNRQWUROHGLOPHVL
YHGH÷LúWLULOPHVLJHUHNLU
 +DYD DNÕúÕ D]DOGÕ÷ÕQGD VLVWHPLQ
+<81'$, \HWNLOL VHUYLVLQGH NRQWURO
HGLOPHVLQL|QHULUL]
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DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir Aksi
Kalde klima kompresörü Kasar görebilir
ve sistemde anormal çalĘĲma meydana gelebilir HasarĘ önlemek için aracĘnĘzdaki klima sisteminin bakĘmĘ sadece
eĒitimli ve sertifikalĘ teknisyenler tarafĘndan yapĘlmalĘdĘr

UYARI
R-134a ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
basĘnç altĘnda olduĒu için
klima sisteminin bakĘmĘ
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ
teknisyenler
tarafĘndan
yapĘlmalĘdĘr
Bütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
Klima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosfere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye
zararlĘdĘr Bu uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olabilir

05
 Örnek
ś A Tipi

UYARI
R-1234yf ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
basĘnç altĘnda ve Kafif derecede yanĘcĘ olduĒu için
klima sisteminin bakĘmĘ
sadece eĒitimli ve sertifikalĘ
teknisyenler
tarafĘndan
yapĘlmalĘdĘr (SAE -2845 e
baĲvurun) DoĒru cins ve
miktarda yaĒ ve soĒutucu
gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir
Bütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
Klima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosfere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye
zararlĘdĘr Bu uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olabilir

OH<K059004

ś B Tipi

OH<K059001

Klima soĒutucusu etiketi üzerindeki Ker
bir sembol ve teknik özelliĒin anlamĘ
aĲaĒĘdaki gibidir:

OBC3050052

.OLPDVR÷XWXFXHWLNHWL
AracĘnĘza Kangi klima soĒutucusunun
konulduĒunu kaputun iç kĘsmĘnda
bulunan etiketten öĒrenebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SoĒutucu sĘnĘfĘ
SoĒutucu miktarĘ
Kompresör yaĒĘ sĘnĘfĘ
Dikkat
Alev alabilen klima gazĘ
Klima sistemi bakĘmĘnĘn yetkili bir
tekniker tarafĘndan yapĘlmasĘ
7. Servis el kitabĘ
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ÖN &AM %UZ ÖZME VE %UÍU *Ô'E5ME
UYARI
Ön cam ĘsĘtmasĘ
AĲĘrĘ nemli Kavalarda soĒutma çalĘĲĘrken
veya
konumunu kullanmayĘnĘz
DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ ile ön camĘn sĘcaklĘĒĘ
arasĘndaki fark ön camĘn dĘĲ yüzeyinin
buĒulanmasĘna neden olabilir bu da
görüĲü engeller Bu durumda mod
seçme düĒmesini veya tuĲunu
konumuna ve fan KĘzĘ kontrol düĒmesini
veya tuĲunu en düĲük KĘz konumuna
alĘnĘz
ś Maksimum buz çözme performansĘ
istendiĒinde, sĘcaklĘk kontrol tuĲunu
tamamen saĒa doĒru çevirerek) en
sĘcak ayara getiriniz ve fan KĘzĘ kontrolü
tuĲunu en yükseĒe ayarlayĘnĘz.
ś Buz çözme veya buĒu giderme sĘrasĘnda yere sĘcak Kava üflenmesi istenirse,
mod ayarĘnĘ yer buz çözme konumuna
ayarlayĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce ön
camdaki, arka camdaki, dĘĲ dikiz aynalarĘnda ve bütün yan camlardaki kar ve
buzlarĘ temizleyiniz.
ś ,sĘtma ve buz çözme verimini yükseltmek ve ön camĘn içten buĒulanma olasĘlĘĒĘnĘ azaltmak için motor kaputunda
ve kaportadaki Kava giriĲleri çevresinde
bulunan buz ve karlarĘ temizleyiniz.

i

Bilgilendirme

dDOÕúWÕUGÕNWDQ VRQUD H÷HU PRWRU KkOk
VR÷XNVD KDYDODQGÕUÕOPÕú KDYD DNÕPÕQÕQ
ÕOÕN YH\D VÕFDN KDOH JHOPHVL LoLQ NÕVD ELU
PRWRUÕVÕQPDVUHVLJHUHNHELOLU
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Manuel klima kontrol sistemi
n camĘn içinGeki buĒuyu giGermek
için

OBC3050118

1. 0 konumu dĘĲĘnda bir fan KĘzĘnĘ
seçiniz.
2. Ôstenen sĘcaklĘĒĘ seçiniz.
veya
olarak seçiniz.
3. Konumu
4. DĘĲ temiz) Kava konumu otomatik
olarak seçilecektir. Ôlave olarak, eĒer
konumu seçilirse, klima otomatik
varsa) olarak çalĘĲĘr.
Klima ve dĘĲ Kava temiz Kava) otomatik
olarak seçilmezse, ilgili tuĲlara el ile
basĘnĘz.

05
n camĘn GĘĲĘnGaki bu]lanmayĘ
giGermek için

2tomatik klima kontrol sistemi
n camĘn içinGeki buĒuyu giGermek
için

OBC3050119

1. )an KĘzĘnĘ en yüksek tam saĒ) konuma
getiriniz.
2. SĘcaklĘk ayarĘnĘ en sĘcak konumuna
ayarlayĘnĘz.
olarak seçiniz.
3. Konumu
4. DĘĲ temiz) Kava ve klima varsa)
otomatik olarak seçilecektir.

OBC3050120

1.
2.
3.
4.

Ôstenen fan KĘzĘnĘ seçiniz.
Ôstenen sĘcaklĘĒĘ seçiniz.
) basĘnĘz.
Buz çözme tuĲuna
AlgĘlanan dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘna göre
klima çalĘĲtĘrĘlĘr, dĘĲ temiz Kava ve
yüksek fan KĘzĘ otomatik olarak seçilir.
Klimada temiz Kava modu ve yüksek
fan KĘzĘ otomatik olarak seçilmezse, ilgili
düĒmeleri veya tuĲlarĘ el ile ayarlayĘnĘz.
seçilecek olursa, düĲük fan
Konumu
KĘzĘ daKa yüksek fan KĘzĘna ayarlanĘr.
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n camĘn GĘĲĘnGaki bu]lanmayĘ
giGermek için

2tomatik buĒu giderme sistemi
(sadece otomatik klima kontrol
sistemi varsa)

OBC3050121

1. )an KĘzĘnĘ en yüksek konuma getiriniz.
2. SĘcaklĘk ayarĘnĘ aĲĘrĘ sĘcak H,) konumuna alĘnĘz.
) basĘnĘz.
3. Buz çözme tuĲuna
4. AlgĘlanan dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘna göre
klima devreye girer ve otomatik olarak
temiz Kava modu seçilir.
seçilecek olursa, düĲük fan
Konumu
KĘzĘ daKa yüksek fan KĘzĘna ayarlanĘr.

OBC3050124

Otomatik buĒu giderme sistemi, ön
camĘn iç tarafĘndaki buĒulanmayĘ otomatik Ĳekilde algĘlayarak, ön camĘn iç tarafĘnĘn buĒulanma olasĘlĘĒĘnĘn azalmasĘna
yardĘm eder.
,sĘtĘcĘ veya klima sistemi devrede olduĒunda, otomatik buĒu giderme sistemi
çalĘĲĘr.
Otomatik buĒu giderme sistemi
çalĘĲtĘĒĘnda, gösterge yanar.
Araçta yüksek miktarda nem algĘlanĘrsa,
Otomatik BuĒu Giderme Sistemi etkinleĲtirilecektir.
AĲaĒĘdaki adĘmlar otomatik olarak gerçekleĲtirilecektir:
AdĘm 1) A/C tuĲu açĘlĘr.
AdĘm 2) DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘnĘn düĲük olduĒu durumlarda Kava giriĲ kontrolu Temiz Kava moduna deĒiĲecektir.
AdĘm 3) Ön camdaki Kava akĘĲĘnĘ doĒrudan yönlendirmek için mod, buz
çözme moduna deĒiĲtirilecektir.
AdĘm 4) )an KĘzĘ artar.

5-78

05
2WRPDWLN%X÷X*LGHUPH6LVWHPLQL
LSWDOHWPHN\DGDVÕIÕUODPDNLoLQ
Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken, Ön
cam buz çözme tuĲuna 3 saniye basĘnĘz.
Otomatik buĒu giderme sistemi devre
dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnda, buz çözücü düĒmesi
göstergesi, 3 kez yanĘp söner.
Otomatik buĒu giderme sistemi sĘfĘrlandĘĒĘnda, buz çözücü düĒmesi göstergesi,
sinyal vermeden 6 kez yanĘp söner.

i

Bilgilendirme

.OLPD RWRPDWLN EX÷X JLGHUPH VLVWHPL
WDUDIÕQGDQ DoÕOGÕ÷ÕQGD NOLPD\Õ NDSDWPDN
LVWHUVHQL] J|VWHUJH  NHUH \DQÕS V|QHU YH
NOLPDNDSDWÕOPD]
9HULPOL YH HWNLOL ROPDVÕQÕ VD÷ODPDN LoLQ
2WRPDWLNEX÷XJLGHUPHVLVWHPLoDOÕúÕUNHQ
LoKDYDVLUNODV\RQXQXVHoPH\LQL]
2WRPDWLN%X÷X*LGHUPH6LVWHPLoDOÕúÕUNHQ
IDQ KÕ]Õ D\DU G÷PHVL VÕFDNOÕN D\DU
G÷PHVLYHKDYDJLULúNRQWUROG÷PHVLQLQ
KHSVLGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOÕU

Buz çözme
NOT
Arka camĘn iç yüzeyine yapĘĲtĘrĘlmĘĲ
olan iletkenlere zarar vermemek için
camĘ temizlerken asla keskin aletler
veya aĲĘndĘrĘcĘ içeren cam temizleyiciler
kullanmayĘnĘz

i

Bilgilendirme

gQ FDPGDNL EX÷X\X JLGHUPHN YH\D EX]X
o|]PHN LVWL\RUVDQÕ] EX E|OPGHNL gQ
&DP%X]d|]PHYH%X÷X*LGHUPHNRQXVXQDEDNÕQÕ]

NOT
Sürücü tarafĘndaki ön camĘn üst tarafĘnda bulunan sensör muKafazasĘnĘ çĘkartmayĘnĘz
Sistem parçalarĘnda garanti kapsamĘnda
karĲĘlanmayacak Kasar oluĲabilir
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Arka cam bu] çö]me

i

 Manuel klima kontrol sistemi

 $UNDFDP]HULQGH\R÷XQNDUELULNPHVL
YDUVDEX]o|]F\oDOÕúWÕUPDGDQ|QFH
NDUÕWHPL]OH\LQL]
 $UND FDP EX] o|]FV \DNODúÕN 
GDNLNDVRQUDYH\DNRQWDNNDSDOÕNRQXPGD LNHQ RWRPDWLN RODUDN /2&.2))
NRQXPXQDJHoHU

OBC3050122TU

 Otomatik klima kontrol sistemi

OBC3050123

Buz çözme fonksiyonu, motor çalĘĲĘrken
camĘ ĘsĘtarak, arka camĘn iç ve dĘĲ tarafĘndaki buzlanmayĘ veya buĒuyu giderir.
ś Arka cam buz çözme iĲlemini çalĘĲtĘrmak için, kumanda panelinin orta
yüzünde bulunan arka cam buz çözücü
düĒmesine basĘnĘz. Buz çözücü AÇ,K
konumdayken arka cam buz çözücü
düĒmesinin üzerindeki ĘĲĘk yanar.
ś Buz çözücüyü kapatmak için, arka cam
buz çözücü düĒmesine tekrar basĘnĘz.
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05
Eì<A SAKLAMA %ÖLMELE5Ô
UYARI

2rta konsol saklama bölmesi

Araçta çakmak propan tüpü veya diĒer
yanĘcĘpatlayĘcĘ maddeleri asla tutmayĘnĘz Araç uzun sürelerle yüksek sĘcaklĘĒa maruz kaldĘĒĘ takdirde bu maddeler
tutuĲabilir veveya patlayabilir

UYARI
SürüĲ esnasĘnda bu gözlerin kapaklarĘnĘ
DAÔMA güvenli Ĳekilde kapalĘ tutunuz
AracĘn içindeki eĲyalar araç KĘzĘ ile aynĘ
KĘzda Kareket eder Aniden durur veya
viraj alĘrsanĘz veya bir çarpĘĲma olursa
eĲyalar kabin içinde uçuĲabilir ve eĒer
sürücüye veya bir yolcuya çarparsa
yaralanmaya neden olabilir

NOT
2lasĘ KĘrsĘzlĘk olaylarĘndan sakĘnmak
için deĒerli eĲyalarĘnĘzĘ bu bölmelerde
bĘrakmayĘnĘz

OGB044136

Açmak için:
Kol dayanaĒĘ üzerindeki mandalĘ sĘkĘca
tutunuz sonra kapaĒĘ kaldĘrĘnĘz.

UYARI
AyrĘca tablanĘn üzerine aĒĘr keskin
veya kĘrĘlabilir eĲyalar da koymayĘnĘz
Bu gibi cisimler ani duruĲ veya bir kaza
esnasĘnda tabladan dĘĲarĘ fĘrlayabilir ve
araç içindekileri yaralayabilir
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Torpido gözü

OBC3N050025

Torpido gözünü açmak için kolu çekin,
torpido gözü otomatik olarak açĘlacaktĘr.
KullandĘktan sonra torpido gözünü
kapatĘnĘz.

UYARI
KullandĘktan sonra torpido gözünü
DAÔMA kapatĘnĘz
AçĘk bir torpido gözü kapaĒĘ bir kaza
durumunda yolcunun emniyet kemerini
takmĘĲ olsa bile ciddi Ĳekilde yaralanmasĘna neden olabilir

5-82

05
Ô ÖZELLÔKLE5
Küllük (varsa)

Bardak tutucu

OGB044045

KüllüĒü kullanmak için kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
KüllüĒü temizlemek:
Plastik küllük yuvasĘ, kapaĒĘ saat yönünde
döndürüldükten sonra plastik Kazne
yukarĘ kaldĘrĘlarak çĘkartĘlmalĘ ve dĘĲarĘ
alĘnmalĘdĘr.

UYARI
Küllük kullanĘmĘ
Yanan sigaralarĘn veya kibritlerin diĒer
yanĘcĘ maddelerle birlikte küllüklere
konulmasĘ yangĘna yol açabilir

OGB044046

Bardaklar veya küçük meĲrubat kutularĘ
bardak tutucusuna yerleĲtirilebilir.

UYARI
ś Bardak tutucusunu kullanĘrken içeceĒinizin dökülmesini önlemek için
ani kalkĘĲ ve frenden kaçĘnĘnĘz SĘcak
sĘvĘ dökülecek olursa kendinizi yakabilirsiniz Bu tür yanmalar sürücünün
kontrolü kaybetmesi sonucunda kazaya neden olabilir
ś Ôçinde sĘcak sĘvĘ bulunan kapaksĘz ve
sabitlenmemiĲ bardaklarĘ ĲiĲeleri
meĲrubat kutularĘnĘ vs araç Kareket
Kalindeyken bardak tutucusuna koymayĘnĘz Ani duruĲ ve çarpĘĲma sĘrasĘnda yaralanmalara neden olabilir
ś Bardak tutucularĘnda sadece yumuĲak bardak kullanĘnĘz Sert malzemeler kaza sĘrasĘnda yaralanmanĘza
neden olur

UYARI
Ôçecek ĲiĲelerini veya kutularĘnĘ direkt
gün ĘĲĘĒĘndan uzakta tutunuz sĘcak
araçta bunlarĘ bulundurmayĘnĘz 3atlayabilirler
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NOT

GüneĲlik

ś Ôçeceklerin etrafa dökülmesini önlemek için sürüĲ sĘrasĘnda kapaklarĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz SĘvĘlar dökülürse
aracĘn elektrik elektronik sistemine
girebilir ve elektriklielektronik parçalarda Kasar yapabilir
ś Etrafa saçĘlan sĘvĘlarĘ temizlerken
bardak tutucuyu yüksek ĘsĘda kurutmayĘnĘz Bu bardak tutucusuna Kasar
verebilir

Kayar kol dayanaĒĘ (varsa)

OBC3050035

Kol dayanaĒĘnĘ ileriye doĒru Kareket
ettirmek için:
Kol dayanaĒĘnĘn ön parçasĘnĘ tutunuz
sonra onu ileriye doĒru çekiniz.
Kol dayanaĒĘnĘ geriye doĒru Kareket
ettirmek için:
Kol dayanaĒĘnĘn ön kĘsmĘnĘ tutup geri
itiniz.

OPD046337

GüneĲliĒi kullanmak için aĲaĒĘ doĒru
çekiniz.
GüneĲliĒi yan camda kullanmak için aĲaĒĘ
doĒru çekiniz, desteĒinden 1) çĘkartĘnĘz
ve yana 2) çeviriniz.
Makyaj aynasĘnĘ kullanmak için, güneĲliĒi
aĲaĒĘya çekiniz ve aynanĘn kapaĒĘnĘ 3)
kaydĘrĘnĘz.
Biletleri koymak için, bilet tutucuyu 4)
kullanĘnĘz.

i

Bilgilendirme

.XOODQGÕNWDQ VRQUD PDN\DM D\QDVÕQÕQ
NDSD÷ÕQÕ L\LFH NDSDWÕQÕ] YH JQHúOL÷L
RULMLQDO\HULQHJHWLULQL]

UYARI
GüvenliĒiniz için güneĲliĒi kullanĘrken
görüĲünüzü engellemeyiniz

NOT
Bilet tutucuya birkaç bileti bir seferde
koymayĘnĘz Bu durum bilet tutucunun
Kasar görmesine neden olabilir
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05
NOT

Güç çĘkĘĲĘ (varsa)

OBC3N050026

Güç çĘkĘĲĘ, aracĘn elektrikli sistemleri ile
kullanĘlmak üzere tasarlanmĘĲ cep telefonu veya diĒer ciKazlara güç beslemek için
tasarlanmĘĲtĘr.
Bu ciKazlar, motor çalĘĲĘrken, 180 : dan
:att) daKa az bir güç çekmelidir.

UYARI
Elektrik çarpmalarĘndan sakĘnĘnĘz
3armaĒĘnĘzĘ veya yabancĘ bir maddeyi
(pim vb) güç çĘkĘĲĘna sokmayĘnĘz veya
güç çĘkĘĲĘna Ęslak elle dokunmayĘnĘz

Güç çĘkĘĲĘnĘn Kasar görmesini önlemek
için
ś Güç çĘkĘĲĘnĘ yalnĘz motor çalĘĲĘrken
kullanĘnĘz ve kullandĘktan sonra
aksesuarlarĘ güç çĘkĘĲĘndan çĘkartĘnĘz
Motor dururken aksesuarlarĘn uzun
bir süre güç çĘkĘĲĘna takĘlĘ kalmasĘ
akünün boĲalmasĘna neden olabilir
ś YalnĘz 18: dan (:att) az güç çeken
12 V elektrikli aksesuarlarĘ kullanĘnĘz
ś Güç çĘkĘĲĘnĘ kullanĘrken klimayĘ veya
ĘsĘtĘcĘyĘ en düĲük konumunda çalĘĲtĘrĘnĘz
ś KullanmadĘĒĘnĘz zaman kapaĒĘnĘ
kapatĘnĘz
ś BazĘ elektronik aygĘtlar aracĘn güç
çĘkĘĲĘna baĒlandĘklarĘnda elektronik
parazite neden olabilir Bu aygĘtlar
aracĘnĘzda kullanĘlan diĒer elektronik
sistemlerde veya aygĘtlarda aĲĘrĘ parazit ve arĘzalara neden olabilmektedir
ś )iĲi sonuna kadar itiniz Ôyi temas
saĒlanamazsa fiĲ aĲĘrĘ ĘsĘnabilir veya
sigorta atabilir
ś Ters akĘm korumasĘ olan pilli elektrik
elektronik aygĘtlarĘ takĘnĘz Aksi Kalde
pildeki akĘm aracĘn elektrikelektronik
sistemine akar ve sistem arĘzasĘna
neden olabilir

5-85

Konfor Özellikleri

USB Ĳarj portu (varsa)

Kablosuz cep telefonu Ĳarj
sistemi (varsa)

OBC3N050027

USB Ĳarj portu, sürücü koltuĒu ve ön yolcu
koltuĒu arasĘnda konsol kutusu içerisinde
bulunmaktadĘr. USB Ĳarj ciKazĘnĘ USB
giriĲine takĘp akĘllĘ telefon veya tablet
bilgisayarĘnĘzĘ Ĳarj edebilirsiniz.
ś ìarj durumu/Ĳarj tamamlanma mesajĘ
akĘllĘ telefon veya tablet bilgisayarĘn
ekranĘnda görünür.
ś AkĘllĘ telefon veya tablet bilgisayarlar Ĳarj iĲlemi esnasĘnda ĘsĘnabilir. Bu
durum, Ĳarj sisteminde bir arĘza olduĒunu göstermez.
ś )arklĘ bir Ĳarj yöntemi kullanan akĘllĘ
telefon veya tablet bilgisayarlar düzgün
Ĳarj edilemeyebilir. Bu durumda, ciKazĘnĘzĘn özel Ĳarj aletini kullanĘnĘz.
ś ìarj giriĲi sadece bir ciKazĘ Ĳarj
etmek içindir. ìarj giriĲi ses dosyasĘ OYNATMAK veya AVN de görüntü
oynatmak için kullanmayĘnĘz.
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OBC3N050028

>A@: ìarj etme alanĘna

Ön konsolun içinde kablosuz bir cep
telefonu Ĳarj ciKazĘ bulunmaktadĘr.
Sistem tüm kapĘlar kapalĘ ve kontak
anaKtarĘ ON konumunda iken kullanĘlabilir.

05
Bir cep teleIonunu ĲarM etmek için
Kablosuz cep telefonu Ĳarj sistemi, yalnĘzca kablosuz Ĳarj özellikli cep telefon) Ĳarj etmek için kullanĘlabilarĘnĘ
lir. Telefonunuzun kablosuz Ĳarj özelliĒi
teknolojisini destekleyip desteklemediĒini öĒrenmek için cep telefonu aksesuar
kapaĒĘndaki etiketi okuyunuz veya cep
telefonu üreticinizin Zeb sitesine bakĘnĘz.
Kablosuz Ĳarj ünitesine kablosuz Ĳarj
özellikli bir cep telefonu koyduĒunuzda
kablosuz Ĳarj iĲlemi baĲlar.
1. AkĘllĘ anaKtar daKil diĒer eĲyalarĘ kablosuz Ĳarj ünitesinde tutmayĘnĘz. Bunu
yapmazsanĘz, kablosuz Ĳarj iĲlemi kesilebilir. Cep telefonunu Ĳarj alanĘnĘn
merkezine koyunuz.
2. Telefon Ĳarj olurken gösterge ĘĲĘĒĘ
turuncu yanar. ìarj dolumu tamamlandĘĒĘnda ĘĲĘk yeĲile döner.
3. Kablosuz Ĳarj özelliĒini gösterge
panelindeki KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan açĘp kapatabilirsiniz. DaKa fazla
bilgi için, bölüm 4 teki LCD EkranĘ
ModlarĘna bakĘnĘz.

Cep telefonu Ĳarj olmuyorsa:
- Cep telefonunun konumunu Ĳarj alanĘnĘn üstünde KĘzlĘ bir Ĳekilde deĒiĲtiriniz.
- Gösterge ĘĲĘĒĘnĘn turuncu yandĘĒĘndan
emin olunuz.
Kablosuz Ĳarj sisteminde bir arĘza olduĒunda gösterge 10 saniye boyunca turuncu renkte yanĘp söner.
Bu durumda, geçici olarak Ĳarj iĲlemini
durdurun ve telefonunuzu kablosuz olarak Ĳarj etmeyi tekrar deneyiniz.
Ön kapĘ açĘk ve Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma butonu O)) KAPAL,) konuma
geldikten ve ön kapĘ açĘldĘktan sonra telefon Ĳarj ünitesinde Kala açĘk ise sistem
LCD ekranda görüntülenen bir mesajla
sizi uyarĘr.
BazĘ üreticilerin cep telefonlarĘnda, cep
telefonu kablosuz Ĳarj ünitesinin üzerinde
bĘrakĘlsa bile sistem sizi uyarmayabilir.
Bu, bazĘ cep telefonlarĘnĘn özelliklerinden
kaynaklanmakta olup kablosuz cep
telefonu Ĳarj sisteminde bir sorun yoktur.
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NOT
ś Kablosuz cep telefonu Ĳarj sistemi
kablosuz Ĳarj özelliĒi ( ) için doĒrulamasĘ yapĘlmayan telefonlarda desteklenmeyebilir
ś Cep telefonunuzu Ĳarj matĘnĘn üzerine
yerleĲtirirken en iyi Ĳarj performansĘ
için telefonu matĘn tam ortasĘna
yerleĲtirin Telefonunuz yan tarafta
kalĘrsa Ĳarj etme iĲlemi daKa yavaĲ
gerçekleĲebilir ve bazĘ durumlarda
telefon fazla ĘsĘnabilir
ś Motorun çalĘĲmasĘ veya kapĘlarĘn açĘlmasĘkapanmasĘ gibi bazĘ durumlarda Uzaktan KumandalĘ AnaKtar veya
AkĘllĘ AnaKtar özelliĒi kullanĘldĘĒĘ
zaman kablosuz Ĳarj iĲlemi geçici olarak durabilir
ś BazĘ cep telefonlarĘnda Ĳarj iĲlemi
düzgün bir Ĳekilde tamamlansa daKi
gösterge rengi yeĲile dönmeyebilir
ś Kablosuz cep telefonu Ĳarj sisteminin
iç sĘcaklĘĒĘ normal olmayan bir Ĳekilde
artarsa kablosuz Ĳarj iĲlemi geçici
olarak durabilir SĘcaklĘk belli bir
seviyeye düĲtüĒünde kablosuz Ĳarj
iĲlemi yeniden baĲlar
ś Kablosuz cep telefonu Ĳarj sistemi ile
cep telefonu arasĘna bozuk para gibi
metal bir eĲya girdiĒinde kablosuz Ĳarj
iĲlemi geçici olarak durabilir
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ś Kendine özgü koruma özelliĒi olan
bazĘ cep telefonlarĘ için kablosuz
Ĳarj KĘzĘ azalabilir ve kablosuz Ĳarj
durabilir
ś Cep telefonunun kalĘn bir kĘlĘfĘ varsa
kablosuz Ĳarj mümkün olmayabilir
ś Cep telefonu Ĳarj alanĘna tam olarak
temas etmezse kablosuz Ĳarj iĲlemi
düzgün çalĘĲmayabilir
ś BazĘ manyetik ciKazlar (kredi kartlarĘ
telefon kartlarĘ geçiĲ kartlarĘ ve biletler) kablosuz Ĳarj iĲlemi kullanĘlĘrken
zarar görebilir
ś Kablosuz Ĳarj fonksiyonu olmayan
bir telefon ya da metalik bir nesne
Ĳarj alanĘnĘn üzerine konulursa Kafif
bir ses duyulabilir Bu Kafif ses Ĳarj
alanĘna yerleĲtirilen nesnenin aracĘn
algĘlama uygunluĒundan kaynaklanmaktadĘr Bu durum aracĘnĘzĘ ya da
telefonunuzu KerKangi bir Ĳekilde
etkilemez
· BazĘ cep telefonlarĘ Ĳarj alanĘna sĘĒmayabilir Bu durumda kablosuz Ĳarj
özelliĒi sĘnĘrlĘ olabilir

i

Bilgilendirme

.RQWDNDQDKWDUÕ.ø/ø7/ø.$3$/,NRQXPXQGDLVHúDUMLúOHPLGHGXUXU

05
Saat

UYARI

UYARI
Saati sürüĲ sĘrasĘnda ayarlamayĘnĘz
Direksiyon Kakimiyetinizi kaybedebilir
ve ciddi yaralanmalara ya da kazalara
neden olabilirsiniz
DaKa fazla bilgi için aracĘnĘzla birlikte
ayrĘca verilen kĘlavuza bakĘnĘz

Giysi askĘsĘ

OGSB047265L

Elbise dĘĲĘnda askĘ gibi veya diĒer sert
eĲyalarĘ asmayĘnĘz AyrĘca elbiselerin
ceplerine aĒĘr keskin veya kĘrĘlabilir
eĲyalar da koymayĘnĘz Kaza Kalinde veya
perde Kava yastĘĒĘ açĘldĘĒĘ zaman bu
durum araç KasarĘna veya yaralanmaya
neden olabilir

OPDE046050

Bu kancalar büyük veya aĒĘr nesneleri
tutmak için tasarlanmamĘĲtĘr.
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3aspas baĒlantĘ noktalarĘ
(varsa)

OAC3059049TU

Ön paspaslarĘ araca tutturmak için, DAÔMA
Paspas tutma baĒlantĘlarĘnĘ kullanĘnĘz. Ön
döĲeme KalĘsĘndaki tutucular paspaslarĘn
ileri doĒru kaymasĘnĘ önler.

UYARI
Araca paspas yerleĲtirilirken mutlaka
Ĳunlara dikkat edilmelidir
ś Ön döĲeme KalĘsĘna bir döĲeme paspasĘ yerleĲtirmeden önce KalĘ üzerine
yapĘĲtĘrĘlmĘĲ koruyucu film tabakasĘnĘ
söktüĒünüzden emin olunuz Aksi takdirde döĲeme paspasĘ koruyucu film
üzerinde serbestçe Kareket edebileceĒinden dolayĘ istemsiz ani frenleme
ve KĘzlanmaya neden olabilir
ś AracĘ sürmeden önce paspaslarĘn
araçtaki paspas tespit yerlerine tutturulmasĘnĘ saĒlayĘnĘz
ś Araçtaki paspas tespit yerlerine saĒlam olarak tutturulamayan HERHA1GÔ
bir paspasĘ kullanmayĘnĘz
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ś 3aspaslarĘ üst üste yerleĲtirmeyiniz
(ör KalĘ gibi bir paspasĘn üzerine lastik
paspas gibi) Her yere sadece tek bir
paspas konmalĘdĘr
Ö1EM/Ô - AracĘnĘz paspasĘn emniyetli
olarak tutacak Ĳekilde tasarlanmĘĲ olan
sürücü taraflĘ paspas ile üretilmiĲtir
3edal Kareketini engellememek için
HYU1DAI size aracĘnĘza uygun HYU1DAI
paspasĘnĘ önermektedir

05
Bagaj filesi (varsa)

Yük Bölmesi KapaĒĘ (Varsa)

OGB044139

OBC3050045

Yük bölmesinde bulunan cisimlerin
savrulmalarĘna engel olmak üzere bagaj
filesini baĒlamak için yük bölmesinde
bulunan dört tutucuyu kullanabilirsiniz.
Gerekirse, bir bagaj aĒĘ temin etmek için
HYUNDA, yetkili servisi ile görüĲmenizi
öneririz.

Yük bölmesi kapaĒĘnĘ, yük bölmesine
yerleĲtirilmiĲ nesneleri gizlemek için
kullanĘnĘz.
Yük bölmesi kapaĒĘ yukarĘ kaldĘrĘlabilir
veya çĘkarĘlabilir.
KapaĒĘ orijinal konumuna getirmek
isterseniz, baĒlantĘ ipini 1) tutucusundan
ayĘrĘnĘz. Yük bölmesi kapaĒĘnĘ tamamen
çĘkarmak için, kapaĒĘ 50 derecelik açĘ ile
kaldĘrĘn ve çekiniz 2).

DÔKKAT
Araca veya eĲyalara gelecek KasarĘ önlemek için bagaj bölmesinde kĘrĘlabilir
veya iri malzemeler taĲĘrken dikkatli
olunmalĘdĘr

UYARI
Gözlerin zarar görmesini önlemek için
bagaj filesini AìIRI GERDÔRMEYÔ1ÔZ
Yüzünüzü ve vücudunuzu DAÔMA bagaj
filesinin çarpma güzergaKĘndan uzak
tutunuz KuĲakta aĲĘnma veya Kasar izleri varsa bagaj filesini KU//A1MAYI1IZ

NOT
Yük bölmesi kapaĒĘ Kasar gördüĒünde
veya bozulduĒunda iĲlev Kalinde iken
üzerine eĲya koymayĘnĘz

UYARI
ś Yük bölmesi kapaĒĘ üzerine eĲya koymayĘnĘz Bu tür nesneler aracĘn içine
düĲebilir ve bir kaza esnasĘnda ya da
fren yapĘldĘĒĘnda araçta bulunanlarĘ
muKtemelen yaralayabilmektedir
ś HerKangi bir kimsenin bagaj bölümüne binmesine asla izin vermeyiniz Bu
bölüm yalnĘzca eĲya için tasarlanmĘĲtĘr
ś AracĘn dengesini korumaya ve aĒĘrlĘĒĘ
mümkün olduĒunca ileriye koymaya
çalĘĲĘnĘz
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'Iì ÖZELLÔKLE5
3ort bagaj

UYARI
ś AĲaĒĘdaki teknik özellik port bagaj
üzerine yüklenebilen azami aĒĘrlĘktĘr
Yükü mümkün olduĒunca port bagaja
eĲit biçimde daĒĘtĘnĘz ve yükü sĘkĘca
baĒlayĘnĘz
32RT
BAGA-

OGB046238

AracĘnĘzda portbagaj varsa, aracĘnĘzĘn
tavanĘna eĲya yerleĲtirebilirsiniz.

NOT
Araçta açĘlĘr tavan varsa port bagaj üzerindeki yükün açĘlĘr tavanĘn çalĘĲmasĘnĘ
engellemeyecek Ĳekilde konulmasĘna
dikkat ediniz

NOT
ś 3ort bagaj üzerinde yük taĲĘrken yükün
aracĘn tavanĘna zarar vermemesi için
gereken önlemleri alĘnĘz
ś 3ort bagaj üzerinde büyük eĲyalar
taĲĘrken bu eĲyalarĘn tavanĘn uzunluĒunu ya da geniĲliĒini aĲmamasĘna
dikkat ediniz
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70 kg 154 lbs)
EìÔTÇE DAÍ,T,LM,ì

3ort bagaja belirtilen aĒĘrlĘĒĘn üzerinde yük veya eĲya yerleĲtirilmesi
aracĘnĘza zarar verebilir
ś EĲyalar port bagaj üzerine yüklendiĒinde aracĘn aĒĘrlĘk merkezi daKa
yüksek olacaktĘr AracĘn Kakimiyetinin
kaybolmasĘna ya da bir kazaya veya
takla atmasĘna neden olabilen ani kalkĘĲlardan frenlerden sert dönüĲlerden ani manevralardan ya da yüksek
KĘzlardan kaçĘnĘnĘz
ś 3ort bagaj üzerinde eĲya taĲĘrken
daima aracĘ yavaĲ sürünüz ve virajlarĘ
dikkatle dönünüz Geçen araçlarĘn
neden olduĒu ya da doĒal nedenlerle
oluĲan Ĳiddetli Kava akĘmlarĘ port
bagajda yüklü olan eĲyalar üzerinde
yukarĘ doĒru ani basĘnçlar yaratabilir
Bu durum özellikle taKta panel ya
da yatak gibi geniĲ düz eĲyalarĘ
taĲĘrken geçerlidir Bu port bagajdan
eĲyalarĘn yere düĲmesine neden
olabilir ve aracĘnĘza ya da aracĘnĘzĘn
etrafĘndakilere zarar verebilir
ś SürüĲ esnasĘnda yükün kaybĘnĘ ve
Kasar görmesini önlemek için sürüĲten
önce ya da sürüĲ esnasĘnda sĘk sĘk port
bagaj üzerindeki eĲyalarĘn sĘkĘca baĒlĘ
olup olmadĘklarĘnĘ kontrol ediniz

05
%ÔL*Ô VE EÍLEN&E SÔSTEMÔ

i

Anten

Bilgilendirme

 2ULMLQDO ROPD\DQ ELU +,' ;HQRQ  IDU
WDNÕOPDVÕ GXUXPXQGD DUDFÕQÕ]ÕQ VHV
VLVWHPL YH HOHNWURQLN FLKD]ODUÕ DUÕ]D
\DSDELOLU
 3DUIP NR]PHWLN \D÷ JQHú NUHPL HO
ORV\RQXYHRGDVSUH\LJLELNLP\DVDOODUÕQ
Lo SDUoDODUD WHPDV HWPHPHVLQH GLNNDW
HGLQL] %XQODU UHQN GH÷LúLPLQH YH\D
KDVDUDQHGHQRODELOLU

Anten çubuĒu Yarsa

USB portu
OBC3050057

Anten çubuĒu, AM ve )M yayĘn sinyallerinin Ker ikisini de alĘr.
Anten çubuĒu yerinden çĘkarĘlabilir.
Yerinden çĘkartmak için anteni saatin
tersi yönünde döndürünüz.
Tekrar takarken saat yönünde döndürünüz.
OBC3N050030

Bir USB ciKazĘnĘ baĒlamak için USB portunu kullanabilirsiniz.

i

Bilgilendirme

*ooÕNÕúÕQDED÷OÕSRUWDWLIELUVHVFLKD]ÕQÕ
NXOODQÕUNHQ oDOPD VÕUDVÕQGD SDUD]LW
RODELOLU%XGXUXPGDSRUWDWLIVHVFLKD]ÕQÕQ
NHQGLJoND\QD÷ÕQÕNXOODQÕQÕ]

NOT
ś Anteni sökmeden önce antenin tamamĘyla indirilmiĲ olduĒundan emin
olunuz.
ś AracĘnĘzĘ otomatik araç yĘkayĘcĘ içine
sokmadan önce anteni çĘkarmayĘ
unutmayĘnĘz. Aksi taktirde Kasar görebilir.
ś Anteni yeniden takarken yayĘnĘ tam
olarak alabilmesi için iyice sĘkĘlmĘĲ ve
dik konuma ayarlanmĘĲ olduĒundan
emin olunuz. Anten ancak aracĘ park
ettiĒinizde çĘkarĘlabilir.
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Köpek balĘĒĘ y»]geci tipi anten
Yarsa

Direksiyon simidi ses sistemi
kontrolü (varsa)

OBC3050056

Köpek balĘĒĘ yüzgeci tipi anten iletilen
verileri alĘr. örneĒin: GPS)

i

Bilgilendirme

%D]Õ PRGHOOHUGH VHV VLVWHPL SODVWLN \XYD
NDSD÷Õ  \RNWXU YH UDG\R NDEOR WHUWLEDWÕ
LOH GRQDWÕOPDPÕúWÕU %X QHGHQOH 5DG\R
\D\ÕQODUÕQÕGLQOHPHNLoLQGÕúDUGDQDOÕQPÕú
ELUVHVVLVWHPLYH\D2(0 RULMLQDO ELUVHV
VLVWHPL WDNPDN LVWL\RUVDQÕ] +<81'$ø
\HWNLOL VHUYLVLQGHQ WHGDULN HGHELOHFH÷LQL]
ELU EHVOHPH JLULú NDEORVX NXOODQPDQÕ]Õ
|QHULUL]
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OBC3050042

KullanĘm konforunu artĘrmak için, aracĘnĘzĘn direksiyonu üzerine ses sistemi kontrol düĒmeleri yerleĲtirilmiĲtir.

NOT
Müzik sisteminde aynĘ anda birden fazla
tuĲ kullanmayĘnĘz.

05
9O/8ME 9O/   9O/  
ś Sesi artĘrmak için çevrilen SES düĒmesini yukarĘ kaldĘrĘnĘz.
ś Sesi azaltmak için SES çevirmeli düĒmesini aĲaĒĘ indiriniz.

SEEK35ESET





EĒer SEEK/PRESET çevirmeli düĒmeyi
yukarĘ veya aĲaĒĘ Kareket ettirilir ve 0,8
saniye veya daKa uzun bir sure bu Ĳekilde
tutulursa, aĲaĒĘdaki modlarda iĲlev görür.

5$'<2PRGX

MO'



RADYO/MEDYA/BluetootK Ses, vs arasĘnda seçim yapmak için MODE düĒmesine
basĘnĘz.

SESSÔ=  M8TE

 Yarsa

ś Sessize almak için bu düĒmeye basĘnĘz.
ś Sesi açmak için bu düĒmeye tekrar
basĘnĘz.

i

Bilgilendirme

AUTO SEEK svici görevini görür. Siz svici
bĘrakana kadar ARAMAYA devam edecektir.

6HV NRQWURO G÷PHOHUL KDNNÕQGD D\UÕQWÕOÕ
ELOJL EX E|OPQ LOHULGHNL VD\IDODUÕQGD
DQODWÕOPÕúWÕU

0HG\DPRGX

Bilgi Ye eĒlence sistemi Yarsa

))/RE: HĘzlĘ Ôleri – Geri Sarma) svici
görevini görür.
EĒer SEEK/PRESET çevirmeli düĒmesi
yukarĘ veya aĲaĒĘ Kareket ettirilirse,
aĲaĒĘdaki modlarda iĲlev görür.

AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa,
lütfen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence
sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz.

5$'<2PRGX
AYARL, ÔSTASYON YUKAR,/AìAÍ, svici
görevini görür.

0HG\DPRGX
PARÇA YUKAR,/AìAÍ, düĒmesi olarak
iĲlev görür.
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Ses tanĘma (varsa)

BluetootK® :ireless TecKnology
Sistemi eller serbest (varsa)

OBC3050043

Ses tanĘma özelliĒi sayesinde bilgi ve
eĒlence sisteminin birçok fonksiyonu için
komut verilebilir 1).
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa,
lütfen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz.

OBC3050044

OBC3N050017

Telefonunuzu, BluetootK :ireless TecKnology yardĘmĘyla kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
1) ÇaĒrĘ / Cevaplama düĒmesi
2) ÇaĒrĘ sonlandĘrma düĒmesi
3) Sold. direksiyon Mikrofon
4) SaĒd. direksiyon Mikrofon
®

ś Ses Sistemi: DetaylĘ bilgi için, ayrĘca
verilen kĘlavuza bakĘnĘz.
ś Navigasyon: BluetootK® :ireless
TecKnology eller serbest sistemi ile ilgili detaylĘ bilgiler ayrĘ olarak verilen bir
kĘlavuzda açĘklanmĘĲtĘr.
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05
AracĘn radyosu nasĘl çalĘĲĘr"

AM M: /: alĘcĘsĘ

)M AlĘcĘsĘ

OJF045309L
OJF045308L

AM ve )M radyo sinyalleri, bulunduĒunuz
ĲeKirdeki yayĘn kuleleri üzerinden verilir.
Bu sinyaller, aracĘnĘzĘn radyo anteni tarafĘndan alĘnĘr. Radyo tarafĘndan alĘnan bu
sinyaller, daKa sonra aracĘnĘzĘn Koparlörlerine aktarĘlĘr.
AracĘnĘza güçlü bir radyo sinyali geldiĒinde, ses sisteminizde uygulanan Kassas
müKendislik sayesinde mümkün olan en
iyi kalitede yayĘn saĒlanĘr. Ancak, bazĘ
durumlarda aracĘnĘza gelen sinyal güçlü
ve net olmayabilir.
Bu durum radyo istasyonu mesafesi, daKa
güçlü radyo istasyonlarĘnĘn yakĘnlĘĒĘ veya
çevrede bina, köprü vb. büyük yapĘlarĘn
olmasĘ gibi etkenlerden kaynaklanabilir.

)M yayĘnlarĘna kĘyasla, AM yayĘnlarĘ daKa
uzun mesafelerden alĘnabilmektedir.
Bunun nedeni, AM radyo dalgalarĘnĘn
düĲük frekanslarda iletilmeleridir. Bu uzun
mesafeli, düĲük frekanslĘ radyo dalgalarĘ,
atmosfere doĒru düz doĒrultuda ilerlemek
yerine, yer küresinin kĘvrĘmlarĘnĘ takip
edebilir. AyrĘca, karĲĘlaĲtĘĒĘ engellerin
çevresinden dolaĲĘr ve bunun sonucunda
daKa geniĲ bir sinyal kapsama alanĘna
saKip olur.
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)M raGyo istasyonu

JBM004
OJF045310L

)M yayĘnlarĘ yüksek frekansta iletilirler
ve yer küresi kĘvrĘmlarĘnĘ izlemezler. Bu
nedenle, )M yayĘnlarĘ genellikle radyo
istasyonundan uzaklaĲtĘktan sonra zayĘflamaya baĲlar. AyrĘca )M sinyalleri, bina,
daĒ ve benzeri engellerden kolay etkilenir. Bu durum, radyonuzda bir arĘza olduĒunu düĲünmenize yol açan birtakĘm dinleme sorunlarĘna neden olabilir. AĲaĒĘdaki
durumlar normaldir ve KerKangi bir radyo
arĘzasĘ olduĒunu göstermez:
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ś Sinyalde zayĘflama – AracĘnĘz radyo
istasyonundan uzaklaĲtĘkça, sinyal
zayĘflar ve ses azalmaya baĲlar. Böyle
olduĒunda, daKa güçlü bir istasyon
seçmenizi öneririz.
ś Sinyalde Dalgalanma/Parazit – Radyo
istasyonu vericisi ile radyonuz arasĘndaki zayĘf )M sinyalleri veya büyük
engeller, parazit veya dalgalanma seslerinin oluĲmasĘna yol açarak sinyalleri
bozabilir. Tiz seviyesinin düĲürülmesi,
parazit ortadan kalkana kadar bu etkiyi
azaltabilir.

05
&ep teleIonu Yeya alĘcĘYerici telsi]
kullanĘlmasĘ
Araç içinde cep telefonu kullanĘldĘĒĘnda,
ses sisteminde bir parazit oluĲabilir. Bu
durum, ses sisteminde bir sorun olduĒunu
göstermez. Bu gibi durumlarda, cep
telefonunuzu radyodan mümkün olduĒu
kadar uzakta kullanĘnĘz.

OJF045311L

ś Ôstasyon KarĘĲmasĘ – )M sinyali zayĘflamaya baĲladĘĒĘnda, aynĘ frekansa yakĘn
daKa güçlü sinyalleri olan bir baĲka
radyo çalmaya baĲlayabilir. Bunun
nedeni, radyonuzun en güçlü sinyalleri almak üzere tasarlanmĘĲ olmasĘdĘr.
Böyle olduĒunda, sinyali daKa güçlü bir
istasyon seçiniz.
ś Radyo YayĘnlarĘ GiriĲimi – )arklĘ yönlerden alĘnan radyo dalgalarĘ ses kalitesinde bozulmaya veya dalgalanmaya yol
açabilir. Bu durum, aynĘ istasyondan
alĘnan doĒrudan veya yansĘmĘĲ sinyaller veya birbirine yakĘn frekanslarda iki
istasyonun sinyallerinden kaynaklanabilir. Böyle olduĒunda, bu durum düzelene kadar baĲka bir istasyon seçiniz.

NOT
Araç içinde cep telefonu veya telsiz gibi
bir KaberleĲme sistemi kullanĘldĘĒĘnda
ayrĘ bir Karici anten takĘlmalĘdĘr. Cep
telefonu veya telsizin yalnĘzca daKili
anten ile kullanĘlmasĘ aracĘn elektrik
sistemi üzerinde parazit yapabilir ve
aracĘn güvenli çalĘĲmasĘnĘ olumsuz
yönde etkileyebilir.

UYARI
SürüĲ esnasĘnda cep telefonu kullanmayĘnĘz. Cep telefonu kullanmak için
güvenli bir yerde durunuz.
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SES SÔSTEMÔ ǣ'2KUNMATÔK EK5ANSIZǤ
Sistem yerleĲim düzeni Ŋ kontrol paneli

(BluetootK® :ireless TecKnology Sistemi ile)

1) AUDI2 düĒmesi
ś Radyo/medya modu seçim penceresini görüntülemek için bu tuĲa basĘnĘz.
ś Mod seçim penceresi gözüktüĒünde,
terciK edilen modu seçmek için
[TU1E@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve
ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
ś [ME1UC/2CK] X Popup Modu
menüsünde popup Modu seçildiĒi
zaman, modu deĒiĲtirmek için kontrol panelindeki [AUDIO] düĒmesine
basĘnĘz. Kontrol paneli üzerindeki
[AUDIO] düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda,
radyo modu sĘrasĘyla radyo X medya
olarak deĒiĲir.

2) PHO1E düĒmesi
ś BluetootK aracĘlĘĒĘyla bir telefona
baĒlanmayĘ baĲlatmak için bu tuĲa
basĘnĘz.
ś BluetootK telefon baĒlantĘsĘ yapĘldĘktan sonra, BluetootK telefon menüsüne eriĲmek için basĘnĘz.
3) )AV düĒmesi
ś Radyo dinlerken, önceden ayarlanmĘĲ
listenin sonraki sayfasĘna gitmek için
bu tuĲa basĘnĘz.
4) P:R düĒmesiVO/ kontrol düĒmesi
ś Sistemi açmak veya kapamak için
basĘnĘz.
ś Sistem ses seviyesini ayarlamak için
sola veya saĒa çeviriniz.

K Sistemin gerçek görüntüsü ve yerleĲimi araç modeline ve özelliklerine göre deĒiĲkenlik gösterebilir.
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(BluetootK® :ireless TecKnology Sistemi ile)

5) SEEKTRACK düĒmesi
ś Radyo istasyonu/parça/ĲarkĘ dosya)
deĒiĲtirir.
ś Radyo dinlerken, istasyon aramak
için basĘlĘ tutunuz.
ś Bir medya oynatĘlĘrken, ileri veya
geri sarmak için tuĲu basĘlĘ tutunuz
BluetootK ses modu Karicinde).
6) ME1U düĒmesiC/OCK düĒmesi
ś Mevcut moddaki menü ekranĘna
eriĲmek için basĘnĘz.
ś =aman kurulum ekranĘna eriĲmek
için bu tuĲu basĘlĘ tutunuz.

8) SayĘ tuĲlarĘ (1 RPTa 4 BACK)
ś Radyo dinlerken, kaydedilmiĲ bir
istasyonu dinlemek için basĘnĘz.
ś Radyo dinlerken, o anki radyo istasyonunu kaydetmek için bu tuĲu basĘlĘ
tutunuz.
ś USB/BluetootK ses modlarĘnda,
tekrar oynatĘm modunu deĒiĲtirmek
için [1 RPT] düĒmesine basĘnĘz.
KarĘĲĘk oynatĘm modunu deĒiĲtirmek
için [2 SH)/] düĒmesine basĘnĘz.
ś Bir önceki ekrana dönmek için [4
BACK] düĒmesine basĘnĘz.

7) TU1E kontrol düĒmesi)I/E kontrol
düĒmesiE1TER düĒmesi
ś Radyo dinlerken, frekansĘ ayarlamak
için çeviriniz.
ś Medya oynatĘrken, parça/dosya aramak için bu tuĲu çeviriniz BluetootK
ses modu Karicinde).
ś DüĒmeyi çevirerek arama yaparken,
o anki parça/dosyayĘ seçmek için
düĒmeye basĘnĘz BluetootK ses
modu Karicinde).

K Sistemin gerçek görüntüsü ve yerleĲimi araç modeline ve özelliklerine göre deĒiĲkenlik gösterebilir.
5-101

Konfor Özellikleri

Sistem yerleĲim düzeni Ŋ
direksiyon simidi uzaktan
kumandasĘ

Bluetooth® donanĘmlĘ model)
K Sistemin gerçek görüntüsü ve yerleĲimi
araç modeline ve özelliklerine göre
deĒiĲkenlik gösterebilir.
1) MUTE düĒmesi
ś Sistemi sessize almak veya sesi tekrar
açmak için basĘnĘz.
ś Bir arama sĘrasĘnda, mikrofonu sessize almak veya tekrar açmak için
basĘnĘz.
ś Medya oynatĘrken, oynatmayĘ durdurmak veya devam ettirmek için
basĘnĘz varsa).
2) MODE düĒmesi
ś Radyo ve medya modlarĘ arasĘnda
deĒiĲtirmek için basĘnĘz.
ś Sistemi açmak veya kapamak için
basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
3) Ses kumanda kolu
ś Ses ayarlamak için yukarĘ veya aĲaĒĘ
Kareket ettiriniz.
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4) YukarĘAĲaĒĘ kumanda kolu
ś Radyo istasyonu/parça/ĲarkĘ dosya)
deĒiĲtirir.
ś Radyo dinlerken, önceki/sĘradaki
kaydedilen radyo istasyonunu dinlemek için bu tuĲu itiniz.
ś Radyo dinlerken, istasyon aramak
için bu tuĲu basĘlĘ tutunuz.
ś Bir medya oynatĘlĘrken, ileri veya
geri sarmak için tuĲu basĘlĘ tutunuz
BluetootK ses modu Karicinde).
5) AramaCevaplama düĒmesi
ś BluetootK aracĘlĘĒĘyla bir telefona
baĒlanmayĘ baĲlatmak için bu tuĲa
basĘnĘz.
ś BluetootK telefon baĒlantĘsĘ yapĘldĘktan sonra, çaĒrĘ geçmiĲinize eriĲmek
için basĘnĘz. En son kullanĘlan telefon numarasĘnĘ aramak için bu tuĲu
basĘlĘ tutunuz. Bir arama geldiĒinde,
cevaplamak için bu tuĲa basĘnĘz.
ś Bir arama sĘrasĘnda, aktif görüĲme ile
beklemedeki görüĲme arasĘnda geçiĲ
yapmak için bu tuĲa basĘnĘz. AramayĘ,
sistemden telefona veya telefondan
sisteme geçirmek için bu tuĲu basĘlĘ
tutunuz.
6) ÇaĒrĘ sonlandĘrma düĒmesi
ś Bir arama geldiĒinde, aramayĘ reddediniz.
ś Arama sĘrasĘnda aramayĘ sonlandĘrĘn.
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UYARI - SürüĲ KakkĘnda
ś SürüĲ esnasĘnda sistemi kullanmayĘnĘz. SürüĲ esnasĘnda dikkatinizin
daĒĘlmasĘ aracĘn kontrolünü kaybetmenize ve kazaya ciddi yaralanmaya
veya ölüme yol açabilir. Sürücünün
birincil sorumluluĒu aracĘn güvenli ve
yasal Ĳekilde kullanĘmĘdĘr ve sürücünün dikkatini bu sorumluluktan uzaklaĲtĘracak KerKangi bir ciKaz ekipman
veya araç sistemi asla araç sürülürken
kullanĘlmamalĘdĘr.
ś SürüĲ esnasĘnda ekrana bakmaktan
kaçĘnĘnĘz. Dikkatiniz daĒĘnĘkken arabanĘzĘ sürmeniz trafik kazasĘna yol
açabilir. Birden fazla iĲlem gerektiren
fonksiyonlarĘ kullanmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli bir yerde durdurunuz.
ś Cep telefonunuzu kullanmadan önce
aracĘnĘzĘ durdurunuz. SürüĲ esnasĘnda
cep telefonu kullanmak trafik kazasĘna
yol açabilir. Gerekli olduĒu durumlarda
arama yapmak için BluetootK Eller
Serbest özelliĒini kullanarak aramayĘ
mümkün olduĒunca kĘsa tutunuz.
ś Sesi dĘĲarĘdan gelen sesleri duyabileceĒiniz seviyede tutunuz. DĘĲarĘdan
gelen sesleri duyabilmek için sesi olabildiĒince düĲük tutunuz. Yüksek sesleri uzun süre dinlemek duyma bozukluĒuna yol açabilir.

UYARI - Sistemin kullanĘmĘ
KakkĘnda
ś Sistemi sökmeyiniz veya üzerinde deĒiĲiklik yapmayĘnĘz. YapmanĘz
Kalinde kaza yangĘn veya elektrik
çarpmasĘ oluĲabilir.
ś SĘvĘ veya yabancĘ maddelerin sisteme
girmesine izin vermeyiniz. SĘvĘ veya
yabancĘ maddeler zeKirli gazlara
yangĘna veya sistem arĘzasĘna sebep
olabilir.
ś Ses çĘkĘĲĘ veya görüntü olmamasĘ gibi
arĘza durumlarĘnda sistemi kullanmayĘ
bĘrakĘnĘz. ArĘza sĘrasĘnda sistemi kullanmaya devam etmeniz durumunda
yangĘn elektrik çarpmasĘ veya sistem
KatasĘ oluĲabilir.
ś Elektrik çarpmasĘna yol açabileceĒinden dolayĘ gök gürültüsü veya yĘldĘrĘm
düĲmesi sĘrasĘnda antene dokunmayĘnĘz.

'ÔKKAT
Üretici HYU1DAI MOBIS Co. /td.
23 TeKeran-ro Gangnam-gu Seoul
141  Korea
Tel 82-31-2-2

i

Bilgilendirme- Sistemin
kullanĘmĘ KakkĘnda

 6LVWHPL PRWRU oDOÕúÕU GXUXPGD\NHQ
NXOODQÕQÕ] 0RWRU NDSDOÕ\NHQ VLVWHPLQ
X]XQVUHOLNXOODQÕPÕDNQQELWPHVLQH
VHEHSRODELOLU
 2QD\ODQPDPÕú UQOHU NXUPD\ÕQÕ]
2QD\ODQPDPÕúUQOHULQNXUXOPDVÕVLVWHPLQ NXOODQÕPÕ VÕUDVÕQGD KDWD\D VHEHS
RODELOLU2QD\ODQPDPÕúUQOHULQNXUXOXPXQGDQ ND\QDNODQDQ VLVWHP KDWDODUÕ
JDUDQWLNDSVDPÕQGDGH÷LOGLU
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Bilgilendirme - Sistemin
kullanĘmĘ KakkĘnda

 6LVWHPH DúÕUÕ NXYYHW X\JXODPD\ÕQÕ]
(NUDQ]HULQHX\JXODQDFDNDúÕUÕNXYYHW
/&' SDQHOH YH\D GRNXQPDWLN HNUDQD
]DUDUYHUHELOLU
 (NUDQÕ YH\D WXú SDQHOLQL WHPL]OHUNHQ
PRWRUXGXUGXUGX÷XQX]GDQYH\XPXúDN
NXUX ELU EH] NXOODQGÕ÷ÕQÕ]GDQ HPLQ
ROXQX] (NUDQÕ YH G÷PHOHUL VHUW ELU
EH]OHYH\Do|]HOWLOHU DONROEHQ]LQWLQHU
YV  DUDFÕOÕ÷Õ\OD VLOPHN oL]LNOHUH YH\D
\]H\GHNLP\DVDOKDVDUODUD\RODoDELOLU
 +DYDODQGÕUPDNDSD÷ÕQDVÕYÕLKWLYDHGHQ
ELUDUDEDSDUIPWDNPDQÕ]GXUXPXQGDNDSDN\]H\LKDYDDNÕPÕQGDQGROD\Õ
úHNLOER]XNOX÷XQDX÷UD\DELOLU
 .XUXOX FLKD]ÕQ NRQXPXQX GH÷LúWLUPHN
LVWL\RUVDQÕ] OWIHQ VDWÕQ DOGÕ÷ÕQÕ] \HUH
YH\D VHUYLV EDNÕP PHUNH]LQH GDQÕúÕQÕ]
&LKD]Õ NXUPDN YH V|NPHN LoLQ WHNQLN
X]PDQOÕNJHUHNOLGLU

NOT
ś Sistemde KerKangi bir problem yaĲamanĘz durumunda satĘn aldĘĒĘnĘz yere
veya bayinize baĲvurunuz.
ś Bilgi ve eĒlence sisteminin elektromanyetik bir ortam içine yerleĲtirilmesi gürültülü parazite neden olabilir.

Sistemin açĘlmasĘ veya
kapatĘlmasĘ
Sistemi açmak için motoru çalĘĲtĘrĘnĘz:
ś SürüĲ esnasĘnda sistemi kullanmak
istemiyorsanĘz, kontrol panelindeki
[PWR] düĒmesine basarak sistemi
kapatabilirsiniz. Sistemi tekrar kullanmak için [PWR] düĒmesine tekrar
basĘnĘz.
ś Sistem, motoru kapattĘktan bir süre
sonra veya sürücü kapĘsĘnĘ açar
açmaz otomatik olarak kapanacaktĘr.
ś Araç modeline veya özelliklerine
baĒlĘ olarak, sistem siz motoru durdurduĒunuzda kapatabilir.
ś Sistemi tekrar açtĘĒĘnĘzda bir önceki
mod ve ayarlar olduĒu gibi kalĘr.

UYARI
ś BazĘ fonksiyonlar araç seyir Kalindeyken güvenlik gerekçesiyle devre dĘĲĘ
bĘrakĘlabilir. Bu fonksiyonlar sadece
araç park Kalindeyken çalĘĲĘr. Bu fonksiyonlardan KerKangi birini kullanmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli bir yere
park ediniz.
ś Ses çĘkĘĲĘ veya görüntü olmamasĘ gibi
arĘza durumlarĘnda sistemi kullanmayĘ
bĘrakĘnĘz. ArĘza sĘrasĘnda sistemi kullanmaya devam etmeniz durumunda
yangĘn elektrik çarpmasĘ veya sistem
KatasĘ oluĲabilir.

i

Bilgilendirme

.RQWDN DQDKWDUÕ VYLFL ³$&&´ YH\D ³21´
NRQXPXQGD\NHQ VLVWHPL DoDELOLUVLQL]
0RWRU NDSDOÕ GXUXPGD\NHQ VLVWHPL X]XQ
VUHOL NXOODQPDN DN\ ERúDOWÕU 6LVWHPL
X]XQ VUHOL NXOODQPD\Õ SODQOÕ\RUVDQÕ]
PRWRUXoDOÕúWÕUÕQÕ]
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EkranĘ açma veya kapatma
YansĘmayĘ engellemek için ekranĘ
kapatabilirsiniz. Ekran, sadece sistem
açĘkken kapatĘlabilir.
1. Kontrol panelinde, [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz.
2. ÔsteĒe baĒlĘ özellik seçme penceresi
göründüĒü zaman, Ekran kapatmayĘ
seçmek için [TU1E] kontrol tuĲunu
çeviriniz ve ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
ś EkranĘ tekrar açmak için, kontrol
paneli düĒmelerinden KerKangi birine basĘnĘz.

Temel iĲlemler KakkĘnda bilgi
Bir öĒeyi seçebilir veya kontrol panelindeki
sayĘ tuĲlarĘnĘ ve [TU1E] kontrol düĒmesini
kullanarak seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Bir öĒe seçilmesi

1XPDUDVÕ]|÷HOHU
[TU1E] kontrol düĒmesini çevirerek
istenen öĒeyi seçiniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz.

Seçenekleri ayarlama
DeĒeri ayarlamak için [TU1E] kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan deĒiĲiklikleri kaydetmek için düĒmeye basĘnĘz.
DeĒeri artĘrmak için [TU1E] kontrol düĒmesini saĒa çeviriniz ve deĒeri azaltmak
için [TU1E] kontrol düĒmesini sola çeviriniz.

1XPDUDOÕ|÷HOHU
KarĲĘlĘk gelen sayĘ tuĲuna basĘnĘz.

K Sistemin gerçek görüntüsü ve yerleĲimi araç modeline ve özelliklerine göre deĒiĲkenlik gösterebilir.
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5A'<2
Radyonun açĘlmasĘ
1. Kontrol panelinde, [AUDIO] düĒmesine
basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi geldiĒinde,
istenen radyo modunu seçmek için
[TU1E] kontrol tuĲunu çeviriniz ve
ardĘndan tuĲa basĘnĘz.

)MAM MoGu

1) Güncel radyo modu
2) Radyo istasyon bilgisi
3) Ön ayar listesi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz:
ś Autostore (Otomatik HafĘzaya Alma):
Radyo istasyonlarĘnĘ ön ayar listesine
kaydediniz.
ś Tarama: Sistem, güçlü radyo sinyali
bulunan radyo istasyonlarĘnĘ arar ve
Ker bir radyo istasyonunu yaklaĲĘk beĲ
saniye boyunca dinletir.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi gibi
sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta, sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. Balance
seçeneĒini seçiniz, terciK edilen
konumu seçmek için [TU1E] kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde
olacak Ĳekilde ayarlamak için Centre
seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer: Her bir ses tonu modu için
çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- HĘza BaĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi,
sürüĲ KĘzĘnĘza göre otomatik olarak
ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.
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NOT
ś AracĘn modeli veya özelliklerine baĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
gösterebilir.
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya
amplifikatör özelliklerine baĒlĘ olarak
mevcut seçenekler deĒiĲiklik gösterebilir.
ś Mod pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO] düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariKzaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat formatĘnda mĘ yoksa 24 saat formatĘnda
mĘ görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç KapalĘ): Sistem gücü
kapalĘyken saatin gösterilmesini
ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.
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Radyo modunu deĒiĲtirme
1. Kontrol panelinde, [AUDIO] düĒmesine
basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi geldiĒinde, istenen radyo modunu seçmek için [TU1E]
kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan
tuĲa basĘnĘz.
ś Direksiyon üzerindeki [MODE] düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda, radyo modu
sĘrasĘyla )M u AM olarak deĒiĲir.

NOT
>ME1UC/OCK@ X Popup Modu menüsünde popup Modu seçildiĒi zaman
radyo modunu deĒiĲtirmek için kontrol
panelindeki >AUDIO@ düĒmesine basĘnĘz.
Kontrol paneli üzerindeki >AUDIO@
düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda radyo
modu sĘrasĘyla )M X DAB (varsa) X AM
olarak deĒiĲir.

Mevcut radyo istasyonlarĘnĘ
tarama
Çekim gücünü test etmek için Ker
bir radyo istasyonunu birkaç saniye
dinleyebilir ve istediĒinizi seçebilirsiniz.
1. Radyo ekranĘnda yer alan kontrol
panelindeki [ME1UC/OCK] düĒmesine basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman, TaramayĘ seçmek için [TU1E]
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
ś Sistem, güçlü radyo sinyali bulunan
radyo istasyonlarĘnĘ arar ve Ker bir
radyo istasyonunu yaklaĲĘk beĲ
saniye boyunca dinletir.
3. Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunu bulduĒunuzda [TU1E] kontrol düĒmesine basĘnĘz.
ś Seçilen istasyonu dinlemeye devam
edebilirsiniz.

Radyo istasyonlarĘnĘn aranmasĘ
Önceki veya sonraki mevcut radyo istasyonunu aramak için kontrol panelindeki
[< SEEK] düĒmesi / [TRACK !] düĒmesine
basĘnĘz.
ś )rekanslarda KĘzlĘ arama yapmak için de
[ SEEK] düĒmesi / [TRACK !] düĒmesine basĘlĘ tutabilirsiniz. DüĒmeyi
bĘraktĘĒĘnĘzda güçlü sinyali bulunan bir
radyo istasyonu otomatik olarak seçilir.
Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunun
tam frekansĘnĘ biliyorsanĘz frekansĘ
deĒiĲtirmek için kontrol panelindeki
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz.
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Radyo istasyonlarĘnĘ kaydetme
)avori radyo istasyonlarĘnĘzĘ kaydedebilir
ve ön ayar listesinden seçerek dinleyebilirsiniz.

MeYcut raGyo istasyonunu kayGetme
Radyo dinlerken, kontrol panelinde arzu
ettiĒiniz sayĘya basĘlĘ tutunuz.
ś DinlediĒiniz radyo istasyonu seçilen
numaraya eklenecektir.
ś Ön ayar listesinin sonraki sayfasĘnĘ kaydetmek için, [FAV] düĒmesine basĘnĘz.

NOT
ś Her modda 12 radyo istasyonuna
kadar kaydedebilirsiniz.
ś Seçilen sayĘda Kali KazĘrda kayĘtlĘ bir
istasyon bulunuyorsa istasyon o an
dinlemekte olduĒunuzla deĒiĲtirilecektir.

Otomatik kayGetme Ionksiyonu
kullanĘmĘ
Bölgenizdeki güçlü sinyali bulunan radyo
istasyonlarĘnĘ arayabilirsiniz. AramanĘzĘn
sonuçlarĘ ön ayar listesine otomatik olarak kaydedilebilir.
1. Radyo ekranĘnda yer alan kontrol
panelindeki [ME1UC/OCK] düĒmesine basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman, Autostore (Otomatik HafĘzaya
Alma) seçmek için [TUNE] kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
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Kaydedilen radyo istasyonlarĘnĘ
dinleme
)0$00RGX
1. Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunun ön ayar numarasĘnĘ onaylayĘnĘz.
ś Ön ayar listesinin sonraki sayfasĘnĘ
görüntülemek için, [FAV] düĒmesine
basĘnĘz.
2. Kontrol panelinde, terciK edilen
numara düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, istasyonu deĒiĲtirmek için direksiyon simidindeki
YukarĘ/AĲaĒĘ kumanda kolunu itiniz.

05
ME'<A 2<NATI&I
Medya oynatĘcĘsĘnĘn kullanĘmĘ
USB depolama ciKazlarĘ veya akĘllĘ telefonlar gibi çeĲitli medya depolama ciKazlarĘnda depolanmĘĲ müzikleri çalabilirsiniz.
1. AracĘnĘzĘn USB giriĲinden bir ciKaz
baĒlayĘnĘz.
ś Sisteme baĒladĘĒĘnĘz ciKaza göre
oynatma Kemen baĲlayabilir.
2. Kontrol panelinde, [AUDIO] düĒmesine
basĘnĘz.
3. Mod seçim penceresi gözüktüĒünde,
terciK edilen modu seçmek için [TU1E]
kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan
tuĲa basĘnĘz.

NOT
ś Medya oynatĘcĘyĘ baĲlatmak için kontrol panelindeki >AUDIO@ düĒmesine
basĘnĘz.
ś Direksiyon simidindeki >MODE@ düĒmesine arka arkaya basarak da modu
deĒiĲtirebilirsiniz.
ś Harici USB ciKazlarĘ baĒlamak veya
baĒlantĘsĘnĘ kesmek için sistemin
kapatĘlmĘĲ olmasĘna dikkat ediniz.
ś >ME1UC/OCK@ X Popup Modu
menüsünde popup Modu seçildiĒi
zaman medya oynatĘcĘyĘ deĒiĲtirmek
için kontrol panelindeki >AUDIO@ düĒmesine basĘnĘz.
ś Kontrol paneli üzerindeki >AUDIO@
düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda medya
modu sĘrasĘyla USB X BluetootK audio
olarak deĒiĲir.
ś Araç modeli ve özelliklerine göre aracĘnĘzdaki mevcut tuĲlar veya USB giriĲinin görünüĲü ve dizilimi deĒiĲiklik
gösterebilir.

ś AkĘllĘ telefon veya MP3 ciKazĘnĘ USB ve
BluetootK gibi çoklu yöntemler aracĘlĘĒĘyla sisteme aynĘ anda baĒlamayĘnĘz. Bunu yapmanĘz Kalinde bozulmuĲ
ses veya sistem arĘzasĘ oluĲabilir.
ś BaĒlĘ ciKazĘn ekolayzĘr fonksiyonu
ve sistemin Ses ayarlarĘnĘn ikisi birden etkinleĲtirildiĒinde etkiler birbiriyle çakĘĲabilir ve ses bozulmasĘna
veya zayĘflamasĘna sebep olabilir.
Mümkünse ciKazĘn ekolayzĘr fonksiyonunu devre dĘĲĘ bĘrakĘnĘz.

USB modu kullanĘmĘ
USB depolama ciKazlarĘ ve MP3 oynatĘcĘlar
gibi taĲĘnabilir ciKazlarda depolanmĘĲ
medya dosyalarĘnĘ oynatabilirsiniz. USB
modunu kullanmadan önce, uyumlu USB
depolama ciKazlarĘ ve dosya özelliklerini
kontrol ediniz.
USB ciKazĘnĘzĘ aracĘnĘzdaki USB giriĲine
baĒlayĘnĘz.
ś Oynatma Kemen baĲlar.
ś Mod seçim penceresini görüntülemek için kontrol panelinde [[AUDIO]
düĒmesine basĘp USB yi seçmek için
[TUNE] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
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NOT

1) Güncel dosya sayĘsĘ ve toplam dosya
sayĘsĘ
2) OynatĘm süresi
3) Çalan ĲarkĘ KakkĘnda bilgi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz:
ś /iste Dosya listesine eriĲirsiniz.
ś Klasör listesi: Klasör listesine eriĲirsiniz.
ś Bilgilendirme: Çalan ĲarkĘ KakkĘndaki
bilgiyi görüntüleyiniz.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi gibi
sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta, sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. Balance
seçeneĒini seçiniz, terciK edilen
konumu seçmek için [TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde olacak Ĳekilde ayarlamak için
Centre seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer: Her bir ses tonu modu için
çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- HĘza BaĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi,
sürüĲ KĘzĘnĘza göre otomatik olarak
ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.
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ś AracĘn modeli veya özelliklerine baĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
gösterebilir.
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya
amplifikatör özelliklerine baĒlĘ olarak
mevcut seçenekler deĒiĲiklik gösterebilir.
ś ìarkĘ bilgisi (Medya Görüntüsü): MP3
dosyasĘ çalarken Klasör/Dosya veya
ìarkĘcĘParçaAlbüm gibi görüntülenecek bilgiyi seçiniz.
ś Mod pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO] düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariKzaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat FormatĘ: Saatin 12 saat formatĘnda mĘ yoksa 24 saat formatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç KapalĘ): Sistem gücü
kapalĘyken saatin gösterilmesini
ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.

*eriÔleri sarma
Kontrol panelinde [< SEEK] düĒmesi /
[TRACK !] tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘ/AĲaĒĘ
kumanda kolunu da itip itili Ĳekilde
tutarak kullanabilirsiniz.

05
*»ncel oynatmayĘ tekrar baĲlatma

'i]inleri Arama

Kontrol panelinde ĲarkĘ 2 saniye süreyle
çaldĘktan sonra, [< SEEK] düĒmesine
basĘnĘz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘ kumanda
kolunu iterek de kullanabilirsiniz.

1. Kontrol panelinde, [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman, Klasör listesini seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. Klasör listesinde terciK ettiĒiniz klasöre giderek ardĘndan [TU1E] kontrol
düĒmesine basĘnĘz.
ś Seçilen klasördeki ilk ĲarkĘ çalĘnacaktĘr.

nceki Yeya sĘraGaki ĲarkĘyĘ çalma
Mevcut ĲarkĘnĘn ilk 2 saniyesi içinde
kontrol panelinde önceki ĲarkĘyĘ çalmak
için [< SEEK] düĒmesine basĘnĘz. SĘradaki
ĲarkĘyĘ çalmak için kontrol panelindeki
[TRACK !] düĒmesine basĘnĘz.
ś 2 saniyeden fazla çalma süresi geçmiĲse, önceki ĲarkĘyĘ çalmak için kontrol
paneli üzerindeki [< SEEK] düĒmesine
iki kez basĘnĘz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘ/AĲaĒĘ
kumanda kolunu iterek de kullanabilirsiniz.

NOT
Mod seçim penceresini görüntülemek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK@
düĒmesine basĘp terciK edilen ĲarkĘyĘ
bulmak için [TU1E@ kontrol düĒmesini
çeviriniz ve çalmak için tuĲa basĘnĘz.

Arka arkaya oynatma
Kontrol panelinde, [1 RPT] düĒmesine
basĘnĘz. Tekrar oynatĘm modu Ker bastĘĒĘnĘzda deĒiĲecektir. KarĲĘlĘk gelen modun
simgesi ekranda görüntülenecektir.

ìarkĘlarĘ rastgele sĘrayla çalma
Kontrol panelinde, [2 SHF/] düĒmesine basĘnĘz. KarĘĲĘk oynatma modu Ker
bastĘĒĘnĘzda etkinleĲtirilir veya kapatĘlĘr.
KarĘĲĘk modunu etkinleĲtirdiĒinizde, karĲĘlĘk gelen mod simgesi ekranda görüntülenecektir.

i

Bilgilendirme

 6LVWHPLQL]H ELU 86% FLKD]Õ ED÷ODPDGDQ
|QFH DUDFÕQÕ]ÕQ PRWRUXQX oDOÕúWÕUÕQÕ]
%LU 86% FLKD]Õ ED÷OÕ GXUXPGD\NHQ
PRWRUX oDOÕúWÕUPDN 86% FLKD]ÕQÕ]D
]DUDUYHUHELOLU
 86% FLKD]ÕQÕ ED÷ODUNHQ YH\D V|NHUNHQ
VWDWLN HOHNWUL÷H GLNNDW HGLQL] 6WDWLN
ERúDOPDVLVWHPDUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU
 9FXGXQX]XQ YH\D KDULFL QHVQHOHULQ
86% JLULúLQH WHPDV HWPHPHVLQH GLNNDW
HGLQL] %XQD GLNNDW HGLOPHPHVL ND]D\D
YH\DVLVWHPDUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU
 86% VRNHWLQL oRN NÕVD DUDOÕNODUOD DUND
DUND\D WDNÕS oÕNDUPD\ÕQÕ] %XQX \DSPDQÕ] KDOLQGH FLKD] KDWD YHUHELOLU YH\D
VLVWHPGHDUÕ]DROXúDELOLU
 86% FLKD]ÕQÕ GRV\D R\QDWPDNWDQ EDúND
ELU DPDoOD NXOODQPD\ÕQÕ] ùDUM YH\D
ÕVÕWPD DPDFÕ\OD 86% DNVHVXDUODUÕ
NXOODQPDN]D\ÕISHUIRUPDQVYH\DVLVWHP
DUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU

NOT
BaĒlĘ olan BluetootK ciKazĘ veya akĘllĘ telefona göre tekrarlama ve rastgele
sĘralama fonksiyonlarĘ desteklenmeyebilir.
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%LUET22T+
NOT
ś Bir USB depolama ciKazĘ baĒlarken
uzatma kablosu kullanmayĘnĘz.
DoĒrudan USB giriĲine baĒlayĘnĘz. Bir
USB çoklayĘcĘ veya uzatma kablosu
kullanĘrsanĘz ciKaz tanĘnmayabilir.
ś USB soketini USB giriĲine tam oturacak
Ĳekilde takĘnĘz. Düzgün takĘlmadĘĒĘ
takdirde iletiĲim KatasĘ oluĲabilir.
ś Bir USB depolama ciKazĘnĘ söktüĒünüzde bozuk bir ses çĘkabilir.
ś Sistem sadece standart formatta
ĲifrelenmiĲ dosyalarĘ oynatabilir.
ś AĲaĒĘdaki USB ciKazlarĘ tanĘnmayabilir
veya düzgün çalĘĲmayabilir
- ìifreli MP3 çalarlar
- ÇĘkarĘlabilir disk olarak tanĘnmayan
USB ciKazlarĘ
ś Bir USB ciKazĘ durumuna baĒlĘ olarak
tanĘnmayabilir.
ś BazĘ USB ciKazlarĘ sisteminizle uyumsuz olabilir.
ś USB ciKazĘnĘn türü kapasitesi veya
dosya formatĘna baĒlĘ olarak USB
tanĘma süresi uzayabilir.
ś Resim görüntüleme ve video oynatma
desteklenmemektedir.
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BluetootK ciKazlarĘnĘn
baĒlanmasĘ
BluetootK, kĘsa mesafeli kablosuz bir aĒ
teknolojisidir. BluetootK aracĘlĘĒĘyla, baĒlĘ
ciKazlar arasĘnda veri alĘĲveriĲi yapmak
için yakĘndaki mobil ciKazlara kablosuz
Ĳekilde baĒlanabilirsiniz. Bu, ciKazĘnĘzĘ
etkin Ĳekilde kullanmanĘzĘ saĒlar.
BluetootK u kullanmak için öncelikle akĘllĘ
telefon veya MP3 çalar gibi bir ciKazĘ
BluetootK özelliĒi açĘk Ĳekilde sisteminize
baĒlamanĘz gerekir. BaĒlamak istediĒiniz
ciKazĘn BluetootK desteĒi bulunduĒundan
emin olunuz.

UYARI
BluetootK ciKazlarĘnĘn baĒlantĘsĘnĘ
yapmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli bir
yerde park ediniz. Dikkatiniz daĒĘlmĘĲ
Ĳekilde araç kullanmak trafik kazalarĘna
yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

NOT
ś Sisteminizde sadece BluetootK Eller
Serbest ve Ses özelliklerini kullanabilirsiniz. Her iki özelliĒi de destekleyen
bir mobil ciKazĘn baĒlantĘsĘnĘ yapĘnĘz.
ś BazĘ BluetootK ciKazlarĘ bilgi ve eĒlence sisteminde arĘzaya sebep olabilir
veya parazit yapabilir. Bu duruma
neden olan ciKazĘn farklĘ bir yere alĘnmasĘ sorunu düzeltebilir.
ś BaĒlĘ olan BluetootK ciKazĘ veya akĘllĘ
telefona göre bazĘ fonksiyonlar desteklenmeyebilir.
ś Bir araç BluetootK ciKazĘnĘn iletiĲim
KatasĘ nedeniyle sistem stabil deĒilse eĲlenmiĲ ciKazlarĘ kaldĘrĘnĘz ve
BluetootK ciKazlarĘnĘ tekrar baĒlayĘnĘz.

05
ś BluetootK baĒlantĘsĘ stabil deĒilse
tekrar denemek için Ĳu adĘmlarĘ
uygulayĘnĘz.
1. CiKazda BluetootK u kapatĘp tekrar
açĘnĘz. ArdĘndan ciKazĘ tekrar baĒlayĘnĘz.
2. CiKazĘ kapatĘp tekrar açĘnĘz. ArdĘndan tekrar baĒlanĘnĘz.
3. CiKazĘn pilini çĘkarĘp tekrar takĘnĘz.
ArdĘndan ciKazĘ açĘp tekrar baĒlanĘnĘz.
4. Hem sistemde Kem de ciKazda
BluetootK eĲleĲme kaydĘnĘ kaldĘrĘnĘz ve ardĘndan tekrar kaydedip
baĒlanĘnĘz.
CiKazĘn BluetootK özelliĒi kapatĘldĘĒĘnda BluetootK baĒlantĘsĘ saĒlanamaz.
CiKazĘn BluetootK fonksiyonunu açtĘĒĘnĘzdan emin olunuz.

&iKa]larĘ sistemini]le eĲleĲtirme
BluetootK baĒlantĘlarĘnda, sistemin
BluetootK ciKazlarĘ listesine eklemek için
önce ciKazĘnĘzĘ sisteminizle eĲleĲtiriniz.
BeĲ ciKaza kadar kaydedebilirsiniz.
1. Kontrol panelinden, [PHO1E] düĒmesine basĘnĘz ve ardĘndan Telefon
ayarlarĘ X Yeni ciKaz ekle seçeneĒini
seçiniz.
ś Ôlk defa sisteminizle bir ciKazĘ eĲleĲtiriyorsanĘz, direksiyon simidi üzerindeki Arama/Cevaplama düĒmesine
da basabilirsiniz.
2. BaĒlamak istediĒiniz BluetootK ciKazĘnda, BluetootK u etkinleĲtiriniz, aracĘnĘzĘn sistemini arayĘnĘz ve ardĘndan
seçiniz.
ś Sistem ekranĘnĘn açĘlan kayĘt penceresinde görüntülenen sistem
BluetootK adĘnĘ kontrol ediniz.

5. BaĒlantĘyĘ onaylamak için giriĲ yapĘnĘz
veya Ĳifreyi onaylayĘnĘz.
ś ìifre giriĲ ekranĘ BluetootK ciKazĘnĘn
ekranĘnda görüntüleniyorsa, sistem
ekranĘnda görüntülenen 0000
Ĳifresini giriniz.
ś 6 Kaneli anaKtar Ĳifre BluetootK
ciKazĘn ekranĘnda görüntüleniyorsa,
BluetootK ciKazda görüntülenen
anaKtar Ĳifrenin sistem ekranĘnda
görüntülenen anaKtar Ĳifreyle aynĘ
olduĒundan emin olunuz ve ciKaz
baĒlantĘsĘnĘ onaylayĘnĘz.

NOT
ś Bu kĘlavuzdaki ekran görüntüsü
örnektir. Sistemin doĒru BluetootK
ismi ve BluetootK ciKaz ismi için sistem ekranĘnĘzĘ kontrol ediniz.
ś Standart Ĳifre  olarak belirlenmiĲtir.
ś Sisteme ciKaza eriĲim izni verdiĒinizde sistemin ciKaza baĒlanmasĘ biraz
vakit alabilir. BaĒlantĘ kurulduĒunda
ekranĘn üstünde BluetootK durum
simgesi belirir.
ś AkĘllĘ telefonun BluetootK ayarlarĘ
menüsünden izin ayarlarĘnĘ deĒiĲtirebilirsiniz. DaKa fazla bilgi için cep
telefonunuzun kullanĘm kĘlavuzuna
bakĘnĘz.
ś Yeni bir ciKaz kaydetmek için 1 den 3 e
kadar olan adĘmlarĘ tekrar ediniz.
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ś Otomatik BluetootK baĒlantĘsĘ fonksiyonunu kullanĘrsanĘz aracĘn yakĘnĘnda
araç motoru açĘkken gelen bir arama
aracĘn Eller Serbest özelliĒine yönlendirilebilir. Sistemin ciKazla otomatik
baĒlantĘ kurmasĘnĘ istemiyorsanĘz
ciKazĘnĘzda BluetootK u kapatĘnĘz.
ś Bir ciKaz sisteme BluetootK aracĘlĘĒĘyla
baĒlandĘĒĘnda ciKazĘn pili daKa KĘzlĘ
tükenebilir.

EĲleĲmiĲ bir ciKa]Ęn baĒlantĘsĘ
Sisteminizde bir BluetootK ciKazĘ kullanmak için eĲleĲtirilmiĲ ciKazĘ sisteminize
baĒlayĘnĘz. Sisteminiz aynĘ anda sadece
bir ciKazla baĒlantĘ kurabilir.
1. Kontrol panelinden, [PHO1E] düĒmesine basĘnĘz ve ardĘndan Telefon ayarlarĘ X EĲleĲtirilmiĲ ciKazlar seçeneĒini
seçiniz.
ś BaĒlĘ bir ciKaz yoksa, direksiyon
simidindeki Call/AnsZer düĒmesine
basĘnĘz.
2. BaĒlanacaĒĘnĘz ciKazĘ seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
düĒmeye basĘnĘz.
ś Sisteminize baĲka bir ciKaz baĒlĘysa,
baĒlantĘsĘnĘ kesiniz. BaĒlantĘyĘ kesmek için baĒlĘ ciKazĘ seçiniz.

NOT
ś CiKaz baĒlantĘ alanĘ dĘĲĘnda olduĒundan veya bir ciKaz KatasĘ oluĲtuĒundan ötürü baĒlantĘ sonlanĘrsa ciKaz
tekrar baĒlantĘ alanĘna girdiĒinde
veya Kata ortadan kalktĘĒĘnda baĒlantĘ otomatik olarak yenilenecektir.
ś Otomatik baĒlantĘ önceliĒinden dolayĘ bir ciKaza baĒlanmak zaman alabilir.
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&iKa]Ęn baĒlantĘsĘnĘ kesme
BluetootK ciKazĘnĘ kullanmayĘ durdurmak
veya baĲka bir ciKaza baĒlanmak istiyorsanĘz, baĒlĘ olduĒunuz ciKazĘn baĒlantĘsĘnĘ kesiniz.
1. Kontrol panelinden, [PHO1E] düĒmesine basĘnĘz ve ardĘndan Telefon ayarlarĘ X EĲleĲtirilmiĲ ciKazlar seçeneĒini
seçiniz.
2. Halen baĒlĘ olduĒunuz ciKazĘ seçmek
için [TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz
ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. [1 RPT] düĒmesine basĘnĘz ve Evet i
seçiniz.

EĲleĲmiĲ ciKa]Ęn silinmesi
Bir BluetootK ciKazĘyla eĲleĲtirmeye devam etmek istemiyorsanĘz veya
BluetootK ciKaz listesi doluyken yeni bir
ciKaza baĒlanmak istiyorsanĘz, eĲleĲtirilmiĲ ciKazlarĘ siliniz.
1. Kontrol panelinden, [PHO1E] düĒmesine basĘnĘz ve ardĘndan Telefon ayarlarĘ X CiKazlarĘ Sil seçeneĒini seçiniz.
2. Silinecek ciKazĘ seçmek için [TU1E]
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. [1 RPT] düĒmesine basĘnĘz ve Evet i
seçiniz.

NOT
ś EĲleĲtirilmiĲ bir ciKazĘ sildiĒinizde
ÇaĒrĘ geçmiĲi ve sistemde depolanmĘĲ
KiĲiler de silinir.
ś SilinmiĲ bir ciKazĘ yeniden kullanmak
için mutlaka ciKazĘ tekrar eĲleĲtirmeniz gerekir.

05
BluetootK ses ciKazĘ kullanĘmĘ
AracĘnĘzĘn Koparlörleri aracĘlĘĒĘyla, baĒlĘ
BluetootK ses ciKazĘnĘzda depolanmĘĲ
müzikleri dinleyebilirsiniz.
1. Kontrol panelinde, [AUDIO] düĒmesine
basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi görüntülendiĒinde, BluetootK Audio yu seçmek
için [TU1E] kontrol tuĲunu çeviriniz ve
ardĘndan tuĲa basĘnĘz.

1) Çalan ĲarkĘ KakkĘnda bilgi
1. AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine
eriĲmek için kontrol panelinde [ME1U
C/OCK] düĒmesine basĘnĘz.
2. ÔsteĒe baĒlĘ özelliĒi seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta, sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. Balance
seçeneĒini seçiniz, terciK edilen
konumu seçmek için [TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde olacak Ĳekilde ayarlamak
için Centre seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer: Her bir ses tonu modu
için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- HĘza BaĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi,
sürüĲ KĘzĘnĘza göre otomatik olarak
ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.

NOT
ś AracĘn modeli veya özelliklerine baĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
gösterebilir.
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya
amplifikatör özelliklerine baĒlĘ olarak
mevcut seçenekler deĒiĲiklik gösterebilir.
ś Mod pop-up penceresi: Kontrol
panelinde [AUDIO] düĒmesine basĘldĘĒĘnda mod seçim penceresini
görüntülemeye ayarlĘdĘr.
ś TariKzaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda
görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda
görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat FormatĘ: Saatin 12 saat formatĘnda mĘ yoksa 24 saat formatĘnda
mĘ görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç KapalĘ): Sistem gücü
kapalĘyken saatin gösterilmesini
ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.
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OynatmanĘn 'uraklatĘlmasĘ
S»rG»r»lmesi
OynatĘmĘ duraklatmak için kontrol
panelinde [TU1E] kontrol tuĲuna basĘnĘz.
OynatĘmĘ sürdürmek için [TU1E] kontrol
tuĲuna tekrar basĘnĘz.
ś Direksiyon simidi uzaktan kumandasĘ
üzerindeki Sessiz Mute) düĒmesine da
basabilirsiniz.

Arka arkaya oynatma
Kontrol panelinde, [1 RPT] düĒmesine
basĘnĘz. Tekrar oynatĘm modu Ker bastĘĒĘnĘzda deĒiĲecektir. KarĲĘlĘk gelen modun
simgesi ekranda görüntülenecektir.

ìarkĘlarĘ rastgele sĘrayla çalma
Kontrol panelinde, [2 SHF/] düĒmesine basĘnĘz. KarĘĲĘk oynatma modu Ker
bastĘĒĘnĘzda etkinleĲtirilir veya kapatĘlĘr.
KarĘĲĘk modunu etkinleĲtirdiĒinizde, karĲĘlĘk gelen mod simgesi ekranda görüntülenecektir.

NOT
BaĒlĘ olan BluetootK ciKazĘ veya
akĘllĘ telefona göre tekrarlama ve
rastgele sĘralama fonksiyonlarĘ
desteklenmeyebilir.
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NOT
ś BaĒlĘ olan BluetootK ciKazĘ akĘllĘ telefon veya kullandĘĒĘnĘz müzik çalara
baĒlĘ olarak oynatma kontrolleri deĒiĲiklik gösterebilir.
ś KullandĘĒĘnĘz müzik çalara baĒlĘ olarak yayĘn yapma desteklenmiyor olabilir.
ś BaĒlĘ olan BluetootK ciKazĘ veya akĘllĘ
telefona göre bazĘ fonksiyonlar desteklenmeyebilir.
ś BluetootK un etkinleĲtirildiĒi bir telefon müzik çalmak için kullanĘlĘyorsa
ve bir arama gelir veya arama yapĘlĘrsa
müzik duracaktĘr.
ś BluetootK ses sisteminin oynatĘlmasĘ
sĘrasĘnda arama gelmesi veya arama
yapĘlmasĘ ses karĘĲmasĘna sebep olabilir.
ś BluetootK sesi kullandĘĒĘnĘz sĘrada
BluetootK telefonu kullanmanĘz durumunda baĒlĘ olan cep telefonuna
göre aramanĘn sonlanmasĘndan sonra
oynatĘm otomatik olarak sürdürülmeyebilir.
ś BluetootK ses modu çalarken parçanĘn yukarĘaĲaĒĘ Kareket ettirilmesi
bazĘ cep telefonlarĘnda patlama seslerine neden olabilir.
ś Geri sarmaÔleri alma fonksiyonu
BluetootK ses modunda desteklenmemektedir.
ś Çalma listesi özelliĒi BluetootK ses
modunda desteklenmemektedir.
ś BluetootK ciKazĘn baĒlantĘsĘ kesilirse
BluetootK ses modu sonlanacaktĘr.

05
BluetootK telefon kullanĘmĘ
BluetootK ile telefonda ellerinizi kullanmadan görüĲme yapabilirsiniz. Arama bilgisini sistem ekranĘnda görebilir ve aracĘn
daKili mikrofon ve Koparlörü aracĘlĘĒĘyla
telefon görüĲmelerinizi kolay ve güvenli
bir Ĳekilde yapabilirsiniz.

UYARI
ś BluetootK ciKazlarĘnĘn baĒlantĘsĘnĘ
yapmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli bir
yerde park ediniz. Dikkatiniz daĒĘlmĘĲ
Ĳekilde araç kullanmak trafik kazalarĘna yaralanmaya veya ölüme yol
açabilir.
ś SürüĲ esnasĘnda asla arama yapmayĘn
veya gelen aramalarĘ açmayĘnĘz. Cep
telefonu kullanĘmĘ dikkatinizi daĒĘtarak dĘĲ etkenleri fark etmenizi zorlaĲtĘrabilir ve beklenmedik durumlarla
baĲa çĘkma yeteneĒinizi zayĘflatarak
kazalara yol açabilir. Gerekli olduĒu durumlarda arama yapmak için
BluetootK Eller Serbest özelliĒini kullanarak aramayĘ mümkün olduĒunca
kĘsa tutunuz.

NOT
ś BaĒlĘ bir cep telefonu yoksa Telefon
ekranĘna eriĲemezsiniz. BluetootK
telefon fonksiyonunu kullanmak için
sisteme bir cep telefonu baĒlayĘnĘz.
ś Tünel yer altĘ veya daĒlĘk araziler gibi
cep telefonu kapsama alanĘ dĘĲĘndaki
bölgelerden geçerken BluetootK Eller
Serbest fonksiyonu çalĘĲmayabilir.
ś AĲaĒĘdaki durumlarda arama kalitesi
düĲebilir
- Cep telefonunun çekim kalitesi
düĲük
- Araç içinde gürültü var
- Cep telefonu metal içecek kutusu
gibi metal objelerin yanĘnda bulunuyor
ś BaĒlĘ olan cep telefonuna baĒlĘ olarak
BluetootK Eller Serbest özelliĒinin ses
kalitesi ve seviyesi deĒiĲiklik gösterebilir.
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Arama yapĘlmasĘ
Cep telefonunuz sisteme baĒlĘysa, çaĒrĘ
geçmiĲiniz veya kiĲi listenizden bir isim
seçerek arama yapabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde, [PHO1E] düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki Call/AnsZer düĒmesine basĘnĘz.
2. Telefon numarasĘ seçiniz.
ś )avori listenizden bir numara seçmek
için Favoriler i seçiniz.
ś ÇaĒrĘ geçmiĲinizden bir numara
seçmek için ÇaĒrĘ geçmiĲi ni seçiniz.
ś BaĒlĘ cep telefonundan indirilen kiĲi
listesinden bir numara seçmek için
KiĲileri seçiniz.
3. AramayĘ sonlandĘrmak için kontrol
panelinde [2 SHF/] düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki Arama sonlandĘrma düĒmesine
basĘnĘz.
)DYRULOLVWHVLQLQND\GHGLOPHVL
Telefon numaralarĘnĘ favorileriniz olarak
kaydederek BluetootK ile telefonda
ellerinizi kullanmadan kolayca görüĲme
yapabilirsiniz.
1. Telefon ekranĘnda, Favorileri seçmek
için kontrol panelinde [TU1E] kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz.
2. [ME1UC/OCK] X Yeni favoriler ekle
tuĲunu seçiniz.
3. [1 RPT] düĒmesine basĘnĘz ve istenen
telefon numarasĘnĘ seçiniz.
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)DYRULOLVWHVLQLQNXOODQÕPÕ
1. Telefon ekranĘnda, Favorileri seçmek
için kontrol panelinde [TU1E] kontrol
tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan tuĲa
basĘnĘz.
2. TerciK edilen kiĲiyi seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan arama yapmak için düĒmeye
basĘnĘz.

AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz:
ś Yeni favoriler ekle: SĘk kullanĘlan bir
numarayĘ favorilere ekler.
ś ÖĒeleri sil: Seçilen favori öĒesini siler.
ś Tümünü Sil: Bütün favori öĒelerini siler.

NOT
ś Her ciKaz için 2 favori kaydedebilirsiniz.
ś Favorileri kaydetmek için önce kiĲileri
sisteme indirmeniz gerekir.
ś Telefonda kayĘtlĘ favoriler sisteme
indirilmez.
ś Telefondaki kiĲi bilgisi düzenlenmiĲ
olsa daKi sistemdeki favoriler
otomatik olarak düzenlenmez. ÖĒeyi
silip favorilere tekrar ekleyiniz.
ś Yeni bir cep telefonu baĒladĘĒĘnĘzda
önceki telefon için belirlediĒiniz
favoriler görüntülenmeyecek fakat
önceki telefonu sistem listesinden
silene kadar sisteminizde kalmaya
devam edecektir.

05
dD÷UÕJHoPLúLNXOODQÕPÕ
1. ÇaĒrĘ geçmiĲini seçmek için Telefon
ekranĘnda [TU1E] kontrol tuĲunu
çeviriniz ve ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
2. TerciK edilen giriĲi seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan arama yapmak için düĒmeye
basĘnĘz.

AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz:
ś Ôndirme: ÇaĒrĘ geçmiĲini indir.
ś Tüm aramalar: Bütün arama kayĘtlarĘnĘ
görüntüler.
ś Aranan numaralar: Sadece aranan
numaralarĘ görüntüler.
ś Gelen aramalar: Sadece gelen
aramalarĘ görüntüler.
ś CevapsĘz aramalar: Sadece cevapsĘz
aramalarĘ görüntüler.

ś Cep telefonundan çaĒrĘ geçmiĲini
indirmek için izin vermeniz gerekmektedir. Veri indirmek istediĒinizde cep
telefonundan indirmeye izin vermeniz
gerekebilir. Ôndirme baĲarĘsĘz olursa
cep telefonunun ekranĘnda bir uyarĘ
olup olmadĘĒĘnĘ veya cep telefonunun
izin ayarlarĘnĘ kontrol ediniz.
ś Arama geçmiĲinizi indirdiĒinizde
diĒer eski veriler silinecektir.
.LúLOLVWHVLNXOODQÕPÕ
1. Telefon ekranĘnda, KiĲileri seçmek
için kontrol panelinde [TU1E] kontrol
tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan tuĲa
basĘnĘz.
2. TerciK edilen alfa numerik karakter
grubunu seçmek için [TU1E] kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz.
3. TerciK edilen kiĲiyi seçmek için
[TU1E] kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan arama yapmak için düĒmeye
basĘnĘz.

NOT
ś BazĘ telefonlar indirme fonksiyonunu
desteklemeyebilir.
ś ÇaĒrĘ geçmiĲi yüklendikten sonra
çaĒrĘ geçmiĲine sadece cep telefonu
sisteme baĒlĘyken eriĲilebilir.
ś Gizli numaralardan gelen aramalar
çaĒrĘ geçmiĲi listesine kaydedilmez.
ś /iste baĲĘna 5 arama kaydĘ indirilecektir.
ś Arama süresi ve zaman bilgisi sistem
ekranĘnda görüntülenmeyecektir.

AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz.
ś Ôndirme: Cep telefonu kiĲilerinizi
indiriniz.
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NOT
ś BluetootK ciKazĘ baĒlĘyken görüntülenebilir.
ś BluetootK ciKazĘndan sadece desteklenen formattaki kiĲiler indirilip
görüntülenebilir. BazĘ uygulamalardaki kiĲiler daKil edilmeyecektir.
ś CiKazĘnĘzdan 2. kiĲi indirilebilir.
ś BazĘ telefonlar indirme fonksiyonunu
desteklemeyebilir.
ś Sistem özelliklerine baĒlĘ olarak indirilen kiĲilerden bazĘlarĘ kaybolabilir.
ś Hem SIM kart Kem de telefonda depolanmĘĲ kiĲiler indirilir. BazĘ cep telefonlarĘnda SIM kartta kayĘtlĘ kiĲiler
indirilmeyebilir.
ś KiĲi isminde kullanĘlan özel karakterler ve Ĳekiller düzgün görüntülenmeyebilir.
ś Cep telefonundan kiĲileri indirmek
için izin vermek gerekmektedir. Veri
indirmek istediĒinizde cep telefonundan indirmeye izin vermeniz gerekebilir. Ôndirme baĲarĘsĘz olursa cep
telefonunun ekranĘnda bir uyarĘ olup
olmadĘĒĘnĘ veya cep telefonunun izin
ayarlarĘnĘ kontrol ediniz.
ś Cep telefonunun türüne veya durumuna baĒlĘ olarak indirme iĲlemi
uzun sürebilir.
ś KiĲilerinizi indirdiĒinizde diĒer eski
veriler silinecektir.
ś Sistem üzerinde kiĲileri düzenleyemez
veya silemezsiniz.
ś Yeni bir cep telefonu baĒladĘĒĘnĘzda
önceki cep telefonundan indirilmiĲ
kiĲiler görüntülenmeyecektir fakat
önceki telefonu sistem listesinden
silene kadar sisteminizde kalmaya
devam edecektir.
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ÇaĒrĘlarĘ yanĘtlama
Bir arama geldiĒinde, sistem ekranĘnda
gelen arama için bir uyarĘ penceresi açĘlĘr.

AramayĘ cevaplamak için kontrol panelinde [1 RPT] düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki
Call/AnsZer düĒmesine basĘnĘz.
AramayĘ reddetmek için kontrol panelinde
[2 SHF/] düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki
Arama sonlandĘrma düĒmesine basĘnĘz.

NOT
ś Cep telefonunun tipine göre arama
reddetme desteklenmiyor olabilir.
ś Cep telefonunuz sisteme baĒlandĘĒĘnda telefon baĒlantĘ mesafesinde
olduĒu sürece araçtan ayrĘlsanĘz daKi
arama sesi aracĘn Koparlörlerinden
verilebilir. BaĒlantĘyĘ sonlandĘrmak
için ciKazĘn sistemden baĒlantĘsĘnĘ
kesiniz veya ciKazĘnĘzdaki BluetootK
baĒlantĘsĘnĘ kapatĘnĘz.

05
Arama sĘrasĘnGa seçeneklerin
kullanĘmĘ
Arama sĘrasĘnda aĲaĒĘda gösterilen
arama ekranĘnĘ göreceksiniz. Uygulamak
istediĒiniz fonksiyon için bir düĒmeye
basĘnĘz.

AramayĘ cep telefonunuza yönlendirmek
için kontrol panelinde [1 RPT] düĒmesine
basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki
Call/AnsZer tuĲunu basĘlĘ tutunuz.

NOT
ś Arayan bilgisi kiĲi listenize kaydedilirse arayanĘn adĘ ve telefon numarasĘ
görüntülenecektir. Arayan kiĲi bilgisi
kiĲi listenize kaydedilmezse sadece
arayanĘn telefon numarasĘ görüntülenecektir.
ś BluetootK aramasĘ sĘrasĘnda ses
ekranĘ veya ayarlar ekranĘ gibi farklĘ
ekranlara geçiĲ yapamazsĘnĘz.
ś Cep telefonunun türüne baĒlĘ olarak
arama kalitesi deĒiĲiklik gösterebilir.
BazĘ telefonlarda sesiniz karĲĘ tarafa
az gidebilir.
ś Cep telefonunun türüne baĒlĘ olarak
telefon numarasĘ görüntülenmeyebilir.
ś Cep telefonunun türüne baĒlĘ olarak
arama geçiĲ özelliĒi desteklenmiyor
olabilir.

AramayĘ sonlandĘrmak için kontrol
panelinde [2 SHF/] düĒmesine basĘnĘz.
ś Alternatif olarak, direksiyon simidindeki
Arama sonlandĘrma düĒmesine basĘnĘz.
AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine eriĲmek
için kontrol panelinde [ME1UC/OCK]
düĒmesine basĘnĘz.
ś Mikrofon Sesi (ÇĘkan Ses): Mikrofon
sesini ayarlayĘnĘz veya diĒer tarafĘn sizi
duymamasĘ için mikrofonu kapatĘnĘz.
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A&ÔL 'U5UM AÍ5I SÔSTEMÔ ǣVA5SAǤ
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi, trafik kazalarĘ
veya diĒer kazalar meydana geldiĒinde
kullanĘlan otomatik bir acil çaĒrĘ Kizmetidir.

SOS
Sürücü veya yolcu, gerekli acil durum
servislerini aramak için SOS düĒmesine
basmak suretiyle manüel olarak, Kizmet
gönderen tek kuruluĲa acil durum aramasĘ
yapabilir.
ś Ses durur ve ekranda SOS görüntülenir.

NOT
ś DaKa fazla bilgi için bu bölümdeki
Acil önlemler kĘsmĘna bakĘnĘz.
ś Bölgenize baĒlĘ olarak bazĘ özellikler
desteklenmeyebilir.
ś DüĒmenin adĘ bölgenize veya araç
modelinize baĒlĘ olarak deĒiĲebilir.
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05
SÔSTEM 'U5UM SÔM*ELE5Ô
Durum simgeleri, güncel sistem durumunu görüntülemek için ekranĘn üst tarafĘnda gözükür.
Hangi iĲlemi veya fonksiyonu uyguladĘĒĘnĘzda Kangi durum simgesinin gözüktüĒünü ve anlamlarĘnĘ öĒreniniz.

NOT
ś Ekranda görüntülenen pil seviyesi
baĒlĘ olan ciKazda görüntülenen pil
seviyesinden farklĘlĘk gösterebilir.
ś Ekranda görüntülenen sinyal gücü
baĒlĘ olan cep telefonunda görüntülenen sinyal gücünden farklĘlĘk gösterebilir.
ś AracĘn modeli ve özelliklerine baĒlĘ
olarak bazĘ durum simgeleri görüntülenmeyebilir.

BluetootK
Simge

AçĘklama
BaĒlĘ BluetootK ciKazĘnĘn pil
seviyesi
BluetootK aracĘlĘĒĘyla baĒlanan
cep telefonu veya ses ciKazĘ
BluetootK aramasĘ yapĘlĘyor
BluetootK aramasĘ sĘrasĘnda
mikrofon kapalĘ
Sisteme BluetootK aracĘlĘĒĘyla
baĒlĘ bir cep telefonundan çaĒrĘ
geçmiĲini indirme
Sisteme BluetootK aracĘlĘĒĘyla
baĒlĘ bir cep telefonundan kiĲileri
indirme

Sinyal g»c»
Simge

AçĘklama
BluetootK aracĘlĘĒĘyla baĒlĘ cep
telefonunun sinyal gücü
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%ÔL*Ô VE EÍLEN&E SÔSTEMÔ ÖZELLÔKLE5Ô
USB
'esteklenen ses IormatlarĘ
ś Ses dosyasĘ özelliĒi
- DALGA formu ses formatlarĘ
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- :indoZs Media Audio Ver 7.;/8.;
ś Bit oranlarĘ
- MPEG1 Layer3):
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320 kbps
- MPEG2 Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/
128/144/160 kbps
- MPEG2.5 Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/
128/144/160 kbps
- -:MA Yüksek AralĘk):
48/64/80/96/128/160/192 kbps
ś Örnek BaĲĘna Bitler
- :AV PCM Stereo)): 24 bit
- :AV ,MA ADPCM): 4 bit
- :AV MS ADPCM): 4 bit
ś Örnekleme frekansĘ
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- :MA: 32000/44100/48000 Hz
- :AV: 44100/48000 Hz
ś Klasör/dosya isimlerinin maksimum
uzunluĒu Unicode a baĒlĘ olarak): 40
Ôngilizce veya Korece karakter
ś Desteklenen klasör/dosya ismi karakterleri Unicode desteĒi): 2.604 Korece
karakter, 94 alfa numerik karakter, yaygĘn kullanĘlan 4.888 Çince karakter,
986 özel karakter
ś Maksimum klasör sayĘsĘ: 1.000
ś Maksimum dosya sayĘsĘ: 5,000
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NOT
ś Desteklenmeyen formattaki dosyalar
tanĘnmayabilir oynatĘlmayabilir veya
dosya adĘ gibi bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
ś Sadece .mp3.Zma.Zav uzantĘsĘna saKip dosyalar sistem tarafĘndan
tanĘnabilir. Dosya desteklenmeyen
bir formattaysa en güncel kodlama
yazĘlĘmĘnĘ kullanarak dosya formatĘnĘ
deĒiĲtiriniz.
ś CiKaz DRM (Dijital Haklar Yönetimi)
tarafĘndan kilitlenmiĲ dosyalarĘ desteklemez.
ś MP3WMA sĘkĘĲtĘrma dosyalarĘ ve
WAV dosyasĘ için bit oranĘna baĒlĘ olarak ses kalitesinde farklĘlĘklar ortaya
çĘkacaktĘr. (Yüksek bit oranĘna saKip
müzik dosyalarĘnĘn ses kalitesi daKa
yüksektir.)
ś Klasör veya dosya isimlerindeki
-aponca veya BasitleĲtirilmiĲ Çince
karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.

'esteklenen 8SB Gepolama ciKa]larĘ
ś Bayt/Sektör: 64 kbayt veya daKa az
ś )ormat sistemi: )AT12/16/32 tavsiye
edilen), ex)AT/NT)S

05
TÔ&A5Ô MA5KALA5
NOT
ś Sadece fiĲ tipli soketi bulunan metal
muKafazalĘ USB depolama ciKazlarĘnĘn
çalĘĲmasĘ garantilenmektedir.
- Plastik fiĲli USB depolama ciKazlarĘ
tanĘnmayabilir.
- CF kartĘ veya SD kartĘ gibi KafĘza kartĘ
türündeki USB depolama ciKazlarĘ
tanĘnmayabilir.
ś USB sabit disk sürücüleri tanĘnmayabilir.
ś Birden fazla mantĘksal sürücüsü bulunan yüksek kapasiteli USB depolama
ciKazĘ kullanĘrsanĘz sadece ilk sürücüde depolanmĘĲ olan dosyalar tanĘnacaktĘr.
ś USB depolama ciKazĘnda bir uygulama
yüklüyse baĒlantĘlĘ medya dosyalar
çalmayabilir.
ś DaKa iyi uyumluluk için USB 2.
ciKazlarĘ kullanĘnĘz.

DiĒer ticari markalar ve ticari isimler,
ilgili Ĳirket saKiplerine ait marka ve ticari
isimlerdir.
ś BluetootK® kelime markasĘ ve logolarĘ,
BluetootK S,G, ,nc. firmasĘna ait tescilli
markalardĘr ve bu markalarĘn HYUNDA,
tarafĘndan kullanĘmĘ lisanslĘdĘr.

BluetootK
ś BluetootK Güç SĘnĘfĘ 2: -6 ila 4 dBm
arasĘ
ś Anten gücü: Maks 3 m:
ś )rekans AralĘĒĘ: 2400 ila 2483.5 MHz
ś BluetootK yama RAM yazĘlĘm sürümü: 1
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05
EAC
CRS kategorileri

Teknik Özellikler

Model

ACB10S:EP, ACB10S:EG, ACB11S:EP, ACB11S:EG,
ACBC0S:EP, ACBC0S:EG, ACB10S:TP, ACB12S:EP,
ACB12S:EG, ACB13S:EP, ACB13S:EG, ACBC1S:EP,
ACBC1S:EG

Üretici

HYU1DAI MOBIS Co. /td.
203, TeKeran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

Üretim TariKi

TariKler için ürünü inceleyiniz.
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UYARI
Karbon monoksit (CO) gazĘ zeKirlidir. CO gazĘnĘn solunmasĘ bilinç kaybĘna ve ölüme
neden olur.
Egzoz gazĘ, görülemeyen ve kokusu duyulamayan karbonmonoksit içerir.
Egzoz gazĘnĘ teneffüs etmeyiniz.
HerKangi bir anda aracĘnĘzĘn içinde egzoz gazĘ kokusu olduĒunda, derKal tüm camlarĘ
açĘnĘz. CO gazĘna maruz kalĘnmasĘ, boĒulma sonucunda bilinç kaybĘna ve ölüme neden
olabilir.
Egzoz sisteminde kaçak olmadĘĒĘndan emin olunuz.
Egzoz sistemi, yaĒ deĒiĲimi veya baĲka bir amaçla araç lifte kaldĘrĘldĘĒĘnda kontrol
edilmelidir. Egzoz sesinde bir deĒiĲiklik duyarsanĘz veya bir kasis geçerken aracĘnĘzĘn altĘ
yere çarparsa, egzoz sistemini kontrol için en kĘsa zamanda HYUNDA, yetkili servisine
baĲvurmanĘzĘ öneririz.
Motoru kapalĘ bir yerde çalĘĲtĘrmayĘnĘz.
Garaj kapĘsĘ açĘk olsa bile, motorun garaj içinde çalĘĲtĘrĘlmasĘ teKlikeli bir uygulamadĘr.
Motoru sadece aracĘ garajdan çĘkarmak için çalĘĲtĘrĘnĘz.
Araç içinde yolcu olduĒunda motoru uzun süre rölantide çalĘĲtĘrmaktan kaçĘnĘnĘz.
Araç içinde yolcu varken, motoru uzun süreli rölantide çalĘĲtĘrmak zorunda olduĒunuzda,
aracĘn açĘk bir alanda bulunduĒundan, Kava giriĲ kontrolünün ŕTemiz KavaŖ konumunda
ve fanĘn araç içine temiz Kava verecek Ĳekilde yüksek KĘzda olduĒundan emin olunuz.
Hava emiĲ kanallarĘnĘ temiz tutunuz.
HavalandĘrma sisteminin normal çalĘĲmasĘ için, ön camĘn Kemen önünde yer alan
KavalandĘrma ĘzgaralarĘnda kar, buz veya bir baĲka engel olmadĘĒĘndan emin olunuz.
Bagaj kapaĒĘ açĘk iken mutlaka sürüĲ yapmanĘz gerekiyorsa
Bütün camlarĘ kapatĘnĘz.
Gösterge panelindeki Kava kanallarĘnĘ açĘnĘz.
Hava giriĲ kontrolünü ŕTemiz KavaŖ, Kava akĘĲ kontrol ayarĘnĘ ŕDöĲemeŖ veya ŕYüzŖ
konumuna ve fanĘ yüksek KĘza getiriniz.
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S5ì ÖN&ESÔ
AracĘnĘza binmeden önce
ś Tüm camlarĘn, dĘĲ dikiz aynalarĘnĘn
ve dĘĲ aydĘnlatmalarĘnĘn temiz ve açĘk
olduĒundan emin olunuz.
ś BuĒu, kar veya buzu temizleyiniz.
ś Lastiklerin düzensiz aĲĘnma ve zedelenme durumunu gözle kontrol ediniz.
ś HerKangi bir sĘzĘntĘya karĲĘ aracĘn altĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Geri gidecekseniz, arkanĘzda KerKangi
bir engel bulunmadĘĒĘndan emin olunuz.

ÇalĘĲtĘrmadan önce
ś Kaputun ve bütün kapĘlarĘn ve bagaj
kapaĒĘnĘn kapalĘ ve kilitli olduĒundan
emin olunuz.
ś KoltuĒun ve direksiyonun konumunu
ayarlayĘnĘz.
ś Ôç ve dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ ayarlayĘnĘz.
ś Bütün ĘĲĘklarĘn çalĘĲtĘĒĘndan emin olunuz.
ś Kemerinizi takĘnĘz. Bütün yolcularĘn
emniyet kemerlerini baĒlayĘp baĒlamadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
ś Kontak svici ON konumunda iken,
gösterge panelindeki ölçme aletlerini,
göstergeleri ve mesajlarĘ kontrol ediniz.
ś TaĲĘdĘĒĘnĘz eĲyalarĘn düzgün bir Ĳekilde
yerleĲtirilmiĲ ve sabitlenmiĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
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UYARI
Ö/ÜM veya CÔDDÔ YARA/A1MA RÔSKÔ1Ô
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz.
Araç Kareket Kalindeyken tüm yolcular kemerlerini düzgün Ĳekilde takmĘĲ olmalĘdĘr. DaKa fazla detay için 3.
bölümdeki ŕEmniyet kemerleriŖ konusuna bakĘnĘz.
ś AracĘ daima dikkatli bir Ĳekilde kullanĘnĘz. DiĒer sürücülerin ve yayalarĘn dikkatsiz olabileceklerini ve Kata
yapabileceklerini göz önünde bulundurunuz.
ś Sadece sürüĲe odaklanĘnĘz. Sürücü
dikkatinin daĒĘlmasĘ kazalara neden
olabilir.
ś AracĘnĘzla öndeki araç arasĘnda geniĲ
bir mesafe bĘrakĘnĘz.

UYARI
AS/A alkol veya uyuĲturucu alarak araç
kullanmayĘnĘz.
UyuĲturucu alarak veya alkollü olarak
araç kullanmak teKlikelidir ve bir kazaya CÔDDÔ YARA/A1MAYA veya Ö/ÜME
neden olabilir.
Alkollüyken araba kullanmak Ker yĘl
karayolunda meydana gelen ölümlerin
bir numaralĘ nedenidir. Az bir miktar
alkol bile reflekslerinizi algĘlamanĘzĘ ve
karar verme yetkinliĒinizi etkiler. Bir
tane içki bile deĒiĲen Ĳartlara ve acil
durumlara tepki verme kabiliyetinizi
azaltĘr ve fazladan Ker miktar içki ile
reaksiyon süreniz kötüleĲir.
UyuĲturucu etkisindeyken araç kullanmak alkolün etkisinde araç kullanmak
kadar Katta daKa da teKlikelidir.
Alkol veya uyuĲturucu etkisindeyken
araç kullanĘrsanĘz ciddi bir kaza yapma
riskiniz çok yüksektir. Alkol veya uyuĲturucu alĘyorsanĘz araç kullanmayĘnĘz.
Alkol veya uyuĲturucu alan bir sürücünün aracĘna binmeyiniz. BildiĒiniz bir
sürücüyü terciK ediniz veya taksi çaĒĘrĘnĘz.
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UYARI
Ö/ÜM veya CÔDDÔ YARA/A1MA RÔSKÔ1Ô
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ÇocuklarĘn veya aracĘ tanĘmayan
KerKangi bir kiĲinin kontak anaKtarĘna
veya ilgili parçalara dokunmasĘna
AS/A izin vermeyiniz. Beklenmeyen ve
ani araç Kareketleri meydana gelebilir.
ś Araç Kareket Kalindeyken AS/A direksiyonun arasĘndan kontak anaKtarĘna
veya baĲka bir kumandaya uzanmayĘnĘz. Elinizin veya kolunuzun bu bölgede bulunmasĘ araç kontrolünün kaybĘna neden olabilir ve bu bir kazayla
sonuçlanabilir.

Kontak anaKtarĘ yuvasĘ (varsa)

OIB054010

UYARI
ś Acil durumlar Karicinde araç Kareket
Kalindeyken AS/A kontak anaKtarĘnĘ
/OCK veya ACC konumuna çevirmeyiniz. Bu durumda motor durur ve direksiyon ve fren sistemleri için güç desteĒi kaybĘ olur. Bu direksiyon kontrolünü ve fren iĲlevini zorlaĲtĘrarak kazaya
sebep olabilir.
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
vites kolunun daima (düz ĲanzĘmanlĘ
araçta) yokuĲ yukarĘ iken 1Ŕinci vites
konumunda ve yokuĲ aĲaĒĘ iken R
(Geri) vites konumunda veya (otomatikçift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçta)
vitesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz el frenini tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ /OCK
(kilitli) konumuna getiriniz.
Bu önlemler alĘnmazsa araç beklenmeyen ve ani bir Ĳekilde Kareket edebilir.

NOT
Piyasadan temin edilmiĲ anaKtar
kĘlĘflarĘnĘ asla kullanmayĘnĘz. Bu iletiĲim
KatasĘ nedeniyle çalĘĲmamaya sebep
olabilir.
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Kontak anaKtarĘ konumlarĘ
DüĒme
Konum
LOCK

ACC

O1

START

6-6

ÔĲlem

1ot

Kontak anaKtarĘ ŕLOCK kilitli)Ŗ
konumunda iken çĘkartĘlabilir.

HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak için,
direksiyon kilitlenir varsa).

Elektrikli aksesuarlar kullanĘlabilir.

Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.
Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna
getirmekte güçlük çekiyorsanĘz,
gerilimi almak için direksiyonu
saĒa ve sola çevirirken, anaKtarĘ da
çeviriniz.

Bu, motor çalĘĲĘrken normal
anaKtar konumudur.
Bütün özellikler ve elektrikli
aksesuarlar kullanĘlabilir.
Kontak anaKtarĘ ACCŔden ON
konumuna getirildiĒinde,
göstergedeki uyarĘ ĘĲĘklarĘ kontrol
edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için, kontak
anaKtarĘnĘ START konumuna
getiriniz. AnaKtarĘ serbest
bĘraktĘĒĘnĘzda düĒme ON
konumuna geri döner.

Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için, motor çalĘĲmĘyorsa kontak
düĒmesini ON konumunda
bĘrakmayĘnĘz.

Kontak anaKtarĘ bĘrakĘlĘncaya kadar
marĲ basar.

06
Motoru ÇalĘĲtĘrma

UYARI
ś AracĘnĘzĘ kullanĘrken daima uygun
tipte ayakkabĘlar giyiniz. Yüksek
topuklular kayak botlarĘ sandalet
parmak arasĘ terlik vb. gibi uygun
olmayan ayakkabĘlar fren ve gaz
pedallarĘnĘ iyi kullanabilmenizi engelleyebilir.
ś Gaz pedalĘna basarak aracĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz. Araç Kareket edebilir ve bir
kazaya neden olabilir.
ś Motor devri normale dönünceye
kadar bekleyiniz. Motor devri yüksek
olduĒunda fren pedalĘ bĘrakĘlĘrsa
araç aniden Kareket edebilir.
Düz ĲanzĘmanlĘ araçta:
1. El freninin çekildiĒinden emin olunuz.
2. Vitesin N boĲa) alĘnmĘĲ olduĒundan
emin olunuz.
3. Debriyaj ve fren pedallarĘna basĘnĘz.
4. Kontak anaKtarĘnĘ START konumuna
getiriniz. AnaKtarĘ motor çalĘĲĘncaya
kadar azami 10 saniye) tutup bĘrakĘnĘz.

i

Bilgilendirme
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NOT
Araç KasarĘnĘ önlemek için
ś Kontak anaKtarĘnĘ START konumunda
1 saniyeden daKa fazla tutmayĘnĘz.
Tekrar denemeden önce 5-1 saniye
bekleyiniz.
ś Motor çalĘĲĘr durumdayken kontak
anaKtarĘnĘ START konumuna getirmeyiniz. MarĲ motoruna zarar verebilir.
ś EĒer yol ve trafik koĲullarĘ elveriyorsa
araç K¡l¡ Kareket ederken vitesi 1
(BoĲ) konumuna getirebilir ve motoru
tekrar çalĘĲtĘrmak için kontak anaKtarĘnĘ START konumuna çevirebilirsiniz.
ś AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek motoru
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz.

Otomatik ĲanzĘman/Çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araç:
1. El freninin çekildiĒinden emin olunuz.
2. Vitesin P Park) konumunda olduĒundan emin olunuz.
3. )ren pedalĘna basĘnĘz.
4. Kontak anaKtarĘnĘ START konumuna
getiriniz. AnaKtarĘ motor çalĘĲĘncaya
kadar azami 10 saniye) tutup bĘrakĘnĘz.
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Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi (varsa)

OBI3060001

Ön kapĘ açĘldĘĒĘnda, Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma DüĒmesi yanar ve kapĘ kapatĘldĘktan 30 saniye sonra söner varsa).

UYARI
Acil durumlarda motoru kapatmak için
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine
iki saniyeden daKa fazla basĘlĘ tutunuz
VEYA Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine üç saniye içinde üç kez basĘp
bĘrakĘnĘz.
Araç K¡l¡ Kareket Kalindeyse vites
kolu 1 (BoĲ) konumundayken Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basarak fren pedalĘna (Otomatik ĲanzĘman
Çift kavramalĘ ĲanzĘmanda) veya fren
ve debriyaj pedalĘna (Düz ĲanzĘmanda)
basmadan motoru tekrar çalĘĲtĘrabilirsiniz.

UYARI
ś Acil durumlar Karicinde araç Kareket Kalinde iken Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma DüĒmesine ASLA basmayĘnĘz. Bu durumda motor durur ve direksiyon ve fren sistemleri için güç desteĒi kaybĘ olur. Bu direksiyon kontrolünü ve fren iĲlevini zorlaĲtĘrarak kazaya
sebep olabilir.
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
el frenini tam olarak çekiniz ve Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesini OFF
konumuna getiriniz ve AkĘllĘ AnaKtarĘ
yanĘnĘza alĘnĘz. Bu önlemler alĘnmazsa
araç beklenmeyen ve ani bir Ĳekilde
Kareket edebilir.
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Motor ÇalĘĲtĘrma'urGurma '»Ēmesi KonumlarĘ
 '»] ìan]ĘmanAkĘllĘ '»] ìan]ĘmanlĘ araç
DüĒme konumu

OFF (KAPALI)

ACC

O1

START

ÔĲlem

1ot

ś Motoru kapatmak için,
aracĘ durdurunuz ve sonra
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
ś HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak
için, direksiyon kilitlenir varsa).
ś DüĒme O)) konumundayken,
debriyaj pedalĘna basmadan
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
ś Elektrikli aksesuarlar
kullanĘlabilir.
ś Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.

Direksiyon simidi uygun biçimde
kilitlenmemiĲ ise, sürücü kapĘsĘnĘ
açtĘĒĘnĘzda sesli uyarĘ verir.

ś ACC konumundayken,
debriyaj pedalĘna basmadan,
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
ś Motoru çalĘĲtĘrmadan önce,
uyarĘ ĘĲĘklarĘ kontrol edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için, fren
ve debriyaj pedallarĘna basĘnĘz,
sonra vites kolu boĲta iken Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine
basĘnĘz.

ś Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesini 1 saatten fazla
ACC konumunda bĘrakĘrsanĘz,
akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için akü gücü otomatik olarak
kapanĘr.
ś Direksiyon simidi uygun
Ĳekilde kilitlenmez ise,
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesi çalĘĲmaz. GerginliĒi
gidermek için direksiyon
simidini saĒa ve sola çevirirken
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için, motor çalĘĲmĘyorsa Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesini
ON konumunda bĘrakmayĘnĘz.

EĒer Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine debriyaj pedalĘna
basmadan basarsanĘz, motor
çalĘĲmaz ve Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesi aĲaĒĘdaki gibi
deĒiĲir:
OFF o ACC o O1 o OFF

6-9

$UDFĘQĘ]Ę6»UHUNHQ

Motor ÇalĘĲtĘrma'urGurma '»Ēmesi KonumlarĘ
 Otomatik Ĳan]ĘmanÇiIt kaYramalĘ Ĳan]ĘmanlĘ araç
DüĒme konumu

OFF (KAPALI)

ACC

O1

START
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ÔĲlem

Dikkat

ś Motoru durdurmak için, vites
kolu P Park) konumundayken
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz. Vites kolu
P Park) konumunda deĒilken
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine bastĘĒĘnĘz zaman,
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesi KAPAL, konuma
dönmez, ancak ACC konumuna
döner.
ś HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak
için, direksiyon kilitlenir varsa).
ś DüĒme O)) konumundayken,
fren pedalĘna basmadan
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
ś BazĘ elektrikli aksesuarlar
kullanĘlabilir.
ś Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.

Direksiyon simidi uygun biçimde
kilitlenmemiĲ ise, sürücü kapĘsĘnĘ
açtĘĒĘnĘzda sesli uyarĘ verir.

ś ACC konumundayken fren
pedalĘna basmadan Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
ś Motoru çalĘĲtĘrmadan önce,
uyarĘ ĘĲĘklarĘ kontrol edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için, fren
pedalĘna basĘnĘz, sonra vites kolu
P Park) veya N BoĲ) konumunda
iken Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine basĘnĘz.
GüvenliĒiniz için, vites kolu park
konumunda P Park) iken motoru
çalĘĲtĘrĘnĘz.

ś Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesini 1 saatten fazla
ACC konumunda bĘrakĘrsanĘz,
akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için akü gücü otomatik olarak
kapanĘr.
ś Direksiyon simidi uygun
Ĳekilde kilitlenmez ise, Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
çalĘĲmaz.
ś GerginliĒi gidermek için
direksiyon simidini saĒa ve sola
çevirirken Motor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesine basĘnĘz.
Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için, motor çalĘĲmĘyorsa Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesini
ON konumunda bĘrakmayĘnĘz.

EĒer Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesine fren pedalĘna
basmadan basarsanĘz, motor
çalĘĲmaya baĲlamaz ve Motor
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi
aĲaĒĘdaki gibi deĒiĲir:
OFF o ACC o O1 o OFF veya
ACC

06
Motoru ÇalĘĲtĘrma

UYARI
ś AracĘnĘzĘ kullanĘrken daima uygun
tipte ayakkabĘlar giyiniz. Yüksek
topuklular kayak botlarĘ sandalet
parmak arasĘ terlik vb. gibi uygun
olmayan ayakkabĘlar fren ve gaz
pedallarĘnĘ iyi kullanabilmenizi engelleyebilir.
ś Gaz pedalĘna basarak aracĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz.
Araç Kareket edebilir ve bu bir kazaya
neden olabilir.
ś Motor devri normale dönünceye
kadar bekleyiniz. Motor devri yüksek
olduĒunda fren pedalĘ bĘrakĘlĘrsa
araç aniden Kareket edebilir.

i

Bilgilendirme

 <DOQÕ]FD DNÕOOÕ DQDKWDUÕQ DUDFÕQ LoLQGH
ROGX÷X GXUXPGD ³0RWRU dDOÕúWÕUPD 
'XUGXUPD´G÷PHVLQHEDVÕODUDNPRWRU
oDOÕúWÕUÕODELOLU
 $NÕOOÕDQDKWDUDUDoLoLQGHROVDELOHVU
FGHQX]DNWDLVHPRWRUoDOÕúPD\DELOLU
 0RWRU dDOÕúWÕUPD'XUGXUPD G÷PHVL
$&& YH\D $d,. NRQXPGD ROGX÷XQGD
H÷HU KHUKDQJL ELU NDSÕ DoÕN LVH VLVWHP
DNÕOOÕDQDKWDUÕNRQWUROHGHU$NÕOOÕDQDK
´J|VWHUJHVL
WDUDUDoLoLQGHGH÷LOVH³
\DQÕS V|QHU YH ³.H\ LV QRW LQ YHKLFOH´
DQDKWDUDUDoLoLQGHGH÷LO X\DUÕVÕ\DQDU
YH H÷HU WP NDSÕODU NDSDOÕ LVH EXQOD
UD HN RODUDN VHVOL DODUP GD \DNODúÕN 
VDQL\H GX\XOXU $&& NRQXPXQGD YH\D
PRWRUoDOÕúÕUGXUXPGDLVHDNÕOOÕDQDKWD
UÕDUDoLoLQGHEÕUDNÕQÕ]

Düz ĲanzĘmanlĘ araçta:
1. AkĘllĘ anaKtarĘ daima yanĘnĘzda taĲĘyĘnĘz.
2. El freninin çekildiĒinden emin olunuz.
3. Vitesin N boĲa) alĘnmĘĲ olduĒundan
emin olunuz.
4. Debriyaj ve fren pedallarĘna basĘnĘz.
5. Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine basĘnĘz.
AkĘllĘ Düz ìanzĘmanlĘ Araç:
1. El freninin çekildiĒinden emin olunuz.
2. Debriyaj pedalĘna tam basĘnĘz ve vitesi
boĲa alĘnĘz.
3. Motor çalĘĲtĘrma/durdurma düĒmesini
START çalĘĲtĘrma) konumuna çevirirken debriyaj ve fren pedallarĘnĘ basĘlĘ
tutunuz.
)ren pedalĘna ve debriyaj pedalĘna basmadan MOTOR ÇAL,ìT,RMA/DURDURMA
düĒmesini START ÇAL,ìT,RMA) konumuna getirmeniz durumunda, motor
çalĘĲmaz ve gösterge panelinde aĲaĒĘdaki
uyarĘ görünür.

Motoru çalĘĲtĘrmak
için frene ve
debriyaja basĘnĘz

OBC3050128TU

Vites kolunun N BoĲ) konumuna getirilmemesi durumunda, gösterge panelinde
aĲaĒĘdaki uyarĘ görünür.
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NOT

OBC3050129TU

Otomatik ĲanzĘman/Çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araç:
1. AkĘllĘ anaKtarĘ daima yanĘnĘzda taĲĘyĘnĘz.
2. El freninin çekildiĒinden emin olunuz.
3. Vitesin P Park) konumunda olduĒundan emin olunuz.
4. )ren pedalĘna basĘnĘz.
5. Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine basĘnĘz.

i

Bilgilendirme

 $UDoKDUHNHWVL]RODUDNPRWRUXQÕVÕQPD
VÕQÕEHNOHPH\LQL]0DNXOPRWRUGHYLUOH
ULQGHDUDFÕVUPH\HEDúOD\ÕQÕ] $QLKÕ]
ODQPDYH\DYDúODPDGDQNDoÕQÕOPDOÕGÕU
 $UDFÕQÕ]Õ oDOÕúWÕUÕUNHQ D\D÷ÕQÕ]ÕQ GDLPD
IUHQGH ROPDVÕQD GLNNDW HGLQL] $UDFÕ
oDOÕúWÕUÕUNHQ JD] SHGDOÕQD EDVPD\ÕQÕ]
0RWRUÕVÕQÕUNHQID]ODJD]YHUPH\LQL]

NOT
Araç KasarĘnĘ önlemek için
ś EĒer yol ve trafik koĲullarĘ elveriyorsa araç K¡l¡ Kareket ederken vitesi 1 (1ötr) konumuna getirebilir ve
motoru tekrar çalĘĲtĘrmak için Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesine
basĘlabilir.
ś AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek motoru
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz.
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Araç KasarĘnĘ önlemek için
Stop lambasĘ sigortasĘnĘn yanmasĘ dĘĲĘnda Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine 1 saniyeden daKa uzun süre basmayĘnĘz.
Fren svici sigortasĘ yandĘĒĘ zaman
motoru normal Ĳekilde çalĘĲtĘramazsĘnĘz.
SigortayĘ yenisiyle deĒiĲtiriniz. SigortayĘ
deĒiĲtiremiyorsanĘz Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ACC konumunda
iken Motor ÇalĘĲtĘrma Durdurma düĒmesine 1 saniye basarak motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.
GüvenliĒiniz için motoru çalĘĲtĘrmadan
önce daima fren pedalĘna basĘnĘz.

OAC3069051TU

i

Bilgilendirme

(÷HU DNÕOOÕ DQDKWDU SLOL ]D\ÕI YH\D DNÕOOÕ
DQDKWDU GR÷UX RODUDN oDOÕúPÕ\RUVD
\XNDUÕGDNL UHVLPGH J|]NW÷ úHNLOGH
DNÕOOÕ DQDKWDUOD 0RWRU dDOÕúWÕUPD
'XUGXUPD G÷PHVLQH EDVDUDN PRWRUX
oDOÕúWÕUDELOLUVLQL]

06
'Z ìANZIMAN ǣVA5SAǤ
 A Tipi

UYARI
Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
vitesin yokuĲ yukarĘ iken 1Ŕinci vites
konumunda ve yokuĲ aĲaĒĘ iken R (Geri)
vites konumunda olduĒundan emin olunuz el frenini çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz. Bu
önlemler alĘnmazsa araç beklenmeyen
ve ani bir Ĳekilde Kareket edebilir.
OIB054009

 B Tipi

Vites kolu G»Ēme\e 1 EasĘlGĘĒĘnGa
hareket eGeEilir.
Vites GeĒiĲtirirken tuĲa 1
EasĘlmalĘGĘr.
OIB054001

 C Tipi

R Geri) vitese takmak için, aracĘn tamamen durmasĘna dikkat ediniz ve sonra R
geri) vitese takmadan önce vites kolunu
boĲa alĘnĘz.
Tamamen durduĒunuz zaman ve birinci
vitese veya R Geri) vitese takmak zor
olduĒunda:
1. Vitesi boĲa alĘnĘz ve debriyaj pedalĘnĘ
bĘrakĘnĘz.
2. Sonra debriyaja yeniden basarak vitesi
birinci veya R Geri) vitese takĘnĘz.

i

Bilgilendirme

6R÷XN KDYDGD úDQ]ÕPDQ \D÷Õ ÕVÕQÕQFD\D
NDGDUYLWHVGH÷LúWLUPHLúOHPL]RURODELOLU

Vites kolu G»Ēme\e 1 EasĘlGĘĒĘnGa
hareket eGeEilir.
Vites GeĒiĲtirirken tuĲa 1
EasĘlmalĘGĘr.
OPDEN057107

Düz ĲanzĘmanĘn çalĘĲmasĘ
Düz ĲanzĘmanda 5 veya 6) ileri vites
vardĘr. ìanzĘman bütün ileri viteslerde
tam senkromeçlidir ve vites büyütme/
küçültme raKatlĘkla yapĘlabilir.
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'ebriyaMĘn KullanĘlmasĘ Yarsa

9ites k»ç»ltme

AĲaĒĘdaki iĲlemleri gerçekleĲtirebilmek
için debriyaj pedalĘna sonuna kadar
basĘlmalĘdĘr:
- Motoru ÇalĘĲtĘrma
Debriyaj pedalĘna basmadan motor
çalĘĲtĘrĘlamaz.
- Vites deĒiĲtirme
ArabayĘ çalĘĲtĘrmak için, debriyaj pedalĘnĘ yavaĲça bĘrakĘnĘz ve gaz pedalĘna
basĘnĘz.

Motorun yükünü azaltmak için, aĒĘr trafikte yavaĲladĘĒĘnĘzda veya dik bir yokuĲu
çĘkarken mutlaka vites küçültünüz.
AyrĘca, vites küçültmek motorun stop
etme olasĘlĘĒĘnĘ azaltĘr ve KĘzĘnĘzĘ tekrar
artĘracaĒĘnĘz zaman daKa iyi KĘzlanma
saĒlayabilir.
YokuĲ aĲaĒĘ giderken, vites küçültmek
motor frenleme gücünü saĒlayarak
güvenli bir KĘzĘ muKafaza eder ve frenlerde daKa az aĲĘnmaya neden olur.

Debriyaj pedalĘnĘ, yavaĲça serbest bĘrakĘnĘz. SürüĲ esnasĘnda debriyaj pedalĘ serbest bĘrakĘlmĘĲ olmalĘdĘr.

NOT
Debriyajda gereksiz aĲĘnma ve KasarĘ
önlemek için
ś Araç Kareket Kalinde iken ayaĒĘnĘzĘ
debriyaj pedalĘnĘn üzerinde tutmayĘnĘz.
ś Trafik ĘĲĘklarĘnĘn önünde vs. beklerken araç eĒimli durumda iken debriyaja basĘlĘ tutmayĘnĘz.
ś Ses veya KasarĘ önlemek için debriyaj
pedalĘna daima sonuna kadar basĘnĘz.
ś Kaygan (karlĘkumlu vb.) yollar dĘĲĘnda duran aracĘ 2. viteste Kareket ettirmeye çalĘĲmayĘnĘz.
ś Debriyaj pedalĘna sonuna kadar basĘnĘz ve bĘraktĘktan sonra pedal dik
konuma geri dönünceye kadar pedala
tekrar basmamaya dikkat ediniz. EĒer
baĲlangĘçtaki konumuna kadar dönmeden önce pedala defalarca basarsanĘz debriyaj sistemi arĘzasĘ meydana
gelebilir.
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NOT
Motor debriyaj ve ĲanzĘman KasarĘnĘ
önlemek için
ś 5Ŕinci vitesten 4Ŕüncü vitese geçerken vites kolunu yanlĘĲlĘkla 2Ŕnci vitese geçirmemeye dikkat ediniz. Vitesin
çok fazla düĲürülmesi motor devrinin
takometre ibresinin kĘrmĘzĘ bölgeye
girmesine yol açacak kadar yükselmesine neden olabilir.
ś Motor yüksek devirde çalĘĲĘrken
(5. devir veya daKa fazla) bir
seferde iki vitesten daKa fazla vites
küçültmeyiniz. Bu Ĳekilde vites küçültme motora debriyaja ve ĲanzĘmana
zarar verebilir.

06
Ôyi sürüĲ teknikleri
ś YokuĲ aĲaĒĘ inerken vitesi asla boĲa
almayĘnĘz. Bu son derece teKlikelidir.
ś )renlere ŕsürekliŖ basmayĘnĘz. Bu
durum frenlerin ve ilgili parçalarĘn aĲĘrĘ
ĘsĘnmasĘ ve arĘzalanmasĘna yol açar.
YokuĲ aĲaĒĘ sürerken KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz
ve bir alt vitese geçiniz. Motor freni
aracĘ yavaĲlatmanĘza yardĘmcĘ olur.
ś Vites küçültmeden önce aracĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu, motorun aĲĘrĘ devir yapmasĘnĘ
ve Kasar görmesini önler.
ś Yandan gelen Ĳiddetli rüzgarlarda aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu, aracĘnĘzĘ daKa iyi
kontrol etmenizi saĒlar.
ś ìanzĘman KasarĘnĘ önlemek için, geri
vitese R) takmadan önce, aracĘn tamamen durmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle frenleme, KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim, çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘflamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

UYARI
Kaygan yollarda motor frenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani bir
Ĳekilde kullanmayĘnĘz. Araç kazaya
neden olacak Ĳekilde kayabilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALA1MA veya ÖLÜM riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi DAÔMA takĘnĘz. Bir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri
takmamĘĲ bir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet
kemeri takmĘĲ bir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir.
ś Virajlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz.
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve
keskin dönüĲler gibi ani direksiyon
Kareketleri yapmayĘnĘz.
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini
kaybettiĒinizde devrilme riski büyük
ölçüde artar.
ś Araç Kakimiyetinin kaybĘ ile en
çok araç lastiklerinden biri ya da
daKa fazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve
sürücünün yeniden yola dönmek için
aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda
karĲĘlaĲĘlĘr.
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda
direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz. Bunun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz.
ś HYU1DAI size belirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir.

i

Bilgi - KickdoZn (Roketleme)
MekanizmasĘ (varsa)

$]DPL KÕ]ODQPD LoLQ NLFNGRZQ URNHWOH
PH  PHNDQL]PDVÕQÕ NXOODQÕQÕ] *D] SHGD
OÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH EDVÕQÕ]
2WRPDWLN úDQ]ÕPDQ PRWRU GHYULQH ED÷OÕ
RODUDNELUDOWYLWHVHJHoHFHNWLU
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AKILLI 'Z ìANZIMAN ǣIMTǤ ǣVA5SAǤ
AkĘllĘ Düz ìanzĘman ,MT) sistemi,
E-Debriyaj Elektronik Debriyaj) ve SSC
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma Rölantide Seyir)
teknolojisi kullanĘr. Rölantide seyir sĘrasĘnda araç, motor gücünü otomatik keserek yakĘt tüketimini azaltĘr.

 C Tipi

AkĘllĘ Düz ìanzĘmanĘn (IMT)
çalĘĲmasĘ
 A Tipi

Vites kolu G»Ēme\e 1 EasĘlGĘĒĘnGa
hareket eGeEilir.
Vites GeĒiĲtirirken tuĲa 1
EasĘlmalĘGĘr.
OPDEN057107

OIB054009

 B Tipi

Vites kolu G»Ēme\e 1 EasĘlGĘĒĘnGa
hareket eGeEilir.
Vites GeĒiĲtirirken tuĲa 1
EasĘlmalĘGĘr.
OIB054001
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AkĘllĘ düz ĲanzĘmanda ,MT) 6 ileri vites
vardĘr. Vites yerleĲimi, vites topuzu üzerinde gösterilmektedir.
ìanzĘman bütün ileri viteslerde tam
senkromeçlidir ve vites büyütme/küçültme raKatlĘkla yapĘlabilir. Vites deĒiĲtirirken debriyaj pedalĘna tam olarak basĘp
sonra yavaĲça bĘrakĘnĘz.
EĒer aracĘnĘzda kontak kilit düĒmesi
varsa, fren ve debriyaj pedalĘna basmadan motoru çalĘĲtĘrĘrsanĘz, motor çalĘĲmayacaktĘr varsa).
R Geri) konumuna geçmeden önce vites
mutlaka boĲa N) alĘnmalĘdĘr. Vites topuzunun Kemen altĘnda bulunan düĒmeyi
itin ve vites kolunu yeteri kadar sola çekin,
daKa sonra R Geri) vites konumuna geçirin. Geri R) vitese takmadan önce, aracĘn
tamamen durduĒundan emin olunuz.
Motoru asla devir saatinin dev/dak) kĘrmĘzĘ bölgesinde kullanmayĘnĘz.

06
DÔKKAT
ś BeĲinci vitesten dördüncü vitese vites
küçültürken yanlĘĲlĘkla vites kolunu
yana bastĘrarak ikinci vitese takmamaya dikkat ediniz. Bu Ĳekilde vitesin
çok fazla düĲürülmesi motor devrinin
takometre ibresinin kĘrmĘzĘ bölgeye
girmesine yol açacak kadar yükselmesine neden olabilir. Motora ve ĲanzĘmana bu Ĳekilde aĲĘrĘ devir yaptĘrĘlmasĘ motora Kasar verebilir.
ś Motor yüksek devirde çalĘĲĘrken
(5. devir veya daKa fazla) bir
seferde 2 vitesten daKa fazla vites
küçültmeyiniz. Bu Ĳekilde vites küçültme motora debriyaja ve ĲanzĘmana
zarar verebilir.
ś SoĒuk Kavada ĲanzĘman yaĒĘ ĘsĘnĘncaya kadar vites deĒiĲtirme iĲlemi zor
olabilir. Bu durum normaldir ve ĲanzĘmana bir Kasar vermez.
ś Araç tam olarak durmuĲ olmasĘna raĒmen 1Ŕinci veya R (Geri) vitese geçmek zor oluyorsa vites kolunu 1 (BoĲ)
konuma getiriniz ve debriyajĘ bĘrakĘnĘz. Sonra debriyaja yeniden basarak
1 inci veya R (Geri) vitese takĘnĘz.
ś Debriyaj balatasĘnĘn zamanĘndan önce
aĲĘnmasĘnĘ ve Kasar görmesini önlemek için sürerken ayaĒĘnĘzĘ debriyaj
pedalĘ üzerinde tutmayĘnĘz. AyrĘca
yokuĲta trafik ĘĲĘklarĘnda veya benzer
bir durumda beklerken aracĘ durdurmak için debriyajĘ kullanmayĘnĘz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda elinizi vites kolunda
tutmayĘnĘz bu durum ĲanzĘman vites
çatallarĘnĘn erken aĲĘnmasĘna yol açabilir.
ś Debriyaj sistemine zarar vermemek
için kaygan yollarda çalĘĲtĘracaĒĘnĘz
zamanlar Karicinde 2Ŕnci (ikinci) viteste aracĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz.

UYARI
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima el frenini tam olarak çekin ve
motoru durdurunuz. Araç düz veya
yokuĲ yukarĘ park edildiĒinde vitesin
1 de yokuĲ aĲaĒĘ park edildiĒinde
ise R (Geri) konumunda olduĒundan
emin olunuz. EĒer bu önlemler
belirtilen sĘrada takip edilmezse araç
beklenmeyen ve ani Ĳekilde Kareket
edebilir.
ś Kaygan yollarda motor frenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani bir
Ĳekilde kullanmayĘnĘz. Araç kazaya
neden olacak Ĳekilde kayabilir.

'ebriyaMĘn kullanĘlmasĘ
Vites deĒiĲtirmeden önce, debriyaj
pedalĘna sonuna kadar basmalĘ, sonra
yavaĲça bĘrakmalĘsĘnĘz. SürüĲ esnasĘnda
debriyaj pedalĘ tümüyle serbest bĘrakĘlmĘĲ
olmalĘdĘr. Araç Kareket Kalinde iken
ayaĒĘnĘzĘ debriyaj pedalĘnĘn üzerinde
tutmayĘnĘz. Bu durum gereksiz aĲĘnmaya
neden olabilir. AracĘ yokuĲta tutmak için
debriyaj pedalĘnĘ kĘsmen kavratmayĘnĘz.
Bu, gereksiz aĲĘnmaya neden olur. AracĘ
yokuĲta tutmak için el frenini veya ayak
frenini kullanĘn. Debriyaj pedalĘna KĘzlĘ
Ĳekilde ve sĘk aralĘklarla basmayĘnĘz.

DÔKKAT
Debriyaj pedalĘnĘ kullanĘrken pedala
sonuna kadar basĘnĘz. Debriyaj pedalĘna
sonuna kadar basmazsanĘz debriyaj
Kasar görebilir veya bir ses oluĲabilir.

6-17

$UDFĘQĘ]Ę6»UHUNHQ

9ites k»ç»ltme
YoĒun trafikte veya dik yokuĲlar çĘkarken
yavaĲlamanĘz gerekiyorsa, vitesi motor
zorlanmaya baĲlamadan önce küçültünüz. Vites küçültmek motorun bayĘlma
olasĘlĘĒĘnĘ azaltĘr ve KĘzĘnĘzĘ tekrar artĘracaĒĘnĘz zaman daKa iyi KĘzlanma saĒlar.
Araç dik yokuĲ iniyorsa, vitesi küçültmek
emniyetli KĘzĘ muKafaza etmeye yardĘmcĘ
olur ve frenlerin ömrünü uzatĘr.

Ôyi s»r»Ĳ teknikleri
ś YokuĲ aĲaĒĘ inerken vitesi asla boĲa
almayĘnĘz. Bu son derece teKlikelidir.
AracĘ mutlaka viteste kullanĘnĘz.
ś )renlere ŕsürekliŖ basmayĘnĘz. Bu
durum frenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘ ve arĘzalanmasĘna yol açar. Bunun yerine,
yokuĲ aĲaĒĘ sürerken bir alt vitese
geçin. Bunu yaptĘĒĘnĘzda, motor freni
aracĘn yavaĲlamasĘna yardĘmcĘ olur.
ś Vites küçültmeden önce aracĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu, motorun aĲĘrĘ devir yapmasĘnĘ
ve Kasar görmesini önler.
ś Yandan gelen Ĳiddetli rüzgarlarda aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu, aracĘnĘzĘ daKa iyi
kontrol etmenizi saĒlar.
ś Geri vitese geçirmeden önce aracĘn
tamamen durduĒundan emin olunuz.
Aksi taktirde, ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle frenleme, KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç KĘzĘnda ani deĒiĲme, çekiĲ tekerleklerinin yol tutuĲunun zayĘflamasĘna ve araç Kakimiyetini kaybetmenize
neden olabilir.
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UYARI
ś Daima kemerinizi baĒlayĘnĘz Bir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri
takmamĘĲ bir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet
kemeri takmĘĲ bir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir.
ś Virajlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz.
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve
keskin dönüĲler gibi ani direksiyon
Kareketleri yapmayĘnĘz.
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini
kaybettiĒinizde devrilme riski büyük
ölçüde artar.
ś Araç Kakimiyetinin kaybĘ ile en çok
araç lastiklerinden biri ya da daKa fazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr.
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda
direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz. Bunun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz.
ś Öngörülen KĘz sĘnĘrlarĘnĘ asla geçmeyiniz.

06
2T2MATÔK ìANZIMAN ǣVA5SAǤ

Vites kolunu hareket ettirirken fren peGalĘna EasĘnĘz Ye Yites G»Ēmesine
EasĘnĘz.
Vites kolunu hareket ettirirken Yites kolunGaki G»Ēme\e EasĘnĘz.
Vites kolu serEest¦e ¦alĘĲaEilir.
OBC3060001

Otomatik ĲanzĘmanĘn çalĘĲtĘrĘlmasĘ
Otomatik ĲanzĘmanda altĘ ileri vites ve bir geri vites vardĘr.
Vites, D SürüĲ) konumunda iken otomatik olarak seçilir.

UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
ś AracĘ D (SürüĲ) veya R (Geri) vitese geçirmeden önce aracĘnĘzĘn etrafĘnda insan
özellikle de çocuk olup olmadĘĒĘnĘ DAÔMA kontrol ediniz.
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce daima vitesin P (Park) konumunda
olduĒundan emin olunuz el frenini tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK
OFF konumuna getiriniz. Bu önlemler alĘnmazsa araç beklenmeyen ve ani bir
Ĳekilde Kareket edebilir.
ś Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düĲük vitese geçme) ani bir Ĳekilde
kullanmayĘnĘz. Araç kazaya neden olacak Ĳekilde kayabilir.
6-19
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9ites kaGemeleri

5 *HUL 

Kontak anaKtarĘ ON konumuna getirildiĒinde, gösterge paneli üzerindeki gösterge vites kolunun konumunu yansĘtĘr.

AracĘ geriye doĒru sürerken bu konumu
kullanĘnĘz.

3 3DUN 
P Park) konumuna getirmeden önce
daima tam olarak durunuz.
P park) konumundan çĘkmak için, fren
pedalĘna mutlaka kuvvetlice basĘnĘz
ve ayaĒĘnĘzĘn gaz pedalĘndan uzakta
olmasĘna dikkat ediniz.
YukarĘdakilerin tümünü yapmanĘza
raĒmen Kala P (Park) vites konumundan
çĘkamĘyorsanĘz bu bölümdeki ŕVites
kilidini ayĘrmaŖ konusuna bakĘnĘz.
Motoru durdurmadan önce, vites kolu
mutlaka P park) konumunda olmalĘdĘr.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken vitesi
P (Park) konumuna almak aracĘn
kontrolünü kaybetmenize neden olur.
ś Araç durduktan sonra vites kolunun
daima P (Park) konumunda olmasĘna dikkat ediniz el frenini çekiniz ve
motoru durdurunuz.
ś Rampaya park ettiĒinizde vites kolunu P (Park) konumuna alĘnĘz ve aracĘn
yokuĲ aĲaĒĘ yuvarlanmasĘnĘ önlemek
için park frenini uygulayĘnĘz.
ś GüvenliĒiniz için acil park söz konusu
olmadĘĒĘ takdirde daima vites kolu
park konumunda P (Park) iken motoru
çalĘĲtĘrĘnĘz.
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NOT
R (Geri) vitesine takarken veya geri
vitesten çĘkarĘrken daima aracĘ tam olarak durdurunuz araç Kareket Kalindeyken vites R (Geri) konumuna alĘnĘrsa
ĲanzĘman Kasar görür.

1 %Rú 
Tekerlekler ve ĲanzĘman kilitli deĒildir.
Motoru tekrar çalĘĲtĘrmak veya motor
çalĘĲĘrken durdurmak gerekirse, N boĲ)
konumunu kullanĘnĘz. HerKangi bir
nedenle aracĘnĘzĘ terk etmeniz gerektiĒinde, P Park) konumuna geçiniz.
N boĲ) konumundan KerKangi bir vitese
geçerken, daima fren pedalĘna basĘnĘz.

UYARI
AyaĒĘnĘz fren pedalĘna kuvvetlice basmadĘĒĘ sürece vites konumunu deĒiĲtirmeyiniz. Motor yüksek devirde çalĘĲĘrken vites konumunu deĒiĲtirmek aracĘn
çok KĘzlĘ Kareket etmesine neden olabilir. AracĘn kontrolünü kaybedebilir ve
yayalara veya nesnelere çarpabilirsiniz.

' 6Uú 
Bu, normal sürüĲ konumudur. ìanzĘman
otomatik olarak 6 vitesten en uygun
olanĘna geçer ve en optimum yakĘt
tüketimi ve çekiĲ gücü saĒlanmĘĲ olur.
BaĲka bir aracĘ geçerken veya yokuĲ
tĘrmanĘrken daKa fazla güç için, gaz
pedalĘna tam olarak basĘn. ìanzĘman
otomatik olarak bir sonraki düĲük vitese
veya uygun olan viteslere) geçer.

06
i

 <UKARI

 AìAÍI

OBC3060002

0DQXHOYLWHVPRGX
Araç ister dursun, ister Kareket Kalinde
olsun, vites kolu D SürüĲ) konumundan manuel konumuna getirilerek düz
vites modu seçilir. Yeniden D SürüĲ)
konumunda çalĘĲmaya geçmek için, vites
kolunu yeniden ana geçiĲe getiriniz.
Düz vites modunda iken, vites kolunu
ileri geri Kareket ettirmek, o anki sürüĲ
ĲartlarĘna uygun olan istediĒiniz vites
kademelerine geçme imkanĘ saĒlar.
 YukarĘ) : Vites büyütmek için vites kolunu bir defa yukarĘ itiniz.
- AĲaĒĘ) : Vites küçültmek için vites kolunu bir defa aĲaĒĘ çekiniz.

Bilgilendirme

 0DQXHO 9LWHV 0RGXQGD \DOQÕ]FD DOWÕ
LOHULYLWHVVHoLPL\DSÕODELOLU*HULJLWPHN
YH\DDUDFÕSDUNHWPHNLoLQYLWHVNROXQX
JHUHNWL÷L JLEL 5 *HUL  YH\D 3 3DUN 
NRQXPXQDJHWLULQL]
 $UDo\DYDúODGÕ÷ÕQGDYLWHVNoOWPHRWR
PDWLNRODUDN\DSÕOÕU$UDoGXUGX÷XQGD
 LQFLYLWHVRWRPDWLNRODUDNVHoLOLU
 0RWRUXQ GHYUL NÕUPÕ]Õ E|OJH\H \DNODú
WÕ÷ÕQGD úDQ]ÕPDQ RWRPDWLN RODUDN YLWHV
E\WU
 (÷HU VUF NROX  <XNDUÕ  YH\D
 $úD÷Õ  NRQXPXQD JHWLULUVH VRQUDNL
YLWHV L]LQ YHULOHQ PRWRU GHYULQLQ DUDOÕ÷Õ
GÕúÕQGDLVHúDQ]ÕPDQLVWHQHQYLWHVGH÷LúL
PLQL\DSPD\DELOLU6UFLOHULYLWHVOH
UL\RONRúXOODUÕQDED÷OÕRODUDNYHPRWRU
GHYULQLQ GHYLU VDDWLQGH LEUHQLQ NÕUPÕ]Õ
E|OJH\HJLUPHPHVLQHGLNNDWHGHUHNNHQ
GLVLVHoHU
 .D\JDQ \ROGD VUú VÕUDVÕQGD YLWHV
NROXQX LOHUL\H LWHUHN  <XNDUÕ  NRQX
PXQD JHWLULQL] %X úDQ]ÕPDQÕQ ¶QFL
YLWHV NRQXPXQD JHOPHVLQL VD÷ODU E|\
OHFH ND\JDQ \RO \]H\OHULQGH GDKD G]
JQ VUú VD÷ODQÕU <HQLGHQ ¶LQFL YLWH
VH GúUPHN LoLQ YLWHV NROXQX  $úD÷Õ 
\|QQHLWLQL]
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9ites kiliGi sistemi

9ites kiliGi ayĘrma

Emniyetiniz için, otomatik ĲanzĘmanda fren pedalĘna basĘlmadĘkça vitesin P
Park) konumundan çĘkĘp R Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir vites kilit
sistemi vardĘr.
Vitesi P Park)Ŕden R Geri)Ŕye geçirmek
için:
1. )ren pedalĘnĘ basĘlĘ tutunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz veya kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ konumuna getiriniz.
3. SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz.

)ren pedalĘna basĘlĘyken vites P Park)
konumundan çĘkĘp R Geri) konumuna
geçmiyorsa, frene basmaya devam ediniz
ve devam eden sayfadaki iĲlemleri sĘrasĘyla uygulayĘnĘz:

OBC3060003

1. Kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O)) konumuna getiriniz.
2. El frenini çekiniz.
3. Vites kilidi ayĘrma düĒmesine basĘnĘz.
4. Vites kolundaki kilit açma düĒmesine
basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
5. SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz.
Vites kilidi ayĘrma sistemini kullanmanĘz
gerekirse, sistemi derKal HYUNDA, yetkili
servisine kontrol ettirmenizi öneririz.
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06
Kontak anaKtarĘ kilitleme sistemi
Yarsa
Vites kolu P Park) konumunda olmadĘĒĘ
sürece kontak anaKtarĘ çĘkartĘlamaz.

3DUNHWPH
Daima tamamen durunuz ve fren pedalĘna
basmaya devam ediniz. Vites kolunu
P Park) konumuna getiriniz, el frenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O))
konumuna getiriniz. Araçtan çĘkacaĒĘnĘz
zaman anaKtarĘ da yanĘnĘza alĘnĘz.

UYARI
Motor çalĘĲĘrken araçta kaldĘĒĘnĘz
zaman gaz pedalĘna uzun süreli basmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz
sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnabilir ve yangĘn çĘkabilir.
Egzoz gazĘ ve egzoz sistemi çok sĘcaktĘr. Egzoz sistemi parçalarĘndan uzak
durunuz.
AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt veya yaprak gibi
yanĘcĘ maddelerin üzerinde park etmeyiniz. Bunlar ateĲ alabilir ve yangĘna
neden olabilir.

Ôyi sürüĲ teknikleri
ś Gaz pedalĘna basĘlĘ durumda iken vites
kolunu P Park) veya N BoĲ) konumundan bir baĲka konuma kesinlikle
getirmeyiniz.
ś Araç Kareket Kalinde iken, vites kolunu
P Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
ś R Geri) veya D SürüĲ) konumuna geçmeden önce, aracĘn tamamen durduĒundan emin olunuz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz. Böyle yapmak,
motor fren gücünde bir kayba neden
olur ve bir kazaya neden olabilir ve
ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ ileri
yönde sürüĲ için vitesi mutlaka D
SürüĲ) konumuna, geri sürüĲ için ise
vitesi R Geri) konumuna getirin ve
Kareket etmeden önce gösterge panelinde yer alan vites konumunu kontrol
ediniz. Seçilen vitesin tersi yönde Kareket ederseniz, motor kapanĘr ve frenleme performansĘnĘn düĲmesi nedeniyle
ciddi bir kaza meydana gelebilir.
frende
tutarak
araç
ś AyaĒĘnĘzĘ
SÜRMEYÔNÔ=. Hafif olsa daKi, sürekli
pedal basĘncĘ frenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna,
fren aĲĘnmasĘna ve fren arĘzasĘna neden
olabilir.
ś Düz vites modunda sürerken, vites
küçültme öncesinde aracĘ yavaĲlatĘnĘz.
Aksi Kalde, eĒer motor devri izin verilen
aralĘĒĘn dĘĲĘnda ise, düĲük vitese geçmeyebilir.
ś AracĘ terk etmeden önce, MUTLAKA el
frenini çekiniz. AracĘn Kareketsiz kalmasĘnĘ saĒlamak için, vites kolunu P Park)
konumuna getirmek yeterli olmaz.
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle frenleme,
KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim, çekiĲ
lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘflamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
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ś En uygun araç performansĘ ve yakĘt
tüketimi, gaz pedalĘna yumuĲak bir
Ĳekilde basĘlarak ve bĘrakĘlarak elde
edilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALA1MA veya ÖLÜM riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz. Bir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri
takmamĘĲ bir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet
kemeri takmĘĲ bir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir.
ś Virajlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz.
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve
keskin dönüĲler gibi ani direksiyon
Kareketleri yapmayĘnĘz.
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini
kaybettiĒinizde devrilme riski büyük
ölçüde artar.
ś Araç Kakimiyetinin kaybĘ ile en
çok araç lastiklerinden biri ya da
daKa fazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve
sürücünün yeniden yola dönmek için
aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda
karĲĘlaĲĘlĘr.
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda
direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz. Bunun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz.
ś HYU1DAI size belirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir.
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Bilgilendirme - KickdoZn
(Roketleme) MekanizmasĘ
(varsa)

$]DPL KÕ]ODQPD LoLQ NLFNGRZQ URNHWOH
PH  PHNDQL]PDVÕQÕ NXOODQÕQÕ] *D] SHGD
OÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH EDVÕQÕ]
2WRPDWLN úDQ]ÕPDQ PRWRU GHYULQH ED÷OÕ
RODUDNELUDOWYLWHVHJHoHFHNWLU

06
Ô)T KAV5AMALI ìANZIMAN ǣVA5SAǤ

Vites kolunu hareket ettirirken fren peGalĘna EasĘnĘz Ye Yites G»Ēmesine
EasĘnĘz.
Vites kolunu hareket ettirirken Yites kolunGaki G»Ēme\e EasĘnĘz.
Vites kolu serEest¦e ¦alĘĲaEilir.
OBC3060001

Çift kavramalĘ ĲanzĘmanĘn çalĘĲmasĘ
Çift kavramalĘ ĲanzĘman yedi ileri vites ve bir geri vitese saKiptir. Vites, vites kolu D
SürüĲ) konumunda iken otomatik olarak seçilir.
ś Çift kavramalĘ ĲanzĘman, otomatik olarak deĒiĲen düz ĲanzĘman olarak düĲünülebilir.
Düz ĲanzĘmanĘn sürüĲ Kissini verirken, bir yandan da tam otomatik ĲanzĘmanĘn
kolaylĘĒĘnĘ saĒlar.
ś D SürüĲ) seçildiĒinde, ĲanzĘman tork konvertörlü geleneksel otomatik ĲanzĘman gibi
vites diĲlileri aracĘlĘĒĘyla otomatik olarak deĒiĲir. Geleneksel otomatik ĲanzĘmanĘn
aksine, aktüatörlerin debriyajlarĘ yönettiĒi ve vitesler seçildiĒi için vites deĒiĲimleri
Kissedilebilir ve iĲitilebilir.
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ś Çift kavramalĘ ĲanzĘman, sürüĲ esnasĘnda daKa iyi KĘzlanma performansĘ
ve daKa fazla yakĘt verimliliĒi saĒlayan kuru tip çift kavramalĘ mekanizma
içerir. Tork dönüĲtürücü içermemesi
sebebiyle tork konvertörlü geleneksel
bir otomatik ĲanzĘmandan farklĘdĘr. Bir
vitesten diĒerine geçiĲ, özellikle düĲük
KĘzlarda kavrama kaymasĘyla saĒlanĘr.
Sonuç olarak, ĲanzĘman mili devri
motor mili devriyle aynĘ olduĒu için
bazen vites deĒiĲiklikleri fark edilebilir
ve Kafif bir titreme Kissedilebilir. Bu
durum çift kavramalĘ ĲanzĘman için
normaldir.
ś Kuru tip kavrama, torku daKa doĒrudan
bir Ĳekilde aktarĘr ve tork konvertörlü
geleneksel bir otomatik ĲanzĘmandan
farklĘ bir doĒrudan sürüĲ Kissi verir.
Bu, duran aracĘ kaldĘrĘrken veya düĲük
KĘzda giderken, dur-kalk yaparken daKa
çok Kissedilebilir.
ś DaKa düĲük bir KĘzdan aniden KĘzlanĘldĘĒĘnda, çift kavramalĘ ĲanzĘman uygun
vitesi seçtiĒi için debriyaj kaymasĘ
sonucu motor devri büyük oranda artabilir. Bu normal bir durumdur.
ś Duran aracĘ yokuĲta KĘzlandĘrĘrken,
titreme Kissi veya sarsĘntĘnĘn önüne
geçmek için gaza Kafifçe ve kademeli
olarak basĘnĘz.
ś DaKa düĲük bir KĘzda giderken gaz
pedalĘnĘ aniden bĘrakĘrsanĘz, ĲanzĘman
vites deĒiĲtirmeden önce motor frenlemesini Kissedebilirsiniz. Bu motor
frenlemesi Kissi, düĲük KĘzda düz ĲanzĘmanlĘ araç kullanmaya benzer.
ś Bir yokuĲtan inerken vites kolunu Düz
Vites moduna getirebilir ve fren pedalĘnĘ
aĲĘrĘ kullanmadan KĘzĘnĘzĘ kontrol etmek
için daKa düĲük bir vitese alabilirsiniz.
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ś Motoru çalĘĲtĘrĘp durdurduĒunuzda,
sistem otomatik kendini kontrol ettiĒi
için tĘkĘrtĘlar duyabilirsiniz. Bu sesler çift
kavramalĘ ĲanzĘman için normaldir.
ś Ôlk 1.500 kmŔde düĲük KĘzda gaza bastĘĒĘnĘzda çok yumuĲak bir vites geçiĲi
Kissedilmeyebilir. Bu rodaj süresinde,
yeni aracĘnĘzĘn vites deĒiĲim kalitesi ve
performansĘ sürekli olarak iyileĲir.

UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini
azaltmak için
ś AracĘ D (SürüĲ) veya R (Geri) vitese
geçirmeden önce aracĘnĘzĘn etrafĘnda
insan özellikle de çocuk olup olmadĘĒĘnĘ DAÔMA kontrol ediniz.
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima vitesin P (Park) konumunda
olduĒundan emin olunuz el frenini
tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz. Bu
önlemler alĘnmazsa araç beklenmeyen ve ani bir Ĳekilde Kareket edebilir.
ś Kaygan yollarda motor frenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) agresif
bir Ĳekilde kullanmayĘnĘz. Bu tekerleklerin kaymasĘna neden olarak bir
kazayla sonuçlanabilir.

06
NOT
 Vitesi D (SürüĲ) veya R (Geri) konumuna getirmeden önce daima tam olarak
durunuz.
 SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu 1 (BoĲ)
konumuna getirmeyiniz.

'&T uyarĘ mesaMlarĘ
Bu uyarĘ mesajĘ araç bir eĒimde yavaĲça
sürülürken, araç fren pedalĘna basĘlĘ
olmadĘĒĘ tespit edildiĒinde görüntülenir.

UYARI
ìanzĘman KatasĘndan dolayĘ sürüĲe
devam edemeyebilirsiniz ve gösterge
panelindeki konum göstergesi (DP)
yanacaktĘr. HYU1DAI yetkili servisine
baĲvurmanĘzĘ ve sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.
OBC3070130TU

'LN<RNXúWD
Tepeler veya dik eĒimlerde çĘkĘĲ:
ś AracĘ yokuĲta tutmak için el frenini
veya ayak frenini kullanĘn.
ś Bir eĒimde dur-kalk trafiĒi olduĒunda,
aracĘ ileriye doĒru Kareket ettirmeden
önce önünüzde bir boĲluk bĘrakĘnĘz.
Sonra ayak frenini kullanarak aracĘ
yokuĲta tutunuz.
ś EĒer araç bir yokuĲta gaz pedalĘnĘ
kullanarak tutulur veya ileriye doĒru
yavaĲça kaydĘrĘlĘrsa, kavrama ve
ĲanzĘman aĲĘrĘ ĘsĘnarak Kasara neden
olabilir. Bu esnada, LCD ekranda bir
uyarĘ mesajĘ görünür.
ś EĒer LCD uyarĘsĘ etkinse, fren pedalĘna
basĘlmalĘdĘr.
ś UyarĘlarĘn dikkate alĘnmamasĘ debriyaj
KasarĘna yol açabilir.
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OBC3070132TU

ùDQ]ÕPDQVÕFDNOÕ÷Õ\NVHN
ś Dik yokuĲlarda art arda dur-kalk yapĘlmasĘ, ani kalkĘĲ veya KĘzlanma, ya
da diĒer sert sürüĲ ĲartlarĘ gibi belirli durumlarda, ĲanzĘman kavramasĘ
sĘcaklĘĒĘ aĲĘrĘ derecede artar. Sonuç
olarak ĲanzĘman kavramasĘ aĲĘrĘ ĘsĘnmĘĲ
olabilir.
ś Debriyaj aĲĘrĘ ĘsĘndĘĒĘ zaman, eĒer
güvenli koruma modu devreye girerse,
gösterge panelindeki vites konum göstergesi sesli bir uyarĘ eĲliĒinde yanĘp
söner. Bu esnada, œìanzĘman sĘcaklĘĒĘ
yüksek Güvenli bir Ĳekilde durunŔ uyarĘ
mesajĘ LCD ekranda belirir ve sürüĲ
sarsĘntĘlĘ olabilir.
ś Bu durumda, emniyetli bir yere yanaĲĘnĘz, motor çalĘĲĘr durumdayken aracĘ
durdurunuz, frene basĘnĘz ve vitesi P
Park) konumuna alĘnĘz ve ĲanzĘmanĘn
soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
ś EĒer bu uyarĘyĘ dikkate almazsanĘz,
sürüĲ koĲullarĘ daKa da kötüleĲebilir. Sert
vites deĒiĲimleri, sĘk vites deĒiĲimleri
veya sarsĘntĘ yaĲayabilirsiniz. Normal
sürüĲ koĲullarĘna dönmek için, aracĘ
durdurunuz ve fren pedalĘna basĘnĘz
veya vitesi p Park) konumuna getiriniz.
ArdĘndan, motor çalĘĲĘr durumdayken
birkaç dakika ĲanzĘmanĘn soĒumasĘnĘ
bekleyiniz.
ś Mümkünse, aracĘnĘzĘ yavaĲ bir Ĳekilde
kullanĘnĘz.
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9LWHVWHDúÕUÕÕVÕQPD 7UDQVPLVVLRQ
RYHUKHDWHG
ś EĒer araç sürülmeye devam eder ve
kavrama sĘcaklĘklarĘ maksimum limite
ulaĲĘrsa, œTrans Hot Park ZitK engine
onŔ ìanzĘman SĘcak Motor çalĘĲĘr
durumda park edin) uyarĘsĘ görünür. Bu
meydana geldiĒinde, debriyaj normal
sĘcaklĘklara dönene kadar devre dĘĲĘ
kalĘr.
ś UyarĘ, ĲanzĘmanĘn soĒumasĘ için gerekli
süre boyunca görünecektir.
ś Bu durumda, emniyetli bir yere yanaĲĘnĘz, motor çalĘĲĘr durumdayken aracĘ
durdurunuz, frene basĘnĘz ve vitesi P
Park) konumuna alĘnĘz ve ĲanzĘmanĘn
soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
ś œìanzĘman soĒutuldu. SürüĲe devam
edin.Ŕ mesajĘ göründüĒünde aracĘnĘzĘ
sürmeye devam edebilirsiniz.
ś Mümkünse, aracĘnĘzĘ yavaĲ bir Ĳekilde
kullanĘnĘz.
EĒer LCD ekranda KerKangi bir uyarĘ
mesajĘ yanĘp sönmeye devam ederse,
kendi emniyetiniz için, HYUNDA, yetkili
servisine baĲvurarak sistemi kontrol
ettirmenizi öneririz.

06
9ites kaGemeleri

5 *HUL 

Kontak anaKtarĘ ON konumuna getirildiĒinde, gösterge paneli üzerindeki gösterge vites kolunun konumunu yansĘtĘr.

AracĘ geriye doĒru sürerken bu konumu
kullanĘnĘz.

3 3DUN 
P Park) konumuna getirmeden önce
daima tam olarak durunuz.
P park) konumundan çĘkmak için, fren
pedalĘna mutlaka kuvvetlice basĘnĘz ve
ayaĒĘnĘzĘn gaz pedalĘndan uzakta olmasĘna dikkat ediniz.
YukarĘdakilerin tümünü yapmanĘza
raĒmen Kala P (Park) vites konumundan
çĘkamĘyorsanĘz bu bölümdeki ŕVites
kilidini ayĘrmaŖ konusuna bakĘnĘz.
Motoru durdurmadan önce, vites kolu
mutlaka P park) konumunda olmalĘdĘr.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak aracĘn kontrolünü kaybetmenize neden olur.
ś Araç durduktan sonra vites kolunun
daima P (Park) konumunda olmasĘna
dikkat ediniz el frenini çekiniz ve
motoru durdurunuz.
ś Rampaya park ettiĒinizde vites kolunu P (Park) konumuna alĘnĘz ve aracĘn
yokuĲ aĲaĒĘ yuvarlanmasĘnĘ önlemek
için park frenini uygulayĘnĘz.
ś GüvenliĒiniz için acil park söz konusu
olmadĘĒĘ takdirde daima vites kolu
park konumunda P (Park) iken motoru
çalĘĲtĘrĘnĘz.

NOT
R (Geri) vitesine takarken veya geri
vitesten çĘkarĘrken daima aracĘ tam olarak durdurunuz araç Kareket Kalindeyken vites R (Geri) konumuna alĘnĘrsa
ĲanzĘman Kasar görür.

1 %Rú 
Tekerlekler ve ĲanzĘman kilitli deĒildir.
Motoru tekrar çalĘĲtĘrmak veya motor
çalĘĲĘrken durdurmak gerekirse, N boĲ)
konumunu kullanĘnĘz. HerKangi bir
nedenle aracĘnĘzĘ terk etmeniz gerektiĒinde, P Park) konumuna geçiniz.
N boĲ) konumundan KerKangi bir vitese
geçerken, daima fren pedalĘna basĘnĘz.

' 6Uú 
Bu, normal sürüĲ konumudur. ìanzĘman
otomatik olarak 7 vitesten en uygun
olanĘna geçer ve en optimum yakĘt
tüketimi ve çekiĲ gücü saĒlanmĘĲ olur.
BaĲka bir aracĘ geçerken veya yokuĲ
tĘrmanĘrken daKa fazla güç için, gaz
pedalĘna tam olarak basĘnĘz. ìanzĘman
otomatik olarak bir sonraki düĲük vitese
veya uygun olan viteslere) geçer.
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0DQXHOYLWHVPRGX
Araç ister dursun, ister Kareket Kalinde
olsun, vites kolu D SürüĲ) konumundan manuel konumuna getirilerek düz
vites modu seçilir. Yeniden D SürüĲ)
konumunda çalĘĲmaya geçmek için, vites
kolunu yeniden ana geçiĲe getiriniz.
Düz vites modunda, vites kolunun ileriye
veya geriye getirilmesi, KĘzlĘ bir Ĳekilde
vites deĒiĲimi yapmanĘza olanak verir.
YukarĘ ): Vites büyütmek için vites kolunu bir defa yukarĘ itiniz.
AĲaĒĘ -): Vites küçültmek için vites kolunu bir defa aĲaĒĘ çekiniz.
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 0DQXHO 9LWHV 0RGXQGD \DOQÕ]FD \HGL
LOHULYLWHVVHoLPL\DSÕODELOLU*HULJLWPHN
YH\DDUDFÕSDUNHWPHNLoLQYLWHVNROXQX
JHUHNWL÷L JLEL 5 *HUL  YH\D 3 3DUN 
NRQXPXQDJHWLULQL]
 $UDo\DYDúODGÕ÷ÕQGDYLWHVNoOWPHRWR
PDWLNRODUDN\DSÕOÕU$UDoGXUGX÷XQGD
 LQFLYLWHVRWRPDWLNRODUDNVHoLOLU
 0RWRUXQ GHYUL NÕUPÕ]Õ E|OJH\H \DNODú
WÕ÷ÕQGD úDQ]ÕPDQ RWRPDWLN RODUDN YLWHV
E\WU
 (÷HU VUF NROX  <XNDUÕ  YH\D
 $úD÷Õ  NRQXPXQD JHWLULUVH VRQUDNL
YLWHV L]LQ YHULOHQ PRWRU GHYULQLQ DUDOÕ÷Õ
GÕúÕQGDLVHúDQ]ÕPDQLVWHQHQYLWHVGH÷LúL
PLQL\DSPD\DELOLU6UFLOHULYLWHVOH
UL\RONRúXOODUÕQDED÷OÕRODUDNYHPRWRU
GHYULQLQ GHYLU VDDWLQGH LEUHQLQ NÕUPÕ]Õ
E|OJH\HJLUPHPHVLQHGLNNDWHGHUHNNHQ
GLVLVHoHU
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'ireksiyonGan kumanGalĘ Yites kolu
Yarsa

OBC3060004

9ites kiliGi sistemi
Emniyetiniz için, çift kavramalĘ ĲanzĘmanda fren pedalĘna basĘlmadĘkça vitesin P
Park) konumundan çĘkĘp R Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir vites kilidi
sistemi vardĘr.
Vitesi P Park)Ŕden R Geri)Ŕye geçirmek
için:
1. )ren pedalĘnĘ basĘlĘ tutunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz veya kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ konumuna getiriniz.
3. SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz.

Vites kolu D SürüĲ) konumda veya spor
modunda olduĒunda, direksiyondan
kumandalĘ vites kolu devrededir.

9LWHVNROX'NRQXPXQGDLNHQ
AracĘn KĘzĘ 10km/saatten fazla olduĒunda,
direksiyondan kumandalĘ vites kolu
devreye girer.
Bir vites yukarĘ veya aĲaĒĘ almak için
direksiyondan kumandalĘ vites kolunu
[] veya [-] konumuna çekiniz ve sistem
otomatik konumdan manuel konuma
geçer.
AracĘn KĘzĘ 10km/saatten az olduĒunda,
gaz pedalĘna 6 saniyeden daKa fazla
süre basarsanĘz veya vites kolunu D
SürüĲ) konumundan manuel moda ve
sonra manuel moddan tekrar D SürüĲ)
konumuna geçirirseniz, sistem manuel
konumdan otomatik konuma geçer.

9LWHVNROXPDQXHOYLWHVPRGXQGDLNHQ
Bir vites yukarĘ veya aĲaĒĘ almak için
direksiyon vites kolunu [] veya [-]
konumuna çekiniz.

i

Bilgilendirme

>@YH>@GLUHNVL\RQYLWHVNROODUÕD\QÕDQGD
oHNLOLUVHYLWHVGH÷LúLPLJHUoHNOHúPH\HELOLU
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9ites kiliGi ayĘrma
)ren pedalĘna basĘlĘyken vites P Park)
konumundan çĘkĘp R Geri) konumuna
geçmiyorsa, frene basmaya devam ediniz
ve devam eden sayfadaki iĲlemleri sĘrasĘyla uygulayĘnĘz:

Park etme
Daima tamamen durunuz ve fren pedalĘna
basmaya devam ediniz. Vites kolunu
P Park) konumuna getiriniz, el frenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O))
konumuna getiriniz. Araçtan çĘkacaĒĘnĘz
zaman anaKtarĘ da yanĘnĘza alĘnĘz.

UYARI

OBC3060003

1. Kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O)) konumuna getiriniz.
2. El frenini çekiniz.
3. Vites kilidi ayĘrma düĒmesine basĘnĘz.
4. Vites kolundaki kilit açma düĒmesine
basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
5. SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz.
Vites kilidi ayĘrma sistemini kullanmanĘz
gerekirse, sistemi derKal bir HYUNDA,
yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

Kontak anaKtarĘ kilitleme sistemi
Yarsa
Vites kolu P Park) konumunda olmadĘĒĘ
sürece kontak anaKtarĘ çĘkartĘlamaz.
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Motor çalĘĲĘrken araçta kaldĘĒĘnĘz
zaman gaz pedalĘna uzun süreli basmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz
sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnabilir ve yangĘn çĘkabilir.
Egzoz gazĘ ve egzoz sistemi çok sĘcaktĘr. Egzoz sistemi parçalarĘndan uzak
durunuz.
AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt veya yaprak gibi
yanĘcĘ maddelerin üzerinde park etmeyiniz. Bunlar ateĲ alabilir ve yangĘna
neden olabilir.

06
Ôyi sürüĲ teknikleri
ś Gaz pedalĘna basĘlĘ durumda iken vites
kolunu P Park) veya N BoĲ) konumundan bir baĲka konuma kesinlikle
getirmeyiniz.
ś Araç Kareket Kalinde iken, vites kolunu
P Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
R Geri) veya D SürüĲ) konumuna geçmeden önce, aracĘn tamamen durduĒundan emin olunuz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N BoĲ)
konumuna getirmeyiniz. Böyle yapmak, motor fren gücünde bir kayba
neden olur ve bir kazaya neden olabilir
ve ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ ileri
yönde sürüĲ için vitesi mutlaka D
SürüĲ) konumuna, geri sürüĲ için ise
vitesi R Geri) konumuna getiriniz ve
Kareket etmeden önce gösterge panelinde yer alan vites konumunu kontrol
ediniz. Seçilen vitesin tersi yönde Kareket ederseniz, motor kapanĘr ve frenleme performansĘnĘn düĲmesi nedeniyle
ciddi bir kaza meydana gelebilir.
frende
tutarak
araç
ś AyaĒĘnĘzĘ
SÜRMEYÔNÔ=. Hafif olsa daKi, sürekli
pedal basĘncĘ frenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna,
fren aĲĘnmasĘna ve fren arĘzasĘna neden
olabilir.
ś Düz vites modunda sürerken, vites
küçültme öncesinde aracĘ yavaĲlatĘnĘz.
Aksi Kalde, eĒer motor devri izin verilen
aralĘĒĘn dĘĲĘnda ise, düĲük vitese geçmeyebilir.
ś AracĘ terk etmeden önce, MUTLAKA el
frenini çekiniz. AracĘn Kareketsiz kalmasĘnĘ saĒlamak için, vites kolunu P Park)
konumuna getirmek yeterli olmaz.
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle frenleme, KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim, çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘflamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

ś En uygun araç performansĘ ve yakĘt
tüketimi, gaz pedalĘna yumuĲak bir
Ĳekilde basĘlarak ve bĘrakĘlarak elde
edilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALA1MA veya ÖLÜM riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz. Bir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri
takmamĘĲ bir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet
kemeri takmĘĲ bir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir.
ś Virajlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz.
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve
keskin dönüĲler gibi ani direksiyon
Kareketleri yapmayĘnĘz.
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini
kaybettiĒinizde devrilme riski büyük
ölçüde artar.
ś Araç Kakimiyetinin kaybĘ ile en çok
araç lastiklerinden biri ya da daKa fazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr.
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda
direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz. Bunun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz.
ś HYU1DAI size belirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir.

i
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)5EN SÔSTEMÔ
Güç yardĘmlĘ frenler
AracĘnĘz, normal kullanĘmda otomatik
olarak ayarlanan güç yardĘmlĘ frenler ile
donatĘlmĘĲtĘr.
SürüĲ sĘrasĘnda, motor çalĘĲmĘyor veya
kapalĘ ise, frenlere saĒlanan güç desteĒi
çalĘĲmaz. AracĘnĘzĘ normalden daKa fazla
bir güç uygulayarak durdurabilirsiniz.
Bununla birlikte duruĲ mesafesi güç
yardĘmlĘ frenlere nazaran daKa uzun olur.
Motor çalĘĲmĘyorken, fren pedalĘna Ker
basĘĲta yedek fren gücü kĘsmen azalĘr.
Güç desteĒi kesintiye uĒradĘĒĘnda fren
pedalĘnĘ pompalamayĘnĘz.
)ren pedalĘnĘ sadece kaygan yollarda
direksiyon Kakimiyetini korumak için
gerekli olduĒunda pompalayĘnĘz.

UYARI
AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AyaĒĘnĘzĘ frende tutarak araç
SÜRMEYÔ1ÔZ. Bu anormal derecede
yüksek fren ĘsĘnmasĘna fren balata ve
disklerinin aĲĘrĘ aĲĘnmasĘna ve artan
durma mesafelerine neden olur.
ś Uzun veya dik bir yokuĲtan inerken
fren pedalĘnĘ aĲĘrĘ kullanmadan KĘzĘnĘzĘ
kontrol etmek için manuel olarak daKa
düĲük bir vitese alĘnĘz. DevamlĘ frene
basmak frenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna
ve fren performansĘnĘn geçici olarak
kaybĘna neden olur.

ś Islak frenler aracĘn emniyetli Ĳekilde
yavaĲlama kabiliyetini azaltĘr ayrĘca frene basĘldĘĒĘnda araç bir yana
çekebilir. Frenlere Kafifçe basmak bu
Ĳekilde bir etkilenme olup olmadĘĒĘnĘ
gösterir. Su içinden geçtikten sonra
daima bu Ĳekilde frenlerinizi test
ediniz. Frenleri kuruturken fren performansĘ normale dönünceye kadar
emniyetli bir KĘzĘ koruyarak frenleri ĘsĘtmak için Kafifçe fren pedalĘna
dokununuz. Fren fonksiyonu düzelene
kadar yüksek KĘzlarda sürüĲten kaçĘnĘnĘz.

Fren diski aĲĘnma göstergesi
)ren balatalarĘ aĲĘndĘĒĘnda ve yeni balatalar gerektiĒinde, ön veya arka frenlerinizden yüksek tonda bir uyarĘ sesi
duyarsĘnĘz. Bu ses gelip gidebilir veya fren
pedalĘna Ker bastĘĒĘnĘzda duyulabilir.
BazĘ sürüĲ ĲartlarĘnda ve iklim koĲullarĘnda,
frene ilk basĘldĘĒĘnda veya Kafifçe
basĘldĘĒĘnda) frenlerin bir cĘyaklama sesi
çĘkartabileceĒini lütfen unutmayĘnĘz. Bu
normaldir ve frenlerinizde bir problem
olduĒunu göstermez.

NOT
PaKalĘ fren tamirlerinden kaçĘnmak
için aĲĘnmĘĲ fren balatalarĘ ile sürmeye
devam etmeyiniz.

i
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Arka kampanalĘ frenler
Arka fren kampanalarĘnda aĲĘnma göstergeleri yoktur. Bu nedenle, bir arka fren
sürtünme sesi duyduĒunuz zaman, arka
fren balatalarĘnĘn kontrolünü yaptĘrĘnĘz.
AyrĘca lastiklerinizi deĒiĲtirir veya lastiklerinizin yerlerini deĒiĲtirirseniz ve ön
frenleri deĒiĲtirirseniz, arka frenlerinizin
kontrolünü yaptĘrĘnĘz.
OGB054007

El freni

BĘrakmak için:
)ren pedalĘna sĘkĘca basĘnĘz.
El freni kolunu Kafifçe yukarĘ çekiniz.
Serbest bĘrakma tuĲuna 1) basarken, el
frenini 2) indiriniz.
EĒer el freni bĘrakĘlamĘyor veya tamamen
serbest kalmĘyorsa, sistemi HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
OGB054006

AracĘ terk etmeden önce, mutlaka el
frenini çekiniz, uygulamak için:
)ren pedalĘna sĘkĘca basĘnĘz.
El freni kolunu mümkün olduĒu kadar
yukarĘ çekiniz.

UYARI
CÔDDÔ YARALA1MA veya ÖLÜM riskini
azaltmak için acil durum dĘĲĘnda araç
Kareket Kalindeyken el frenini çekmeyiniz. Fren sistemine Kasar verebilir ve bir
kazaya sebep olabilirsiniz.

UYARI
AracĘ terk ederken veya park ederken
daima tam olarak durunuz ve fren
pedalĘna basmaya devam ediniz.
Vites kolunu (düz vitesli araçlarda)
araç yokuĲ yukarĘ park edildiyse 1.
vites konumuna araç yokuĲ aĲaĒĘ park
edildiyse R (Geri) vites konumuna veya
(otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araçta) P (Park) konumuna
getiriniz el frenini tam olarak çekiniz ve
kontak anaKtarĘnĘ LOCK OFF konumuna
getiriniz.
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El Ireni uyarĘ ĘĲĘĒĘ
Kontak anaKtarĘnĘ ŕON AÇ,K)Ŗ
konumuna getirerek )ren
UyarĘ ,ĲĘĒĘnĘ kontrol ediniz
motoru çalĘĲtĘrmayĘnĘz).
Bu ĘĲĘk, kontak anaKtarĘ START veya ON
konumundayken el freni çekildiĒinde
yanar.
AracĘ Kareket ettirmeden önce, el freninin
tam bĘrakĘlmĘĲ ve )ren UyarĘ ,ĲĘĒĘnĘn
sönmüĲ olduĒundan emin olunuz.
Motor çalĘĲĘrken el freni indirildiĒinde El
)reni UyarĘ ,ĲĘĒĘ sönmüyorsa, fren sisteminde bir arĘza olabilir. DerKal kontrol
edilmesi gerekir.
Mümkünse, aracĘ derKal durdurunuz. Bu
mümkün deĒilse, aracĘ kullanĘrken çok
dikkatli olunuz ve sürmeye ancak emniyetli bir yere ulaĲĘncaya kadar devam
ediniz.

Kilitlenmeyen Fren Sistemi
(ABS)
UYARI
Kilitlenmeyen Fren Sistemi (ABS) veya
Elektronik Denge Kontrolü (ESC) sistemleri uygun olmayan veya teKlikeli
manevralar nedeniyle ortaya çĘkabilecek kazalarĘ önleyemez. Acil frenleme
sĘrasĘnda araç Kakimiyeti iyileĲtirilmiĲse
de mutlaka önünüzdeki araç ile güvenli
bir mesafe koruyunuz. Zor yol koĲullarĘnda araç KĘzĘ mutlaka düĲürülmelidir.
AĲaĒĘda sĘralanan koĲullarda ABS veya
ESC sistemi olan araçlarĘn duruĲ mesafesi bu sistemlerin olmadĘĒĘ araçlardan
daKa uzun olabilir.
AĲaĒĘdaki koĲullarda aracĘnĘzĘ düĲük
KĘzlarda sürünüz
ś GevĲek zemin çakĘllĘ veya karla kaplĘ
yollarda.
ś Yol yüzeyinin çukurlu ve engebeli
olduĒu yollarda.
ś AracĘnĘzda lastik zinciri takĘlĘ ise.
ABS veya ESC ile donatĘlmĘĲ araçlarda
emniyet özellikleri yüksek KĘzda veya
viraj alĘrken denenmemelidir. Bu sizi ve
diĒer araçlarĘ teKlikeye sokar.
ABS sistemi, frenleme sĘrasĘnda kĘzaklamayĘ önlemeye yardĘm eden elektrik destekli bir sistemdir. ABS sistemi sürücünün
direksiyona Kakim olmasĘna ve aynĘ anda
fren yapmasĘna izin verir.
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ABSŔnin KullanĘmĘ
Acil bir durumda ABSŔden azami faydayĘ
elde etmek için, fren basĘncĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz ve frenleri pompalamaya çalĘĲmayĘnĘz. )ren pedalĘna mümkün olduĒunca sert basĘnĘz.
Tekerlekleri kilitleyecek Ĳartlarda frene
basarsanĘz, frenlerden bir ses duyarsĘnĘz
veya fren pedalĘnda bununla ilgili bir Kis
algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve ABSŔnizin
devrede olduĒunu gösterir.
ABS sistemi, aracĘn durma süresini veya
mesafeyi azaltmaz.
Daima önünüzdeki araçla aranĘzda
emniyetli bir mesafe bulundurunuz.
ABS sistemi, bir virajĘ çok KĘzlĘ almaya
çalĘĲmak veya ani bir Ĳerit deĒiĲikliĒi
yapmak gibi ani yön deĒiĲikliklerinden
kaynaklanan bir kaymayĘ önlemez. Yol
ve Kava ĲartlarĘna göre daima güvenli bir
KĘzda sürünüz.
ABS denge kaybĘnĘ önleyemez. Sert fren
yaparken, direksiyonu daima dikkatli
kullanĘnĘz. Direksiyon simidinin Ĳiddetli
ve sert Kareketi, aracĘnĘzĘn karĲĘdan gelen
trafiĒe doĒru yön deĒiĲtirmesine veya
yolun dĘĲĘna çĘkmasĘna neden olabilir.
GevĲek ve düz olmayan yol zeminlerinde
ABSŔnin çalĘĲmasĘ, normal fren sistemine
saKip araçlara göre daKa uzun bir
mesafede durmaya sebep olabilir.
), kontak ON duruABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ
muna getirildikten sonra birkaç saniye
boyunca yanar. Bu sürede, ABS kendi
kendisini kontrol eder ve Ker Ĳey normalse ĘĲĘk söner. ,ĲĘk sönmüyorsa, ABSŔnizde
bir sorun olabilir. Mümkün olduĒu kadar
çabuk HYUNDA, yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

UYARI
EĒer ABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ (
) yanĘyor ve
sönmüyorsa ABSŔde bir sorun olabilir.
Fren gücünüz normal çalĘĲĘr. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
mümkün olduĒu kadar çabuk HYU1DAI
yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

NOT
ÇekiĲin iyi olmadĘĒĘ örneĒin buzlanmĘĲ bir yolda sürerken ve devamlĘ fren
yaparken ABS sürekli olarak devrede
) yanabikalabilir ve ABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ (
lir. AracĘnĘzĘ güvenli bir yere çekip motoru kapatĘnĘz.
Motoru yeniden çalĘĲtĘrĘnĘz. EĒer ABS
uyarĘ ĘĲĘĒĘ sönmüĲse ABS sisteminiz
normaldir.
Aksi Kalde ABS sisteminizde bir sorun
olabilir. Mümkün olduĒu kadar çabuk
HYU1DAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.

i
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Elektronik Denge Kontrolü (ESC)

ES&Ŕnin çalĘĲmasĘ
(6&21GXUXPX
Kontak ON konumuna getirildiĒinde, ESC
ve ESC O)) gösterge ĘĲĘklarĘ yaklaĲĘk üç
saniye süresince yanar. Her iki ĘĲĘk da
söndükten sonra ESC devreye girer.

dDOÕúÕUNHQ
ESC devredeyken, ESC gösterge lambasĘ yanĘp söner:
OBC3060007

Elektronik Denge Kontrolü ESC) viraj
alma manevralarĘ esnasĘnda aracĘ dengelemeye yardĘmcĘ olur.
ESC direksiyonu nereye kĘrdĘĒĘnĘzĘ ve aracĘn gerçekte nereye gittiĒini kontrol eder.
ESC sistemi, aracĘn frenlerinden KerKangi
birine frenleme basĘncĘ uygular ve sürücünün aracĘ istenen durumda tutmasĘna
yardĘm etmek için, motor yönetim sistemine müdaKale eder. Güvenli sürüĲ
uygulamalarĘnĘn ikamesi deĒildir. HĘzĘnĘzĘ
ve sürüĲünüzü daima yol koĲullarĘna göre
ayarlayĘnĘz.

UYARI
Virajlarda asla yol ĲartlarĘna göre çok
KĘzlĘ sürmeyiniz ve acele etmeyiniz. ESC
sistemi kazalarĘ önleyemez.
DönüĲlerde aĲĘrĘ KĘz ani manevralar ve
Ęslak zeminlerde kayma ciddi kazalarla
sonuçlanabilir.
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ś Tekerlekleri kilitleyecek Ĳartlarda frene
basarsanĘz, frenlerden bir ses duyarsĘnĘz
veya fren pedalĘnda bununla ilgili bir Kis
algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve ESCŔnizin
devrede olduĒunu gösterir.
ś ESC sistemi devreye girdiĒinde, motor,
gaz pedalĘna normal koĲullardaki gibi
tepki vermeyebilir.
ś ESC devrede olduĒunda, HĘz Sabitleyici
Kontrol Sistemi kullanĘmda ise, HĘz
Sabitleyici Kontrol sistemi otomatik
olarak devreden çĘkar. HĘz Sabitleyici
Kontrol Sistemi, yol koĲullarĘ izin verdiĒi
zaman tekrar devreye sokulabilir. .
bölümdeki ŕHĘz Sabitleyici Kontrol
Sistemi konusuna bakĘnĘz varsa).
ś Çamurlu yoldan çĘkarken veya kaygan
bir yolda sürerken, gaz pedalĘna fazla
basĘlmasĘ bile, motor devrini dev/dak)
arttĘrmayabilir. Bu da aracĘn çekiĲini ve
dengesini saĒlamak içindir ve bir sorun
olduĒunu göstermez.

06
(6&2))GXUXPX
ESC çalĘĲmasĘnĘ iptal etmek
için :

ś Durum 1
ESC O)) düĒmesine kĘsa basĘnĘz. ESC
O)) gösterge lambasĘ yanar ve/veya
œÇekiĲ Kontrolü devre dĘĲĘŔ mesajĘ görüntülenir ve uyarĘ alarmĘ çalar. Bu durumda
ESC nin çekiĲ kontrolü fonksiyonu motor
kontrolü) devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr, fakat ESC nin
fren kontrolü fonksiyonu frenleme kontrolü) çalĘĲmaya devam eder.
ś Durum 2
ESC O)) düĒmesine 3 saniyeden daKa
fazla süre boyunca basĘlĘ tutunuz. ESC
O)) gösterge lambasĘ ve œÇekiĲ Kontrolü
ESC devre dĘĲĘŔ yazĘsĘ yanar ve bir uyarĘ
zili çalar. Bu durumda Kem ESC nin çekiĲ
kontrolü fonksiyonu motor kontrolü)
Kem de ESC nin fren kontrolü fonksiyonu
frenleme kontrolü) devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr.
ESC kapalĘyken kontak LOCK/O))
konumuna getirilirse, ESC kapalĘ kalĘr.
Araç yeniden çalĘĲtĘrĘlĘnca, ESC otomatik
olarak yeniden açĘlĘr.

*österge ĘĲĘklarĘ
 ESC göstergesi lamEasĘ \anĘp söner

OTD059012

 ESC OFF gösterge lamEasĘ \anar

OTD059013

Kontak ON konumunda iken, ESC gösterge lambasĘ yanar ve sonra, ESC sistemi
normal çalĘĲĘyorsa söner.
ESC devredeyken, ESC gösterge lambasĘ
yanĘp söner.
ESC gösterge lambasĘ sönmüyorsa, aracĘnĘzda ESC sistemi ile ilgili bir arĘza olabilir.
Bu uyarĘ ĘĲĘĒĘ yandĘĒĘ zaman, aracĘnĘzĘ Kiç
vakit kaybetmeden en yakĘn HYUNDA,
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
ESC sistemi düĒme ile kapatĘlĘrsa, ESC
O)) gösterge lambasĘ yanar.

UYARI
ESC yanĘp söndüĒü zaman bu ESC
sisteminin devrede olduĒunu gösterir
YavaĲ sürünüz ve asla KĘzlanmaya çalĘĲmayĘnĘz. ESC gösterge lambasĘ yanĘp
sönerken ESC OFF düĒmesine ASLA
basmayĘnĘz. Aksi takdirde aracĘn kontrolünü bir kaza ile sonuçlanacak Ĳekilde
kaybedebilirsiniz.

NOT
AynĘ anda deĒiĲik lastiklerle veya farklĘ
ebatlarda jantlar ile aracĘn sürülmesi
ESC sisteminde arĘzaya neden olabilir.
Lastikleri deĒiĲtirmeden önce dört
lastiĒin ve jantĘn Kepsinin aynĘ boyutta
olmasĘna dikkat ediniz. AracĘnĘzĘ asla
farklĘ boyutlarda jant ve lastik takĘlmĘĲ
Kalde kullanmayĘnĘz.
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ES& O)) KA3A/, iken kullanĘm
6UHUNHQ
ESC KAPAL, konumunu sadece, kara
veya çamura gömülmüĲ bir araçta çekiĲ
kuvvetini saĒlamak için ESC çalĘĲmasĘnĘ
geçici olarak durdurarak, aracĘn serbest
duruma gelmesine yardĘm etmek üzere
kĘsa süreli olarak kullanabilirsiniz.
SürüĲ esnasĘnda ESCŔyi kapatmak için,
düz bir yol zeminindeyken ESC O))
tuĲuna basĘnĘz.

NOT
ìanzĘman KasarĘnĘ önlemek için
ś ESC ABS ve el freni uyarĘ ĘĲĘklarĘ
gösterilirken bir akstaki lastiklerin
aĲĘrĘ kaymasĘna izin vermeyiniz. Bu
konudaki onarĘmlar araç garantisini
kapsamaz. Motor gücünü azaltĘnĘz
ve bu ĘĲĘklar yanarken lastikleri aĲĘrĘ
olarak kaydĘrmayĘnĘz.
ś Araç bir dinamometre üzerinde
çalĘĲĘrken ESCŔnin kapalĘ olduĒundan
emin olunuz (ESC OFF ĘĲĘĒĘ yanar).

i

Bilgilendirme

(6& 2)) ÕúÕ÷ÕQÕQ NDSDQPDVÕ $%6 YH\D
VWDQGDUW IUHQ VLVWHPLQLQ oDOÕúPDVÕQÕ HWNL
OHPH]
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Araç Denge Yönetimi (VSM)
Araç Denge Yönetimi VSM), Elektronik
Denge Kontrolü nün ESC) bir iĲlevidir.
Araç Denge Yönetimi VSM), dört lastikteki çekiĲ/KĘzlarĘn aniden dengesiz Kale
geldiĒi durumda Ęslak, kaygan ve bozuk
yollarda aniden KĘzlanĘldĘĒĘnda veya frenlendiĒinde, aracĘn dengede durmasĘna
yardĘm eder.

UYARI
Araç Denge Yönetimini (VSM) kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AracĘn KĘzĘnĘ ve öndeki araç ile olan
mesafeyi DAÔMA kontrol ediniz. VSM
güvenli sürüĲ uygulamalarĘnĘn ikamesi
deĒildir.
ś Yol ĲartlarĘna göre asla çok KĘzlĘ sürmeyiniz. VSM sistemi kazalarĘ önleyemez. Kötü Kavada kaygan ve asfaltlanmamĘĲ yolda aĲĘrĘ KĘz ciddi bir kaza
ile sonuçlanabilir.

06
9SM nin çalĘĲmasĘ
dDOÕúÕUNHQ
ESCŔyi çalĘĲtĘracak Ĳartlarda frene basarsanĘz, frenlerden bir ses duyarsĘnĘz veya
fren pedalĘnda bununla ilgili bir Kis algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve VSMŔnizin devrede olduĒunu gösterir.

i

Bilgilendirme

960 DúD÷ÕGDNL GXUXPODUGD G]JQ
oDOÕúPD]
 (÷LPOL \D GD \RNXú WDU]Õ EDQNHW \ROGD
VUú
 *HUL\HVUúGXUXPXQGD
 (6&2))J|VWHUJHODPEDVÕ\DQÕ\RUNHQ
 (36 (OHNWULN 'HVWHNOL 'LUHNVL\RQ 
 \DQÕ\RUNHQ \D
VLVWHPL X\DUÕ ÕúÕ÷Õ
GD\DQÕSV|Q\RUNHQ

UYARI
ESC gösterge lambasĘ (
) veya EPS
) yanĘk kalĘyor ve
uyarĘ lambasĘ (
yanĘp sönüyorsa aracĘnĘzĘn VSM sistemi
ile ilgili bir arĘzasĘ olabilir. Bu uyarĘ
ĘĲĘĒĘ yandĘĒĘ zaman aracĘnĘzĘ Kiç vakit
kaybetmeden en yakĘn HYU1DAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
AynĘ anda deĒiĲik lastiklerle veya farklĘ
ebatlarda jantlar ile aracĘn sürülmesi
ESC sisteminde arĘzaya neden olabilir.
Lastikleri deĒiĲtirmeden önce dört
lastiĒin ve jantĘn Kepsinin aynĘ boyutta
olmasĘna dikkat ediniz. AracĘnĘzĘ asla
farklĘ boyutlarda jant ve lastik takĘlmĘĲ
Kalde kullanmayĘnĘz.
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YokuĲ KalkĘĲ Destek Sistemi
(HAC)
YokuĲ KalkĘĲ Destek sistemi HAC), yokuĲ
yukarĘ duran bir aracĘn Kareketlenmesi
sĘrasĘnda aracĘn geri kaymasĘnĘ önlemeye
yardĘmcĘ olur. )renler sistem tarafĘndan
otomatik olarak yaklaĲĘk 2 saniye çalĘĲtĘrĘlĘr ve gaz pedalĘna basĘldĘĒĘnda veya 2
saniye sonra fren serbest duruma gelir.

UYARI
YokuĲ yukarĘ motor çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda
daima gaz pedalĘna basmaya KazĘr olunuz. HAC sistemi (kalkĘĲ yardĘmĘ) sadece
yaklaĲĘk 2 saniye devreye girer.

i

Bilgilendirme

 9LWHV NROX 1 %Rú  NRQXPXQGD\NHQ
+$&oDOÕúPD]
 +$&(6& (OHNWURQLN'HQJH.RQWURO 
NDSDOÕ ROVD ELOH GHYUH\H JLUHU $QFDN
(6& QRUPDO oDOÕúPDGÕ÷ÕQGD GHYUH\H
JLUPH]

Acil Durum Fren Sinyali (ESS)
Acil Durum )ren Sinyal sistemi, aniden ve
kuvvetlice frene basĘlĘrsa, stop lambasĘnĘ
yakĘp söndürerek arkadaki sürücüyü
uyarĘr.
AĲaĒĘdaki koĲullardan biri yerine getirildiĒinde, sistem devreye girer:
ś Araç aniden durursa
YavaĲlamanĘn 7 m/s2 düzeyini geçmesi
veya ABS nin devreye girmesi)
ś AracĘn KĘzĘ 55 km/saati aĲarsa.
ś Dörtlü flaĲör sisteminin kapatĘlmasĘ
AĲaĒĘdaki koĲullarĘn yerine gelmesi durumunda, stop lambalarĘnĘ yakĘp söndürdükten sonra dörtlü flaĲör otomatik olarak yanĘp söner:
ś SürüĲ KĘzĘ, 40 km/sa. altĘnda iken
ś Ani frenleme durumunun sona ermesi
AracĘn KĘzĘnĘn 4 m/s2 düzeyinin altĘna
düĲmesi veya ABS nin devre dĘĲĘ
kalmasĘ)
Dörtlü flaĲör kapanĘr:
ś Araç belirli bir süre düĲük KĘzda seyrettiĒi zaman.
Sürücü, flaĲörleri, dörtlü flaĲör düĒmesine basarak da kapatabilir.

DÔKKAT
Dörtlü flaĲörler zaten yanĘyorsa Acil
Durma Sinyal sistemi (ESS) çalĘĲmaz.
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06
Çoklu ÇarpĘĲma Önleme Freni
(MCB)
Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni, Kava yastĘĒĘnĘn açĘldĘĒĘ kazalarda freni otomatik
kontrol ederek daKa fazla kazanĘn meydana gelme riskini azaltĘr.

Sistemin çalĘĲmasĘ
ś Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni, Kava
yastĘĒĘnĘn açĘldĘĒĘ andan itibaren, fren
pedalĘna ve gaz pedalĘna basma Ĳiddetini kĘsa bir süre takip eder. AĲaĒĘdaki
koĲullardan biri yerine geldiĒinde, sistem devreye girer:
- ÇarpĘĲma sĘrasĘnda araç KĘzĘnĘn 180
km/saat düzeyinin altĘnda olmasĘ.
- )ren pedalĘna ve gaz pedalĘna sert
basĘlmasĘ.
ś Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni devredeyken sürücü fren pedalĘna belirli bir
düzeyin üstünde bastĘĒĘnda, frenleme
gücü, Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni
sisteminin otomatik frenlemesinden
öncelikli Kale gelir. Ancak, sürücünün
ayaĒĘnĘ fren pedalĘndan çekmesi durumunda, Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni
sistemi otomatik frenlemeyi sürdürür.

Sistem kapalĘ
Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni, aĲaĒĘdaki
durumlarda devre dĘĲĘ kalĘr:
- Gaz pedalĘna belirli bir düzeyin üstünde
basĘlmasĘ.
- AracĘn durmasĘ.
- ESC Elektronik Denge Kontrolü) arĘzasĘ
olmasĘ veya sistemin normal çalĘĲmamasĘ.
- Çoklu ÇarpĘĲma Önleme )reni sisteminin freni otomatik olarak yönetmeye
baĲlamasĘnĘn üstünden on saniye geçmesi.

UYARI
ś Çoklu ÇarpĘĲma Önleme Freni bir çarpĘĲmanĘn ardĘndan aracĘn KĘzĘnĘ azaltsa da ikinci bir çarpĘĲmayĘ önlemez.
BaĲka teKlikeli durumlardan kaçĘnmak için gaz pedalĘna basarak çarpĘĲma bölgesinden uzaklaĲabilirsiniz.
ś Çoklu ÇarpĘĲma Önleme Freni aracĘ
durdurduktan sonra sistem frenleri
yönetmeyi bĘrakĘr. Sürücünün baĲka
kazalarĘ önlemek için duruma göre
fren veya gaz pedalĘna basmasĘ
gerekir.
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Ôyi Frenleme Önerileri
UYARI
AracĘ terk ederken veya park ederken
daima tam olarak durunuz ve fren
pedalĘna basmaya devam ediniz. Vites
kolunu (düz ĲanzĘmanlĘ araçta) 1 inci
vites konumuna veya (otomatikçift
kavramalĘ ĲanzĘmana saKip araçta) 1
(BoĲ) konumuna getiriniz el frenini
tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCKOFF konumuna getiriniz.
El freni kullanĘlmadan veya tam olarak
çekilmeden park edilmiĲ araçlar kayabilir ve sürücünün ve baĲkalarĘnĘn yaralanmasĘna sebep olabilir. AracĘ terk etmeden önce MUTLAKA el frenini çekiniz.

6-44

,slak frenler teKlike yaratabilir EĒer araç
su birikintisinden geçerse veya yĘkanĘrsa,
frenler Ęslanabilir.
)renler Ęslak olduĒunda, Ker zamanki
kadar çabuk durmaz. ,slanmĘĲ frenler aracĘn bir tarafa çekmesine neden olabilir.
)renleri kurutmak için, frenleme Kareketi
normal seviyeye gelene kadar bir kaç
kere frenlere basĘnĘz. )renleme performansĘ normal seviyeye gelmiyorsa, aracĘ
en kĘsa zamanda durdurmanĘzĘ ve kontrol
için HYUNDA, yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.
AyaĒĘnĘzĘ frende tutarak araç SÜRMEYÔNÔ=.
Hafif olsa daKi, sabit pedal basĘncĘ frenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna, fren aĲĘnmasĘna ve
muKtemelen fren arĘzasĘna neden olabilir.
SürüĲ sĘrasĘnda bir lastik patlarsa, Kafifçe
frene basĘnĘz ve yavaĲlarken aracĘ düz
konumda tutunuz. Yeterince yavaĲladĘktan sonra, aracĘnĘzĘ yol kenarĘna çekerek
güvenli bir yerde durunuz.
AracĘn ileri doĒru kaymasĘnĘ önlemek
üzere araç durdurulduĒunda, ayaĒĘnĘzĘ
fren pedalĘnda kuvvetlice tutunuz.

06
5ÖLANTÔ'E 'U5KALK SÔSTEMÔ ǣIS*Ǥ ǣVA5SAǤ
AracĘnĘzda, motoru otomatik olarak durdurup yeniden çalĘĲtĘrarak yakĘt tüketimini azaltan ,SG sistemi mevcut olabilir.
ÇalĘĲtĘrma koĲullarĘ oluĲur oluĲmaz motor
otomatik olarak çalĘĲĘr.

ISG sistemini devreden
çĘkarmak
 A Tipi

NOT
Motor ISG sistemi tarafĘndan otomatik
çalĘĲtĘĒĘnda bazĘ uyarĘ lambalarĘ (ABS
ESC ESC OFF EPS veya El freni uyarĘ
lambasĘ) birkaç saniye için yanabilir. Bu
durum düĲük akü voltajĘ nedeniyle olur.
Sisteminizde arĘza olduĒu anlamĘna
gelmez.

OBC3060008

 B Tipi

ISG sistemini etkinleĲtirmek için
EtkinleĲme için ön Ĳart
,SG sistemi aĲaĒĘdaki koĲullarda çalĘĲĘr.
ś Sürücünün emniyet kemeri takĘldĘĒĘnda.
ś Sürücü kapĘsĘ ve kaput kapalĘ.
ś )ren vakum basĘncĘ yeterli.
ś Akü sensörü devreye girdiĒinde ve akü
yeterli Ĳarja saKip olduĒunda
ś DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ çok düĲük ya da çok
yüksek deĒil
ś Araç sabit bir KĘzĘn üzerinde sürülüyor
ve durduruluyor
ś Klima kontrol sistemi istenen koĲullarĘ
saĒlĘyor
ś Araç yeterince ĘsĘnmĘĲ.
ś EĒim kademeli
ś Direksiyon 180 dereceden daKa az
döndürülüyor ve ardĘndan araç duruyor

OBC3060012

,SG sistemini devreden çĘkartmak isterseniz, ,SG O)) düĒmesine basĘnĘz.
,SG O)) düĒmesindeki ĘĲĘk yanar.
,SG O)) düĒmesine tekrar basarsanĘz,
sistem devreye girer ve ,SG O)) düĒmesindeki lamba söner.
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Otomatik 'uruĲ

0RWRUXU|ODQWLGXUXúPRGXQGDGXU
GXUPDNLoLQ 90+(9LoLQ
Düz ìanzĘmanAkĘllĘ Düz ìanzĘman
Düz ĲanzĘmanlĘ veya akĘllĘ düz ĲanzĘmanlĘ
MHEV de üç tür rölanti duruĲu vardĘr.

OBC3060009

0RWRUXU|ODQWLGXUXúPRGXQGDGXU
GXUPDNLoLQ 90+(9KDULo
Düz ìanzĘmanAkĘllĘ Düz ìanzĘman
1. Araç KĘzĘnĘ 5 km/saat seviyesinden
daKa aĲaĒĘ düĲürünüz.
2. Vitesi N BoĲ) konumuna getiriniz.
3. Debriyaj pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
Otomatik ĲanzĘman
Çift kavramalĘ ĲanzĘman
1. Araç KĘzĘnĘ 0 km/saat e düĲürünüz.
2. )ren pedalĘna basĘnĘz.
Motor durur ve gösterge panelindeki
) göstergesi yanar.
AUTO STOP

NOT
ś Düz ĲanzĘmanlĘ veya akĘllĘ düz ĲanzĘmanlĘ bir aracĘn son rölanti duruĲunun
ardĘndan en az 8 kmsaat KĘza otomatik ĲanzĘmanlĘ veya çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ bir aracĘn ise son rölanti
duruĲunun ardĘndan en az 5 kmsaat
KĘza ulaĲmasĘ gerekir.
ś Emniyet kemerini çĘkarĘr veya sürücü
kapĘsĘnĘ (veya motor kaputunu) açarsanĘz ISG sistemi devre dĘĲĘ kalĘr.
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- Normal Rölanti DuruĲu
ś Araç KĘzĘnĘ 7 km/saat seviyesinden
daKa aĲaĒĘ düĲürünüz.
ś Vitesi N BoĲ) konumuna getiriniz.
ś Debriyaj pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
- Uzun Rölanti DuruĲu
ś )ren pedalĘna basĘldĘĒĘnda.
ś Debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
- Süzülme Modunda
Debriyaj pedalĘna ve fren pedalĘna yaklaĲĘk
olarak aynĘ zamanda bastĘĒĘnĘzda, motoru
kapalĘ tutarak süzülme modundan durma
moduna geçebilirsiniz.

NOT
1. Son vites konumunun 1. vites olmasĘ
durumunda ISG DuruĲu devreye
girmez.
2. Düz ĲanzĘmanlĘ veya akĘllĘ düz ĲanzĘmanlĘ bir aracĘn son rölanti duruĲunun ardĘndan en az 8 kmsaat KĘza
ulaĲmasĘ gerekir.
3. ISG STOP sĘrasĘnda vitesi 1 (BoĲ)
konumuna geçirip debriyaj pedalĘna
bastĘĒĘnĘzda ISG DuruĲ durumu
DuruĲ olarak kalĘr.
4. Uzun Rölanti DuruĲu Ker bir vites
konumunda gerekli KĘza ulaĲĘlmasĘ
durumunda  kmsaat üstü KĘzlarda
devreye girer. (ÖrneĒin Uzun Rölanti
DuruĲu 3. viteste 4 kmsaat KĘzda
daKi devreye girer.)
5. Emniyet kemerini çĘkarĘr veya sürücü
kapĘsĘnĘ (veya motor kaputunu) açarsanĘz ISG sistemi devre dĘĲĘ kalĘr.

06
Otomatik ĲanzĘman
Çift kavramalĘ ĲanzĘman
- Normal Rölanti DuruĲu
ś Araç KĘzĘnĘ 0 km/saat e düĲürünüz.
ś )ren pedalĘna basĘnĘz.
- Uzun Rölanti DuruĲu
ś Araç KĘzĘnĘ 25 km/saat seviyesinden
daKa aĲaĒĘ düĲürünüz.
ś )ren pedalĘna basĘnĘz.
- Süzülme Modunda
40 km/saat altĘ KĘzlarda fren pedalĘna
bastĘĒĘnĘzda, motoru kapalĘ tutarak süzülme modundan durma moduna geçebilirsiniz.

NOT
Otomatik ĲanzĘmanlĘ veya çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ bir aracĘn Uzun Rölanti
DuruĲu için son rölanti duruĲunun
ardĘndan en az 3 kmsaat KĘza 1ormal
Rölanti DuruĲu için ise son rölanti
duruĲunun ardĘndan 5 kmsaat KĘza
ulaĲmasĘ gerekir.
- Araç dururken otomatik durma
modunda emniyet kemerini çĘkarĘr veya sürücü kapĘsĘnĘ (veya motor
kaputunu) açarsanĘz ISG sistemi
devre dĘĲĘ kalĘr.

Otomatik çalĘĲma
Motoru rölanti duruĲ modundan tekrar
çalĘĲtĘrmak için 48V MHEV Kariç)
Düz ìanzĘmanlĘ/AkĘllĘ Düz ìanzĘmanlĘ
Araçlar
Düz ĲanzĘmanlĘ veya akĘllĘ düz ĲanzĘmanlĘ
araçlarda iki tür yeniden çalĘĲtĘrma vardĘr.
- Normal yeniden çalĘĲtĘrma
Vites N BoĲ) konumundayken debriyaj
pedalĘna basĘn.
- Geç yeniden çalĘĲtĘrma varsa)
1. Debriyaj pedalĘna basĘnĘz
2. AracĘ vitese geçiriniz
3. )ren pedalĘna basĘnĘz.

NOT
1. Geç yeniden çalĘĲtĘrma fonksiyonu
ancak aracĘn düz bir zeminde ve sabit
olmasĘ durumunda devreye girer.
2. Fren pedalĘna basĘlmadĘĒĘ veya aracĘn zaten viteste olduĒu durumlarda motoru çalĘĲtĘrmak için güvenlik
amacĘyla önce fren pedalĘna ve ardĘndan debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
3. Fren pedalĘna basĘlarak araç Kareketsiz Kaldeyken motoru çalĘĲtĘrmak
için (yalnĘzca Geç Yeniden ÇalĘĲtĘrma
durumunda)
ś AyaĒĘnĘzĘ debriyaj pedalĘna basĘp
çekiniz
ś Debriyaj pedalĘna Kemen tekrar
basĘnĘz
4. Motorun bayĘlĘp durmasĘnĘn ardĘndan
aĲaĒĘdaki iĲlemleri yaparsanĘz motor
çalĘĲacaktĘr.
ś Motor tamamen durduktan sonra
debriyaj pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
ś Debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
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Otomatik ĲanzĘman
Çift kavramalĘ ĲanzĘman
- )ren pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz
Motor çalĘĲĘr ve gösterge panelindeki
) göstergesi söner.
AUTO STOP

0RWRUXU|ODQWLGXUXúPRGXQGDQWHN
UDUoDOÕúWÕUPDNLoLQ 90+(9LoLQ
Düz ìanzĘmanAkĘllĘ Düz ìanzĘman
- Araç tamamen durmadan önce
Debriyaj pedalĘna basmĘyorsanĘz, debriyaj
pedalĘna basĘnĘz.
Debriyaj pedalĘna basĘyorsanĘz, fren
pedalĘndan ayaĒĘnĘzĘ çekiniz veya vitesi
N BoĲ) konumundan baĲka bir konuma
geçiriniz.
- Araç tamamen durduktan sonra
ś Debriyaj pedalĘna basĘyorsanĘz, fren
pedalĘndan ayaĒĘnĘzĘ çekiniz veya vitesi
N BoĲ) konumundan çĘkarĘnĘz.
ś Debriyaj pedalĘna basmĘyorsanĘz,
motor GEÇ Yeniden ÇalĘĲtĘrma iĲlem
sĘrasĘna göre yeniden çalĘĲtĘrĘlacaktĘr.
1) Debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
2) AracĘ vitese geçiriniz.
3) YalnĘzca fren pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.

NOT
1. Geç yeniden çalĘĲtĘrma fonksiyonu
ancak aracĘn düz bir zeminde ve sabit
olmasĘ durumunda devreye girer.
2. Fren pedalĘna basĘlmadĘĒĘ veya aracĘn zaten viteste olduĒu durumlarda motoru çalĘĲtĘrmak için güvenlik
amacĘyla önce fren pedalĘna ve ardĘndan debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
3. Fren pedalĘna basĘlarak araç Kareketsiz Kaldeyken motoru çalĘĲtĘrmak
için (yalnĘzca Geç Yeniden ÇalĘĲtĘrma
durumunda)
ś AyaĒĘnĘzĘ debriyaj pedalĘna basĘp
çekiniz.
ś Debriyaj pedalĘna Kemen tekrar
basĘnĘz.
4. Motorun bayĘlĘp durmasĘnĘn ardĘndan
aĲaĒĘdaki iĲlemleri yaparsanĘz motor
çalĘĲacaktĘr.
ś Motor tamamen durduktan sonra
debriyaj pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
ś Debriyaj pedalĘna basĘnĘz.
5. ISG DuruĲu devreye girdikten sonra
aracĘn yavaĲlamak yerine KĘzlanmasĘ
durumunda motor otomatik olarak
yeniden çalĘĲabilir.
Otomatik ĲanzĘman
Çift kavramalĘ ĲanzĘman
)ren pedalĘna basĘnĘz.

NOT
ISG DuruĲu devreye girdikten sonra
aracĘn yavaĲlamak yerine KĘzlanmasĘ
durumunda motor otomatik olarak
yeniden çalĘĲabilir.
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06
ISG Sistemi ÇalĘĲma KoĲulu
AĲaĒĘdaki durumlar oluĲtuĒunda ,SG
sistemi çalĘĲĘr:
ś Sürücünün emniyet kemeri takĘldĘĒĘnda.
ś Sürücü kapĘsĘ ve kaput kapalĘ.
ś )ren vakum basĘncĘ yeterli.
ś Akü sensörü devreye girdiĒinde ve akü
yeterli Ĳarja saKip olduĒunda.
ś DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ çok düĲük ya da çok
yüksek deĒil.
ś Araç sabit bir KĘzĘn üzerinde sürülüyor
ve durduruluyor.
ś Klima kontrol sistemi istenen koĲullarĘ
saĒlĘyor.
ś Araç yeterince ĘsĘnmĘĲ.
ś AracĘn dik bir yokuĲta olmamasĘ Düz
ìanzĘman dĘĲĘnda).
ś Direksiyon simidinin yüksek bir açĘda
olmamasĘ.
ś AracĘn yüksek bir rakĘmda olmamasĘ.
ś Ön cam buz çözücünün kapalĘ olmasĘ.
ś Manuel vites modunu seçmemiĲ olmanĘz Düz ìanzĘman dĘĲĘnda).
ś Vites R Geri) konumuna alĘndĘktan
sonra yeterli sürenin geçmesi.

$\UÕFDDúD÷ÕGDNLROD\ODUGDQELULVL
PH\GDQDJHOLUVHPRWRUVUFQQ
KHUKDQJLELUKDUHNHWLROPDNVÕ]ÕQRWR
PDWLNRODUDNWHNUDUoDOÕúÕU
ś )ren vakum basĘncĘ düĲerse.
ś Motorun kapalĘ olacaĒĘ maksimum
süreyi geçmeniz.
ś )an en yüksek KĘza ayarlanmĘĲ olarak
klima AÇ,K durumdadĘr.
ś KlimanĘn açĘk olmasĘ durumunda
camlar buĒulanabilir.
ś Akünün optimum çalĘĲma koĲullarĘnda
olmamasĘ.
ś Klima kontrol sisteminin soĒutma ve
ĘsĘtma performansĘ tatminkar deĒil.
ś Motorun otomatik olarak durdurulmasĘ
Kalinde ,SG O)) düĒmesine bastĘĒĘnĘzda
Düz ìanzĘman dĘĲĘnda).
ś AracĘnĘz tamamen durduktan sonra
Kareket ettiĒinde.
ś Gaz pedalĘna ve fren pedalĘna aynĘ anda
bastĘĒĘnĘzda Düz ìanzĘman dĘĲĘnda).
ś Sürücü emniyet kemerinin çĘkarĘlmasĘ
veya sürücü kapĘsĘ aralĘk olduĒunda
Düz ìanzĘman dĘĲĘnda).
Gösterge panelindeki yeĲil AUTO STOP
) göstergesi 5 saniye yanĘp söner.

NOT
ś ISG sistemi bu çalĘĲma koĲuluna
uymazsa ISG sistemi devreden çĘkar.
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 A Tipi

ISG Göstergesi
Gösterge panelinde, ,SG Sisteminin
durumunu gösteren bir lamba vardĘr.
EĒer aracĘnĘz denetimli gösterge paneli
ile donatĘlmĘĲ ise, bu not LCD ekranda
görüntülenecektir.

OBC3060008

 B Tipi

OBC3060009

,SG O)) düĒmesinin üzerindeki ĘĲĘĒĘn
sürekli yanmasĘ motorun manuel olarak
yeniden çalĘĲtĘrĘlmasĘnĘ gerekli kĘlabilir.
AracĘnĘzda süpervizyon gösterge paneli
varsa uyarĘ mesajĘ sürekli olarak görünecektir.

OBC3060012

OBC3070134TU/OBC3070135TU

Motor otomatik durdurulduĒunda, fren
pedalĘna basmadan vites kolunun N
boĲ) konumundan D sürüĲ) konumuna,
manuel moda veya R geri) konumuna
getirilmesi durumunda, motor çalĘĲmaz.
Bu durumda fren pedalĘna bastĘĒĘnĘz
takdirde, motor yeniden çalĘĲtĘrĘlĘr.
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06
Normal Düz ìanzĘmanlĘ araçlarĘn motoru MHEV olmayan veya Geç Yeniden
ÇalĘĲtĘrma fonksiyonuna saKip olmayan)
ancak boĲ viteste yeniden çalĘĲtĘrĘlabilir.
Debriyaj pedalĘna sonuna kadar basmadan aracĘ bir vitese geçirmeniz durumunda, bip sesiyle birlikte bir uyarĘ gösterilir.
Motoru yeniden çalĘĲtĘrmak için vitesi BoĲ
konumuna getirmeniz gerekir.
YanlĘĲlĘkla motorun durdurulmasĘ veya
aracĘn Kareket etmesi durumunda, araç
vitesteyse ve debriyaj pedalĘna basĘlmamĘĲsa, sistemde aĲaĒĘdaki uyarĘ mesajĘ
görüntülenir. Bu kez, sürücünün debriyaj
pedalĘna sonuna kadar basmasĘ durumunda, motor otomatik olarak yeniden
çalĘĲtĘrĘlĘr YalnĘzca MHEV dĘĲĘnda Geç
Yeniden ÇalĘĲtĘrma fonksiyonu olan ,SG
sisteminde).

ISG arĘzasĘ
Sistem aĲaĒĘdaki durumlarda düzgün
çalĘĲmayabilir:

OBC3060009

,SG ile ilgili sensörlerin veya sistemin
KatasĘ meydana gelir.
Gösterge panelindeki sarĘ AUTO STOP
) göstergesi 5 saniye yanĘp söndükten
sonra yanĘk olarak kalĘr ve ,SG O))
düĒmesindeki ĘĲĘk yanar.

NOT

OBC3050130TU

ś ISG OFF düĒmesine basĘldĘktan sonra
ISG OFF düĒmesi ĘĲĘĒĘnĘn sönmemesi veya ISG sisteminin sürekli olarak doĒru bir biçimde çalĘĲmamasĘ
durumunda aracĘnĘzĘ en kĘsa sürede
kontrol için profesyonel bir servise
götürünüz. HYU1DAI yetkili servisine
danĘĲmanĘzĘ öneririz.
ś ISG KAPALI düĒme lambasĘ yandĘĒĘnda aracĘnĘzĘ azami 2 saatten fazla yaklaĲĘk 8 kmsaatlik bir KĘzda kullandĘktan veya fan devri kontrol düĒmesini
2 inci konumun altĘna ayarladĘktan
sonra bu düĒme yanabilir. Bu prosedürün yerine getirilmesine karĲĘn ISG
OFF düĒmesi ĘĲĘĒĘnĘn yanmaya devam
etmesi durumunda aracĘnĘzĘ en kĘsa
sürede kontrol için profesyonel bir
servise götürün. HYU1DAI yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz.
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NOT
ISG fonksiyonunu kullanmak isterseniz
akü sensörünün kontak kapalĘ iken yaklaĲĘk 4 saat kalibre edilmesi gereklidir
ve sonra motoru 2 veya 3 kez açĘp kapatĘnĘz.

UYARI
Motor Rölanti duruĲ konumunda olduĒu
zaman sürücünün KerKangi bir müdaKalesi olmadan motorun tekrar çalĘĲmasĘ mümkündür. AracĘ terk etmeden veya
motor bölmesinde KerKangi bir Ĳey yapmadan önce kontak anaKtarĘnĘ LOCK
(OFF) konuma getirerek veya anaKtarĘ
çĘkararak motoru durdurunuz.
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ALIìTI5MA'U5'U5MA 5ÖLANTÔ'E SE<Ô5 ǣSS&Ǥ
ǣV M+EVǤ
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma Rölantide Seyir
sistemi, aracĘnĘz seyir Kalindeyken motoru
otomatik durdurarak yakĘt tüketimini
azaltmanĘza yardĘmcĘ olur. Gaz pedalĘna
basĘlmadan da araç KĘzĘnĘn korunabildiĒi
durumlarda, motor durdurulur.

SSC ÇalĘĲma koĲullarĘ
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma Rölantide Seyir sistemi, aĲaĒĘdaki koĲullarda devreye girer.
ś SürüĲ modu olarak ECO modunun
seçilmesi
ś Araç KĘzĘnĘn belirli bir düzeyde tutulmasĘ
ś Gaz veya fren pedalĘna basĘlmamasĘ
ÇalĘĲtĘrma/Durdurma Rölantide Seyir
sistemi devredeyken, gösterge panelinde
Rölantide Seyrediyor mesajĘ görülür.

Motoru yeniden çalĘĲtĘrma
koĲullarĘ
ś AĲaĒĘdaki durumlarda motor manuel
olarak yeniden çalĘĲtĘrĘlĘr:
- Gaz pedalĘna basĘldĘĒĘnda
- )ren pedalĘna basĘldĘĒĘnda
- Vites deĒiĲtirildiĒinde
ś AĲaĒĘdaki durumlarda motor otomatik
olarak yeniden çalĘĲtĘrĘlĘr:
- Direksiyon simidinin 30a45 dereceden fazla döndürülmesi
- Yol eĒiminin yüzde -4a4 olmasĘ
- Yüksek gerilimli veya 12 volt akünün
kalan Ĳarj seviyesinin düĲük olmasĘ

NOT
ś ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi ancak SürüĲ modu ECO olduĒunda devreye girer.
ś ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi iç veya dĘĲ sĘcaklĘk koĲullarĘna
baĒlĘ olarak devre dĘĲĘ kalabilir.
ś ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi iklimlendirme koĲullarĘna
(buz çözücü fan KĘzĘ vs.) baĒlĘ olarak
devre dĘĲĘ kalabilir.
ś ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi devredeyken debriyaj pedalĘna
basmadan vites deĒiĲtirmeyiniz. Aksi
Kalde ĲanzĘmanĘnĘz zarar görebilir.
Debriyaj pedalĘna sonuna kadar
bastĘktan sonra vites deĒiĲtiriniz (AkĘllĘ
Düz ìanzĘmanlĘ (IMT) araçlarda)).
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S5& M2'U ENTE*5E K2NT52L SÔSTEMÔ
COM)ORT mod seçildiĒinde, bu gösterge
panelinde gösterilmez.
ECO modu: ECO modu, çevre dostu sürüĲ
ile yakĘt verimliliĒini artĘrmaya yardĘmcĘ
olur.
COM)ORT modu: COM)ORT modu,
yumuĲak ve raKat bir sürüĲ saĒlar.
SPOR modu: SPOR modu ise sportif,
ancak sert bir sürüĲ saĒlar.
OBC3060013

SürüĲ modu sürücünün terciKine veya yol
ĲartlarĘna göre seçilebilir.
Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, sistem
COM)ORT modda olacak Ĳekilde sĘfĘrlanĘr.
Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, SürüĲ
Modu varsayĘlan olarak ECO moduna
ayarlanĘr. 48 MHEV için)

i

Bilgilendirme

*|VWHUJH SDQHOLQGH ELU SUREOHP YDUVD
VUú PRGX &20)257 PRGGD ROXU YH
6325PRGXQDGH÷LúWLULOHPH]
Mod, DR,VE MODE SürüĲ Modu) düĒmesine Ker basĘldĘĒĘnda, aĲaĒĘdaki gibi
deĒiĲir.
ECO
varsa)
COM)ORT
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SPORT

NOT
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi (SSC) ancak SürüĲ Modu ECO
olduĒunda devreye girer. (48 MHEV için)
Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, sürüĲ
modu COM)ORT veya ECO olarak ayarlanĘr.
ś SürüĲ modunun COM)ORT/SPORT
olmasĘ durumunda, motor yeniden
çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda COM)ORT modu seçilir.
ś SürüĲ modunun ECO olmasĘ durumunda, motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda ECO
modu seçilir. Kontak açĘldĘĒĘnda, SürüĲ
Modu varsayĘlan olarak ECO moduna
ayarlanĘr 48 MHEV için).

06
E&O MoGu Yarsa
SürüĲ Modu ECO moduna
alĘndĘĒĘnda motor ve ĲanzĘman kontrolü, yakĘt verimliliĒini en iyi Kale getirmek için
deĒiĲtirilir.
ś DR,VE MODE düĒmesine basĘlarak ECO
modu seçildiĒinde, ECO göstergesi
yanar.
ś Araç ECO modundayken, motor durdurulduĒunda ve yeniden baĲlatĘldĘĒĘnda
SürüĲ Modu ayarĘ COM)ORT moduna
deĒiĲir.
ś Araçta akĘllĘ düz ĲanzĘman varsa, motor
Ker yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, SürüĲ
Modu ECO moduna geçirilir.

i

Bilgilendirme

<DNÕW YHULPOLOL÷L VUFQQ VUú DOÕú
NDQOÕNODUÕQDYH\ROúDUWODUÕQDED÷OÕGÕU

ECO modu devreye girdiĒinde
ś Gaz pedalĘnĘn etkileri Kafifçe azaltĘldĘĒĘ
için, KĘzlanma tepkisi biraz azalabilir.
ś Klima performansĘ sĘnĘrlĘdĘr.
ś Otomatik ĲanzĘmanĘn vites deĒiĲtirme
düzeni deĒiĲebilir.
ś Motor gürültüsü yüksek olabilir.
YakĘt verimliliĒini arttĘrmak için ECO
modu etkinleĲtirildiĒinde, yukarĘdaki
durumlar normaldir.
ECO modu çalĘĲmasĘnĘn sĘnĘrlamalarĘ
ECO modu çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki durumlar
oluĲursa, ECO göstergesinde Kiçbir
deĒiĲiklik olmasa bile sistemin çalĘĲmasĘ
sĘnĘrlanĘr.
ś Çift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ/AkĘllĘ düz
ĲanzĘmanlĘ bir araç kullanĘrken vites
kolu spor modunda olduĒunda, sistem
vites konumuna göre sĘnĘrlanĘr.

NOT
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma Rölantide Seyir
sistemi (SSC) ancak SürüĲ Modu ECO
olduĒunda devreye girer (48 MHEV için).
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S3O5 moGu

ś
ś

ś
ś
ś

SPOR modu, daKa iyi bir sürüĲ
performansĘ için direksiyon
eforu, motor ve ĲanzĘman
kontrolünü otomatik olarak
ayarlayarak sürüĲ dinamiĒini
yönetir.
DR,VE MODE düĒmesine basĘlarak
SPOR modu seçildiĒinde, SPOR göstergesi yanar.
Motor yeniden baĲlatĘldĘĒĘnda, SürüĲ
Modu COM)ORT moda döner. SPOR
modunu kullanmak istediĒinizde DR,VE
MODE düĒmesinden SPOR modunu
tekrar seçiniz.
Araçta akĘllĘ düz ĲanzĘman varsa, motor
Ker yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, SürüĲ
Modu ECO moduna geçirilir.
Kontak açĘldĘĒĘnda, SürüĲ Modu varsayĘlan olarak ECO moduna ayarlanĘr. 48
MHEV için)
SPOR modu devreye girdiĒinde:
- Motor devri, gaz pedalĘ bĘrakĘldĘktan
sonra bile belirli bir süre yüksek kalma
eĒilimi gösterir
- HĘzlanĘrken vites yükseltmeler gecikir

i

Bilgilendirme

6325 PRGXQGD \DNÕW YHULPOLOL÷L D]DOD
ELOLU
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S3O5  moGu
SPOR  modu daKa iyi bir
sürüĲ performansĘ için direk63257
siyon eforu, motor ve ĲanzĘman kontrolünü otomatik
olarak ayarlayarak sürüĲ
dinamiĒini yönetir.
ś DR,VE MODE düĒmesi ile SPOR  modu
seçildiĒinde, SPOR  göstergesi yanar.
ś Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda sürüĲ
modu NORMAL moda geri dönecektir.
SPOR modunu kullanmak istediĒinizde DR,VE MODE düĒmesinden SPOR 
modunu tekrar seçiniz.
ś SPOR  modu devreye girdiĒinde:
- Motor devri, gaz pedalĘ bĘrakĘldĘktan
sonra bile belirli bir süre yüksek kalma
eĒilimi gösterir.
- HĘzlanĘrken vites yükseltmeler gecikir

i

Bilgilendirme

6325  PRGXQGD \DNÕW YHULPOLOL÷L D]D
ODELOLU

06
SMA5T moGu
SMART modu sürücünün
sürüĲ alĘĲkanlĘklarĘnĘ örneĒin
60$57 Ekonomik
veya Agresif
Sportif)) fren pedalĘna uyguladĘĒĘ basĘnçtan veya direksiyona uygulanan tepkilerden
deĒerlendirerek
ECO,
COM)ORT ve SPORT modlarĘndan en uygun sürüĲ modunu seçer.
ś SMART modunu seçmek için DR,VE
MODE tuĲu ile geçiĲ yapĘnĘz. SMART
modu seçildiĒinde, gösterge panelindeki gösterge lambasĘ yanar.
ś SMART modu, vites deĒiĲtirme düzenleri ve motor torku gibi sürücünün
sürüĲ alĘĲkanlĘklarĘna göre aracĘn sürüĲünü otomatik olarak kontrol eder.

i

Bilgilendirme

 60$57 PRGXQGD VDNLQ ELU WHPSR LOH
VUG÷Q]GH \DNÕW YHULPOLOL÷LQL DUWÕU
PDN LoLQ DUDo (&2 PRGXQD JHoHU
$QFDN JHUoHN \DNÕW YHULPOLOL÷L VUú
NRúXOODUÕQDJ|UHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUHELOLU
|UQ<XNDUÕDúD÷ÕH÷LPDUDFÕQ\DYDú
ODPDVÕKÕ]ODQPDVÕ 
 60$57 PRGXQGD EHNOHQPHGLN \DYDú
ODPDODUYHNHVNLQG|QúOHULQV|]NRQXVX
ROGX÷XGLQDPLNELUWHPSRLOHDUDFÕVU
PHQL] GXUXPXQGD DUDo 63257 PRGX
QDJHoHFHNWLU$QFDN\DNÕWHNRQRPLVLQL
ROXPVX]\|QGHHWNLOH\HELOLU
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ÖZEL S5ì K2ìULLA5I
TeKlikeli sürüĲ koĲullarĘ

AracĘn sallanmasĘ

Su, kar, buz, çamur, kum gibi sürüĲ koĲullarĘ ile karĲĘlaĲtĘĒĘnĘzda, aĲaĒĘdaki önlemleri uygulayĘnĘz:
ś Dikkatli sürünüz ve daKa uzun fren
mesafesi bĘrakĘnĘz.
ś Ani frenlemeden ve direksiyonu ani
kĘrmaktan kaçĘnĘnĘz.
ś AracĘnĘz ile kara, çamura veya kuma
saplanĘrsanĘz, ikinci vitesi kullanĘnĘz.
Gereksiz lastik patinajĘnĘ önlemek için
yavaĲça KĘzlanĘnĘz.
ś Buz, kar veya çamura saplandĘĒĘnĘzda
ilave çekiĲ saĒlamasĘ için çekiĲ lastiklerinin altĘna kum, kaya tuzu serpiniz,
zincir takĘnĘz veya baĲka bir kaymayan
malzeme kullanĘnĘz.

Kar, kum veya çamurdan kurtarmak için
aracĘ sallamak gerekiyorsa, önce ön lastiklerin etrafĘndaki alanĘ temizlemek için
direksiyonu saĒa ve sola çeviriniz. Sonra,
Düz ìanzĘmanla donatĘlmĘĲ araçlarda)
1Ŕinci ve R Geri) vites arasĘnda bir ileri
bir geri yönde vitesi deĒiĲtiriniz veya
Otomatik ìanzĘmanla/Çift KavramalĘ
ìanzĘmanla donatĘlmĘĲ araçlarda) R Geri)
vites ile ileri bir vites arasĘnda ileri ve geri
yönde vites deĒiĲimi yapĘnĘz.
Lastiklerin patinaj yapmasĘnĘ önlemeye
çalĘĲĘnĘz ve motora fazla yüklenmeyiniz.
DebriyajĘn aĲĘnmasĘnĘ önlemek için, vites
deĒiĲtirmeden önce lastiklerin patinajĘ
bitinceye kadar bekleyiniz. Vites deĒiĲtirirken gaz pedalĘnĘ bĘrakĘnĘz ve ĲanzĘman
viteste iken gaz pedalĘna Kafifçe basĘnĘz.
Lastiklerin ileri ve geri yönde yavaĲça
patinaj yapmasĘ, aracĘ serbest duruma
getiren bir sallama Kareketine neden olur.

UYARI
Kaygan zeminlerde sürüĲ esnasĘnda
otomatik ĲanzĘmanda vitesi küçültmek
kazaya neden olabilir. Tekerlek KĘzĘnda
ani deĒiĲme tekerleklerin kĘzaklanmasĘna neden olabilir. Kaygan zeminlerde
vites küçültürken dikkatli olunuz.

UYARI
Araç sĘkĘĲtĘĒĘnda ve aĲĘrĘ patinaj olduĒunda lastiklerdeki sĘcaklĘk çok KĘzlĘ
biçimde yükselebilir. Lastikler Kasar
görürse lastik inmesi veya lastik patlamasĘ gerçekleĲebilir. Bu durum teKlike
arz etmektedir - sizin ve baĲka kiĲilerin
yaralanmasĘna sebep olabilir. AracĘnĘzĘn
etrafĘnda insan veya nesneler varken
böyle bir Ĳeye teĲebbüs etmeyiniz.
AracĘ kurtarmaya çalĘĲĘrsanĘz araç aĲĘrĘ
ĘsĘnabilir ve motor bölümünün yanmasĘna veya baĲka bir Kasara yol açabilir.
Motorun ya da lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘnĘ engellemek için lastiklerin patinaj
yapmasĘnĘ önlemeye çalĘĲĘnĘz. Lastiklere
5 kmsaat KĘz üzerinde patinaj yaptĘrmayĘnĘz.
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NOT
Birkaç sallama denemesinden sonra
K¡l¡ kurtulamadĘysanĘz motorun aĲĘrĘ
Kararet yapmasĘnĘ ĲanzĘmana zarar
vermesini ve lastik KasarĘnĘ önlemek için
aracĘ çektiriniz. Bölüm 8 deki ŕÇekmeŖ
konusuna baĲvurunuz.

Düzgün viraj alma
Viraj alĘrken, özellikle yol yüzeyi Ęslak
olduĒunda fren yapmaktan veya vites
deĒiĲtirmekten kaçĘnĘnĘz. Ôdeal olan, virajlarĘ düĲük KĘzla dönmektir.

Gece sürüĲü
Gece sürüĲleri gündüz sürüĲlerine nazaran
daKa çok teKlike arz eder. HatĘrlamak için
bazĘ ip uçlarĘ ĲunlardĘr:
ś Gece görmek, özellikle cadde ĘĲĘklarĘnĘn
bulunmadĘĒĘ bölgelerde, daKa zor olabileceĒi için, yavaĲ kullanĘnĘz ve diĒer
araçlarla aranĘzda daKa fazla mesafe
bĘrakĘnĘz.
ś DiĒer araçlarĘn farlarĘndan gelen yansĘmayĘ azaltmak için aynalarĘnĘzĘ ayarlayĘnĘz.
ś )arlarĘ temiz ve ayarlĘ tutunuz. Kirli veya
yanlĘĲ ayarlanmĘĲ farlar gece görmeyi
daKa da zorlaĲtĘrĘr.
ś KarĲĘdan gelen araçlarĘn farlarĘna doĒrudan bakmayĘnĘz. Geçici olarak körleĲebilirsiniz ve gözünüzün karanlĘĒa
tekrar alĘĲmasĘ uzun zaman alabilir.

YaĒmurda sürüĲ
YaĒmur ve Ęslak yollar sürüĲü teKlikeli
Kale getirebilir. YaĒmurda veya kaygan
zeminde araç kullanĘrken göz önünde
tutmanĘz gereken birkaç nokta:
ś YavaĲlayĘnĘz ve ek takip mesafesi saĒlayĘnĘz. SaĒanak yaĒmur görmeyi zorlaĲtĘrĘr ve aracĘnĘzĘ durdurmak için gerekli
mesafeyi arttĘrĘr.
ś HĘz sabitleyici kontrol sisteminizi
KAPAT,N,= varsa).
ś Camda çizik veya silinmemiĲ alan kalĘyorsa silecek lastiklerinizi deĒiĲtiriniz.
ś Lastik diĲ derinliĒinin yeterli olduĒundan emin olunuz. Lastikleriniz yeterli
diĲe saKip deĒilse, kaygan zeminde ani
bir duruĲ kaymaya ve olasĘ bir kazaya
neden olabilir. Bölüm Ŕdaki ŕLastik
deĒiĲtirmeŖ konusuna bakĘnĘz.
ś BaĲkalarĘnĘn sizi görmelerini kolaylaĲtĘrmak için farlarĘnĘzĘ yakĘnĘz.
ś GeniĲ su birikintilerinden çok KĘzlĘ
geçmek frenlerinizi etkileyebilir. Su
birikintisinden geçmek zorundaysanĘz,
yavaĲ geçmeye çalĘĲĘnĘz.
ś )renlerinizin ĘslanmĘĲ olabileceĒini düĲünüyorsanĘz, frenler normale
dönünceye kadar, sürerken Kafifçe
frene basĘnĘz.
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Su tabakasĘ »]erinGe s»r»Ĳ etkisi
ATuaplaning
Yol yeteri kadar Ęslak ise ve siz de yeteri
kadar yüksek KĘzda gidiyorsanĘz, aracĘnĘzĘn yol ile temasĘ azdĘr veya Kiç yoktur ve gerçekten su üzerinde gidiyordur. Yol Ęslak olduĒunda, en iyi öneri
YAVAìLAMAKT,R.
Lastik diĲleri azaldĘkça Ęslak yolda
kayma riski artar bölüm  daki ŕLastik
deĒiĲtirmeŖ konusuna bakĘnĘz.

Su taĲkĘnĘ olan alanlarda sürüĲ
Su seviyesinin jant göbeĒinin altĘndan
daKa alçakta olduĒundan emin olmadĘkça,
Su taĲkĘnĘ olan yerlerden geçmeyiniz. Su
birikintilerinden geçerken yavaĲ sürünüz.
)ren performansĘ azalmĘĲ olabileceĒi için,
yeterli durma mesafesi bĘrakĘnĘz.
Sudan geçtikten sonra, düĲük KĘzda
giderken frene Kafifçe basarak frenleri
kurutunuz.

Otobanda sürüĲ
/astikler
Lastik basĘncĘnĘ belirtilen Ĳekilde ayarlayĘnĘz. DüĲük basĘnç aĲĘrĘ ĘsĘnmaya veya
lastik KasarĘna yol açabilir.
AĲĘnmĘĲ veya KasarlĘ lastikleri kullanmayĘnĘz. Bunlar çekiĲi azaltĘr veya frenleme
iĲlemini engelleyebilir.

i
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<akĘt motor soĒutma suyu Ye
motor yaĒĘ
Otoyolda yüksek KĘzda araç kullanmak
yakĘt tüketimini arttĘrĘr, daKa düĲük, orta
KĘzda gitmek ise daKa verimlidir. Otoyolda
araç kullanĘrken yakĘttan tasarruf etmek
için orta KĘzda gidiniz.
AracĘnĘzĘ kullanmadan önce Kem motor
soĒutma sĘvĘsĘ seviyesini Kem de motor
yaĒĘnĘ kontrol etmeyi unutmayĘnĘz.

TaKrik kayĘĲĘ
GevĲek veya Kasar görmüĲ taKrik kayĘĲĘ,
motoru aĲĘrĘ ĘsĘtabilir.
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KIì MEVSÔMÔN'E S5ì
Sert kĘĲ koĲullarĘ KĘzlĘ lastik aĲĘnmalarĘnĘ ve
diĒer sorunlarĘ beraberinde getirir. KĘĲĘn
sürüĲ sĘrasĘnda, bu sorunlarĘ asgariye
indirmek için aĲaĒĘda verilmekte olan
önerileri yerine getirmelisiniz:

KarlĘ veya buzlu yol koĲullarĘ
Önünüzdeki araç ile aranĘzdaki yeterli
mesafeyi korumalĘsĘnĘz.
)rene yavaĲça basĘnĘz. HĘz yapmak, ani
KĘzlanmak, ani frene basmak ve virajlara
KĘzla girmek potansiyel olarak teKlikeli
Kareketlerdir. YavaĲlarken mümkün olduĒu kadar motor freni kullanĘlmalĘdĘr. KarlĘ
veya buzlu yollarda ani fren yapĘlmasĘ
aracĘn kaymasĘna yol açabilir.
AracĘnĘzĘ karla kaplĘ bir yolda sürmek
için, kĘĲ lastikleri veya zincir takmanĘz
gerekebilir.
Daima acil durum ekipmanlarĘ bulundurunuz. Bu gibi ekipmanlar arasĘnda, lastik
zincirleri, çekme KalatĘ veya çekme zincirleri, el feneri, iĲaret fiĲekleri, kum, Kavlu,
akü Ĳarj kablolarĘ, buz kazĘyĘcĘ, eldivenler,
tulum, örtü, battaniye, vb. yer alĘr.

KĘĲ lastikleri

UYARI
KĘĲ lastikleri aracĘn orijinal lastikleri
ile aynĘ ebatta ve tipte olmalĘdĘr. Aksi
Kalde aracĘnĘzĘn emniyeti ve sürüĲü
olumsuz yönde etkilenebilir.
EĒer aracĘnĘza kĘĲ lastikleri takarsanĘz,
bunlarĘn orijinal lastiklerle aynĘ ebatta ve
yük aralĘĒĘnda radyal lastikler olmasĘna
dikkat ediniz. AracĘnĘzĘn yol tutuĲunu tüm
Kava koĲullarĘnda dengelemek için kĘĲ
lastiklerini dört tekerleĒe de takĘnĘz. KĘĲ
lastiklerinin kuru yollarda saĒladĘĒĘ çekiĲ,
aracĘnĘzĘn orijinal lastiklerininki kadar
yüksek olmayabilir. Lastik satĘcĘsĘndan
azami KĘz önerilerini öĒreniniz.

i
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=incirler

UYARI
Lastik zinciri kullanĘmĘ aracĘn yol
tutuĲunu olumsuz yönde etkileyebilir.
ś 3 kmsa. veya zincir üreticisinin
önerdiĒi KĘz limitinin altĘnda sürünüz.
ś Dikkatli sürünüz ve tümseklerden
çukurlardan keskin dönüĲlerden ve
aracĘ zĘplatacak diĒer teKlikelerden
kaçĘnĘnĘz.
ś Keskin dönüĲlerden ve lastikleri kilitleyebilecek frenlemelerden kaçĘnĘnĘz.
OBC3060010

Radyal lastiklerin yanaklarĘ diĒer lastik
tiplerinden daKa ince olduĒundan, bazĘ
tip lastik zincirlerinin takĘlmasĘ lastiklere
Kasar verebilir. Bu nedenle, lastik zinciri
yerine kĘĲ lastiklerinin kullanĘlmasĘ önerilir.
Alüminyum alaĲĘmlĘ jantlarla donatĘlmĘĲ
araçlara zincir takmayĘnĘz zorunlu ise
telli zincir kullanĘnĘz. Lastik zincirinin
mutlaka kullanĘlmasĘ gerekiyorsa, orijinal
HYUNDA, parçalarĘ kullanĘnĘz ve lastik
zincirlerini zincirler ile verilen talimatlara
göre takĘnĘz. Uygun olmayan lastik zinciri
nedeniyle aracĘnĘza gelecek olan bir Kasar
araç üreticisinin garantisi dĘĲĘndadĘr.

NOT
AracĘnĘzda 21545R1 lastikler varsa
zincir kullanmayĘnĘz zincir aracĘnĘza
zarar verebilir (tekerlek süspansiyon ve
kaporta).
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=LQFLULQWDNÕOPDVÕ
Lastik zinciri takarken, üreticinin talimatlarĘnĘ takip ediniz ve mümkün olduĒu
kadar sĘkĘ takĘnĘz. =incir takĘlĘ iken yavaĲ
30 km/saatin altĘnda) sürünüz. EĒer zincirlerin gövdeye veya Ĳasiye temas ettiĒini duyarsanĘz, durup zincirleri sĘkĘlaĲtĘrĘnĘz. H¡l¡ temas ediyorsa, gürültü geçene kadar yavaĲlayĘnĘz. TemizlenmiĲ yola
çĘkar çĘkmaz lastik zincirlerini çĘkartĘnĘz.
Kar zinciri takarken aracĘ trafikten uzak,
düz bir yere park ediniz. AracĘn Dörtlü
)laĲörlerini yakĘnĘz ve eĒer varsa) üçgen
acil durum reflektörlerini aracĘn arka tarafĘna koyunuz. Kar zincirlerini takmadan
önce daima vitesi P park) konumuna
alĘn, daima el frenini çekin ve motoru
kapatĘnĘz.

NOT
Lastik zincirlerini kullanacaĒĘnĘz zaman
ś YanlĘĲ boyutlu zincirler veya yanlĘĲ
takĘlmĘĲ zincirler aracĘnĘzĘn fren balatalarĘna süspansiyonuna gövdesine
ve tekerleklerine Kasar verebilir.
ś SAE ŕSŖ sĘnĘfĘ veya tel zincir kullanĘnĘz.
ś Zincirlerin gövdeye temas etmesi
nedeniyle bir ses iĲitirseniz araç
gövdesine temasĘ önlemek için zinciri
tekrar sĘkĘnĘz.
ś Gövde KasarĘnĘ önlemek için zincirleri
Ker .5a1. km yol kat ettikten sonra
tekrar sĘkĘnĘz.
ś Alüminyum jantlarĘ olan araçlarda
lastik zinciri kullanmayĘnĘz. Zorunda
kalĘrsanĘz tel tipi zincir kullanĘnĘz.
ś Zincir baĒlantĘsĘna Kasar vermesini
önlemek için 12 mm den daKa kĘsa telli
zincir kullanĘnĘz.

KĘĲ önlemleri
Yüksek kaliteli etilen glikol soĒutucu
kullanĘnĘz
AracĘnĘz, soĒutma sisteminde yüksek
kaliteli etilen glikol ile teslim edilmektedir. AracĘnĘzda yalnĘz bu tip etilen glikol
içeren soĒutucu kullanĘlmalĘdĘr çünkü bu
Ĳekilde soĒutma suyu içinde oksitlenme ve donma önlenmekte ve devridaim
pompasĘ yaĒlanmaktadĘr. SoĒutma suyunun, bölüm 9 da bulunan bakĘm ĲemasĘna göre deĒiĲtirilmesini veya tamamlanmasĘnĘ saĒlayĘn. KĘĲ mevsimi öncesinde,
soĒutucunuzun donma noktasĘnĘn kĘĲ
boyunca taKmin edilen sĘcaklĘklar için
yeterli olup olmadĘĒĘndan emin olmak
için soĒutucunuzu kontrol ettiriniz.
Akü ve kablolarĘn kontrolü
KĘĲ sĘcaklĘklarĘ akü performansĘna etki
eder. Akü ve kablolarĘ . bölümde belirtildiĒi gibi kontrol ediniz. Akü Ĳarj seviyesi, HYUNDA, yetkili servisi veya bir servis istasyonu tarafĘndan kontrol edilebilir.
Gerekiyorsa ŕkĘĲ yaĒĘŖ kullanĘmĘ
BazĘ bölgelerde kĘĲĘn daKa düĲük viskoziteye saKip ŕkĘĲ yaĒĘŖ kullanĘlmasĘ önerilir.
DaKa fazla bilgi için Bölüm 2 ye bakĘnĘz.
KĘĲ yaĒĘnĘn tipi KakkĘnda emin deĒilseniz,
HYUNDA, yetkili servisine baĲvurunuz.
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Buji ve ateĲleme sisteminin kontrolü
Bujileri Bölüm Ŕda anlatĘlan Ĳekilde
kontrol ediniz. Gerekirse deĒiĲtiriniz.
AyrĘca bütün ateĲleme kablolarĘnda ve
bileĲenlerinde çatlak, aĲĘnma ve Kasar
kontrolü yapĘnĘz.
Kilitlerin donmaya karĲĘ korunmasĘ
Kilitlerin donmasĘnĘ önlemek için, anaKtar
deliklerine onaylĘ buz çözücü sĘvĘ veya
gliserin püskürtünüz. Bir kilit deliĒi buzla
kaplanmĘĲsa, buzu çözmek için üzerine
onaylĘ buz çözücü sĘvĘ püskürtünüz. Bir
kilidin iç kĘsmĘ donmuĲsa, ĘsĘtĘlmĘĲ bir
anaKtarla çözmeye çalĘĲĘnĘz. YaralanmayĘ
önlemek için ĘsĘtĘlmĘĲ anaKtarĘ dikkatle
kullanĘnĘz.
OnaylĘ ve markalĘ antifrizli cam
temizleyici kullanĘnĘz
Cam yĘkayĘcĘsĘnĘn donmasĘnĘ önlemek
için, cam yĘkama suyuna belirtilen onaylĘ
cam yĘkama antifriz çözeltisi ekleyiniz.
Antifrizli cam yĘkayĘcĘ HYUNDA, yetkili
servisinden ve çoĒu yedek parça satĘcĘsĘndan temin edilebilir. Araç boyasĘnĘn zarar görmesini önlemek için motor
soĒutma suyu veya bir baĲka tip antifriz
çözeltisi kullanmayĘnĘz.
El freninizin donmasĘna izin vermeyiniz
BazĘ koĲullarda, el freniniz çekili durumda
donabilir.
Genellikle arka frenlerin çevresinde veya
yakĘnlarĘnda kar veya buzlanma varsa
veya frenler ĘslanmĘĲsa bu durumla karĲĘlaĲĘlĘr. El freninin donma riski varsa,
el frenini geçici olarak çekerek, vitesi
Otomatik ĲanzĘman/çift kavramalĘ
ĲanzĘman için) N konumuna veya Düz
ìanzĘman için) birinci vites veya geri vites
konumuna alĘnĘz. AyrĘca aracĘn kaymamasĘ için, arka lastiklere takoz koyunuz.
DaKa sonra el frenini indiriniz.
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Araç altĘnda buz ve kar birikmesini
önleyiniz
BazĘ koĲullarda, araç altĘnda çamurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert kĘĲ koĲullarĘnda araç sürerken, aracĘn
altĘnĘ düzenli olarak kontrol etmeli ve ön
tekerlekler ile direksiyon bileĲenlerinin
engellenmediĒinden emin olmalĘsĘnĘz.
Acil durum donanĘmlarĘnĘ bulundurunuz
Hava koĲullarĘna baĒlĘ olarak, uygun acil
durum donanĘmĘnĘ beraberinizde taĲĘmalĘsĘnĘz. Bu gibi ekipmanlar arasĘnda,
lastik zincirleri, çekme KalatĘ veya zincirleri, el feneri, iĲaret fiĲekleri, kum, Kavlu,
akü-Ĳarj kablolarĘ, buz kazĘyĘcĘ, eldivenler,
tulum, örtü, battaniye, vb. yer alĘr.
Motor bölmesine yabancĘ nesneler veya
malzemeler yerleĲtirmeyiniz
Motor bölmesine KerKangi bir nesne veya
malzeme koymak motor arĘzasĘna veya
yanmasĘna neden olabilir, çünkü bunlar
motorun soĒutulmasĘnĘ engelleyebilir. Bu
tür Kasarlar üretici garantisinin kapsamĘna
girmez.

06
5ÖM25K EKME
AracĘnĘzla römork çekmeyi düĲünüyorsanĘz, ilk olarak bununla ilgili yasal koĲullarĘ
bulunduĒunuz yerdeki Trafik yetkililerinden öĒreniniz. Çünkü, römork, araç veya
bir baĲka tip araç çekme veya çekme
aparatlarĘ ile ilgili yürürlükteki yasalar birbirinden farklĘ olabilmektedir. Çekme iĲlemi öncesinde ayrĘntĘlar ile ilgili HYUNDA,
yetkili servisinize baĲvurunuz.
Römork çekmenin, aracĘnĘzĘ tek baĲĘna
kullanmaktan farklĘ olduĒunu unutmayĘnĘz. Römork çekmek, aracĘn yol tutuĲunda, dayanĘklĘlĘĒĘnda ve yakĘt tüketiminde
deĒiĲiklik demektir. BaĲarĘlĘ ve emniyetli
römork çekme doĒru ekipmanlar gerektirir ve bunlar doĒru kullanĘlmalĘdĘr. Uygun
olmayan Ĳekilde römork çekme nedeniyle
aracĘnĘza gelecek olan bir Kasar araç üreticisinin garanti kapsamĘ dĘĲĘndadĘr.
Bu bölüm testlerle kanĘtlanmĘĲ birçok
önemli römork çekme ipuçlarĘ ve emniyet
kurallarĘnĘ içerir. BunlarĘn birçoĒu sizin
ve yolcularĘnĘzĘn emniyeti için önemlidir.
Lütfen bir römork çekmeden önce bu
bölümü dikkatle okuyunuz.

i

Bilgilendirme

 $UNDDNVODU]HULQGHWHNQLNRODUDNL]LQ
YHULOHQ D]DPL \N ¶L DúPDPDOÕGÕU
YHDUDoLoLQL]LQWHNQLNRODUDNL]LQYHULOHQ
D]DPL\NOGXUXP¶XYH\DNJ¶Õ
KDQJLVL GDKD GúNVH DúPDPDOÕGÕU %X
GXUXPGD 0 VÕQÕIÕQGDNL ELU DUDo LoLQ
NPVDDWOLNKÕ]ÕYH1VÕQÕIÕQGDNLELU
DUDoLoLQNPVDDWOLNKÕ]ÕDúPD\ÕQÕ]
 0 VÕQÕIÕQGDNL ELU DUDo ELU U|PRUNX
oHNL\RUVDU|PRUNNDSOLQVLVWHPLQHJHOHQ
LODYH \N ODVWL÷LQ D]DPL \N GH÷HUOH
ULQL DúDELOLU DQFDN ¶L JHoHPH] %X
GXUXPGDNPVDDWGH÷HULQLDúPD\Õ
QÕ]YHODVWLNKDYDEDVÕQFÕQÕHQD]EDU
DUWWÕUÕQÕ]
K 0ELQHNDUDo NROWXNOXYH\DDOWÕ
K 1WLFDULDUDo WRQYH\DDOWÕ

UYARI
AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś DoĒru ekipmanĘ kullanmazsanĘz ve
veya biçimsiz sürerseniz römork
çekerken araç Kakimiyetini kaybedebilirsiniz. ÖrneĒin eĒer römork çok
aĒĘrsa frenleme performansĘ azalabilir. Siz ve yolcularĘnĘz ciddi veya
ölümcül Ĳekilde yaralanabilirsiniz.
Römorku ancak bu bölümdeki tüm
adĘmlarĘ eksiksiz yerine getirerek çekmeye baĲlayĘnĘz.
ś Çekmeden önce toplam römork
aĒĘrlĘĒĘnĘn GCW nun (Brüt BirleĲik
AĒĘrlĘk) GVW nun (Brüt Araç AĒĘrlĘĒĘ)
GAW nun (Brüt Aks AĒĘrlĘĒĘ) ve römork
king pin yükünün sĘnĘr daKilinde
olduĒundan emin olunuz.
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Bir römork çekmeye karar
verirseniz"
Bir römork çekmeye karar verdiĒinizde
dikkat etmeniz gereken bazĘ önemli noktalar ĲunlardĘr:
ś Savrulma kontrolü kullanmayĘ düĲününüz. Savrulma kontrolü KakkĘnda
römork baĒlantĘ parçasĘ satĘcĘsĘndan
bilgi alabilirsiniz.
ś Motorun normal rodaj yapmasĘnĘ saĒlamak için, aracĘnĘzĘn ilk 2.000 km sürecinde KerKangi bir çekme yapmayĘnĘz.
Bu kuralĘn yerine getirilmemesi, ciddi
motor veya ĲanzĘman KasarĘna yol açabilir.
ś Römork çekeceĒiniz zaman, çekme
kiti, vb. ilave gereksinimler KakkĘnda
daKa fazla bilgi almak için bir HYUNDA,
yetkili servisine danĘĲĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ daima makul bir KĘzda 100
km/saatten az) veya öngörülen çekme
KĘzĘ sĘnĘrĘnda kullanĘnĘz.
ś Uzun bir yokuĲ çĘkarken 70 km/sa. veya
belirtilen KĘzĘn, Kangisi daKa düĲükse,
üzerine çĘkmayĘnĘz.
ś AĲaĒĘdaki sayfalarda verilen aĒĘrlĘk ve
yük sĘnĘrlarĘnĘ dikkatlice inceleyiniz.
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5ömork aĒĘrlĘĒĘ

King Pin AĒĘrlĘĒĘ

Toplam Römork AĒĘrlĘĒĘ
OLMB053047

Bir römorkun maksimum güvenli aĒĘrlĘĒĘ
nedir" Asla frenleri ile birlikte azami römork
aĒĘrlĘĒĘndan daKa aĒĘr olmamalĘdĘr. )akat
bu bile çok aĒĘr olabilir. Bu, römorkunuzu
nasĘl kullanmayĘ planladĘĒĘnĘza baĒlĘdĘr.
ÖrneĒin, KĘz, yükseklik, yol zeminleri, dĘĲ
sĘcaklĘk ve aracĘnĘzĘn Kangi sĘklĘkta römork
çekeceĒi, Kepsi önemlidir. Ôdeal römork
aĒĘrlĘĒĘ aynĘ zamanda aracĘnĘzda bulunan
KerKangi bir özel ekipmana da baĒlĘdĘr.

06
King 3in aĒĘrlĘĒĘ

Br»t Aks AĒĘrlĘĒĘ

UYARI

Br»t ara¦ aĒĘrlĘĒĘ
OLMB053048

King pin yükü, ölçülmesi önemli bir aĒĘrlĘktĘr, çünkü aracĘnĘzĘn toplam Brüt Araç
AĒĘrlĘĒĘnĘ GV:) etkiler. King pin aĒĘrlĘĒĘ,
izin verilen azami römork king pin yükü
limitleri içinde, toplam yüklü römork aĒĘrlĘĒĘnĘn en çok 10Ŕu kadar olmalĘdĘr.
Römorkunuzu yükledikten sonra, aĒĘrlĘklarĘn uygun olduĒunu görebilmek için
römorkunuzu ve king pini ayrĘ ayrĘ tartmalĘsĘnĘz. EĒer uygun deĒillerse, römork
içindeki bazĘ nesneleri Kareket ettirerek
bunu düzeltebilirsiniz.

AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Römork arkasĘna ön tarafĘndan daKa
fazla aĒĘrlĘk yerleĲtirmeyiniz. Ön taraf
toplam römork aĒĘrlĘĒĘnĘn yaklaĲĘk
ŔĘ kadar arka taraf toplam römork
aĒĘrlĘĒĘnĘn yaklaĲĘk 4ŔĘ kadar
yüklenmelidir.
ś Römorkun veya römork çekme ekipmanĘnĘn azami aĒĘrlĘk limitlerini asla
geçmeyiniz. YanlĘĲ yükleme aracĘnĘzĘn
Kasar görmesi veveya yaralanma ile
sonuçlanabilir. AĒĘrlĘklarĘ ve yükü ticari bir kantarda veya kantarĘ bulunan
bir otoyol kantar istasyonunda kontrol
ediniz.
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Bir römork çekerken reIerans aĒĘrlĘk Ye mesaIe
Motor

Smartstream G 1.2

 DCT

5 MT

 MT

 AT

)ren
sistemi Ôle

1.110

1.110

910

1.000

800

)ren
sistemi
olmadan

450

450

450

450

450

kg.

BaĒlantĘ aparatĘ üzerinde izin verilen
maksimum dikey statik yük
kg.

75

Arka tekerlek merkezinden baĒlantĘ
noktasĘna önerilen mesafe
mm.

850

M/T: Düz ĲanzĘman
A/T: Otomatik ĲanzĘman
DCT: Çift kavramalĘ ĲanzĘman
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Benzinli 14

 MT

Özellik
Azami römork aĒĘrlĘĒĘ

Smartstream
G 1. T-GDi
Smartstream G1.
T-GDi (48V) MHEV

06
Römork çekme ekipmanĘ

Emniyet ]incirleri
AracĘnĘzla römork arasĘna daima zincir
takmalĘsĘnĘz. Emniyet zincirlerini römorkun king pininin altĘndan geçiriniz, böylece king pin baĒlantĘ parçasĘndan ayrĘlĘrsa
yola düĲmez. Emniyet zincirleri KakkĘnda
kullanĘm talimatĘ, baĒlantĘ parçasĘ üreticisi veya römork üreticisi tarafĘndan
verilmiĲ olabilir. Emniyet zincirlerini baĒlamak için üreticisinin önerilerine uyunuz. Daima römorkunuzla birlikte dönebilmenize yetecek kadar boĲluk bĘrakĘnĘz.
Emniyet zincirlerinin yere sürtünmesine
asla izin vermeyiniz.

BaĒlantĘ parçalarĘ

OBC3060011

DoĒru baĒlantĘ ekipmanĘna saKip olmak
önemlidir. Yandan vuran rüzgarlar, yanĘnĘzdan geçen büyük kamyonlar ve bozuk
zeminli yollar, doĒru baĒlantĘya iKtiyacĘnĘz olduĒunu gösteren birkaç sebeptir.
Ôzlenmesi gereken bazĘ kurallar:
ś Bir römork baĒlantĘsĘ için aracĘnĘzĘn
gövdesinde KerKangi bir delik açmanĘz gerekiyor mu" Gerekiyorsa, sonradan römorku bĘraktĘĒĘnĘzda bu delikleri
kapattĘĒĘnĘzdan emin olunuz. EĒer doldurmazsanĘz, egzozdan gelen karbon
monoksit CO) ve ayrĘca kir ve su aracĘnĘzĘn içine girebilir.
ś AracĘnĘzĘn tamponlarĘ römork baĒlantĘsĘna uygun deĒildir. TamponlarĘnĘza
geçici veya diĒer tampon-tipi baĒlantĘ parçalarĘ takmayĘnĘz. Sadece aracĘn
Ĳasisine takĘlan, tampona baĒlĘ olmayan baĒlantĘ parçalarĘ kullanĘnĘz.
ś HYUNDA, aksesuarĘ çeki kancasĘ
HYUNDA, yetkili servisinde mevcuttur.

5ömork Irenleri
Römorkunuzda bir frenleme sistemi
varsa, bunun yerel yönetmeliklere uygun
olduĒundan ve normal bir Ĳekilde takĘlmĘĲ
ve çalĘĲmakta olduĒundan emin olunuz.
EĒer römorkunuz, römork frenleri yüklenmeden azami römork aĒĘrlĘĒĘnĘ geçiyorsa, bu durumda kendi frenleri olmasĘ ve
bunlarĘn yeterli olmasĘ gerekir. Römork
frenleri için talimatĘ mutlaka okuyup
uygulayĘn, böylece onlarĘ düzgün Ĳekilde
takabilir, ayarlayabilir ve bakĘmĘnĘ yapabilirsiniz. AracĘnĘzĘn fren sistemi ile baĒlantĘ
yapmadĘĒĘnĘzdan emin olunuz.

UYARI
Fren sistemini doĒru Ĳekilde kurduĒunuzdan kesinlikle emin olmadan römorku kendi frenleri ile kullanmayĘnĘz. Bu
amatörlerin yapabileceĒi bir iĲ deĒildir.
Bu iĲ için deneyimli yetkin bir römork
servisi kullanĘnĘz.
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Römorkla SürüĲ
Bir römork çekmek belirli bir deneyim
gerektirir. Yola çĘkmadan önce, römorkunuzu tanĘmalĘsĘnĘz. AracĘ römorkun ek
yüküyle idare etme ve frenleme Kissine
kendinizi alĘĲtĘrĘnĘz. Kullanmakta olduĒunuz aracĘn artĘk çok daKa uzun olduĒunu
ve aracĘnĘzĘn römorksuz Kalinden daKa
zor Kareket ettiĒini aklĘnĘzda tutunuz.
Yola çĘkmadan önce, römork baĒlantĘsĘnĘ
ve platformunu, emniyet zincirlerini,
elektrik baĒlantĘsĘnĘ, ĘĲĘklarĘnĘ, lastiklerini
ve frenlerini kontrol ediniz.
SürüĲ sĘrasĘnda, arada bir römork içindeki
yüklerin saĒlam olduĒunu ve lambalar ile
römork içindeki diĒer lambalarĘn normal
çalĘĲmakta olduĒunu kontrol ediniz.

MesaIe
Önünüzdeki araçla aranĘzda, aracĘnĘzĘ
römorksuz kullanĘrken bĘraktĘĒĘnĘzĘn en
az iki katĘ mesafe bĘrakĘnĘz. Bu, ani fren
veya dönüĲ yapmak gereken durumlarĘ
önlemenize yardĘm eder.

Sollama
Römork çekerken daKa uzun bir sollama
mesafesine iKtiyacĘnĘz olur. Ve, artmĘĲ
olan araç uzunluĒu nedeniyle, Ĳeridinize
dönmeden önce geçtiĒiniz aracĘn çok
daKa ilerisine gitmeniz gerekir.

*eri gitme
Direksiyonun alt kĘsmĘnĘ bir elinizle
tutunuz. Römorku sola Kareket ettirmek
için elinizi sola doĒru Kareket ettiriniz.
Römorku saĒa Kareket ettirmek için elinizi
saĒa doĒru Kareket ettiriniz. Geriye daima
çok yavaĲ gidiniz ve mümkünse birisinin
size kĘlavuzluk etmesini saĒlayĘnĘz.
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'ön»Ĳ yapma
Bir römorkla döneceĒiniz zaman, normalden daKa geniĲ dönün. Bunu yaparsanĘz römorkunuz yumuĲak banketlere
çĘkmaz, kaldĘrĘmlara, trafik levKalarĘna,
aĒaçlara veya baĲka nesnelere çarpmaz.
SarsĘntĘlĘ veya ani manevralardan kaçĘnĘnĘz. Oldukça önceden sinyal veriniz.

'ön»Ĳ sinyalleri
Bir römork çekerken, aracĘnĘzda farklĘ
sinyal lambalarĘ ve ilave tesisat olmalĘdĘr. Gösterge panelinizdeki yeĲil oklar bir
dönüĲ veya Ĳerit deĒiĲtirme sinyali verdiĒinizde yanĘp söner. DoĒru baĒlandĘĒĘnda, römork sinyalleri de yanĘp sönerek
diĒer sürücülere döneceĒinizi veya Ĳerit
deĒiĲtireceĒinizi bildirir.
Gösterge panelinizdeki yeĲil oklar dönüĲlerde, römorkun ampulleri yanmĘĲ bile
olsa, yanĘp söner. Böylece, arkanĘzdaki
sürücüler sinyalinizi görmedikleri Kalde,
siz gördüklerini zannedebilirsiniz. Arada
bir römork ampullerinin çalĘĲĘp çalĘĲmadĘĒĘnĘ kontrol etmek önemlidir. AyrĘca,
kablolarĘ Ker söktüĒünüzde ve yeniden
taktĘĒĘnĘzda da ĘĲĘklarĘ kontrol etmelisiniz.

UYARI
Römork aydĘnlatma sistemini doĒrudan
araç aydĘnlatma sistemine baĒlamayĘn.
OnaylanmĘĲ bir römork kablo donanĘmĘ
kullanĘnĘz.
Bunu kullanmamak aracĘnĘzĘn elektrik
sisteminin Kasar görmesine veveya
yaralanmanĘza neden olabilir.
Sistemin olabildiĒince erken bir Ĳekilde
HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.

06
Engebeli yollarGa s»r»Ĳ

<okuĲlarGa park etme

Uzun veya dik bir eĒimden aĲaĒĘ inmeye baĲlamadan önce KĘzĘnĘzĘ azaltĘnĘz ve
daKa küçük bir vitese geçiniz. EĒer vites
küçültmezseniz, frenlerinizi çok fazla kullanmak zorunda kalĘrsĘnĘz, böylece frenler
aĲĘrĘ ĘsĘnabilir ve yeterli derecede çalĘĲmayabilir.
YukarĘ doĒru uzun bir eĒimde motorun
ve ĲanzĘmanĘn aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘnĘ önlemek
için, vites küçültünüz ve KĘzĘnĘzĘ 70 km/s
civarĘna düĲürünüz.
EĒer römorkunuz, römork frenleri yüklenmeden azami römork aĒĘrlĘĒĘnĘ geçiyorsa ve aracĘnĘz otomatik/çift kavramalĘ ĲanzĘmana saKip ise, römorku çekerken D SürüĲ) konumunda sürmelisiniz.
Römorku çekerken aracĘnĘzĘ D SürüĲ)
konumunda sürmek ĲanzĘmanĘn ĘsĘnmasĘnĘ önler ve ömrünü uzatĘr.

Genel olarak, aracĘnĘza bir römork baĒlĘ
ise, yokuĲta park etmeyiniz.

NOT
Motoru veveya ĲanzĘmanĘ aĲĘrĘ ĘsĘnmaya
karĲĘ korumak için
 Dik eĒimlerde yokuĲ yukarĘ römork
çekerken (ŔnĘn üzerinde eĒimli)
motorun aĲĘrĘ ĘsĘnmadĘĒĘndan emin
olmak için Kararet göstergesini
izleyiniz. Hararet göstergesi ibresi
kadran üzerinde ŕHŖ (sĘcak) bölgeye
girerse aracĘ saĒa çekiniz ve en kĘsa
zamanda emniyetli biçimde durunuz
ve motorun soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
Yeniden Kareket etmek için motorun
yeterince soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
 AracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ mutlaka römork
aĒĘrlĘĒĘna ve yokuĲ yukarĘ derecesine
göre ayarlamalĘsĘnĘz.

Ancak, römorkunuzu yokuĲta park etmek
zorundaysanĘz, Ĳu Ĳekilde yapĘnĘz:
1. AracĘnĘzĘ park yerine çekiniz.
Direksiyonu kaldĘrĘma doĒru çeviriniz
yokuĲ aĲaĒĘ iseniz saĒa, yokuĲ yukarĘ
iseniz sola).
2. AracĘ P Otomatik/Çift KavramalĘ ìanzĘmanlĘ araçlarda Park) konumuna
veya boĲ Düz ìanzĘmanlĘ araçlarda)
konumuna getiriniz.
3. El frenini çekiniz ve kontaĒĘ kapatĘnĘz.
4. Araç yokuĲ aĲaĒĘ olduĒunda römorkun
lastiklerinin altĘna takoz yerleĲtiriniz.
5. AracĘ çalĘĲtĘrĘnĘz, frene basĘnĘz, vitesi
boĲa alĘnĘz, el frenini bĘrakĘnĘz ve
takozlar yükü emene kadar frenleri
yavaĲça bĘrakĘnĘz.
6. )rene basĘnĘz ve el frenini çekiniz.
7. Araç yokuĲ yukarĘ park edildiĒinde, vitesi 1. vites konumuna veya P
Otomatik ìanzĘmanlĘ/Çift KavramalĘ
ìanzĘmanlĘ araçta Park) konumuna, yokuĲ aĲaĒĘ park edildiĒinde ise
R Geri) Düz ìanzĘmanlĘ araçlarda)
konumuna getiriniz.
8. KontaĒĘ kapatĘnĘz ve ayaĒĘnĘzĘ frenden
çekiniz, fakat el frenini çekilmiĲ olarak
bĘrakĘnĘz.

UYARI
Ciddi veya ölümcül yaralanmayĘ
önlemek için
El frenini iyice çekmeden aracĘ terk
etmeyiniz. EĒer motoru çalĘĲĘr durumda bĘraktĘysanĘz araç aniden Kareket
edebilir. Siz veya diĒer kiĲiler ciddi veya
ölümcül Ĳekilde yaralanabilirsiniz.
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<okuĲa park ettikten sonra Kareket
etmeye Ka]Ęrlanma
1. Vites kolu P Park, Otomatik ìanzĘmanlĘ/Çift KavramalĘ ìanzĘmanlĘ araçlarda) veya nötr Düz ìanzĘmanlĘ araçlarda) konumunda olarak frene basĘnĘz
ve fren pedalĘnĘ basĘlĘ tutarken:
 Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz
 Vitesi geçiriniz ve
 El frenini indiriniz.
2. AyaĒĘnĘzĘ yavaĲça fren pedalĘndan
çekiniz.
3. Römork takozlardan kurtulana kadar
yavaĲça Kareket ediniz.
4. Durunuz ve birisinin takozlarĘ toplayĘp
yerine yerleĲtirmesini saĒlayĘnĘz.

Römork çekerken aracĘnĘzĘn
bakĘmĘ
Düzenli olarak römork çektiĒinizde aracĘnĘzĘn normalden daKa sĘk bakĘma iKtiyacĘ
olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken
önemli unsurlar motor yaĒĘ, Otomatik
ĲanzĘman/Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ,
aks yaĒĘ ve soĒutma sistemi sĘvĘsĘdĘr.
SĘkça kontrol edilmesi gereken diĒer
önemli bir nokta frenlerin durumudur.
EĒer römork çekiyorsanĘz, yolculuĒunuza
baĲlamadan önce bu iĲlemleri gözden
geçirmek iyi bir fikirdir. Römorkunuzun
ve baĒlantĘ parçasĘnĘn da bakĘmlarĘnĘ yapmayĘ unutmayĘnĘz. Römorkunuzla birlikte
verilen bakĘm programĘnĘ takip ediniz ve
periyodik olarak kontrol ediniz. TerciKen,
kontrolleri Ker gün sürüĲe baĲlamadan
önce yapĘnĘz. BaĒlantĘ parçasĘnĘn tüm
somun ve cĘvatalarĘnĘn sĘkĘlmĘĲ olmasĘ çok
önemlidir.

NOT
Araç KasarĘnĘ önlemek için
 Römork kullanĘmĘ nedeniyle aĒĘrlaĲan
yük yüzünden sĘcak günlerde veya
yokuĲ çĘkarken Kararet oluĲabilir.
EĒer Kararet göstergesi aĲĘrĘ Kararet
gösteriyorsa klimayĘ kapatĘnĘz ve
emniyetli bir yerde aracĘ durdurarak
motoru soĒutunuz.
 Araç çekerken Otomatik ìanzĘman
Çift KavramalĘ ìanzĘman KidroliĒini
daKa sĘk kontrol ediniz.
 AracĘnĘzda klima yoksa römork çekerken motor performansĘnĘ arttĘrmak
için bir kondenser fan takmalĘsĘnĘz.
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A5A AÍI5LIÍI
Sürücü kapĘsĘ eĲiĒindeki iki etiket, aracĘnĘzĘn ne kadar aĒĘrlĘk taĲĘyabilecek Ĳekilde
tasarlandĘĒĘnĘ gösterir: Lastik ve yükleme
bilgileri etiketi ve sertifika etiketi.
AracĘnĘzĘ yüklemeden önce, aracĘnĘzĘn
aĒĘrlĘk derecelerini aracĘn özelliklerinden
ve aracĘn Tip Onay Etiketi nden öĒrenmek
için aĲaĒĘdaki Ĳartlara dikkat ediniz:
Baz BoĲ AĒĘrlĘk
AracĘn tam dolu yakĘt deposu ve tüm
standart ekipmanĘ daKil aĒĘrlĘĒĘdĘr.
Yolcular, yük veya isteĒe baĒlĘ ekipman
buna daKil deĒildir.
Araç BoĲ AĒĘrlĘĒĘ
Yeni aracĘnĘzĘ bayiden aldĘĒĘnĘz zamanki
aĒĘrlĘĒĘ artĘ üzerinde bulunan donanĘmlarĘ
kapsayan aĒĘrlĘktĘr.
Yük AĒĘrlĘĒĘ
Bu rakam Baz BoĲ AĒĘrlĘĒa ilave edilen,
yük ve isteĒe baĒlĘ ekipman da daKil, tüm
aĒĘrlĘklarĘ kapsar.

GVW (Brüt Araç AĒĘrlĘĒĘ)
Bu, Baz BoĲ AĒĘrlĘk artĘ fiili AĒĘrlĘk artĘ
yolculardĘr.
GVWR (Brüt Araç AĒĘrlĘĒĘ OranĘ)
Bu, tam yüklü aracĘn tüm opsiyonlar,
ekipman, yolcular ve yük daKil) izin
verilen azami aĒĘrlĘĒĘdĘr. GV:R deĒeri,
sürücü kapĘ eĲiĒinde bulunan Tip Onay
Etiketi nde gösterilir.

AĲĘrĘ yükleme
UYARI
AracĘnĘzĘn Brüt Aks AĒĘrlĘĒĘ Derecesi
(GAWR) ve Brüt Araç AĒĘrlĘĒĘ Derecesi
(GVWR) sürücü (veya ön yolcu) kapĘsĘndaki Tip Onay Etiketi nde gösterilir. Bu dereceleri aĲmak kazaya veya
aracĘn Kasar görmesine neden olabilir.
Yükünüzün aĒĘrlĘĒĘnĘ Ker nesneyi (ve
insanlarĘ) araca koymadan önce tartarak
Kesaplayabilirsiniz. AracĘnĘzĘ aĲĘrĘ yüklememeye dikkat ediniz.

GAWR (Brüt Aks AĒĘrlĘĒĘ)
Bu, araç boĲ aĒĘrlĘĒĘ ve tüm yolcular da
daKil, Ker bir aksa ön ve arka) yüklenen
toplam aĒĘrlĘktĘr.
GAWR (Brüt Aks AĒĘrlĘĒĘ OranĘ)
Bu, tek bir aksĘn ön veya arka) taĲĘyabileceĒi azami izin verilen aĒĘrlĘktĘr. Bu
rakamlar Tip Onay Etiketinde gösterilmiĲtir. Her akstaki toplam yük asla GA:R
deĒerini geçmemelidir.
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Sürücü Destek Sistemi

ÖN A53IìMA ÖNLEME <A5'IM&ISI ǣ)&AǤ ǣ<ALNIZ&A ÖN
*Ö5ì KAME5ASIǤ ǣVA5SAǤ
Temel iĲlev

DÔKKAT

OBC3070121TU

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ, öndeki aracĘ algĘlayĘp izleyerek veya yolda
bulunan bir yayayĘ algĘlayarak sürücüyü
bir uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ ile bir çarpĘĲmanĘn an meselesi olduĒu konusunda
uyaracak ve gerekirse acil frenleme yapacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

AlgĘlama sensör»

OBC3070001

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.
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AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
grubunu sökmeyiniz ve sensör grubuna KerKangi bir darbe vurmayĘnĘz.
ś AlgĘlama sensörü deĒiĲir ya da tamir
edilirse aracĘn HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan gözden geçirilmesini
öneririz.
ś ASLA ön cama KerKangi bir aksesuar
veya çĘkartma takmayĘnĘz ve ön camĘ
renklendirmeyiniz.
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘ kuru tutmaya
çok dikkat ediniz.
ś ASLA gösterge paneli üzerine KerKangi bir yansĘtĘcĘ nesne (beyaz kaĒĘt
ayna gibi) yerleĲtirmeyiniz. HerKangi
Kafif bir yansĘma sistemin düzgün
çalĘĲmasĘnĘ engelleyebilir.

07
Sistem AyarlarĘ

UYARI

Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

Motor çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda FCA (Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) da daima
etkinleĲir. Motor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir.

DÔKKAT
YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme yardĘmĘ saĒlanmaz.
OBC3070137TU

Ön taraf emniyeti
ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumda
iken, Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ J Ön taraf emniyeti seçeneĒini seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Aktif yardĘm seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
yardĘmĘ çarpĘĲma riskine baĒlĘ olarak
uygulanacaktĘr.
- YalnĘzca uyarĘ seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
desteĒi saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.
uyarĘ lambasĘ
Gösterge panelinde
yanar.

Bilgilendirme
(6& 2)) G÷PHVL  VDQL\HGHQ X]XQ
VUH EDVÕOÕ WXWXODUDN (6& GHYUH GÕúÕ
EÕUDNÕOGÕ÷ÕQGD gQ dDUSÕúPD gQOHPH
<DUGÕPFÕVÕ RWRPDWLN RODUDN NDSDQÕU
 X\DUÕ ODPEDVÕ
*|VWHUJH SDQHOLQGH
\DQDU

Sürücü, Ayarlar menüsünden Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ AÇ,K/KAPAL,
durumunu izleyebilir. Sistem devredeyuyarĘ lambasĘ sönmüyorsa, sisken
temin HYUNDA, yetkili servisinde kontrol
edilmesini öneririz.
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OBC3070138TU

OBC3070139TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ

8\DUÕVHVLVHYL\HVL

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ - UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ UyarĘ
sesi seviyesini Yüksek , Orta veya
DüĲük olarak ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ - UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için
geçerlidir.
ś Yine de UyarĘ zamanlamasĘ için 1ormal seçilmiĲ olsa bile eĒer öndeki
araç aniden durursa ilk uyarĘnĘn
devreye girme süresi geç olmayabilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.

Bilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ
]DPDQODPDVÕ YH 8\DUÕ VHVL VHYL\HVL VRQ
D\DUÕNRUXQXU
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Sistemin çalĘĲmasĘ
Temel iĲleY
6LVWHPX\DUÕVÕYHNRQWURO
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn temel
iĲlevi, çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ olarak
uyarĘ vermek ve aracĘn kontrol edilmesine
yardĘmcĘ olmaktĘr: ÇarpĘĲma UyarĘsĘ ,
Acil )renleme ve AracĘ durdurma ve fren
kontrolünü sonlandĘrma .
OBC3070003TU

OBC3070002TU

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
ÇarpĘĲma uyarĘsĘ mesajĘ görünür ve
sesli uyarĘ duyulur.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a180
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yayanĘn algĘlanmasĘ durumunda sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a60
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś EĒer œAktif yardĘmŔ seçilirse, frenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.

Acil frenleme
ś Acil frenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde Acil
frenleme uyarĘ mesajĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a60
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yayanĘn algĘlanmasĘ durumunda sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a60
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Acil frenleme durumunda, öndeki araç
veya yaya ile çarpĘĲmayĘ önlemek için
frenleme, yüksek frenleme gücüyle
desteklenir.
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OBC3070004TU

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman, gösterge panelinde Dikkatli
sürün uyarĘ mesajĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün fren
pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini
kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.

UYARI
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘ (FCA)
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś Aktif yardĘm veya YalnĘzca uyarĘ
seçili durumdayken ESC OFF düĒmesi
3 saniyeden uzun süre basĘlĘ tutularak ESC devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnda Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ otomatik olarak devre dĘĲĘ kalĘr. Bu durumda
sistem Ayarlar menüsünden ayarlanauyarĘ
maz ve gösterge panelinde
lambasĘ yanar. Bu normal bir durumdur. ESC ESC OFF düĒmesine basĘlarak açĘlĘrsa Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ son ayarĘ korur.
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ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ker
durumda devreye girmez ve tüm
çarpĘĲmalarĘ önleyemez.
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü
sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr. Sadece Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ sistemine güvenmeyiniz.
Bunun yerine güvenli bir frenleme
mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için fren
pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemini insanlar Kayvanlar nesneler
vs. üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak
kullanmayĘnĘz. Bu durum ciddi bir
yaralanmaya veya ölüme sebebiyet
verebilir.
ś EĒer sürücü bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için frene basarsa FCA (Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi devreye
girmeyebilir.
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sürücüyü geç uyarabilir veya Kiç uyarmayabilir.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak yolcularĘn yaralanmasĘna ve serbest Kalde bulunan nesnelerin Kareket etmesine yol açabilir. Emniyet
kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serbest Kalde bulunan nesneleri daima
güvenli Ĳekilde tutunuz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ uyarĘ
mesajĘ görülmeyebilir ve sesli uyarĘ
verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayabilirsiniz.
ś Yol ve çevre koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir veya gerekmediĒi
Kalde devreye girebilir.

07
UYARI
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ bir
problem olsa daKi aracĘn temel frenleme performansĘ normal bir Ĳekilde
çalĘĲĘr.
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla bastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar veya araç keskin bir
Ĳekilde yön deĒiĲtirir.

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ

DÔKKAT
FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
çalĘĲma KĘzĘ aralĘĒĘ aracĘn veya öndeki
veya çevredeki yayanĘn durumuna
baĒlĘ olarak azalabilir. HĘza baĒlĘ olarak
sistem sadece sürücüyü uyarabilir veya
sistem çalĘĲmayabilir.

Bilgilendirme

OBC3070140TU

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn doĒru
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda,
Ön taraf emniyet sistemlerini kontrol
edin uyarĘ mesajĘj görünür ve gösterge
ve
uyarĘ lambalarĘ yanar.
panelinde
Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz.

dDUSÕúPDQÕQPXKWHPHOROGX÷XELUGXUXPGD VUFQQ \DSWÕ÷Õ IUHQOHPH \HWHUVL]
ROGX÷X ]DPDQ gQ dDUSÕúPD gQOHPH
<DUGÕPFÕVÕIUHQOHPH\HGHVWHNRODELOLU
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Sistem GeYre GĘĲĘ

Sistem sĘnĘrlamalarĘ

OBC3070141TU

Ön görüĲ kamerasĘnĘn bulunduĒu ön
cam veya sensör, kar veya yaĒmur gibi
yabancĘ bir maddeyle kaplĘ olduĒunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda, Ön güvenlik sistemleri etkisizleĲtirildi. Kamera görüĲ alanĘ engellendi uyarĘ mesajĘ görünür ve gösterge
ve
uyarĘ lambalarĘ yanar.
panelinde
Sistem kar, yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.
EĒer engel kar, yaĒmur veya yabancĘ
madde) kaldĘrĘldĘktan sonra sistem
normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ veya
uyarĘ lambasĘ görünmese daKi FCA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
düzgün çalĘĲmayabilir.
ś Motor O1 konumuna getirildikten
sonra KerKangi bir nesnenin algĘlanmadĘĒĘ alanlarda (örn. açĘk arazi) Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ düzgün
çalĘĲmayabilir.
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ìu durumlarda, Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ normal çalĘĲmayabilir veya
sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etrafĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etrafĘndaki
sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś RenklendirilmiĲ, film çekilmiĲ veya
kaplanmĘĲ ön cam, KasarlĘ cam, veya
yabancĘ materyalin etiket, böcek, vb.)
engellemesi ile kamera lensi kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda donmuĲsa
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś YoĒun yaĒmur, kar veya siste sürüĲ
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ
güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden, örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲsa
ś AracĘnĘz çekiliyorsa
ś OrtamĘn fazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś Etraf, örneĒin bir tünel vb. gibi, çok
karanlĘksa
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk, örneĒin bir
tünele girerken veya çĘkarken olduĒu
gibi aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve farlar açĘk ya
da canlĘ deĒilse

07
ś BuKar, duman veya gölgede sürüĲ
ś AracĘn, yayanĘn veya bisikletlinin yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki araç bir otobüs, aĒĘr kamyon,
sĘra dĘĲĘ yükleme kĘsmĘ görünümüne
saKip bir kamyon, treyler, vb.
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok, stop
lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde yerleĲtirilmiĲ, vb.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya parlak deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘ küçük veya araç
normal görünmüyor, örneĒin araç
yana yatmĘĲ, devrilmiĲ veya aracĘn yanĘ
görünüyor, vb.
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir araç veya yaya
çĘkarsa
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne tarafĘndan engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok fazla veya düĲük
ś Öndeki araç bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için sizin aracĘnĘzĘn aksi yönüne direksiyon kĘrĘyor
ś Önde bir araç varken, aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ

ś ìeritten ayrĘlĘyor veya Ĳeride geri dönüyorsunuz
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç
algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etrafĘnda dönüyorsunuz
ś Öndeki aracĘn alĘĲĘlmadĘk bir biçimi var
ś Öndeki araç yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ
aĲaĒĘ sürüyor
ś EĒer bir yaya eĒiliyorsa veya tam dik
Ĳekilde yürümüyorsa, tam olarak tespit
edilemez
ś YayanĘn üzerinde, yaya olarak algĘlanmasĘnĘ zorlaĲtĘracak giysi veya ekipmanlar olursa

OADAS051

YukarĘdaki görselde, ön görüĲ kamerasĘnĘn
araç ve yaya olarak algĘlayacaĒĘ görüntü
gösterilmektedir.
ś Öndeki yaya çok KĘzlĘ Kareket ediyorsa
ś Öndeki yaya kĘsa boyluysa veya
eĒilmiĲse
ś Öndeki yayanĘn Kareket kabiliyeti
kĘsĘtlĘysa
ś Öndeki yaya sürüĲ yönüne dik Kareket
ediyorsa
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ś Önde çok sayĘda yaya veya büyük bir
kalabalĘk varsa
ś Yaya, arka planĘn içine karĘĲarak
yayanĘn fark edilmesini zorlaĲtĘran
giysiler giyiyorsa
ś YayanĘn, çevresindeki benzer Ĳekilli
yapĘlardan ayĘrt edilmesi zor ise
ś KavĲak yakĘnĘndaki bir yaya, trafik
iĲareti, yapĘ vs. yanĘndan geçiyorsanĘz
ś Park yerinde sürüĲ
ś Bilet giĲesi, inĲaat alanĘ, stabilize yollar, kĘsmi kaplamalĘ yollar, muntazam
olmayan yollar, KĘz kasisleri vs. üzerinden geçerken
ś EĒimli, kavisli, vb. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga
giriĲimi varsa
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UYARI
ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda

OADAS003

OADAS002

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
sensörlerin performansĘnĘ olumsuz
etkileyen virajlĘ yollarda önünüzdeki
araçlarĘ veya yayalarĘ algĘlamayabilir.
Bu gerektiĒinde uyarĘ veya frenleme
yardĘmĘ olmamasĘna yol açabilir.
VirajlĘ bir yolda sürüĲ sĘrasĘnda güvenli
bir frenleme mesafesini muKafaza
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi
saĒlamak üzere aracĘ yönlendiriniz ve
KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna
basĘnĘz.

07
ś EĒimde sürüĲ

OADAS006

OADAS005

VirajlĘ bir yolda giderken Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ yan Ĳeritteki veya
Ĳeridin dĘĲĘndaki bir aracĘ veya yayayĘ
kendi Ĳeridinde olarak algĘlayabilir.
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir.
Daima aracĘn etrafĘndaki trafik koĲullarĘnĘ kontrol ediniz.

OADAS009

OADAS007

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sensörlerin performansĘnĘ olumsuz etkileyen yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ
yollarda önünüzdeki araçlarĘ veya
yayalarĘ algĘlamayabilir.
Bu gereksiz uyarĘya veya frenleme
yardĘmĘna ya da gerektiĒinde uyarĘ
veya frenleme yardĘmĘ olmamasĘna
yol açabilir.
AyrĘca ileride aniden bir araç veya
yaya algĘlandĘĒĘnda araç aniden
yavaĲlayabilir.
YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ seyir
Kalindeyken gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere
aracĘ yönlendiriniz ve sürüĲ KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.
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ś ìerit deĒiĲtirme

OADAS033SD
OADAS032SD

[A]: AracĘnĘz,
[B]: ìerit deĒiĲtiren araç

Bir araç yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan
algĘlanmaz. Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ Ĳeritler arasĘnda ani geçiĲler yapan bir aracĘ Kemen algĘlamayabilir. Bu durumda güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.
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[A]: AracĘnĘz,
[B]: ìerit deĒiĲtiren araç,
[C]: AynĘ Ĳeritte araç

Önünüzdeki bir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ artĘk önünüzde olan yeni
aracĘ Kemen algĘlamayabilir.
Bu durumda güvenli bir frenleme
mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.

07
ś Araç algĘlama

UYARI

OBC3070005

EĒer önünüzdeki araçta kabinden
arkaya doĒru dĘĲarĘ çĘkan bir yük varsa
veya önünüzdeki aracĘn yerden yüksekliĒi daKa fazlaysa daKa fazla dikkat gerekir. FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) araçtan dĘĲarĘ çĘkan yükü
algĘlamayabilir. Bu gibi durumlarda
arkadaki nesne ile aranĘzda güvenli bir
frenleme mesafesi muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.

ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘnĘn kapatĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
araçlara veya yayalara benzer Ĳekil
veya özelliklerde nesnelerin algĘlanmasĘ durumunda da devreye girebilir.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemi bisikletleri motosikletleri veya valiz market arabalarĘ ya
da bebek arabalarĘ gibi daKa küçük
tekerlekli nesneleri tespit etmek üzere
tasarlanmamĘĲtĘr.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ
kamerasĘ baĲlatĘldĘktan sonraki 15
saniye boyunca çalĘĲmayabilir.
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ÖN A53IìMA ÖNLEME <A5'IM&ISI ǣ)&AǤ
ǣSENSÖ5 )Z<2NUǤ ǣVA5SAǤ
AlgĘlama sensör»

Temel iĲlev

OCN7060112L

OBC3070001

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ, öndeki
aracĘ algĘlayĘp izleyerek veya yolda bulunan bir yayayĘ veya bisikletliyi algĘlayarak
sürücüyü bir uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ
ile bir çarpĘĲmanĘn an meselesi olduĒu
konusunda uyaracak ve gerekirse acil
frenleme yapacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
KavĲakta DönüĲ Fonksiyonu (varsa)

OBC3070006

OBC3070122TU

KavĲakta DönüĲ fonksiyonu, kavĲakta
sinyal vererek sola dönüĲ sĘrasĘnda acil
frenleme yaparak yan Ĳeritte yaklaĲan
araç ile çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ olur.
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OBC3V071001

[1]: ön görüĲ kamerasĘ,
[2]: Ön radar

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

07
DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
grubunu sökmeyiniz ve sensör grubuna KerKangi bir darbe vurmayĘnĘz.
ś AlgĘlama sensörleri deĒiĲir ya da tamir
edilirse aracĘn HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan gözden geçirilmesini
öneririz.
ś ASLA ön cama KerKangi bir aksesuar
veya çĘkartma takmayĘnĘz ve ön camĘ
renklendirmeyiniz.
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘ kuru tutmaya
çok dikkat ediniz.
ś ASLA gösterge paneli üzerine KerKangi bir yansĘtĘcĘ nesne (beyaz kaĒĘt
ayna gibi) yerleĲtirmeyiniz. HerKangi
Kafif bir yansĘma sistemin düzgün
çalĘĲmasĘnĘ engelleyebilir.
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka
çerçevesi veya çĘkartma film veya
tampon korumasĘ gibi bir nesne
yerleĲtirmeyiniz.
ś Ön radarĘ ve kapaĒĘnĘ daima temiz
tutunuz ve bu parçalarĘn üzerinde kir
ve kalĘntĘ birikmesine izin vermeyiniz.
AracĘ yalnĘzca yumuĲak bir bezle yĘkayĘnĘz. Sensöre veya sensör kapaĒĘna
tazyikli su püskürtmeyiniz.

ś Radara veya radar çevresine gereksiz kuvvet uygulanmasĘ durumunda gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ
görünmese de Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ doĒru bir biçimde çalĘĲmayabilir. AracĘn HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
ś Hasar görmüĲ ön radar kapaĒĘnĘ onarmak veya deĒiĲtirmek için yalnĘzca
orijinal parçalar kullanĘnĘz. Ön radar
kapaĒĘnĘ boyamayĘnĘz.
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Sistem AyarlarĘ

UYARI

Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

Motor çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda FCA (Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) da daima
etkinleĲir. Motor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir.

DÔKKAT

OBC3070137TU

Ön taraf emniyeti
ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ
ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumda
iken, Ayarlar menüsünden Sürücü
yardĘmĘ Ɵ Ön taraf emniyeti seçeneĒini
seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Aktif yardĘm seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
yardĘmĘ çarpĘĲma riskine baĒlĘ olarak
uygulanacaktĘr.
- YalnĘzca uyarĘ seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
desteĒi saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.
uyarĘ lambasĘ
Gösterge panelinde
yanar.
Sürücü, Ayarlar menüsünden Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ AÇ,K/
KAPAL, durumunu izleyebilir. Sistem
uyarĘ
lambasĘ
devredeyken
sönmüyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili
servisinde kontrol edilmesini öneririz.
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ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme
yardĘmĘ saĒlanmaz.
ś Ön taraf emniyeti ayarlarĘ Temel
fonksiyon ve KavĲakta DönüĲ (varsa)
fonksiyonunu içerir.

Bilgilendirme
(6& 2))G÷PHVLVDQL\HGHQX]XQVUH
EDVÕOÕ WXWXODUDN (6& GHYUH GÕúÕ EÕUDNÕOGÕ÷ÕQGD gQ dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPFÕVÕ
RWRPDWLN RODUDN NDSDQÕU *|VWHUJH SDQHOLQGH X\DUÕODPEDVÕ\DQDU

07

OBC3070138TU

OBC3070139TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ

8\DUÕVHVLVHYL\HVL

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ UyarĘ
sesi seviyesini Yüksek , Orta veya
DüĲük olarak ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için
geçerlidir.
ś Yine de UyarĘ ZamanlamasĘ için
1ormal seçilmiĲ olsa bile eĒer
öndeki araç aniden durursa ilk uyarĘnĘn
devreye girme süresi geç olmayabilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.

Bilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ
]DPDQODPDVÕ YH 8\DUÕ VHVL VHYL\HVL VRQ
D\DUÕNRUXQXU
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Sistemin çalĘĲmasĘ
Temel iĲleY
6LVWHPX\DUÕVÕYHNRQWURO
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn temel
iĲlevi, çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ olarak
uyarĘ vermek ve aracĘn kontrol edilmesine
yardĘmcĘ olmaktĘr: ÇarpĘĲma UyarĘsĘ ,
Acil )renleme ve AracĘ durdurma ve fren
kontrolünü sonlandĘrma .
OBC3070003TU

OBC3070002TU

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
ÇarpĘĲma uyarĘsĘ mesajĘ görünür ve
sesli uyarĘ duyulur.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a180
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a85 km/saat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś EĒer œAktif yardĘmŔ seçilirse, frenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.

7-18

Acil frenleme
ś Acil frenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde Acil
frenleme uyarĘ mesajĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a75
km/saat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a65 km/saat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś Acil frenleme durumunda, öndeki araç
veya, yaya veya bisikletli ile çarpĘĲmayĘ
önlemek için frenleme, yüksek frenleme
gücüyle desteklenir.

07
KaYĲakta 'ön»Ĳ )onksiyonu Yarsa
6LVWHPX\DUÕVÕYHNRQWURO
KavĲakta DönüĲ fonksiyonu, çarpĘĲma
düzeyine göre sürücüyü uyarĘr ve aracĘn kontrol edilmesine yardĘmcĘ olur:
ÇarpĘĲma uyarĘsĘ , Acil frenleme ve
AracĘ durdurma ve fren kontrolünü sonlandĘrma
OBC3070004TU

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman, gösterge panelinde Dikkatli
sürün uyarĘ mesajĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün fren
pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini
kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.

OBC3070008

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
ÇarpĘĲma uyarĘsĘ mesajĘ görünür ve
sesli uyarĘ duyulur.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a30
km/sa. yaklaĲan aracĘn KĘzĘ ise yaklaĲĘk
30a70 km/sa. arasĘnda olduĒunda
çalĘĲĘr.
ś EĒer œAktif yardĘmŔ seçilirse, frenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.
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OBC3070010TU

OBC3070004TU

Acil frenleme
ś Acil frenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde Acil
frenleme uyarĘ mesajĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a30
km/sa. yaklaĲan aracĘn KĘzĘ ise yaklaĲĘk
30a70 km/sa. arasĘnda olduĒunda
çalĘĲĘr.
ś Acil frenleme durumunda, yaklaĲan
araç ile çarpĘĲmayĘ önlemek için frenleme, yüksek frenleme gücüyle desteklenir.

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman, gösterge panelinde Dikkatli
sürün uyarĘ mesajĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün fren
pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini
kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.

Bilgilendirme
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07
UYARI
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘ (FCA)
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś Aktif yardĘm veya YalnĘzca uyarĘ
seçili durumdayken ESC OFF düĒmesi
3 saniyeden uzun süre basĘlĘ tutularak ESC devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnda Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ otomatik olarak devre dĘĲĘ kalĘr. Bu durumda
sistem Ayarlar menüsünden ayarlanauyarĘ
maz ve gösterge panelinde
lambasĘ yanar. Bu normal bir durumdur. ESC ESC OFF düĒmesine basĘlarak açĘlĘrsa Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ son ayarĘ korur.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ker
durumda devreye girmez ve tüm
çarpĘĲmalarĘ önleyemez.
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü
sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr. Sadece Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘna güvenmeyiniz. Bunun
yerine güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn
KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemini insanlar Kayvanlar nesneler
vs. üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak
kullanmayĘnĘz. Bu durum ciddi bir
yaralanmaya veya ölüme sebebiyet
verebilir.
ś EĒer sürücü bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için frene basarsa FCA (Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi devreye
girmeyebilir.

ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sürücüyü geç uyarabilir veya Kiç uyarmayabilir.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak yolcularĘn yaralanmasĘna ve serbest Kalde bulunan nesnelerin Kareket etmesine yol açabilir. Emniyet
kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serbest Kalde bulunan nesneleri daima
güvenli Ĳekilde tutunuz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ uyarĘ
mesajĘ görülmeyebilir ve sesli uyarĘ
verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayabilirsiniz.
ś Yol ve çevre koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir veya gerekmediĒi
Kalde devreye girebilir.

UYARI
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
bir problem olsa daKi aracĘn temel
frenleme performansĘ normal bir
Ĳekilde çalĘĲĘr.
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla bastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar.
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DÔKKAT
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
çalĘĲma KĘzĘ aralĘĒĘ aracĘn veya öndeki veya çevredeki yayanĘn durumuna
baĒlĘ olarak azalabilir. HĘza baĒlĘ olarak sistem sadece sürücüyü uyarabilir
veya sistem çalĘĲmayabilir.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ yaklaĲan aracĘn durumu sürüĲ yönü KĘz
ve çevreye göre risk düzeyini deĒerlendirerek belirli koĲullarda devreye
girer.

Bilgilendirme
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Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ

OBC3070140TU

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn doĒru
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda,
Ön taraf emniyet sistemlerini kontrol
edin uyarĘ mesajĘj görünür ve gösterge
ve
uyarĘ lambalarĘ yanar.
panelinde
Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz.

07
Sistem GeYre GĘĲĘ

UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ veya
uyarĘ lambasĘ görünmese daKi FCA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
düzgün çalĘĲmayabilir.
ś Motor çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra KerKangi
bir nesne veya aracĘn algĘlanmadĘĒĘ
alanlarda (örn. açĘk arazi) Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ (FCA) doĒru çalĘĲmayabilir.

OBC3070141TU

OBC3070142TU

Ön görüĲ kamerasĘnĘn bulunduĒu ön
cam, ön radar kapaĒĘ veya sensör, kar
veya yaĒmur gibi yabancĘ bir maddeyle
kaplĘ olduĒunda, algĘlama performansĘ
düĲebilir ve )CA Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) geçici olarak sĘnĘrlanabilir
veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda, Ön güvenlik sistemleri
devre dĘĲĘ. Kamera görüĲ alanĘ engellendi
uyarĘ mesajĘ veya Ön güvenlik sistemleri
devre dĘĲĘ. Radar engellendi uyarĘ mesajĘ
ve
görünür ve gösterge panelinde
uyarĘ lambalarĘ yanar.
Sistem kar, yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.
EĒer engel kar, yaĒmur veya yabancĘ
madde) kaldĘrĘldĘktan sonra sistem
normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìu durumlarda, Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ normal çalĘĲmayabilir veya
sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etrafĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etrafĘndaki
sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś RenklendirilmiĲ, film çekilmiĲ veya
kaplanmĘĲ ön cam, KasarlĘ cam, veya
yabancĘ materyalin etiket, böcek,
vb.) engellemesi ile kamera lensi
kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda
donmuĲsa
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś YoĒun yaĒmur, kar veya siste sürüĲ
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ
güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden, örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲ
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ś AracĘnĘz çekiliyor
ś OrtamĘn fazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś Etraf, örneĒin bir tünel vb. gibi, çok
karanlĘk
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk, örneĒin bir
tünele girerken veya çĘkarken olduĒu
gibi aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve farlar açĘk ya
da canlĘ deĒil
ś BuKar, duman veya gölgede sürüĲ
ś AracĘn, yayanĘn veya bisikletlinin
yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki araç bir otobüs, aĒĘr kamyon,
sĘra dĘĲĘ biçimli yük taĲĘyan bir kamyon,
treyler, vb.
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok,
stop lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde
yerleĲtirilmiĲ, vb.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya canlĘ deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘ küçük veya araç
normal görünmüyor, örneĒin araç
yana yatmĘĲ, devrilmiĲ veya aracĘn yanĘ
görünüyor, vb.
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir araç, yaya veya
bisikletli çĘkarsa
ś Ön radarĘn etrafĘndaki tampon darbe
almĘĲ, Kasar görmüĲ veya ön radar
yerinde deĒil
ś Ön radarĘn etrafĘndaki sĘcaklĘk yüksek
veya düĲük
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ś Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda örn. çöl, çayĘrlĘk,
banliyö, vb.) sürüĲ
ś ÔnĲaat bölgesi, demiryolu, vb. gibi
metal nesnelerin bulunduĒu alanlarĘn
yakĘnĘnda sürerken
ś YakĘnda bir korkuluk, yandaki araç, vb.
gibi ön radarda çok iyi yansĘyan bir
madde var
ś Öndeki bisiklet, ön radarĘ yansĘtmayan
bir malzemeden yapĘlmĘĲsa
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne tarafĘndan
engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok fazla veya düĲük
ś Öndeki araç bir çarpĘĲmayĘ önlemek için
sizin aracĘnĘzĘn aksi yönüne direksiyon
kĘrĘyor
ś Önde bir araç varken, aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ
ś ìeritten ayrĘlĘyor veya Ĳeride geri
dönüyorsunuz
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç
algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etrafĘnda
dönüyorsunuz
ś Öndeki aracĘn alĘĲĘlmadĘk bir biçimi var
ś Öndeki araç yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ
aĲaĒĘ sürüyor

07
ś EĒer bir yaya veya bisikletli eĒiliyorsa
veya tam dik Ĳekilde yürümüyorsa, tam
olarak tespit edilemez
ś YayanĘn veya bisikletlinin üzerinde,
yaya veya bisikletli olarak algĘlanmasĘnĘ
zorlaĲtĘracak giysi veya ekipmanlar
olursa

OADAS044

YukarĘdaki görselde, ön görüĲ kamerasĘnĘn
araç, yaya ve bisikletli olarak algĘlayacaĒĘ
görüntü gösterilmektedir.
ś Öndeki yaya veya bisikletli çok KĘzlĘ
Kareket ediyorsa
ś Öndeki yaya veya bisikletli kĘsa boyluysa
veya eĒilmiĲse
ś Öndeki yayanĘn veya bisikletlinin
Kareket kabiliyeti kĘsĘtlĘysa
ś Öndeki yaya veya bisikletli, sürüĲ
yönüne dik Kareket ediyorsa
ś Önde çok sayĘda yaya, bisikletli veya
büyük bir kalabalĘk varsa

ś Yaya, arka planĘn içine karĘĲarak
yayanĘn fark edilmesini zorlaĲtĘran
giysiler giyiyorsa
ś YayanĘn veya bisikletlinin, çevresindeki
benzer Ĳekilli yapĘlardan ayĘrt edilmesi
zor ise
ś KavĲak yakĘnĘndaki bir yaya, bisikletli,
trafik iĲareti, bina, vs. yanĘndan
geçiyorsanĘz
ś Park yerinde sürüĲ
ś Bilet giĲesi, inĲaat alanĘ, stabilize yollar,
kĘsmi kaplamalĘ yollar, muntazam
olmayan yollar, KĘz kasisleri vs.
üzerinden geçerken
ś EĒimli, kavisli, vb. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga
giriĲimi varsa
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UYARI
ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda

OADAS015

OADAS014

OADAS017

OADAS016

OADAS018

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
sensörlerin performansĘnĘ olumsuz
etkileyen virajlĘ yollarda önünüzdeki araçlarĘ yayalarĘ veya bisikletlileri
algĘlamayabilir. Bu gerektiĒinde uyarĘ
veya frenleme yardĘmĘ olmamasĘna
yol açabilir.
VirajlĘ bir yolda sürüĲ sĘrasĘnda güvenli
bir frenleme mesafesini muKafaza
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi
saĒlamak üzere aracĘ yönlendiriniz ve
KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna
basĘnĘz.
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OADAS019

VirajlĘ bir yolda giderken Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ yan Ĳeritteki veya
Ĳeridin dĘĲĘndaki bir aracĘ yayayĘ veya
bisikletliyi kendi Ĳeridinde olarak
algĘlayabilir.
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir.
Daima aracĘn etrafĘndaki trafik koĲullarĘnĘ kontrol ediniz.

07
ś EĒimde sürüĲ

ś ìerit deĒiĲtirme

OADAS012

OADAS010

OADAS011

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sensörlerin performansĘnĘ olumsuz etkileyen yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ
yollarda önünüzdeki araçlarĘ yayalarĘ
veya bisikletlileri algĘlamayabilir.
Bu gereksiz uyarĘya veya frenleme
yardĘmĘna ya da gerektiĒinde uyarĘ
veya frenleme yardĘmĘ olmamasĘna
yol açabilir.
AyrĘca ileride aniden bir araç yaya
veya bisikletli algĘlandĘĒĘnda araç
aniden yavaĲlayabilir.
YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ seyir
Kalindeyken gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse
güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve sürüĲ KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.

OADAS030

[A]: AracĘnĘz,
[B]: ìerit deĒiĲtiren araç

Bir araç yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan
algĘlanmaz. Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ Ĳeritler arasĘnda ani geçiĲler yapan bir aracĘ Kemen algĘlamayabilir. Bu durumda güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.
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ś Araç algĘlama

OBC3070011

OADAS031

[A]: AracĘnĘz, [B]: ìerit deĒiĲtiren araç,
[C]: AynĘ Ĳeritte araç

Önünüzdeki bir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ artĘk önünüzde olan yeni
aracĘ Kemen algĘlamayabilir. Bu
durumda güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse
güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.
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EĒer önünüzdeki araçta kabinden
arkaya doĒru dĘĲarĘ çĘkan bir yük varsa
veya önünüzdeki aracĘn yerden yüksekliĒi daKa fazlaysa daKa fazla dikkat gerekir. FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) araçtan dĘĲarĘ çĘkan yükü
algĘlamayabilir. Bu gibi durumlarda
arkadaki nesne ile aranĘzda güvenli bir
frenleme mesafesi muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.

07
UYARI
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘnĘn kapatĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
araçlara yayalara ve bisikletlilere
benzer Ĳekil veya özelliklerde nesnelerin algĘlanmasĘ durumunda da devreye girebilir.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemi bisikletleri motosikletleri
veya valiz market arabalarĘ ya da
bebek arabalarĘ gibi daKa küçük
tekerlekli nesneleri tespit etmek üzere
tasarlanmamĘĲtĘr.
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ
kamerasĘ baĲlatĘldĘktan sonraki 15
saniye boyunca çalĘĲmayabilir.

ìE5ÔTTE KALMA <A5'IM&ISI
ǣLKAǤ ǣVA5SAǤ
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ, belirli bir KĘzĘn
üzerinde seyrederken Ĳerit çizgilerinin
veya yol kenarlarĘnĘn) algĘlanmasĘnĘ saĒlamak üzere tasarlanmĘĲtĘr. Sistem, sürücünün dönüĲ sinyali vermeden Ĳeritten
ayrĘlmasĘ durumunda sürücüyü uyarĘr ve
aracĘn Ĳeritten ayrĘlmasĘnĘ önlemek için
sürücüye otomatik olarak yardĘmcĘ olur.

AlgĘlama sensör»

OBC3070001

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ

Ön görüĲ kamerasĘ, Ĳerit çizgilerini veya
yol kenarlarĘnĘ) algĘlamak için bir algĘlama
sensörü olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda daKa fazla bilgi için Bölüm  deki
ŕFCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.
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Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070143TU

ùHULW*YHQOL÷L
ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumda
iken, Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ ìerit güvenliĒi seçeneĒini seçiniz
veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- YardĘm seçeneĒi seçilirse, Ĳeritten
çĘkma algĘladĘĒĘnda sistem aracĘn Ĳeridinden çĘkmasĘnĘ önlemek için sürücünün aracĘ yönlendirmesine yardĘm
eder.
- YalnĘzca uyarĘ seçilirse, Ĳeritten çĘkma
algĘlandĘĒĘnda, sistem sürücüyü sesli
bir uyarĘ ile uyarĘr. Sürücünün aracĘ
yönlendirmesi gerekir.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.
gösterge
Gösterge panelinde
lambasĘ söner.

UYARI
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse yönlendirme
yardĘmĘ saĒlanmaz.
ś ìeridin ortasĘnda sürüĲ sĘrasĘnda
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ direksiyonu
kontrol etmez.
ś KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker
zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ yönlendirmesi gerekir.
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6LVWHPLQDoÕOPDVÕYHNDSDWÕOPDVÕ
ùHULWWH6Uú<DUGÕPFÕVÕG÷PHVL

OBC3070012

Motor Ker çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, ìeritte
Kalma YardĘmcĘsĘ da etkinleĲir. Gösterge
gösterge
panelinde beyaz renkli
lambasĘ yanar.
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ etkin durumdayken sistemi devre dĘĲĘ bĘrakmak için
ìeritte SürüĲ YardĘmcĘsĘ düĒmesini basĘlĘ
tutunuz.

Bilgilendirme
ùHULWWH 6Uú <DUGÕPFÕVÕ G÷PHVLQH NÕVD
VUH\OH EDVÕOGÕ÷ÕQGD ùHULW YH <RO 7DNLS
$VLVWDQÕDoÕOÕUYHNDSDWÕOÕU
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Sistem uyarĘsĘ Ye kontrol»
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ, ìerit DeĒiĲtirme
UyarĘsĘ ve ìerit ve Yol Takip AsistanĘ ile
sürücüyü uyarĘr ve aracĘn kontrol edilmesine yardĘmcĘ olur.
 Sol

 SaĒ

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ UyarĘ sesi
seviyesini Yüksek , Orta veya DüĲük
olarak ayarlamak için motor çalĘĲĘr
durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

OBC3070014

OBC3070013

ùHULWWHQD\UÕOPDX\DUÕVÕ
ś AracĘn, önündeki planlanan Ĳeritten
ayrĘldĘĒĘnĘ sürücüye bildirmek için
gösterge panelinde yeĲil renkli
gösterge lambasĘ yanĘp söner. AracĘn
kaydĘĒĘ yöne baĒlĘ olarak gösterge
panelinde Ĳerit çizgisi yanĘp söner ve
sesli uyarĘ verilir.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 60a200
km/saat aralĘĒĘndayken devreye girer.
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ùHULWWH.DOPD<DUGÕPFÕVÕ
ś AracĘn, önündeki planlanan Ĳeritten
ayrĘldĘĒĘnĘ sürücüye bildirmek için
gösterge panelinde yeĲil renkli
gösterge lambasĘ yanĘp söner ve
direksiyon, aracĘ Ĳeridin içinde tutmak
için gerekli ayarlamalarĘ yapar.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 60a200
km/saat aralĘĒĘndayken devreye girer.

OBC3070015TU

(OOHUGLUHNVL\RQGDGH÷LOX\DUÕVÕ
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç
saniye çekmesi durumunda, gösterge
panelinde Ellerinizi direksiyonda tutun
uyarĘ mesajĘ görünür ve kademeli olarak
sesli uyarĘ verilir.
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UYARI
ś Direksiyon simidinin çok sĘkĘ tutulmasĘ
veya belirli bir dereceden fazla çevrilmiĲ olmasĘ durumunda direksiyon
desteĒi saĒlanamayabilir.
ś ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ Ker zaman
devrede olmaz. AracĘ Ker zaman kendi
Ĳeridinde tutmak ve güvenli Ĳekilde
yönlendirmek sürücünün sorumluluĒundadĘr.
ś Yol koĲullarĘna baĒlĘ olarak Eller
direksiyonda deĒil uyarĘ mesajĘ geç
verilebilir. SürüĲ sĘrasĘnda elleriniz
daima direksiyon simidinde bulunmalĘdĘr.
ś Direksiyon simidi Kafif bir Ĳekilde
tutuluyorsa sistem sürücünün ellerinin direksiyonda olduĒunu algĘlamadĘĒĘ için Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ mesajĘ görünebilir.
ś Direksiyon simidine KerKangi bir obje
takarsanĘz Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ özelliĒi düzgün çalĘĲmayabilir.

07
Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Bilgilendirme
 $\DUODUÕ DUDFÕQÕ]ÕQ GRQDQÕP VHoHQH÷LQH ED÷OÕ RODUDN J|VWHUJH SDQHOLQGHQ
.XOODQÕFÕ$\DUODUÕ YH\DELOJLYHH÷OHQFH
VLVWHPLQGHQ $UDo $\DUODUÕ  GH÷LúWLUHELOLUVLQL] 'DKD ID]OD ELOJL LoLQ DUDoOD
ELUOLNWH YHULOHQ %LOJL YH (÷OHQFH 6LVWHPL
.ÕODYX]XQXQ$UDo$\DUODUÕE|OPQH
YH\DE|OPGHNL.XOODQÕFÕ$\DUODUÕ
E|OPQHEDNÕQÕ]
 ùHULW oL]JLOHUL YH\D \RO NHQDUODUÕ  DOJÕODQGÕ÷ÕQGD J|VWHUJH SDQHOLQGHNL úHULW
oL]JLOHUL JULGHQ EH\D]D G|QHU YH \HúLO
J|VWHUJHODPEDVÕ\DQDU
UHQNOL
 ìerit algĘlanmaGĘ

OBC3070017

 ìerit algĘlanGĘ

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070144TU

ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘnĘn doĒru bir
biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda, LKA
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ) sistemini kontrol edin uyarĘ mesajĘ görünür ve gösterge
gösterge lambasĘ
panelinde sarĘ
yanar. Bu durumda, sistemin HYUNDA,
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

OBC3070016

 $UDFÕQ NXPDQGDVÕ ùHULWWH .DOPD <DU
GÕPFÕVÕ WDUDIÕQGDQ \DSÕOVD ELOH VUF
GLUHNVL\RQXNXPDQGDHGHELOLU
 'LUHNVL\RQ VLPLGL ùHULWWH .DOPD <DU
GÕPFÕVÕ WDUDIÕQGDQ NRQWURO HGLOGL÷LQGH
GHVWHNOHQPHGL÷L GXUXPD QD]DUDQ GDKD
D÷ÕUYH\DKDILIKLVVHGLOHELOLU
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Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ, Ĳu durumlarda
normal veya beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĲaĒĘdaki nedenlerle Ĳerit kirlenmiĲ
veya zor ayĘrt edilir durumdaysa,
- ìerit çizgileri veya yol kenarĘnĘn)
yaĒmur, kar, kir, yaĒ vs. ile kaplĘysa
- ìerit çizgisinin veya yol kenarĘnĘn)
rengi yoldan ayĘrt edilebilir deĒilse
- Yolda veya yol kenarlarĘnda) Ĳerit
veya çizgilerin ya da yol kenarlarĘnĘn)
çevresinde Ĳerit iĲaretlerine veya yol
kenarĘna) benzeyen izler varsa
- ìerit çizgileri veya yol kenarĘnĘn)
belirsiz veya zarar görmüĲse
- ìerit çizgisi veya yol kenarĘ), orta çizgi,
aĒaç, korkuluk, gürültü bariyerleri, vb.
tarafĘndan gölgelenmiĲse
ś Yolda ikiden fazla Ĳerit çizgisinin veya
yol kenarĘnĘn) olmasĘ
ś ìerit sayĘsĘ artĘyor veya azalĘyor ya
da Ĳerit çizgileri veya yol kenarlarĘ)
kesiĲiyorsa
ś ìerit çizgileri veya yol kenarlarĘ) karĘĲĘk
olduĒunda veya inĲaat alanĘ içinde
kaldĘĒĘnda
ś =igzag Ĳeritler, yaya geçitleri ve yol
iĲaretleri gibi yol çizgileri varsa
ś KavĲak civarĘnda Ĳerit çizgileri aniden
kayboluyorsa
ś ìerit veya yol geniĲliĒi çok geniĲ veya
çok dar ise
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ś ìeritsiz bir yol kenarĘ varsa
ś Yol üzerinde giĲe, kaldĘrĘm vs. gibi bir
sĘnĘr yapĘsĘ varsa
ś Öndeki araca olan mesafe fazla kĘsa
veya öndeki araç Ĳerit çizgisini veya
yol kenarĘnĘ) kapatĘyor ise
Ön GörüĲ KamerasĘ sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla bilgi için Bölüm  deki
ŕFCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.

UYARI
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘnĘ kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr.
Sadece sisteme güvenerek teKlikeli
araç kullanmayĘnĘz.
ś Yol koĲullarĘ ve çevreye baĒlĘ olarak
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ devre dĘĲĘ
kalabilir veya düzgün çalĘĲmayabilir.
SürüĲ sĘrasĘnda daima dikkatli olunuz.
ś ìeridin düzgün bir biçimde algĘlanmamasĘ durumunda Sistem
SĘnĘrlamalarĘ bölümüne bakĘnĘz.
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle ìeritte
Kalma YardĘmcĘsĘnĘn devre dĘĲĘ bĘrakĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz.
ś Yüksek KĘzlarda sürüĲ sĘrasĘnda direksiyon kontrol edilmez. Sürücü sistemi kullanĘrken KĘz sĘnĘrlarĘna daima
uymalĘdĘr.

07
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ uyarĘ mesajĘ
görülmeyebilir ve sesli uyarĘ verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise
ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayabilirsiniz.
ś Direksiyon simidine bir nesne takarsanĘz direksiyona gerekli destek saĒlanamayabilir.
ś ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ kamerasĘ baĲlatĘldĘktan sonraki 15 saniye boyunca
çalĘĲmayabilir.
ś ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ Ĳu durumlarda çalĘĲmayabilir
- DönüĲ sinyali veya dörtlü flaĲör sistemi etkin ise
- Sistem devreye girdiĒinde veya bir
Ĳerit deĒiĲtirdikten sonra araç Ĳeridin ortasĘndan sürülüyorsa
- ESC (Elektronik Denge Kontrolü)
veya VSM (Araç Denge Yönetimi)
aktif ise
- Araç keskin bir virajĘ dönüyorsa
- AracĘn KĘzĘ 55 kmsaatten az veya
21 kmsaatten fazla ise
- Araç keskin Ĳerit deĒiĲiklikleri
yaparsa
- Araç aniden fren yaparsa
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KÖ5 N2KTA A53IìMA U<A5I ǣ%&:Ǥ SÔSTEMÔ ǣVA5SAǤ
Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘ Sistemi, yaklaĲan araçlarĘn algĘlanarak sürücünün kör
noktasĘndan izlenmesini ve olasĘ çarpĘĲmalarĘn uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ ile
sürücüye bildirilmesini saĒlamak için
tasarlanmĘĲtĘr.

OJX1079026

Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘ Sistemi, kör
noktadan yüksek KĘzda yaklaĲan araçlarĘn
algĘlanmasĘnĘ ve sürücüye bildirilmesini
saĒlar.
OBC3070123TU

Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘ Sistemi, kör
noktada bir araç olduĒunun algĘlanmasĘnĘ
ve sürücüye bildirilmesini saĒlar.

DÔKKAT
AlgĘlama aralĘĒĘ aracĘnĘzĘn KĘzĘna baĒlĘ
olarak deĒiĲebilir. Yine de yüksek KĘzda
geçmeniz durumunda kör noktada araç
olsa daKi sistem sizi uyarmayabilir.
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DÔKKAT
UyarĘ zamanlamasĘ yüksek KĘzla yaklaĲan
aracĘn KĘzĘna baĒlĘ olarak deĒiĲebilir.

Bilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH .|U 1RNWD dDUSÕúPD
8\DUÕ6LVWHPL.|U1RNWD(PQL\HW6LVWHPL
RODUDNLIDGHHGLOHFHNWLU

07
AlgĘlama sensör»

ś EĒer tampon deĒiĲtirilmiĲ veya arka
köĲe radarĘnĘn etrafĘ Kasar görmüĲ
ya da boyanmĘĲsa sistem düzgün
çalĘĲmayabilir.
ś EĒer bir römork portbagaj vb. takĘlmĘĲsa araka köĲe radarĘnĘn performansĘnĘ olumsuz etkileyebilir veya
sistem çalĘĲmayabilir.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama
OBC3070018

[1]: Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Arka köĲe radarĘnĘ veya radar grubunu
asla sökmeyiniz veya üzerine vurmayĘnĘz.
ś Arka köĲe radarlarĘ deĒiĲtirilmiĲ veya
onarĘlmĘĲsa aracĘn HYU1DAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
ś Arka köĲe radarĘna veya yakĘnĘna bir
darbe gelirse gösterge panelinde
uyarĘ mesajĘ verilmese bile Kör 1okta
Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmayabilir. Sistemin HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
ś Arka köĲe radarĘnĘn bulunduĒu arka
tamponu onarmak için sadece orijinal
parçalarĘ kullanĘnĘz.
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka
çerçevesi veya çĘkartma film veya
tampon korumasĘ gibi bir nesne
yerleĲtirmeyiniz.

OBC3070145TU

.|U1RNWD(PQL\HWL
ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ
ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumdayken
Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Kör Nokta Emniyeti seçeneĒini seçiniz
veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- YalnĘzca uyarĘ seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
desteĒi saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.
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OBC3070146TU

Sistem kapalĘyken motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, gösterge panelinde œKör nokta
emniyet sistemi KapalĘŔ mesajĘ görünür.
AyarĘ KapalĘ konumundan YalnĘzca
uyarĘ konumuna geçirmeniz durumunda,
dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ lambasĘ üç
saniye yanĘp söner.
AyrĘca, motor çalĘĲĘr durumdayken sistem
YalnĘzca uyarĘ konumuna geçirildiĒinde,
dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ lambasĘ üç
saniye yanĘp söner.

UYARI
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme
yardĘmĘ saĒlanmaz.
ś KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker
zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ yönlendirmesi gerekir.

Bilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD.|UQRNWD
HPQL\HWVLVWHPLVRQD\DUÕNRUXU
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OBC3070138TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
Sistem uyarĘsĘ

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Kör Nokta Emniyet Sistemi UyarĘ sesi seviyesini Yüksek , Orta veya DüĲük olarak
ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ
Ɵ UyarĘ sesi seviyesi seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Kör 1okta Emniyet
Sisteminin tüm fonksiyonlarĘ için
geçerlidir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œ1ormalŔ seçilmiĲ olsa bile araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk uyarĘnĘn devreye girmesi
geç görünebilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.

ORG3070025

$UDoDOJÕODPD
ś Sürücüyü bir araç algĘlandĘĒĘnda uyarmak amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ yanar.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ 20 km/saatin
altĘnda, kör noktadaki aracĘn KĘzĘ ise 10
km/saatin üstünde olduĒunda devreye
girer.

dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AlgĘlanan aracĘn yönünde dönüĲ sinyali
verildiĒinde, çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girer.
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner. AynĘ zamanda
sesli bir uyarĘ duyulur.
ś DönüĲ sinyali kapandĘĒĘnda veya
Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘzda, çarpĘĲma uyarĘsĘ
iptal olur ve sistem araç algĘlama
durumuna geri döner.
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UYARI
ś Arka köĲe radarĘnĘn algĘlama menzili standart yol geniĲliĒine göre belirlendiĒinden dar yollarda sistem iki
yan Ĳeritteki diĒer araçlarĘ algĘlayĘp
sizi uyarabilir. Bunun aksine geniĲ
bir yolda sistem yan Ĳeritte giden bir
aracĘ algĘlamayabilir ve sizi uyarmayabilir.
ś Dörtlü flaĲör yanĘyorken dönüĲ sinyali
çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye girmez.

Bilgilendirme
(÷HU VUF NROWX÷X VRO WDUDIWD\VD VROD
G|QG÷Q]GH oDUSÕúPD X\DUÕVÕ YHULOHELOLU6ROúHULWWHNLDUDoODUODX\JXQELUPHVDIH\L NRUX\XQX] (÷HU VUF NROWX÷X VD÷
WDUDIWD\VD VD÷D G|QG÷Q]GH oDUSÕúPD
X\DUÕVÕ YHULOHELOLU 6D÷ úHULWWHNL DUDoODUOD
X\JXQELUPHVDIH\LNRUX\XQX]
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UYARI
Kör nokta emniyeti sistemini kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa Kör 1okta Emniyet Sistemi uyarĘ
mesajĘ görülmeyebilir ve sesli uyarĘ
verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise Kör
nokta emniyeti sisteminin uyarĘ sesini
duyamayabilirsiniz.
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Kör 1okta Emniyet sistemi sürücüyü
geç uyarabilir veya Kiç uyarmayabilir.
ś Sürücü Ker zaman aracĘn kontrolünü muKafaza etmelidir. Kör 1okta
Emniyet sistemine baĒlĘ kalmayĘn.
Güvenli bir frenleme mesafesini
muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn
KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.

07
Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Sistem bekleme konumunGa

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070147TU
OBC3070148TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda,
gösterge panelinde Kör nokta güvenlik
sistemlerini kontrol edin uyarĘ mesajĘ
görünür ve sistem otomatik olarak
kapanĘr veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr.
Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork
veya taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve Kör
Nokta Emniyet sistemi geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda, œKör Nokta Emniyet sistemi
etkisizleĲtirildi. Radar engellendi uyarĘ
mesajĘ gösterge panelinde görülür.
YabancĘ madde veya römork, vb. kaldĘrĘlĘp
motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, sistem
normal Ĳekilde çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün
çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge panelinde œDĘĲ
dikiz aynasĘ uyarĘ ikonunu kontrol edinŔ
mesajĘ görünür. Sistemin, HYUNDA,
yetkili servisine kontrol ettirilmesini
öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili bir uyarĘ
görüntülenmemesine raĒmen Kör
1okta Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmĘyor olabilir.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra KerKangi
bir cismin algĘlanmadĘĒĘ veya motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra yabancĘ
bir cismin algĘlama sensörünü engellediĒi alanlarda (örn. açĘk arazi) doĒru
çalĘĲmayabilir.

DÔKKAT
Kör 1okta Emniyet sistemini kullanmak
için bir römork portbagaj vb. takarken
ya da veya bunlarĘ çĘkarĘrken Kör 1okta
Emniyet sistemini kapatĘnĘz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìu durumlarda, Kör Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem
beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś ìiddetli kar, Ĳiddetli yaĒmur vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś Arka köĲe radarĘ kar, yaĒmur, kir, vb. ile
kaplanmĘĲ.
ś Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki
sĘcaklĘk yüksek veya düĲük
ś Bir karayolu veya otoban) rampasĘnda
sürüĲ
ś DöĲenmiĲ yolda veya dĘĲ zeminde)
normalde olmamasĘ gereken metalik
bir malzeme genellikle demiryolu
inĲasĘ sebebiyle) kalmĘĲ olabilir.
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ś AracĘn yanĘnda gürültü önleme bariyerleri, korkuluklar, ayĘrĘcĘ bariyerler, giriĲ
bariyerleri, sokak lambalarĘ, iĲaretler,
tüneller, duvarlar, vb. çift binalar daKil)
gibi sabit bir engel var
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda örn. çöl, çayĘrlĘk,
banliyö, vb.) sürüĲ
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Yoldaki bir su birikintisi gibi, Ęslak bir yol
zemininde sürüĲ
ś DiĒer araçlar aracĘnĘzĘn arkasĘna çok
yakĘn seyrediyor veya diĒer araç aracĘnĘzĘn çok yakĘnĘndan geçiyor
ś DiĒer aracĘn KĘzĘ sizi kĘsa sürede
geçecek kadar yüksek
ś AracĘnĘz diĒer bir aracĘn yanĘndan
geçiyor
ś AracĘnĘz Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś AracĘnĘz yanĘnĘzdaki araç ile aynĘ anda
çalĘĲmĘĲ ve KĘzlanmĘĲtĘr
ś Yan Ĳeritteki araç sizden iki Ĳerit uzaĒa
gittiĒinde veya sizden iki Ĳerit uzaktaki
bir araç Kemen yanĘnĘzdaki Ĳeride
girdiĒinde.
ś Arka köĲe radarĘ etrafĘna bir römork
veya taĲĘyĘcĘ takĘlmasĘ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etrafĘndaki tampon
bir tampon çĘkartmasĘ, tampon
koruyucu, bisiklet taĲĘma aparatĘ, vb.
gibi nesnelerle kapanmĘĲ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etrafĘndaki tampon
darbe almĘĲ, Kasar görmüĲ veya radar
yerinden çĘkmĘĲ
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla

07
AĲaĒĘdaki nesneler algĘlandĘĒĘnda Kör
Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem aniden çalĘĲabilir:
ś Bir motosiklet veya bisiklet algĘlandĘĒĘnda
ś Düz yataklĘ römork gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Otobüs veya kamyon gibi bir araç
algĘlandĘĒĘnda
ś Bir yaya, Kayvan, alĘĲveriĲ arabasĘ veya
bebek puseti gibi Kareket eden bir
engel algĘlandĘĒĘnda
ś Spor araba gibi yüksek olmayan bir
araç algĘlandĘĒĘnda

UYARI
ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda

OJX1079057

Kör 1okta Emniyet Sistemi virajlĘ bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

OJX1079058

Kör 1okta Emniyet Sistemi virajlĘ bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem aynĘ Ĳeritteki bir aracĘ
algĘlayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
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ś Yolun birleĲtiĒi  bölündüĒü yerlerde
sürüĲ sĘrasĘnda

ś ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken

OJX1079059

OBC3070020

Kör 1okta Emniyet Sistemi yolun
birleĲtiĒi veya bölündüĒü noktalarda
sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir.
Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken Kör 1okta Emniyet
Sistemi düzgün çalĘĲmayabilir. Sistem
Ĳerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yollardaki aracĘ tespit edemeyebilir
(örn. kavĲak alt geçitlerinde kademeli
ayrĘlmĘĲ kavĲaklarda vs.).
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

ś EĒimde sürüĲ

UYARI

OBC3070019

Kör 1okta Emniyet Sistemi eĒimli bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem yan Ĳeritteki aracĘ tespit edemeyebilir veya yeri veya binayĘ
doĒru algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
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ś Bir römork veya baĲka bir araç çekerken Kör 1okta Emniyet sistemini
mutlaka kapatĘnĘz.
ś Kör nokta emniyeti sistemi güçlü
elektromanyetik dalgalarĘn etkisi
altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ
baĲlatĘldĘktan sonraki 3 saniye boyunca çalĘĲmayabilir.

07
KÖ5 N2KTA A53IìMA ÖNLEME SÔSTEMÔ ǣ%&AǤ ǣVA5SAǤ
Kör Nokta ÇarpĘĲma Önleme Sistemi,
yaklaĲan araçlarĘn algĘlanarak sürücünün
kör noktadan izlenmesini ve olasĘ çarpĘĲmalarĘn uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ ile
sürücüye bildirilmesini saĒlamak için
tasarlanmĘĲtĘr.
AyrĘca, Ĳerit deĒiĲtirme veya park yerinden
ileri doĒru çĘkĘĲ sĘrasĘnda çarpĘĲma riski
olmasĘ durumunda, sistem fren yaparak
çarpĘĲmanĘn önlenmesini saĒlar.
OJX1079026

Kör Nokta ÇarpĘĲma Önleme Sistemi, kör
noktadan yüksek KĘzda yaklaĲan araçlarĘn
algĘlanmasĘnĘ ve sürücüye bildirilmesini
saĒlar.

DÔKKAT
OJX1079256

UyarĘ zamanlamasĘ yüksek KĘzla yaklaĲan
aracĘn KĘzĘna baĒlĘ olarak deĒiĲebilir.

Kör Nokta ÇarpĘĲma Önleme Sistemi, kör
noktada bir araç olduĒunun algĘlanmasĘnĘ
ve sürücüye bildirilmesini saĒlar.

DÔKKAT
AlgĘlama aralĘĒĘ aracĘnĘzĘn KĘzĘna baĒlĘ
olarak deĒiĲebilir. Yine de yüksek KĘzda
geçmeniz durumunda kör noktada araç
olsa daKi sistem sizi uyarmayabilir.
OJX1079027A

Ôlerideki Ĳeridi algĘlayarak Ĳerit deĒiĲtirme
sĘrasĘnda, sistemin kör noktadan yaklaĲan bir araçla çarpĘĲma riski olduĒuna
karar vermesi durumunda, sistem frenleme yaparak çarpĘĲmanĘn önlenmesine
yardĘmcĘ olur.
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AlgĘlama sensör»

OJX1079028

Bir park yerinden ileri doĒru çĘkma sĘrasĘnda, sistemin kör noktadan yaklaĲan
bir araçla çarpĘĲma riski olduĒuna karar
vermesi durumunda, sistem frenleme
yaparak çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ olur.

OBC3070001

Bilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH .|U 1RNWD dDUSÕúPD
gQOHPH 6LVWHPL .|U 1RNWD (PQL\HW
6LVWHPLRODUDNLIDGHHGLOHFHNWLU
OBC3070018TU

[1]: ön görüĲ kamerasĘ,
[2]: Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Arka köĲe radarĘnĘ veya radar grubunu
asla sökmeyiniz veya üzerine vurmayĘnĘz.
ś Arka köĲe radarĘna veya yakĘnĘna bir
darbe gelirse gösterge panelinde
uyarĘ mesajĘ verilmese bile Kör 1okta
Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmayabilir. Sistemin HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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ś Arka köĲe radarlarĘ deĒiĲtirilmiĲ veya
onarĘlmĘĲsa aracĘn HYU1DAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
ś Arka köĲe radarĘnĘn bulunduĒu arka
tamponu onarmak için sadece orijinal
parçalarĘ kullanĘnĘz.
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka
çerçevesi veya çĘkartma film veya
tampon korumasĘ gibi bir nesne yerleĲtirmeyiniz.
ś EĒer tampon deĒiĲtirilmiĲ veya arka
köĲe radarĘnĘn etrafĘ Kasar görmüĲ ya
da boyanmĘĲsa sistem düzgün çalĘĲmayabilir.
ś EĒer bir römork portbagaj vb. takĘlmĘĲsa araka köĲe radarĘnĘn performansĘnĘ olumsuz etkileyebilir veya
sistem çalĘĲmayabilir.
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda daKa fazla bilgi için Bölüm  deki
ŕFCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070145TU

.|U1RNWD(PQL\HWL
ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ
ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumda
iken, Ayarlar menüsünden Sürücü
yardĘmĘ Ɵ Kör Nokta Emniyeti seçeneĒini
seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Aktif yardĘm seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ ve sesli
uyarĘyla sürücüyü uyarĘr ve frenleme
desteĒi devreye girer.
- YalnĘzca uyarĘ seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem, çarpĘĲma risk
düzeyine göre bir uyarĘ mesajĘ veya
sesli uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr. )renleme
desteĒi saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.
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OBC3070146TU

Sistem kapalĘyken motor yeniden
çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, gösterge panelinde œKör
nokta emniyet sistemi KapalĘŔ mesajĘ
görünür.
AyarĘ KapalĘ konumundan Aktif yardĘm
veya YalnĘzca uyarĘ konumuna geçirmeniz durumunda, dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ üç saniye yanĘp söner.
AyrĘca, motor çalĘĲĘr durumdayken sistem
Aktif yardĘm veya YalnĘzca uyarĘ konumuna geçirildiĒinde, dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ üç saniye yanĘp söner.

UYARI
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme
yardĘmĘ saĒlanmaz.
ś KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker
zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ yönlendirmesi gerekir.

Bilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD.|UQRNWD
HPQL\HWVLVWHPLVRQD\DUÕNRUXU
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OBC3070138TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
Sistem uyarĘsĘ Ye kontrol»

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Kör Nokta Emniyet Sistemi UyarĘ sesi seviyesini Yüksek , Orta veya DüĲük olarak
ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ
Ɵ UyarĘ sesi seviyesi seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT

ORG3070025

$UDoDOJÕODPD
ś Sürücüyü bir araç algĘlandĘĒĘnda
uyarmak amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ yanar.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ 20 km/saatin
altĘnda, kör noktadaki aracĘn KĘzĘ ise 10
km/saatin üstünde olduĒunda devreye
girer.

ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Kör 1okta Emniyet
Sisteminin tüm fonksiyonlarĘ için
geçerlidir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œ1ormalŔ seçilmiĲ olsa bile araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk uyarĘnĘn devreye girmesi
geç görünebilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.
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dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AlgĘlanan aracĘn yönünde dönüĲ sinyali
verildiĒinde, çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girer.
ś Ayarlar menüsünden YalnĘzca uyarĘ
seçeneĒinin seçilmesi durumunda,
çarpĘĲma uyarĘsĘ, aracĘnĘz kör noktadaki
aracĘn algĘlandĘĒĘ Ĳeride yaklaĲtĘĒĘnda
devreye girer.
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner. AynĘ zamanda
sesli bir uyarĘ duyulur.
ś DönüĲ sinyali kapandĘĒĘnda veya Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘzda, çarpĘĲma uyarĘsĘ iptal
olur ve sistem araç algĘlama durumuna
geri döner.

UYARI
ś Arka köĲe radarĘnĘn algĘlama menzili standart yol geniĲliĒine göre belirlendiĒinden dar yollarda sistem iki
yan Ĳeritteki diĒer araçlarĘ algĘlayĘp
sizi uyarabilir. Bunun aksine geniĲ
bir yolda sistem yan Ĳeritte giden bir
aracĘ algĘlamayabilir ve sizi uyarmayabilir.
ś TeKlike uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘp sönerken
dönüĲ sinyali çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girmez.

Bilgilendirme
(÷HU VUF NROWX÷X VRO WDUDIWD\VD VROD
G|QG÷Q]GHoDUSÕúPDX\DUÕVÕYHULOHELOLU
6RO úHULWWHNL DUDoODUOD X\JXQ ELU PHVDIH\L
NRUX\XQX] (÷HU VUF NROWX÷X VD÷
WDUDIWD\VD VD÷D G|QG÷Q]GH oDUSÕúPD
X\DUÕVÕ YHULOHELOLU 6D÷ úHULWWHNL DUDoODUOD
X\JXQELUPHVDIH\LNRUX\XQX]
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OBC3070022TU

dDUSPDgQOHPH<DUGÕPÕ
VUúVÕUDVÕQGD 
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ mesajĘ görünür. AynĘ
zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ 60a200 km/saat
aralĘĒĘndayken ve sürüĲ Ĳeridinin Ker iki
çizgisi de algĘlandĘĒĘnda devreye girer.
ś Kör nokta alanĘndaki araçla çarpĘĲmayĘ
önlemeye yardĘmcĘ olmak için, acil
frenlemeye yardĘm edilir.

07
UYARI
ś Çarpma Önleme YardĘmĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr
- AracĘnĘz bir sonraki Ĳeride belirli bir
mesafede girerse
- AracĘnĘz çarpĘĲma riskinden uzakta
ise
- Direksiyon simidi aniden dönerse
- Fren pedalĘna basĘldĘĒĘnda
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
(FCA) devredeyse
ś Sistemin devreye girmesi veya Ĳerit
deĒiĲikliĒinin ardĘndan Ĳeridin ortasĘna geçmeniz gerekir. Araç Ĳeridin
ortasĘnda seyretmediĒi sürece sistem
devreye girmez.

OBC3070021TU

dDUSPDgQOHPH<DUGÕPÕ
NDONÕúVÕUDVÕQGD
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla, dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge
panelinde bir uyarĘ mesajĘ görünür.
AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś Sistem, aracĘnĘzĘn KĘzĘ 3 km/saatin
altĘnda, kör noktadaki aracĘn KĘzĘ ise 5
km/saatin üstünde olduĒunda devreye
girer.
ś Kör nokta alanĘndaki araçla çarpĘĲmayĘ
önlemeye yardĘmcĘ olmak için, acil
frenlemeye yardĘm edilir.
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UYARI

OBC3070004TU

$UDFÕGXUGXUPDYHIUHQNRQWUROQ
VRQODQGÕUPD
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman, gösterge panelinde Dikkatli
sürün uyarĘ mesajĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün fren
pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini
kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.
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Kör nokta emniyeti sistemini kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa Kör 1okta Emniyet Sistemi uyarĘ
mesajĘ görülmeyebilir ve sesli uyarĘ
verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise Kör
nokta emniyeti sisteminin uyarĘ sesini
duyamayabilirsiniz.
ś EĒer sürücü bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için fren yaparsa Kör 1okta Emniyet
Sistemi devreye girmeyebilir.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi devredeyken sürücü gaz pedalĘna fazla bastĘĒĘnda veya direksiyonu ani Kareketlerle çevirdiĒinde sistemin frenleme
kontrolü otomatik olarak devre dĘĲĘ
kalĘr.
ś Kör 1okta Emniyet Sisteminin çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak
yolcularĘn yaralanmasĘna ve serbest
Kalde bulunan nesnelerin Kareket
etmesine yol açabilir. Emniyet kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serbest Kalde
bulunan nesneleri daima güvenli
Ĳekilde tutunuz.
ś Kör 1okta Emniyet Sisteminde bir
problem olsa daKi aracĘn temel frenleme performansĘ normal bir Ĳekilde
çalĘĲĘr.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi Ker durumda devreye girmez ve tüm çarpĘĲmalarĘ önleyemez.

07
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Kör 1okta Emniyet sistemi sürücüyü
geç uyarabilir veya Kiç uyarmayabilir.
ś Sürücü Ker zaman aracĘn kontrolünü muKafaza etmelidir. Kör 1okta
Emniyet sistemine baĒlĘ kalmayĘn.
Güvenli bir frenleme mesafesini
muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn
KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemini kesinlikle insanlar Kayvanlar nesneler vs.
üzerinde kullanmayĘnĘz. Bu durum
ciddi bir yaralanmaya veya ölüme
sebebiyet verebilir.

UYARI
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC)
durumuna baĒlĘ olarak fren kontrolü
doĒru bir biçimde devreye girmeyebilir.
ìu durumlarda yalnĘzca uyarĘ verilir
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyarĘ
lambasĘ yandĘĒĘnda
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farklĘ
bir fonksiyonda devredeyken

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ

OBC3070148TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün bir
biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde Kör nokta emniyet sistemlerini kontrol edin uyarĘ mesajĘ görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr
veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr. Sistemin,
HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün
çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge panelinde œDĘĲ
dikiz aynasĘ uyarĘ ikonunu kontrol edinŔ
mesajĘ görünür. Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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Sistem GeYre GĘĲĘ

DÔKKAT
Bir römork portbagaj vb. takarken
Kör 1okta Emniyet sistemini kapatĘnĘz.
Kör 1okta Emniyet sistemini tekrar
kullanabilmek için römork portbagaj
vb. çĘkarĘlmasĘ gerekir.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ

OBC3070147TU

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork
veya taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve Kör
Nokta Emniyet sistemi geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda, œKör Nokta Emniyet sistemi
etkisizleĲtirildi. Radar engellendi uyarĘ
mesajĘ gösterge panelinde görülür.
YabancĘ madde veya römork, vb. kaldĘrĘlĘp
motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda, sistem
normal Ĳekilde çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili bir uyarĘ
görüntülenmemesine raĒmen Kör
1okta Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmĘyor olabilir.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra KerKangi
bir cismin algĘlanmadĘĒĘ veya motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra yabancĘ
bir cismin algĘlama sensörünü engellediĒi alanlarda (örn. açĘk arazi) doĒru
çalĘĲmayabilir.
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ìu durumlarda, Kör Nokta Emniyet
sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem
beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś ìiddetli kar, Ĳiddetli yaĒmur vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś Arka köĲe radarĘ kar, yaĒmur, kir, vb. ile
kaplanmĘĲ.
ś Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki
sĘcaklĘk yüksek veya düĲük
ś Bir karayolu veya otoban) rampasĘnda
sürüĲ
ś DöĲenmiĲ yolda veya dĘĲ zeminde)
normalde olmamasĘ gereken metalik
bir malzeme genellikle demiryolu
inĲasĘ sebebiyle) kalmĘĲ olabilir.
ś AracĘn yanĘnda gürültü önleme bariyerleri, korkuluklar, ayĘrĘcĘ bariyerler, giriĲ
bariyerleri, sokak lambalarĘ, iĲaretler,
tüneller, duvarlar, vb. çift binalar daKil)
gibi sabit bir engel var
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda örn. çöl, çayĘrlĘk,
banliyö, vb.) sürüĲ
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Yoldaki bir su birikintisi gibi, Ęslak bir yol
zemininde sürüĲ
ś DiĒer araçlar aracĘnĘzĘn arkasĘna çok
yakĘn seyrediyor veya diĒer araç
aracĘnĘzĘn çok yakĘnĘndan geçiyor

07
ś DiĒer aracĘn KĘzĘ sizi kĘsa sürede
geçecek kadar yüksek
ś AracĘnĘz diĒer bir aracĘn yanĘndan
geçiyor
ś AracĘnĘz Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś AracĘnĘz yanĘnĘzdaki araç ile aynĘ anda
çalĘĲmĘĲ ve KĘzlanmĘĲtĘr
ś Yan Ĳeritteki araç sizden iki Ĳerit uzaĒa
gittiĒinde veya sizden iki Ĳerit uzaktaki
bir araç Kemen yanĘnĘzdaki Ĳeride
girdiĒinde.
ś Arka köĲe radarĘ etrafĘna bir römork
veya taĲĘyĘcĘ takĘlmasĘ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etrafĘndaki tampon
bir tampon çĘkartmasĘ, tampon
koruyucu, bisiklet taĲĘma aparatĘ, vb.
gibi nesnelerle kapanmĘĲ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etrafĘndaki tampon
darbe almĘĲ, Kasar görmüĲ veya radar
yerinden çĘkmĘĲ
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla

AĲaĒĘdaki koĲullarda fren kontrolü
çalĘĲmayabilir, sürücünün dikkatli olmasĘ
gerekir:
ś Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton
yama üzerinde giderken araçta sert
titreĲim olduĒunda
ś Kar, su birikintisi, buz, vb. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś Lastik basĘncĘ düĲük olduĒunda veya
lastik Kasar görmüĲse
ś )ren yenilenmiĲse
ś Araç ani Ĳerit deĒiĲiklikleri yaparsa.
Ön görüĲ kamerasĘnĘn sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla bilgi için . bölümdeki
FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
ve ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ (LKA)
konularĘna bakĘnĘz.

AĲaĒĘdaki
nesneler
algĘlandĘĒĘnda
Kör Nokta Emniyet sistemi normal
çalĘĲmayabilir veya sistem aniden
çalĘĲabilir:
ś Bir motosiklet veya bisiklet algĘlandĘĒĘnda
ś Düz yataklĘ römork gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Otobüs veya kamyon gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Bir yaya, Kayvan, alĘĲveriĲ arabasĘ veya
bebek puseti gibi Kareket eden bir
engel algĘlandĘĒĘnda
ś Spor araba gibi yüksek olmayan bir
araç algĘlandĘĒĘnda
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ś Yolun birleĲtiĒi  bölündüĒü yerlerde
sürüĲ sĘrasĘnda

UYARI
ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda

OJX1079059
OJX1079057

Kör 1okta Emniyet Sistemi virajlĘ bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

Kör 1okta Emniyet Sistemi yolun
birleĲtiĒi veya bölündüĒü noktalarda
sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir.
Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
ś EĒimde sürüĲ

OJX1079058

Kör 1okta Emniyet Sistemi virajlĘ bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem aynĘ Ĳeritteki bir aracĘ
algĘlayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
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OBC3070019

Kör 1okta Emniyet Sistemi eĒimli bir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayabilir. Sistem yan Ĳeritteki aracĘ tespit edemeyebilir veya yeri veya binayĘ
doĒru algĘlayamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

07
ś ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken

OBC3070020

ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken Kör 1okta Emniyet
Sistemi düzgün çalĘĲmayabilir. Sistem
Ĳerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yollardaki aracĘ tespit edemeyebilir
(örn. kavĲak alt geçitlerinde kademeli
ayrĘlmĘĲ kavĲaklarda vs.).
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

UYARI
ś Bir römork veya baĲka bir araç çekerken Kör 1okta Emniyet sistemini
mutlaka kapatĘnĘz.
ś Kör nokta emniyeti sistemi güçlü
elektromanyetik dalgalarĘn etkisi
altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś Kör 1okta Emniyet Sistemi araç çalĘĲtĘrĘldĘktan ya da ön görüĲ kamerasĘ
veya arka köĲe radarlarĘ baĲlatĘldĘktan
sonraki 3 saniye boyunca devreye girmeyebilir.
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OTM070111L

OBC3070023

1) HĘz Limitleyici aktif göstergesi
2) Ayarlanan KĘz
Belirli bir KĘzĘn üzerine çĘkmayĘ istemediĒiniz zaman, KĘz sĘnĘrĘnĘ ayarlayabilirsiniz.
AracĘnĘz ayarlanan KĘzĘ aĲarsa, HĘz
Limitleyici devreye girer ve KĘzĘ limitlerin
içerisine girene kadar düĲürür ayarlanmĘĲ
KĘz sĘnĘrĘ yanĘp söner ve sesli alarm
duyulur).

2. DüĒmeyi  için yukarĘya, - için aĲaĒĘya
itiniz ve istenen KĘza geldiĒinde serbest
bĘrakĘnĘz.
DüĒmeyi  için yukarĘya, - için aĲaĒĘya
doĒru basĘlĘ tutunuz. HĘz deĒeri önce
10 un en yakĘn katĘna yükselir veya
düĲer, ardĘndan 10 km/saat aralĘklarla
artĘrĘlĘr veya azaltĘlĘr.

Sistemin çalĘĲmasĘ
+Ę] sĘnĘrĘnĘ ayarlamak için

OTM070203L

OBC3070022

1. Ayarlamak istediĒiniz KĘzda seyreder) düĒmesini
ken SürüĲ YardĘmĘ
basĘlĘ tutunuz. Gösterge panelinde HĘz
) göstergesi
Limitleyici aktif
yanar.
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3. AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ, gösterge panelinde gösterilir.
Önceden ayarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘnĘn üzerine çĘkmak isterseniz, gaz pedalĘna
baskĘ noktasĘnĘn ötesinde basarak
roketleme mekanizmasĘnĘ etkinleĲtiriniz.
AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ yanĘp söner ve
aracĘn KĘzĘ sĘnĘr daKiline girinceye
kadar uyarĘ sistemi çalĘĲĘr.

07
Bilgilendirme

Sistemi yeniGen baĲlatmak

 *D] SHGDOÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH
EDVÕOPDGÕ÷Õ VUHFH DUDo D\DUODQDQ KÕ]
VÕQÕUÕQÕNRUXU
 *D] SHGDOÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH
EDVÕOGÕ÷ÕQGDYLWHVGúUPHPHNDQL]PDVÕQGDQELUWÕNODPDVHVLJHOHELOLU

Sistemi geçici olarak GeYre GĘĲĘ
bĘrakmak
OBC3070023

Sistem duraklatĘldĘktan sonra HĘz Limitleyiciyi tekrar etkinleĲtirmek için ), -)
düĒmesine basĘnĘz.
veya
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru - düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ gösterge
panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ
önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.
OBC3070024

[A]: Tip A, [B]: B Tipi

AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘnĘ geçici olarak devre
düĒmesine basĘnĘz.
dĘĲĘ bĘrakmak için
AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ devre dĘĲĘ kalĘr, ancak
) göstergesi
HĘz Limitleyici aktif
yanmaya devam eder.
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Sistemi kapatma

UYARI

OBC3070022

HĘz Limitleyiciyi kapatmak için SürüĲ
) düĒmesine basĘnĘz.
YardĘmĘ
) göstergesi
HĘz Limitleyici aktif
söner.
HĘz Limitleyiciyi kullanmadĘĒĘnĘz durumlarda kapatmak için mutlaka SürüĲ
) düĒmesine basĘnĘz.
YardĘmĘ
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HĘz Limitleyiciyi kullanĘrken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Araç KĘzĘnĘ Ker zaman ülkenizdeki KĘz
sĘnĘrĘna göre ayarlayĘnĘz.
ś HĘz sĘnĘrĘnĘ istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda
olmadĘĒĘnda HĘz Limitleyiciyi kapalĘ
)
tutunuz. HĘz Limitleyici aktif (
göstergesinin kapalĘ olduĒunu kontrol
ediniz.
ś HĘz Limitleyici doĒru ve güvenli sürüĲün yerine geçmez. Sürücü beklenmeyen ve ani durumlarĘndan kaçĘnmak için daima dikkatli araç kullanmak zorunluluĒundadĘr. Yol koĲullarĘna Ker zaman dikkat ediniz.

07
AKILLI +IZ LÔMÔTLE<Ô&Ô ǣISLAǤ ǣVA5SAǤ
AkĘllĘ HĘz Limitleyici, algĘlanan yol iĲaretleri ve navigasyon sisteminden aldĘĒĘ bilgileri kullanarak sürücüyü KĘz sĘnĘrĘ konusunda bilgilendirir ve ilgili yol KakkĘnda ek
bilgiler saĒlar. Sistem ayrĘca, sürücünün
ilgili yolun KĘz sĘnĘrĘ içinde kalmasĘna yardĘmcĘ olur.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

DÔKKAT
Sistemin baĲka ülkelerde kullanĘlmasĘ
durumunda AkĘllĘ HĘz Limitleyici düzgün
çalĘĲmayabilir.
OBC3070151TU

AlgĘlama sensör»

+Õ]VÕQÕUÕ

OBC3070001

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla bilgi için Bölüm  deki ŕFCA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.

ÔĲlevlerin Ker birini ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumda iken, Ayarlar menüsünden Sürücü YardĘmĘ Ɵ HĘz sĘnĘrĘ seçeneĒini seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- œHĘz sĘnĘrĘ yardĘmĘŔ seçilirse, sistem
sürücüye KĘz sĘnĘrĘnĘ ve diĒer yol iĲaretlerini bildirir. Sistem ayrĘca, sürücünün
KĘz sĘnĘrĘ içinde kalmasĘnĘ saĒlamak için
sürücüye HĘz Limitleyici veya AkĘllĘ HĘz
Sabitleyicinin KĘzĘnĘ deĒiĲtirmesini bildirir.
- œHĘz sĘnĘrĘ uyarĘsĘŔ seçilirse, sistem sürücüye KĘz sĘnĘrĘnĘ ve diĒer yol iĲaretlerini
bildirir. Bunun yanĘnda sistem, aracĘn
KĘz sĘnĘrĘ üstünde bir KĘzla kullanĘlmasĘ
durumunda sürücüyü uyarĘr.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.

DÔKKAT
HĘz sĘnĘrĘ uyarĘsĘ seçilirse sistem
sürücüye ayarlanmĘĲ KĘzĘ deĒiĲtirmesi
gerektiĒini bildirmez.

Bilgilendirme
1DYLJDV\RQ VLVWHPL YDUVD QDYLJDV\RQ VLVWHPLQGHQJHOHQELOJL|QJ|UúNDPHUDVÕQÕQ
DOJÕODGÕ÷Õ \RO LúDUHWL ELOJLOHUL\OH ELUOLNWH
NXOODQÕOÕU
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+Õ]6ÕQÕUÕ7ROHUDQVÕ
Motor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi ON
konumundayken, Sürücü yardĘmĘ Ɵ HĘz
sĘnĘrĘ Ɵ HĘz sĘnĘrĘ toleransĘŔ seçildiĒinde,
HĘz sĘnĘrĘ toleransĘ deĒiĲtirilebilir. HĘz SĘnĘrĘ
UyarĘsĘ ve HĘz SĘnĘrĘ YardĘmĘ, algĘlanan KĘz
sĘnĘrĘna HĘz sĘnĘrĘ toleransĘnĘ uygulayarak
çalĘĲĘr.

UYARI
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś HĘz sĘnĘrĘ yardĘmĘ KĘz sĘnĘrĘna HĘz sĘnĘrĘ
toleransĘnĘn eklenmesi esasĘna göre
çalĘĲĘr. AyarlanmĘĲ KĘzĘn yol KĘz sĘnĘrĘna
göre deĒiĲmesini isterseniz toleransĘ
 olarak ayarlayĘnĘz.
ś HĘz SĘnĘrĘ UyarĘsĘ fonksiyonu sürüĲ
KĘzĘnĘn ayarlanmĘĲ HĘz sĘnĘrĘ toleransĘnĘn KĘz sĘnĘrĘna eklenmesiyle elde edilen KĘzĘ geçmesi durumunda sürücüyü
uyarĘr. HĘz sĘnĘrĘ uyarĘsĘnĘn sürüĲ KĘzĘ
KĘz sĘnĘrĘnĘ geçtiĒi anda sizi uyarmasĘnĘ istiyorsanĘz toleransĘ  olarak
ayarlayĘnĘz.

Sistemin çalĘĲmasĘ
Sistem uyarĘsĘ Ye kontrol»
AkĘllĘ HĘz Limitleyici, HĘz sĘnĘrĘnĘ göstermek , AĲĘrĘ KĘz uyarĘsĘ yapmak ve
AyarlanmĘĲ KĘzĘ deĒiĲtirmek yoluyla uyarĘr ve aracĘ kontrol eder.

Bilgilendirme
6LVWHP X\DUÕVÕ YH NRQWURO DoÕNODPDODUÕQGD +Õ] VÕQÕUÕ WROHUDQVÕQÕQ   RODUDN D\DUODQPDVÕ WHPHO DOÕQPÕúWÕU 7ROHUDQV D\DUÕ
KDNNÕQGD GDKD ID]OD ELOJL LoLQ 6LVWHP
$\DUODUÕE|OPQLQFHOH\LQL]

OBC3070062

OBC3070089TU

+Õ]VÕQÕUÕQÕJ|VWHUPHN
HĘz sĘnĘrĘ bilgisi, gösterge panelinde
gösterilir.

Bilgilendirme
 $NÕOOÕ +Õ] /LPLWOH\LFL KÕ] VÕQÕUÕQÕQ \DQÕ
VÕUDGL÷HU\ROLúDUHWLELOJLOHULQLGHVD÷ODU
6D÷ODQDQHN\ROLúDUHWLELOJLOHULONHQL]H
J|UHIDUNOÕOÕNJ|VWHUHELOLU
 +Õ] VÕQÕUÕ YH\D |QGHNL DUDFÕ JHoPH
NÕVÕWODPDVÕ LúDUHWLQLQ DOWÕQGD J|VWHULOHQ
HNLúDUHWLúDUHWHX\XOPDVÕJHUHNHQNRúXOX
LIDGH HGHU (N LúDUHWLQ WDQÕQPDPDVÕ
GXUXPXQGDLúDUHWERúJ|VWHULOLU

7-62

07
UYARI

OBC3070090TU

$úÕUÕKÕ]X\DUÕVÕ
Gösterilen KĘz sĘnĘrĘnĘn üstünde bir KĘzda
seyir sĘrasĘnda, kĘrmĘzĘ KĘz sĘnĘrĘ göstergesi
yanĘp söner.

OBC3070091TU

OBC3070092TU

$\DUODQPÕúKÕ]ÕGH÷LúWLUPH
HĘz Limitleyici veya AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
devredeyken yolun KĘz sĘnĘrĘnĘn deĒiĲmesi
durumunda, sürücüye ayarlanmĘĲ KĘzĘn
deĒiĲtirilmesi gerektiĒi yukarĘ veya aĲaĒĘ
ok iĲareti ile gösterilir. Bu durumda
sürücü, direksiyon simidindeki  veya tuĲuna basarak, ayarlanan KĘzĘ KĘz sĘnĘrĘna
göre deĒiĲtirebilir.

ś HĘz sĘnĘrĘ toleransĘ  deĒerinin üstüne
ayarlanĘrsa aracĘn KĘzĘ yolun KĘz sĘnĘrĘndan daKa yüksek bir KĘza ayarlanĘr.
HĘz sĘnĘrĘnĘn altĘnda bir KĘzda seyretmek istiyorsanĘz HĘz sĘnĘrĘ toleransĘnĘ
 deĒerinin altĘnda bir deĒere ayarlayĘnĘz veya direksiyon simidindeki Ŋ
düĒmesini kullanarak ayarlanmĘĲ KĘzĘ
düĲürünüz.
ś AyarlanmĘĲ KĘzĘ yolun KĘz sĘnĘrĘna göre
deĒiĲtirdikten sonra daKi araç KĘz
sĘnĘrĘndan yüksek bir KĘzda sürülebilir.
Gerekirse fren pedalĘna basarak seyir
KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz.
ś Yolun KĘz sĘnĘrĘnĘn 3 kmsaatin altĘnda
olmasĘ durumunda ayarlanmĘĲ KĘzĘ
deĒiĲtirme iĲlevi çalĘĲmaz.
ś AkĘllĘ HĘz Limitleyici gösterge panelinde sürücünün ayarladĘĒĘ KĘz birimini
kullanarak çalĘĲĘr. HĘz biriminin ülkenizde kullanĘlan KĘz biriminden farklĘ
bir birime ayarlanmasĘ durumunda
AkĘllĘ HĘz Limitleyici düzgün çalĘĲmayabilir.

Bilgilendirme
 +Õ] /LPLWOH\LFLQLQ oDOÕúPDVÕ KDNNÕQGD
GDKD ID]OD ELOJL LoLQ  E|OPGHNL +Õ]
/LPLWOH\LFL 06/$ NRQXVXQXLQFHOH\LQL]
 $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL .RQWUROQQ
oDOÕúPDVÕ KDNNÕQGD GDKD ID]OD ELOJL LoLQ
 E|OPGHNL $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL
.RQWURO 6&& NRQXVXQXLQFHOH\LQL]
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Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Sistem bekleme konumunGa

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070155TU
OBC3070032TU

AkĘllĘ HĘz Limitleyicinin düzgün çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde
HĘz sĘnĘrĘ sistemini kontrol edin uyarĘ
mesajĘ görünür. Bu durumda, sistemin
HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Ön görüĲ kamerasĘnĘn bulunduĒu ön cam,
kar veya yaĒmur gibi yabancĘ bir maddeyle
kaplĘ olduĒunda, algĘlama performansĘ
düĲebilir ve AkĘllĘ HĘz Limitleyici geçici
olarak sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ
kalabilir. Bu durumda, gösterge panelinde
œHĘz sĘnĘrĘ sistemi etkisizleĲtirildi. Kamera
görüĲ alanĘ engellendi uyarĘ mesajĘ
gösterge panelinde görülür.
Sistem kar, yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ veya
uyarĘ ĘĲĘĒĘ görünmese daKi AkĘllĘ HĘz
Limitleyici düzgün çalĘĲmayabilir.
ś AlgĘlama sensörünün motor çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra kirlenmesi durumunda sistem düzgün çalĘĲmayabilir.
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Sistem sĘnĘrlamalarĘ
AkĘllĘ HĘz Limitleyici, aĲaĒĘdaki durumlarda devreye girmeyebilir veya doĒru bilgi
saĒlamayabilir:
ś Yol iĲaretinin kirlenmiĲ veya seçilemez
olmasĘ
- YaĒmur, kar, sis vs. gibi olumsuz
Kava koĲullarĘ nedeniyle yol iĲaretini
görmek zor ise
- Yol iĲareti net deĒilse veya Kasar
görmüĲse
- Yol iĲareti, çevredeki nesneler veya
gölgeler nedeniyle kĘsmen kararmĘĲsa
ś Yol iĲaretleri standartlara uygun deĒilse
- Yol iĲareti üzerindeki yazĘ veya figür,
standarttan farklĘysa
- Yol iĲareti, ana yol ve çĘkĘĲ yolu
arasĘnda veya ayrĘlan yollar arasĘnda
duruyorsa
- Yol giriĲi veya çĘkĘĲĘnda bulunan
bir iĲarete koĲullu bir yol iĲareti
takĘlmamĘĲsa
- ÔĲaret baĲka bir araca takĘlmĘĲsa
ś ÖrneĒin bir tünele girerken veya çĘkarken ya da bir köprünün altĘndan geçerken olduĒu gibi, aydĘnlĘk aniden deĒiĲtiĒinde
ś Gece saatlerinde veya tünelde farlar
yanmadĘĒĘnda veya farlarĘn parlaklĘĒĘ
düĲük olduĒunda
ś GüneĲ ĘĲĘĒĘ yansĘmasĘ, sokak lambalarĘ
veya karĲĘ yönden gelen araçlar nedeniyle yol iĲaretleri zor okunuyorsa

ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ
güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Keskin veya sürekli virajlĘ bir yolda
sürüĲ sĘrasĘnda
ś HĘz kasislerinden geçerken veya dik
yokuĲlarda inip çĘkarken ya da saĒa
veya sola dönerken
ś Araç Ĳiddetli bir Ĳekilde sarsĘlĘyorsa
Ön GörüĲ KamerasĘ sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla bilgi için Bölüm  deki
ŕFCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.

UYARI
ś AkĘllĘ HĘz Limitleyici sürücünün yolun
KĘz sĘnĘrĘna uymasĘna yardĘmcĘ olan
ek bir sistemdir ve doĒru KĘz sĘnĘrĘnĘ
göstermeyebilir ve seyir KĘzĘnĘ doĒru
bir biçimde kontrol etmeyebilir.
ś Araç KĘzĘnĘ Ker zaman ülkenizdeki KĘz
sĘnĘrĘna göre ayarlayĘnĘz.
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S5& 'ÔKKATÔ U<A5ISI ǣ'A:Ǥ ǣVA5SAǤ
Temel iĲlev
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ, seyir Kalinde sürüĲ
KizasĘnĘ, sürüĲ süresini vs. analiz ederek
sürücünün dikkat düzeyinin belirlenmesini saĒlar. Sistem, sürücünün dikkat düzeyi belirli bir düzeyin altĘna düĲtüĒünde
mola verilmesini önerir.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ
Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ özelliĒi, öndeki
duran araç Kareket etmeye baĲladĘĒĘnda
sürücüyü bilgilendirir.

AlgĘlama sensör»

OBC3070156TU

6UF'LNNDWL8\DUÕVÕ '$: 
6LVWHPL

OBC3070001

ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumda
iken, Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ DA: Sürücü Dikkati UyarĘsĘ) seçeneĒini seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Savrulma uyarĘsĘ seçilirse, sistem sürücüye sürücünün dikkat düzeyi KakkĘnda
bilgi verir ve sürücünün dikkat durumu
belirli bir düzeyin altĘna düĲtüĒünde,
mola verilmesini önerir.

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ

Seyir Kalinde sürüĲ KizasĘ ve öndeki aracĘn
kalkĘĲĘ, ön görüĲ kamerasĘ kullanĘlarak
algĘlanĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ özelliĒini
optimum performans düzeyinde tutmak
için ön görüĲ kamerasĘnĘn Ker zaman iyi
durumda olmasĘna özen gösteriniz.
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda daKa fazla bilgi için Bölüm  deki
ŕFCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.
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gQGHNLDUDoNDONWÕX\DUÕVÕ
- Öndeki araç kalktĘ uyarĘsĘ seçilirse, sistem, öndeki duran araç Kareket etmeye
baĲladĘĒĘnda sürücüyü bilgilendirir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
Temel iĲleY
6LVWHPHNUDQÕYHX\DUÕVÕ
Sürücü Dikkati UyarĘsĘnĘn temel iĲlevi,
sürücüyü Dikkat düzeyi konusunda
bilgilendirmek ve sürücüye Lütfen mola
verin uyarĘsĘ vermektir.
Dikkat düzeyi
OBC3070138TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için
motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

 Sistem kapalĘ

OBC3070158TU

 Dikkatli s»r»Ĳ

 DeYre GĘĲĘ

OBC3070159TU

 SaYrulma u\arĘsĘ

Bilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 6UF
'LNNDWL8\DUÕVÕVRQD\DUÕNRUXU

OBC3070068TU

OBC3070069TU

ś Sürücü kendi sürüĲ koĲullarĘnĘn durumunu gösterge panelinden izleyebilir.
- Ayarlar menüsünden Savrulma uyarĘsĘ seçimi kaldĘrĘldĘĒĘnda, Sistem
KapalĘ uyarĘsĘ gösterilir.
- Sistem, araç KĘzĘ 0a210 km/saat
aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
- Araç KĘzĘ, çalĘĲma KĘz sĘnĘrlarĘ içinde
olmadĘĒĘnda, Devre dĘĲĘ yazĘsĘ görünür.
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ś Sürücünün dikkat seviyesi 1 il¡ 5 ölçeĒinde görüntülenir. Seviye ne kadar
düĲük olursa, sürücü o kadar dikkatsiz
demektir.
ś Sürücü belirli bir süre mola vermezse
seviye azalĘr.
Mola verme

DÔKKAT
ś Sürücü yorgun Kissetmese daKi sürüĲ
KizasĘ ve davranĘĲĘna göre Sürücü
Dikkati UyarĘsĘ mola önerisi verebilir.
ś Sürücü Dikkati UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ bir
sistemdir ve sürücünün dikkat düzeyinin düĲük olup olmadĘĒĘnĘ belirleyemeyebilir.
ś Yorgunluk Kisseden sürücü Sürücü
Dikkati UyarĘsĘ tarafĘndan mola önerisi
yapĘlmamĘĲ olsa bile güvenli bir yerde
mola vermelidir.

Bilgilendirme

OBC3070160TU

ś Sürücünün dikkat düzeyi 1 in altĘnda
olduĒunda, gösterge panelinde Lütfen
mola verin mesajĘ gösterilir ve sürücünün mola vermesini öneren sesli bir
uyarĘ verilir.
ś Sürücü Dikkati UyarĘsĘ, toplam sürüĲ
süresi 10 dakikadan kĘsa olduĒunda
veya son mola önerisinin üstünden
10 dakika geçmeden mola önerisinde
bulunmaz.

UYARI
GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
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nGeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070025TU

Öndeki duran araç Kareket ettiĒinde,
Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ, gösterge
panelinde Öndeki araç ilerliyor mesajĘnĘ
gösterip sesli bir uyarĘ vererek sürücüyü
bilgilendirir.

UYARI
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘnĘn uyarĘ
mesajĘ görülmeyebilir ve sesli uyarĘ
verilmeyebilir.
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr.

DÔKKAT
ś Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ
bir fonksiyondur ve öndeki duran
araç Ker Kareket ettiĒinde sürücüyü
bilgilendirmeyebilir.
ś Hareket etmeden önce aracĘn önünü
ve yol koĲullarĘnĘ mutlaka kontrol
ediniz.

OBC3070026TU

Sürücü Dikkati UyarĘsĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde
DA: Sürücü Dikkati UyarĘsĘ) sistemini
kontrol edin uyarĘ mesajĘ görünür. Bu
durumda, sistemin HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
AĲaĒĘdaki durumlarda Sürücü Dikkati
UyarĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir:
ś Araç ile sert manevralar yapĘlĘrken
ś Araç kasĘtlĘ olarak Ĳeritlerin üzerinden
sĘk geçiyorsa
ś Araç, ìeritte Kalma YardĘmcĘsĘ gibi
Sürücü Destek Sisteminin kontrolündeyse
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gQGHNL$UDo.DONWÕ8\DUÕVÕ|]HOOL÷L

ś Öndeki araç ani bir dönüĲ yaptĘĒĘnda

ś Önünüze aniden bir araç girdiĒinde

OADAS034
OADAS021

[A]: AracĘnĘz, [B]: Araç önü

Öndeki araç, aniden sola veya saĒa
dönüĲ ya da U dönüĲü yaptĘĒĘnda,
Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ doĒru bir
biçimde çalĘĲmayabilir.
ś Öndeki araç ani kalkĘĲ yaptĘĒĘnda

OADAS022

[A]: AracĘnĘz, [B]: Araç önü

AracĘnĘzĘn önüne aniden bir araç
girdiĒinde, Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ
doĒru bir biçimde çalĘĲmayabilir.
OADAS024

Önünüzdeki aracĘn aniden kalkmasĘ
durumunda, Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ
düzgün çalĘĲmayabilir.
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07
ś Önünüzdeki araç ile aranĘzda bir yaya
veya bisiklet olduĒunda

ś GiĲe, kavĲak ve benzeri yerlerden
geçerken

OADAS025

OADAS026

Önünüzdeki araç ile aranĘzda yaya lar)
veya bisiklet ler) varsa, Öndeki Araç
KalktĘ UyarĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir.

Çok sayĘda aracĘn olduĒu bir giĲe
veya kavĲaktan ya da Ĳeritlerin sĘk
sĘk birleĲtiĒi veya ayrĘldĘĒĘ bir yerden
geçerken, Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ
düzgün çalĘĲmayabilir.

ś Park yerinde

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla bilgi için Bölüm  deki ŕFCA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.

OADAS027

Önünüze park edilmiĲ bir araç sizden
uzaklaĲtĘĒĘnda, Öndeki Araç KalktĘ
UyarĘsĘ, park etmiĲ aracĘn uzaklaĲtĘĒĘnĘ
bildirebilir.
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+IZ SA%ÔTLE<Ô&Ô ǣ&&Ǥ ǣVA5SAǤ
Sistemin çalĘĲmasĘ
+Ę] ayarlamak için
1. 30 km/saat üzerinde olmasĘ gereken,
istenen KĘz seviyesine KĘzlanĘnĘz.

OTM070111

1) HĘz sabitleyici göstergesi
2) Ayarlanan KĘz
HĘz Sabitleyici Kontrolü, gaz pedalĘna
basmak zorunda kalmadan aracĘ 30 km/
saatin üzerindeki KĘzlarda sürmenizi
saĒlar.

OBC3070070

2. Ayarlamak istediĒiniz KĘzda seyreder) düĒmesiken SürüĲ YardĘmĘ
ne basĘn. Gösterge panelinde KĘz ayar) göstergesi
lama ve Cruise
yanar.
3. Gaz pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
Gaz pedalĘna basĘlmasa daKi, araç
ayarlanmĘĲ KĘzĘ korur.

Bilgilendirme
'LN \RNXúODUGD DUDo \RNXúDúD÷Õ YH\D
\RNXú\XNDUÕJLGHUNHQKDILI\DYDúOD\DELOLU
YH\DKÕ]ODQDELOLU
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+Ę]Ę arttĘrmak için

+Ę]Ę a]altmak için

OBC3070027

OBC3070028

ś  düĒmesini yukarĘ itiniz ve Kemen
bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker
bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km
artar.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken,
düĒmeyi yukarĘ ) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz. Sabitlenen KĘz, önce 10 un en yakĘn
katĘna çĘkarĘlĘr ve ardĘndan düĒmeye
Ker basĘldĘĒĘnda sabitlenen KĘz saatte
10 km artar.
Ôstenen KĘz gösterildiĒinde düĒmeyi
bĘrakĘnĘz, araç bu KĘza çĘkacaktĘr.

ś DüĒmeyi aĲaĒĘ -) itiniz ve Kemen
bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker
bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km
azalĘr.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken,
düĒmeyi aĲaĒĘ -) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz.
Sabitlenen KĘz, önce 10 un en yakĘn
katĘna düĲürülür ve ardĘndan düĒmeye
Ker basĘldĘĒĘnda sabitlenen KĘz saatte
10 km azalĘr.
MuKafaza etmek istediĒiniz KĘzda
düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz.
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Sistemi geçici olarak GeYre GĘĲĘ
bĘrakmak

Sistemi yeniGen baĲlatmak

OBC3070030
OBC3070029

AĲaĒĘdaki durumlarda HĘz Sabitleyici
Kontrolü duraklatĘlĘr:
ś )ren pedalĘna basĘldĘĒĘnda.
düĒmesine basĘldĘĒĘnda.
ś
ś Vites N BoĲ) konuma alĘndĘĒĘnda.
ś Araç KĘzĘ yaklaĲĘk saatte 30 km nin daKa
aĲaĒĘ düĲürüldüĒünde.
ś Elektronik Denge Kontrolü ESC)
aktifleĲirse.
ś Manuel Modda 2. vitese düĲüldüĒünde.
Ayarlanan KĘz devre dĘĲĘ kalĘr, ancak HĘz
) göstergesi
Sabitleyici Kontrolü
yanmaya devam eder.
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 veya - düĒmesine ya da
düĒmesine basĘnĘz.
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru -
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ
gösterge panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ
önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.
Sistemin sürdürülmesi için araç KĘzĘnĘn 30
km/saatten fazla olmasĘ gerekir.

07
Sistemi kapatma

UYARI

OBC3070070

HĘz Sabitleyici Kontrolünü kapatmak için
) düĒmesine basĘSürüĲ YardĘmĘ
) göstergesi
nĘz. HĘz Sabitleyici
söner.
HĘz Sabitleyici Kontrolünü kullanmadĘĒĘnĘz durumlarda kapatmak için mutla) düĒmesine
ka SürüĲ YardĘmĘ
basĘnĘz.

Bilgilendirme
$UDFÕQÕ]GD +Õ] /LPLWOH\LFL YDUVD +Õ]
6DELWOH\LFL .RQWUROQ NDSDWPDN LoLQ
6Uú <DUGÕPÕ G÷PHVLQL EDVÕOÕ WXWXQX]
$QFDN+Õ]/LPLWOH\LFLDoÕODFDNWÕU

HĘz Sabitleyiciyi kullanĘrken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Araç KĘzĘnĘ Ker zaman ülkenizdeki KĘz
sĘnĘrĘna göre ayarlayĘnĘz.
ś HĘz sĘnĘrĘnĘ istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda olmadĘĒĘnda HĘz Sabitleyici
Kontrolünü kapalĘ tutunuz. HĘz
) göstergesinin
Sabitleyici (
yanmadĘĒĘndan emin olunuz.
ś HĘz Sabitleyici Kontrolü doĒru ve
güvenli sürüĲün yerine geçmez.
Sürücü beklenmeyen ve ani durumlarĘndan kaçĘnmak için daima dikkatli
araç kullanmak zorunluluĒundadĘr.
ś Beklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri doĒru
dikkatlice bakĘnĘz. Yol koĲullarĘna Ker
zaman dikkat ediniz.
ś AracĘ sabit KĘzda tutmanĘn güvenli olmayabileceĒi durumlarda HĘz
Sabitleyici Kontrolünü kullanmayĘnĘz
- AĒĘr trafikte seyrederken veya
trafik koĲullarĘ sabit KĘzda sürüĲü
güçleĲtirdiĒinde
- YaĒmurlu buzlu veya kar kaplĘ
yollarda sürüĲ sĘrasĘnda
- Tepelik veya rüzgarlĘ yollarda sürüĲ
sĘrasĘnda
- RüzgarlĘ bölgelerde sürüĲ sĘrasĘnda
- (Sis kar yaĒmur veya kum fĘrtĘnasĘ
gibi olumsuz Kava koĲullarĘndan
kaynaklanabilecek) sĘnĘrlĘ görüĲ
alanĘyla sürüĲ sĘrasĘnda
ś Araca baĒlĘ bir römork olduĒunda HĘz
Sabitleyici Kontrolünü kullanmayĘnĘz.
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AKILLI +IZ SA%ÔTLE<Ô&Ô ǣS&&Ǥ ǣVA5SAǤ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, öndeki aracĘ algĘlamak, istenen KĘzĘ ve öndeki araç ile
minimum mesafeyi korumak için tasarlanmĘĲtĘr.
Sollama HĘzlanma YardĘmĘ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici devredeyken sistem
sürücü öndeki aracĘ geçmek istediĒine
karar verirse, KĘzlanma desteĒi saĒlanĘr.

AlgĘlama sensör»

OBC3V071001

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ,
[2]: Ön radar

Ön görüĲ kamerasĘ ve ön radar, öndeki
araçlarĘ algĘlamak için algĘlama sensörü
olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
OTM070001

OBC3070006
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AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin performansĘnĘ
optimum düzeyde tutmak için ön görüĲ
kamerasĘ ve ön radarĘn Ker zaman iyi
durumda olmasĘna özen gösteriniz.
Ön görüĲ kamerasĘ ve ön radara iliĲkin
önlemler KakkĘnda daKa fazla bilgi için .
bölümdeki FCA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) konusunu inceleyiniz.

07
Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070031

$UDoPHVDIHVLQLD\DUODPD
OBC3070022

6LVWHPLDoPD
ś Sistemi açmak için SürüĲ YardĘmĘ düĒmesine basĘnĘz. HĘz, gösterge panelinde yazan geçerli KĘza ayarlanacaktĘr.
ś Önünüzde araç yoksa ayarlanan KĘz
korunabilir, ancak önünüzde araç varsa,
önünüzdeki araç ile mesafeyi korumak
için KĘz artĘrĘlabilir. Öndeki araç KĘzlanĘrsa, aracĘnĘz, aracĘnĘz ayarlanan KĘza
çĘktĘktan sonra sabit KĘzda seyreder.

Bilgilendirme
$UDFÕQÕ]ÕQ KÕ]Õ a NPVDDW DUDVÕQGD\VD6Uú<DUGÕPÕG÷PHVLQHEDVWÕ÷ÕQÕ]GD
$NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL KÕ]Õ  NPVDDW RODUDND\DUODQÕU

DüĒmeye Ker basĘldĘĒĘnda araç mesafesi
Ĳu Ĳekilde deĒiĲir:

Mesafe 4

Mesafe 3

Mesafe 2

Mesafe 1

Bilgilendirme
  NPVDDW KÕ] LOH VH\UHGL\RUVDQÕ]
PHVDIHú|\OHNRUXQXU
 0HVDIH\DNODúÕNP
 0HVDIH\DNODúÕNP
 0HVDIH\DNODúÕNP
 0HVDIH\DNODúÕNP
 0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDYH\DVLVWHPJHoLFLRODUDNGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOGÕ÷ÕQGDPHVDIHVRQD\DUODQDQPHVDIHRODUDN
D\DUODQÕU
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OBC3070071

OBC3070072

+Õ]ÕDUWWÕUPDNLoLQ

+Õ]ÕD]DOWPDNLoLQ

ś  düĒmesini yukarĘ itiniz ve Kemen
bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker
bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km
artar.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken,
düĒmeyi yukarĘ ) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 10 km artar.
Ôstenen KĘz gösterildiĒinde düĒmeyi
bĘrakĘnĘz, araç bu KĘza çĘkacaktĘr. HĘzĘ
180 km/saate kadar ayarlayabilirsiniz.

ś DüĒmeyi aĲaĒĘ -) itiniz ve Kemen bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km azalĘr.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken,
düĒmeyi aĲaĒĘ -) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz.
Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda
sabitlenen saatte KĘz 10 km azalĘr.
MuKafaza etmek istediĒiniz KĘzda
düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz. HĘzĘ 30 km/
saate kadar ayarlayabilirsiniz.

UYARI
 düĒmesini kullanmadan önce sürüĲ
koĲullarĘnĘ kontrol ediniz.  düĒmesini
basĘlĘ tuttuĒunuzda sürüĲ KĘzĘ aniden
artabilir.
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07
UYARI
DüĒmesini kullanmadan önce
sürüĲ koĲullarĘnĘ kontrol ediniz.
DüĒmesine bastĘĒĘnĘzda sürüĲ KĘzĘ
aniden artabilir veya azalabilir.

OBC3070073

6LVWHPLJHoLFLRODUDNGHYUHGÕúÕEÕUDNPD
AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi devre dĘĲĘ bĘrakmak
için
düĒmesine veya fren pedalĘna
basĘnĘz.
OBC3070022

6LVWHPLNDSDWPD
AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi kapatmak için SürüĲ
YardĘmĘ düĒmesine basĘnĘz.

Bilgilendirme
OBC3070074

6LVWHPL\HQLGHQEDúODWPDN

$UDFÕQÕ]GD +Õ] /LPLWOH\LFL YDUVD $NÕOOÕ
+Õ] 6DELWOH\LFL\L NDSDWPDN LoLQ 6Uú
<DUGÕPÕG÷PHVLQLEDVÕOÕWXWXQX]$QFDN
+Õ]/LPLWOH\LFLDoÕODFDNWÕU

Sistem devre dĘĲĘ kaldĘktan sonra AkĘllĘ HĘz
Sabitleyiciyi tekrar etkinleĲtirmek için ),
düĒmesine basĘnĘz.
-) veya
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru -
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ gösterge panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda, araç KĘzĘ
önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.
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6h5hù02'8 QDJ|UH
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, SürüĲ Modu Entegre
Kontrol sisteminden seçilen sürüĲ
moduna göre KĘzlanmayĘ deĒiĲtirir.
AĲaĒĘdaki çizelgeyi inceleyiniz.
SürüĲ modu

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
Kontrolü

COM)ORT

Normal

ECO

YavaĲ

SPORT

HĘzlĘ

Sistemin çalĘĲmasĘ
ÇalĘĲma ĲartlarĘ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, aĲaĒĘdaki koĲullar
karĲĘlandĘĒĘnda devreye girer.

7HPHOLúOHY
ś
ś
ś
ś
ś
ś

Bilgilendirme
6Uú PRGX KDNNÕQGD GDKD ID]OD ELOJL
LoLQ  E|OPGHNL 6Uú 0RGX (QWHJUH
.RQWURO6LVWHPLNRQXVXQXLQFHOH\LQL]

ś
ś
ś

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici UyarĘ sesi seviyesini
Yüksek , Orta veya DüĲük olarak ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumdayken
Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ
UyarĘ sesi seviyesi seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

Bilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD8\DUÕVHVL
VHYL\HVLVRQD\DUÕNRUXQXU
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Vites D Ôleri) konumunda ise
Sürücü kapĘsĘ kapalĘ ise
El freni çekilmemiĲse
AracĘnĘzĘn KĘzĘ, çalĘĲma KĘz aralĘĒĘnda
ise:
10a180 km/saat
Elektronik Denge Kontrolü ESC),
ÇekiĲ Kontrolü Sistemi TCS) veya ABS
devredeyse
Araç, Elektronik Denge Kontrolü ESC),
ÇekiĲ Kontrolü Sistemi TCS) veya ABS
kontrolünde deĒilse
Motor devri kĘrmĘzĘ bölgede deĒilse
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ fren
kontrolü devrede deĒilse

07
6ROODPD+Õ]ODQPD<DUGÕPÕ
Sollama HĘzlanma YardĘmĘnĘn devreye
girmesi için, AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin devrede olmasĘ, dönüĲ sinyali göstergesinin
soldan direksiyon için) sola dönüĲ için
etkinleĲtirilmesi veya saĒdan direksiyon
için) saĒa dönüĲ için etkinleĲtirilmesi ve
aĲaĒĘdaki koĲullarĘn yerine getirilmesi
gerekir:
ś AracĘnĘzĘn KĘzĘnĘn 60 km/saatten fazla
olmasĘ
ś Dörtlü flaĲör sisteminin kapalĘ olmasĘ
ś AracĘnĘzĘn önünde algĘlanan bir araç
olmasĘ
ś Öndeki araçla mesafeyi korumak için
yavaĲlamanĘn gerekmemesi

Sistem ekranĘ ve kontrolü
Temel iĲleY
AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin çalĘĲma durumunu, gösterge panelindeki SürüĲ YardĘmĘ
modunda görebilirsiniz. 4. bölümdeki
LCD EkranĘ ModlarĘ konusunu inceleyiniz.
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, sistemin durumuna
baĒlĘ olarak aĲaĒĘdaki gibi görüntülenir.
 ŕS»r»Ĳ <arGĘmĘŖ
ekranĘ se¦ilmeGi

 ŕS»r»Ĳ <arGĘmĘŖ
ekranĘ se¦ilGi

UYARI
ś DönüĲ sinyali göstergesi (soldan
direksiyonda) sola dönüĲ için veya
(saĒdan direksiyonda) saĒa dönüĲ
için etkinleĲtirildiĒinde ve önde bir
araç olduĒunda araç geçici olarak
KĘzlanabilir. Yol koĲullarĘna Ker zaman
dikkat ediniz.
ś Ülkenizde geçerli sürüĲ yönünden
baĒĘmsĘz olarak Öndeki AracĘ Geçmek
için HĘzlanma YardĘmĘ gerekli koĲullar
yerine geldiĒinde devreye girer. SürüĲ
yönünün farklĘ olduĒu ülkelerde bu
fonksiyonu kullanĘrken yol koĲullarĘnĘ
mutlaka kontrol ediniz.

OBC3070033

OBC3070034

ś Devredeyken
1) Önde araç olup olmadĘĒĘ ve seçilen
mesafe düzeyi görüntülenir.
2) Ayarlanan KĘz görüntülenir.
3) Önde araç olup olmadĘĒĘ ve Kedef araç
mesafesi görüntülenir.
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*eçici olarak KĘ]lanmak için
 ŕS»r»Ĳ <arGĘmĘŖ
ekranĘ se¦ilmeGi

 ŕS»r»Ĳ <arGĘmĘŖ
ekranĘ se¦ilGi

OTM070155

ś Geçici olarak iptal edildiĒinde
göstergesi görüntülenir.
1)
2) DaKa önce ayarlanan KĘz karartĘlĘr.

Bilgilendirme
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OBC3070033

OBC3070035

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici devredeyken geçici
olarak KĘzlanmak isterseniz, gaz pedalĘna
basĘnĘz. HĘz artarken, ayarlanan KĘz,
mesafe düzeyi ve Kedef mesafe, gösterge
panelinde yanĘp söner.

UYARI
Önünüzde araç olduĒunda daKi KĘz ve
mesafe otomatik kontrol edilmediĒinden geçici olarak KĘzlanĘrken dikkatli
olunuz.

07
Sistemin geçici olarak GeYre GĘĲĘ
kalmasĘ

Sistem koĲullarĘnĘn karĲĘlanmamasĘ

OBC3070161TU
OBC3070162TU

AĲaĒĘdaki durumlarda AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
otomatik olarak devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr:
ś Araç KĘzĘnĘn 190 km/saatten fazla olmasĘ
ś Araç KĘzĘnĘn 10 km/saatten az olmasĘ
ś Gaz pedalĘna belirli bir süre boyunca
sürekli basĘlmasĘ
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin çalĘĲmasĘ için
gerekli koĲullarĘn yerine getirilmemesi
Sistemin otomatik olarak geçici devre
dĘĲĘ bĘrakĘlmasĘ durumunda, gösterge
panelinde SCC AkĘllĘ HĘz Sabitleyici) iptal
edildi uyarĘ mesajĘ görünür ve sürücüyü
uyarmak için sesli bir uyarĘ verilir.

Sistemin çalĘĲma koĲullarĘ karĲĘlanmadĘĒĘ
takdirde, SürüĲ YardĘmĘ düĒmesi, 
düĒmesine
düĒmesi, - düĒmesi veya
basĘldĘĒĘnda,
gösterge
panelinde
SCC AkĘllĘ HĘz Sabitleyici) koĲullarĘ
karĲĘlanmadĘ uyarĘsĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.

UYARI
Sistem geçici olarak devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnda öndeki araç ile aranĘzdaki mesafe
korunmaz. Seyir Kalindeyken gözünüzü
yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren
pedalĘna basĘnĘz.
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ÔleriGeki yol koĲullarĘ uyarĘsĘ

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ

OBC3070036TU

OBC3070002TU

AĲaĒĘdaki durumda, sürücüyü ilerideki yol
koĲullarĘyla ilgili uyarmak için gösterge
panelinde Çevrenizdeki araçlara dikkat
edin uyarĘ mesajĘ görünür ve sesli uyarĘ
verilir.
- Belirli bir KĘzĘn altĘnda sürüĲ sĘrasĘnda, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici öndeki araçla
mesafeyi korurken öndeki aracĘn gözden kaybolmasĘ.

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici devredeyken öndeki
araçla yüksek çarpĘĲma riski varsa, sürücüyü uyarmak için gösterge panelinde
ÇarpĘĲma riski uyarĘ mesajĘ görünür ve
sesli bir uyarĘ verilir. Seyir Kalindeyken
gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse, güvenli mesafeyi
saĒlamak üzere sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek
için fren pedalĘna basĘnĘz.

UYARI
Aniden önünüze çĘkabilecek araçlara
ve nesnelere daima dikkat ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren
pedalĘna basĘnĘz.
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UYARI
AĲaĒĘdaki durumlarda AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü sürücüye çarpĘĲma uyarĘsĘ yapmayabilir.
- Öndeki aracĘn yakĘnda olmasĘ veya
öndeki aracĘn sizin aracĘnĘzdan KĘzlĘ
veya sizin aracĘnĘzla aynĘ KĘzda olmasĘ
- Öndeki aracĘn çok yavaĲ veya duruyor
olmasĘ
- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici etkinleĲtirildikten
Kemen sonra gaz pedalĘna basĘlmasĘ

07
UYARI
AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici doĒru ve güvenli
sürüĲün yerine geçmez. Öndeki aracĘn
KĘzĘnĘ ve uzaklĘĒĘnĘ kontrol etmekten
Ker zaman sürücü sorumludur.
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici beklenmedik ve
ani durumlarĘ veya karmaĲĘk sürüĲ
durumlarĘnĘ algĘlamayabileceĒinden
Ker zaman sürüĲ koĲullarĘna dikkat
ediniz ve aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ kontrol ediniz.
ś HĘz sĘnĘrĘnĘ istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda
olmadĘĒĘnda AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi
kapalĘ tutunuz.
ś Araç duruyor olsa daKi AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici devredeyken kapĘyĘ açmayĘnĘz ve aracĘ terk etmeyiniz.
ś Seçilen KĘza ve araç mesafesine daima
dikkat ediniz.
ś Yol koĲullarĘ ve araç KĘzĘna göre güvenli
mesafeyi koruyunuz. Araç yüksek
KĘzda sürüĲ için fazla yakĘndaysa
ciddi bir çarpĘĲma meydana gelebilir.
ś Öndeki araçla mesafeyi korurken
öndeki aracĘn gözden kaybolmasĘ durumunda sistem ayarlanmĘĲ
KĘza çĘkmak için aniden KĘzlanabilir.
Beklenmeyen ve ani durumlara Ker
zaman dikkat ediniz.
ś Araç KĘzĘ yokuĲ yukarĘ sürüĲ sĘrasĘnda
azalĘp yokuĲ aĲaĒĘ sürüĲ sĘrasĘnda
artabilir.
ś Bir aracĘn aniden araya girmesi gibi
durumlara karĲĘ Ker zaman dikkatli
olunuz.
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle AkĘllĘ HĘz
Sabitleyicinin devre dĘĲĘ bĘrakĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz.
ś AracĘnĘz çekilirken AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi mutlaka devre dĘĲĘ bĘrakĘnĘz.

ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici güçlü elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici öndeki bir engeli
algĘlamayĘp çarpĘĲmaya yol açabilir.
Beklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri doĒru
dikkatlice bakĘnĘz.
ś Önünüzde seyreden ve sĘk Ĳerit deĒiĲtiren araçlar sistemin tepkisinde
gecikmeye veya sistemin yan Ĳeritte olan bir araca tepki vermesine yol
açabilir. Beklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri
doĒru dikkatlice bakĘnĘz.
ś UyarĘ mesajĘ görüntülenmediĒinde
veya sesli uyarĘ verilmediĒinde daKi
çevrenize Ker zaman dikkat ediniz ve
sürüĲ güvenliĒine özen gösteriniz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya uyarĘ sesi veriliyorsa AkĘllĘ HĘz Sabitleyici uyarĘ mesajĘ
görülmeyebilir ve uyarĘ sesi verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayabilirsiniz.
ś Sürücünün yol açtĘĒĘ trafik iKlalleri
veya kazalardan araç üreticisi sorumlu
deĒildir.
ś Araç KĘzĘnĘ Ker zaman ülkenizdeki KĘz
sĘnĘrĘna göre ayarlayĘnĘz.

Bilgilendirme
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Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Sistem bekleme konumunGa

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070163TU
OBC3070164TU

AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin doĒru bir biçimde
çalĘĲmamasĘ durumunda, SCC AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici) sistemini kontrol edin uyarĘ
mesajĘ görünür ve gösterge panelinde
uyarĘ lambasĘ yanar. Sistemin, HYUNDA,
yetkili servisine kontrol ettirilmesini
öneririz.

Ön radar kapaĒĘ veya sensörü kar, yaĒmur
veya yabancĘ maddelerle kaplĘ olduĒunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve AkĘllĘ
HĘz Sabitleyici geçici olarak sĘnĘrlanabilir
veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda, SCC AkĘllĘ HĘz Sabitleyici)
devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘ. Radar engellendi
uyarĘ mesajĘ gösterge panelinde belirli bir
süre kalĘr.
Sistem kar, yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.

UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili bir uyarĘ
görüntülenmemesine raĒmen AkĘllĘ
HĘz Sabitleyici düzgün çalĘĲmĘyor olabilir.
ś Motor O1 konumuna getirildikten
sonra algĘlanacak bir Ĳeyin olmadĘĒĘ
alanlarda (örn. açĘk arazi) AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici doĒru çalĘĲmayabilir.
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07
Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìu durumlarda, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici normal çalĘĲmayabilir veya sistem beklendiĒi
gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etrafĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś RenklendirilmiĲ, film çekilmiĲ veya
kaplanmĘĲ ön cam, KasarlĘ cam, veya
yabancĘ materyalin etiket, böcek, vb.)
engellemesi ile kamera lensi kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda
donmuĲsa
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ
güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden, örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etrafĘndaki
sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲ
ś OrtamĘn fazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś Etraf, örneĒin bir tünel vb. gibi, çok
karanlĘk
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk, örneĒin bir
tünele girerken veya çĘkarken olduĒu
gibi aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve farlar açĘk ya
da canlĘ deĒil
ś YoĒun yaĒmur, kar veya siste sürüĲ
ś BuKar, duman veya gölgede sürüĲ

ś AracĘn yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok,
stop lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde
yerleĲtirilmiĲ, vb.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya canlĘ deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘnĘn çok küçük
olmasĘ veya normal görünmemesi yani
devrilmiĲ, ters dönmüĲ vs. olmasĘ)
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir aracĘn çĘkmasĘ
ś AracĘnĘz çekiliyor
ś Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
ś ÔnĲaat bölgesi, demiryolu, vb. gibi
metal nesnelerin bulunduĒu alanlarĘn
yakĘnĘnda sürerken
ś YakĘnda bir korkuluk, yandaki araç, vb.
gibi ön radarda çok iyi yansĘyan bir
madde var
ś Ön radarĘn etrafĘndaki tampon darbe
almĘĲ, Kasar görmüĲ veya ön radar
yerinde deĒil
ś Ön radarĘn etrafĘndaki sĘcaklĘk yüksek
veya düĲük
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda örn. çöl, çayĘrlĘk,
banliyö, vb.) sürüĲ
ś Öndeki aracĘn, ön radarĘ yansĘtmayan
bir malzemeden yapĘlmĘĲ olmasĘ
ś Karayolu veya otoyol) yol ayrĘmĘ veya
giĲe yakĘnĘndan geçerken
ś Kar, su birikintisi, buz, vb. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne tarafĘndan
engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
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ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok fazla veya düĲük
ś Önde bir araç varken, aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç
algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etrafĘnda
dönüyorsunuz
ś Park yerinde sürüĲ
ś ÔnĲaat alanĘ, stabilize yollar, kĘsmi kaplamalĘ yollar, muntazam olmayan yollar, KĘz kasisleri vs. üzerinden geçerken
ś EĒimli, kavisli, vb. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga
giriĲimi varsa

ś Virajda sürüĲ sĘrasĘnda

OADAS014

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, virajlarda aynĘ
Ĳeritteki bir aracĘ algĘlamayabilir ve aracĘn KĘzĘnĘ ayarlanmĘĲ KĘza yükseltebilir.
AyrĘca, ileride aniden bir araç algĘlandĘĒĘnda, araç aniden yavaĲlayabilir.
Virajlarda uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçin ve
ilerideki yol ve sürüĲ koĲullarĘna uygun
bir biçimde gaz ve fren pedallarĘna
basĘn.

OADAS015

Yan Ĳeritteki bir araç nedeniyle aracĘnĘzĘn KĘzĘ düĲebilir.
Gaz pedalĘna basĘnĘz ve uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçiniz. Yol koĲullarĘnĘn, AkĘllĘ
HĘz Sabitleyicinin doĒru bir biçimde
kullanĘlmasĘna uygun olduĒundan emin
olunuz.
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ś EĒimde sürüĲ

ś ìerit deĒiĲtirme

OADAS012

YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ sürüĲ
sĘrasĘnda, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, Ĳeridinizdeki Kareketli bir aracĘ algĘlamayabilir ve aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ ayarlanmĘĲ KĘza
çĘkarabilir. AyrĘca, ileride aniden bir
araç algĘlandĘĒĘnda, araç aniden yavaĲlar.
YokuĲlarda uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçin
ve ilerideki yol ve sürüĲ koĲullarĘna
uygun bir biçimde gaz ve fren pedallarĘna basĘnĘz.

OADAS030

[A]: AracĘnĘz, [B]: ìerit deĒiĲtiren araç

Bir araç, yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde, sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan algĘlanmaz. AkĘllĘ HĘz Sabitleyici, Ĳeritler
arasĘnda ani geçiĲler yapan bir aracĘ
Kemen algĘlamayabilir. Bu durumda,
güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere KĘzĘnĘzĘ düĲürmek
için fren pedalĘna basĘnĘz.
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ś Araç algĘlama

OBC3070011
OJX1079181

AĲaĒĘdaki gibi durumlarda sensör, Ĳeridinizdeki bazĘ araçlarĘ algĘlayamaz:
- Bir tarafa doĒru Ĳeritten çĘkmĘĲ araçlar
- YavaĲ Kareket eden araçlar veya ani
yavaĲlayan araçlar
- Gelen araçlar
- Duran araçlar
- Römork gibi, arka profili küçük olan
araçlar
- Motosikletler veya bisikletler gibi dar
taĲĘtlar
- Özel araçlar
- Hayvanlar veya yayalar
AracĘn KĘzĘnĘ, yol ve sürüĲ koĲullarĘna
göre, fren pedalĘna basarak ayarlamanĘz
gerekir.

AĲaĒĘdaki gibi durumlarda sensör,
öndeki aracĘ algĘlayamaz:
- Yerden daKa yüksek araçlar veya
aracĘn arkasĘndan dĘĲarĘ taĲan bir yük
taĲĘyan araçlar
- AĒĘr yüklerden dolayĘ önü kalkmĘĲ
araçlar
- AracĘnĘzĘn yönünü deĒiĲtirmeniz
- Dar veya keskin virajlĘ yollarda sürüĲ
sĘrasĘnda
AracĘn KĘzĘnĘ, yol ve sürüĲ koĲullarĘna
göre, fren pedalĘna basarak ayarlamanĘz
gerekir.

OTM058129

ś Öndeki aracĘn bir kavĲakta gözden kaybolmasĘ durumunda, aracĘnĘz KĘzlanabilir.
AracĘ kullanĘrken, daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
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OTM058119

ś Önünüzdeki bir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici artĘk önünüzde
olan yeni aracĘ Kemen algĘlamayabilir.
AracĘ kullanĘrken, daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

OTM058119

ś AracĘnĘz önündeki araç ile belirli bir
mesafe korurken yayalara daima dikkat
ediniz.
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NAVÔ*AS<2N 'ESTEKLÔ +IZ SA%ÔTLE<Ô&Ô ǣNS&&Ǥ ǣVA5SAǤ
Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyici, AkĘllĘ
HĘz Sabitleyici devredeyken navigasyon
sisteminin saĒladĘĒĘ yol bilgilerini kullanarak otoyolda sürüĲ sĘrasĘnda araç KĘzĘnĘn
otomatik ayarlanmasĘnĘ saĒlar.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

Bilgilendirme
 1DYLJDV\RQ'HVWHNOL+Õ]6DELWOH\LFL\DOQÕ]FD JHoLú NRQWURO \DSÕODQ EHOLUOL RWR\ROODUGDNXOODQÕODELOLU
K*HoLú NRQWUROO RWR\RO \NVHN KÕ]OÕ
NHVLQWLVL] WUDILN DNÕúÕ VD÷OD\DQ JLULú YH
oÕNÕú VD\ÕVÕ VÕQÕUOÕ \ROODUÕ LIDGH HGHU
*HoLú NRQWUROO \ROODUD \DOQÕ]FD ELQHN
DUDo YH PRWRVLNOHWOHULQ JLULúLQH L]LQ
YHULOLU

Bilgilendirme
1DYLJDV\RQ 'HVWHNOL +Õ] 6DELWOH\LFL RWR\ROODUÕQ DQD \ROODUÕQGD oDOÕúPDNWD ROXS
\ROD\UÕPODUÕQGDYHNDYúDNODUGDoDOÕúPD]
Otoyolda Virajda Otomatik YavaĲlama
Araç KĘzĘnĘn yüksek olmasĘ durumunda,
Otoyolda Virajda Otomatik YavaĲlama
özelliĒi, navigasyon sisteminde yer
alan viraj bilgisine göre virajlarda sürüĲ
güvenliĒi saĒlamanĘza yardĘmcĘ olmak
için geçici olarak aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘr veya
aracĘnĘzĘn KĘzlanmasĘnĘ sĘnĘrlar.
Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik
DeĒiĲtirme
Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme
özelliĒi, navigasyon sisteminde yer
alan KĘz sĘnĘrĘ bilgilerine göre AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici sabit KĘzĘnĘ otomatik olarak
deĒiĲtirir.

7-92

OBC3070037TU

Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyiciyi
etkinleĲtirmek için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ SürüĲ konforu Ɵ Otoyol otomatik
KĘz kontrolü seçeneĒini seçiniz ve sistemi
devre dĘĲĘ bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

Bilgilendirme
1DYLJDV\RQ 'HVWHNOL +Õ] 6DELWOH\LFLGH ELU
VRUXQ ROGX÷XQGD VLVWHP $\DUODU PHQVQGHQD\DUODQDPD]

07
Sistemin çalĘĲmasĘ

ś Sistem devrede

ÇalĘĲma ĲartlarĘ
Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyici, ancak
aĲaĒĘdaki koĲullarĘn tümünün yerine getirilmesi durumunda çalĘĲmaya KazĘr olur:
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyicinin devrede olmasĘ
ś OtoyollarĘn ana yollarĘnĘn kullanĘlmasĘ

Bilgilendirme
$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFLQLQQDVÕONXOODQÕODFD÷Õ
KDNNÕQGDGDKDID]ODELOJLLoLQE|OP GH
EXOXQDQ $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL 6&& 
EDúOÕ÷ÕQÕLQFHOH\LQL]

Sistem ekranĘ Ye kontrol»
Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyici çalĘĲĘrken, gösterge panelinde Ĳu Ĳekilde
görünür:
ś Sistem bekleme konumunda

OBC3070039

Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyici devrede olduĒu sĘrada bekleme durumundayken geçici yavaĲlamanĘn gerekmesi durumunda gösterge panelinde yeĲil
simgesi yanar.
Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme
özelliĒi devredeyken, gösterge panelinde
simgesi ile ayarlanan KĘz yanar
yeĲil
ve sesli bir uyarĘ verilir.

UYARI

OBC3070038

ÇalĘĲma koĲullarĘ uygun olduĒunda beyaz
göstergesi yanar.

OBC3070165TU

AĲaĒĘdaki durumlarda Dikkatli sürün
uyarĘ mesajĘ görünür
- 1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyicinin
aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ güvenli bir düzeye
düĲürememesi
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Bilgilendirme
2WR\ROGD YLUDMGD RWRPDWLN \DYDúODPD YH
2WR\ROGD$\DUOÕ+Õ]Õ2WRPDWLN'H÷LúWLUPH
VLPJHVLQLNXOODQÕU
|]HOOLNOHULD\QÕ

2WR\ROGD9LUDMGD2WRPDWLN
<DYDúODPD
ś Araç, otoyolda yaklaĲan viraja göre
KĘzĘnĘ düĲürür ve virajĘ geçtikten sonra
KĘzlanarak AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlanan KĘzĘna gelir.
ś AracĘn KĘz düĲürme süresi, aracĘn KĘzĘna
ve virajĘn açĘsĘna göre deĒiĲir. SürüĲ KĘzĘ
ne kadar yüksek olursa, KĘz düĲürme o
kadar erken baĲlar.

2WR\ROGD$\DUOÕ+Õ]Õ2WRPDWLN
'H÷LúWLUPH
ś Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi, AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlanmĘĲ KĘzĘ ve otoyol KĘz sĘnĘrĘ eĲleĲtiĒi
sürece çalĘĲĘr.
ś Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi çalĘĲĘrken otoyol KĘz sĘnĘrĘnĘn deĒiĲmesi durumunda, AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici sabit KĘzĘ, deĒiĲen KĘz sĘnĘrĘna otomatik olarak ayarlanĘr.
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlĘ KĘzĘnĘn KĘz
sĘnĘrĘndan farklĘ olmasĘ durumunda, Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik
DeĒiĲtirme özelliĒi bekleme durumuna
geçer.
ś Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒinin otoyol ana yolu dĘĲĘnda bir yolda seyir nedeniyle bekleme
durumuna geçmesi Kalinde, Otoyolda
AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi,
sabit KĘzĘ ayarlamadan ana yola tekrar
çĘktĘĒĘnĘzda yeniden devreye girecektir.
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ś Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒinin, fren pedalĘna veya
düĒmesine basĘdireksiyondaki
larak bekleme durumuna geçirilmesi
Kalinde, bu özelliĒi tekrar etkinleĲtirdüĒmesine basĘnĘz.
mek için
ś Otoyolda AyarlĘ HĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi, otoyol yol ayrĘmlarĘnda ve
kavĲaklarda çalĘĲmaz.

Bilgilendirme
 2WR\ROGD $\DUOÕ +Õ]Õ 2WRPDWLN 'H÷Lú
WLUPH|]HOOL÷L\DOQÕ]FDRWR\ROODUÕQ YH\D
NDUD\ROODUÕQÕQ  KÕ] VÕQÕUODUÕQÕ WHPHO DOÕU
YH KÕ] NDPHUDODUÕQD J|UH GHYUH\H JLUPH]
 2WR\ROGD $\DUOÕ +Õ]Õ 2WRPDWLN 'H÷Lú
WLUPH |]HOOL÷L GHYUHGH\NHQ RWR\RO KÕ]
VÕQÕUÕ GH÷LúLNOLNOHULQH ED÷OÕ RODUDN DUDo
RWRPDWLNKÕ]ODQÕUYH\DYDúODU
 2WR\ROGD $\DUOÕ +Õ]Õ 2WRPDWLN 'H÷Lú
WLUPH |]HOOL÷LQLQ PDNVLPXP KÕ] D\DUODPD VÕQÕUÕ  NPVDDW RODUDN EHOLUOHQPLúWLU
 <HQL ELU \ROXQ KÕ] VÕQÕUÕQÕQ QDYLJDV\RQ VLVWHPLQGH JQFHOOHQPHPHVL GXUXPXQGD 2WR\ROGD $\DUOÕ +Õ]Õ 2WRPDWLN
'H÷LúWLUPH |]HOOL÷L GR÷UX ELU ELoLPGH
oDOÕúPD\DELOLU
 +Õ] ELULPLQLQ ONHQL]GH NXOODQÕODQ KÕ]
ELULPLQGHQ IDUNOÕ ELU ELULPH D\DUODQPDVÕ GXUXPXQGD 2WR\ROGD $\DUOÕ +Õ]Õ
2WRPDWLN 'H÷LúWLUPH |]HOOL÷L G]JQ
oDOÕúPD\DELOLU

07
Sistem sĘnĘrlamalarĘ
Navigasyon Destekli HĘz Sabitleyici, aĲaĒĘdaki durumlarda normal çalĘĲmayabilir:
ś Navigasyonun düzgün çalĘĲmamasĘ
ś Navigasyonda KĘz sĘnĘrĘ ve yol bilgilerinin
güncel olmamasĘ
ś Gerçek zamanlĘ GPS verisi veya Karita
bilgisi KatasĘ nedeniyle Karita bilgilerinin gerçek yoldan farklĘ olmasĘ
ś Navigasyonun seyir Kalindeyken bir
rota aramasĘ
ś Tünel gibi yerlerde GPS sinyallerinin
kesilmesi
ś Navigasyonun seyir Kalinde güncellenmesi
ś Bilgi ve eĒlence sisteminin normal bir
biçimde çalĘĲmamasĘ nedeniyle Karita
bilgilerinin iletilmemesi
ś Bir yolun ikiye ayrĘlĘp, daKa sonra tekrar
birleĲmesi
ś Sürücünün navigasyonda belirlenmiĲ
güzergaKtan ayrĘlmasĘ
ś Navigasyonun sĘfĘrlanmasĘyla Kedefe
giden güzergaKĘn deĒiĲtirilmesi veya
iptal edilmesi

ś AracĘn bir servis istasyonu veya dinlenme tesisine girmesi
ś BazĘ bölümlerin KĘz sĘnĘrĘnĘn yol durumlarĘna göre deĒiĲiklik göstermesi
ś Android Auto veya Car Play in devrede
olmasĘ
ś Navigasyonun, aracĘn mevcut konumunu tespit edememesi örn. genel yollara
bitiĲik üst geçitler daKil olmak üzere
yükseltilmiĲ yollar veya yakĘnda paralel
yollarĘn olmasĘ)
ś Navigasyonun seyir Kalinde güncelleniyor olmasĘ
ś Navigasyonun seyir Kalinde yeniden
baĲlatĘlĘyor olmasĘ
ś ìiddetli yaĒmur, Ĳiddetli kar vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś YapĘm Kalindeki bir yoldan geçerken
ś Kontrollü bir yoldan geçerken
ś Keskin virajlĘ bir yoldan geçerken
ś KavĲaklarĘn, dönel kavĲaklarĘn, düz
giriĲ ve çĘkĘĲlarĘn vs. olduĒu yollardan
geçerken
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OJX1070280L

OJX1070281L

[1]: Ayarlanan güzergaK, [2]: Belirlenen Kat,
[3]: SürüĲ güzergaKĘ, [4]: Ana yol,
[5]: Yolun virajlĘ bölümü

[1]: Ayarlanan güzergaK, [2]: Belirlenen Kat,
[3]: SürüĲ güzergaKĘ, [4]: Ana yol,
[5]: Yolun virajlĘ bölümü

ś Navigasyonda ayarlanan güzergaK
belirlenen Kat) ile sürüĲ güzergaKĘ ana yol) arasĘnda fark olduĒunda,
Otoyolda virajda otomatik yavaĲlama
özelliĒi, sürüĲ güzergaKĘnĘn ana yol olarak tanĘnmasĘna kadar devreye girmeyebilir.
ś Navigasyonda ayarlanan güzergaK
yerine ana yolda seyredilmesiyle ana
yol sürüĲ güzergaKĘ olarak tanĘndĘĒĘnda,
Otoyolda virajda otomatik yavaĲlama
özelliĒi devreye girer. VirajĘn uzaklĘĒĘna
ve aracĘn mevcut KĘzĘna baĒlĘ olarak,
aracĘn yavaĲlamasĘ yeterli olmayabilir
veya araç aniden yavaĲlayabilir.

ś Navigasyon güzergaKĘ ana yol) ile sürüĲ
güzergaKĘ belirlenen Kat) arasĘnda fark
olduĒunda, Otoyolda virajda otomatik
yavaĲlama özelliĒi, ana yolun viraj
bilgisine göre devreye girer.
ś Otoyol yol ayrĘmĘna veya kavĲaĒa
girerek güzergaKtan çĘktĘĒĘnĘz tespit
edildiĒinde, Otoyolda virajda otomatik
yavaĲlama özelliĒi devreye girmez.
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UYARI

OJX1070282L

[1]: SürüĲ güzergaKĘ, [2]: Belirlenen Kat,
[3]: Yolun virajlĘ bölümü, [4]: Ana yol

ś Navigasyonda ayarlanan bir varĘĲ noktasĘ yoksa, Otoyolda virajda otomatik
yavaĲlama özelliĒi, ana yoldaki viraj
bilgilerine göre devreye girer.
ś Ana yoldan ayrĘlsanĘz daKi, otoyolun
virajlĘ bölümünün navigasyon bilgileri
nedeniyle Otoyolda virajda otomatik
yavaĲlama özelliĒi geçici olarak devreye girebilir.

ś 1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
güvenli sürüĲ uygulamalarĘnĘn yerine
geçmez sadece bir konfor fonksiyonudur. Gözünüzü Kiçbir zaman yoldan
ayĘrmayĘn. Trafik kurallarĘnĘ iKlal edecek davranĘĲlardan kaçĘnmak sürücünün sorumluluĒudur.
ś 1avigasyon KĘz sĘnĘrĘ bilgileri yolun
asĘl KĘz sĘnĘrĘ bilgilerinden farklĘ
olabilir. Yolun veya Ĳeridin kendisinin
KĘz sĘnĘrĘnĘ kontrol etmek sürücünün
sorumluluĒudur.
ś Otoyol ana yolundan çĘktĘĒĘnĘz anda
1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
otomatik olarak devre dĘĲĘ kalĘr. AracĘ
kullanĘrken daima yol ve sürüĲ koĲullarĘna dikkat ediniz.
ś Önde araç olmasĘ ve aracĘn sürüĲ
koĲullarĘ nedeniyle 1avigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici devreye girmeyebilir. AracĘ kullanĘrken daima yol
ve sürüĲ koĲullarĘna dikkat ediniz.
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle AkĘllĘ
1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
Kontrolünün kapatĘlmasĘnĘ tavsiye
ederiz.
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ś Otoyol üzerinde bir giĲeden geçtikten sonra 1avigasyon Destekli HĘz
Sabitleyici birinci Ĳeride göre devreye
girer. DiĒer Ĳeritlerden birine girmeniz durumunda sistem düzgün çalĘĲmayabilir.
ś 1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
Kontrolü devredeyken sürücü gaz
pedalĘna basarsa araç KĘzlanĘr ve sistem aracĘ yavaĲlatmaz.
ś 1avigasyon Destekli HĘz Sabitleyici
Kontrolü devredeyken sürücünün KĘzlanĘp KĘz pedalĘndan ayaĒĘnĘ çekmesi
durumunda araç yeterince yavaĲlamayabilir veya kĘsa sürede güvenli bir
KĘza düĲebilir.
ś VirajĘn çok büyük veya çok küçük
olmasĘ durumunda 1avigasyon
Destekli HĘz Sabitleyici devreye girmeyebilir.
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Bilgilendirme
 1DYLJDV\RQXQ\|QOHQGLUPHVLYH1DYLJDV
\RQ 'HVWHNOL $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFLQLQ
GHYUH\HJLUPHVLYH\DGHYUHGÕúÕNDOPDVÕ
DUDVÕQGDJHFLNPHRODELOLU
 *|VWHUJH SDQHOLQGH YH QDYLJDV\RQGD
J|UOHQKÕ]ELOJLVLIDUNOÕRODELOLU
 $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFLQLQ D\DUODQPÕú
KÕ]ÕQGDQ GúN ELU KÕ]GD VH\UHWVHQL]
GDKL LOHULGHNL YLUDMOÕ NÕVÕPODU QHGHQL\OH
KÕ]ODQPDVÕQÕUODQDELOLU
 .DYúDN GLQOHQPH WHVLVL JLEL ELU \HUH
JLUPHN ]HUH DQD \ROGDQ oÕNDUNHQ
1DYLJDV\RQ 'HVWHNOL +Õ] 6DELWOH\LFLQLQ
GHYUHGH ROPDVÕ GXUXPXQGD VLVWHP
EHOLUOLELUVUHGHYUHGHNDODELOLU
 %R]XNVDWÕKOÕ\ROODUGDUúHULWOHUYHEHQ]HUL \RO NRúXOODUÕ QHGHQL\OH 1DYLJDV\RQ
'HVWHNOL +Õ] 6DELWOH\LFLQLQ VD÷ODGÕ÷Õ
\DYDúODPD\HWHUOLJHOPH\HELOLU

07
ìE5ÔT VE <2L TAKÔ3 ASÔSTANI ǣL)AǤ ǣVA5SAǤ
ìerit ve Yol Takip AsistanĘ, Ĳerit çizgilerinin
ve ya) yoldaki araçlarĘn algĘlanmasĘnĘ
saĒlayacak biçimde tasarlanmĘĲ olup,
sürücünün aracĘ Ĳeritte ortalamak üzere
yönlendirmesine yardĘmcĘ olur.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

AlgĘlama sensör»

OBC3070012

6LVWHPLQDoÕOPDVÕYHNDSDWÕOPDVÕ
OBC3070001

[1]: Ön görüĲ kamerasĘ

Ön görüĲ kamerasĘ, Ĳerit çizgilerini ve
öndeki araçlarĘ algĘlamak için bir algĘlama
sensörü olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

ìerit ve Yol Takip AsistanĘnĘ etkinleĲtirmek için, motor çalĘĲĘr durumdayken
direksiyon üzerinde yer alan ìeritte SürüĲ
YardĘmcĘsĘ düĒmesine basĘnĘz. Gösterge
göspanelinde beyaz veya yeĲil renkli
terge lambasĘ yanar.
Sistemi kapatmak için düĒmeye tekrar
basĘnĘz.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla bilgi için Bölüm  deki ŕFCA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna bakĘnĘz.
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Sistemin çalĘĲmasĘ
8yarĘ Ye kontrol
 A Tipi

 B Tipi

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘ Ses
Düzeyini Yüksek , Orta veya DüĲük olarak ayarlamak için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü
yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi seçeneĒini
seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

OBC3070040

OBC3070041

ùHULWYH<RO7DNLS$VLVWDQÕ
Öndeki araç ve ya) Ker iki Ĳerit çizgisi de
algĘlanĘr ve aracĘnĘzĘn KĘzĘ 180 km/saatten
düĲük olursa, gösterge panelinde yeĲil
gösterge lambasĘ yanar ve sistem,
direksiyona destek saĒlayarak aracĘn
Ĳeritte ortalanmasĘna yardĘmcĘ olur.

DÔKKAT
Direksiyona destek saĒlanmadĘĒĘnda
gösterge lambasĘ yanĘp söner ve
yeĲil
beyaza döner.
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UYARI

OBC3070015TU

(OOHUGLUHNVL\RQGDGH÷LOX\DUÕVÕ
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç
saniye çekmesi durumunda, Ellerinizi
direksiyonda tutun uyarĘ mesajĘ görünür
ve kademeli olarak sesli uyarĘ verilir.
Birinci
UyarĘ mesajĘ
aĲama:
Ôkinci aĲama: UyarĘ mesajĘ kĘrmĘzĘ
direksiyon simidi) ve
sesli uyarĘ

OBC3070166TU

Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘnĘn ardĘndan sürücünün Kala ellerini direksiyona
koymamasĘ durumunda, L)A ìerit ve Yol
Takip AsistanĘ) iptal edildi uyarĘ mesajĘ
görülür ve ìerit ve Yol Takip AsistanĘ otomatik olarak devre dĘĲĘ kalĘr.

ś ìerit ve Yol Takip AsistanĘ Ker zaman
devreye girmez. AracĘ Ker zaman
kendi Ĳeridinde tutmak ve güvenli Ĳekilde yönlendirmek sürücünün
sorumluluĒundadĘr.
ś Yol koĲullarĘna baĒlĘ olarak Eller
direksiyonda deĒil uyarĘ mesajĘ geç
verilebilir. SürüĲ sĘrasĘnda elleriniz
daima direksiyon simidinde bulunmalĘdĘr.
ś Direksiyon simidi Kafif bir Ĳekilde
tutuluyorsa sistem sürücünün ellerinin direksiyonda olduĒunu algĘlamadĘĒĘ için Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ mesajĘ görünebilir.
ś Direksiyon simidine KerKangi bir obje
takarsanĘz Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ özelliĒi düzgün çalĘĲmayabilir.

Bilgilendirme
 $\DUODUÕ DUDFÕQÕ]ÕQ GRQDQÕP VHoHQH÷LQH ED÷OÕ RODUDN J|VWHUJH SDQHOLQGHQ
.XOODQÕFÕ$\DUODUÕ YH\DELOJLYHH÷OHQFH
VLVWHPLQGHQ $UDo $\DUODUÕ  GH÷LúWLUHELOLUVLQL] 'DKD ID]OD ELOJL LoLQ DUDoOD
ELUOLNWH YHULOHQ %LOJL YH (÷OHQFH 6LVWHPL
.ÕODYX]XQXQ$UDo$\DUODUÕE|OPQH
YH\DE|OPGHNL.XOODQÕFÕ$\DUODUÕ
E|OPQHEDNÕQÕ]
 ùHULW oL]JLOHUL DOJÕODQGÕ÷ÕQGD J|VWHUJH
SDQHOLQGHNLúHULWoL]JLOHULJULGHQEH\D]D
G|QHU
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 ìerit algĘlanmaGĘ

 ìerit algĘlanGĘ

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ

OBC3070017

OBC3070016

ś ìerit çizgileri algĘlanmazsa, ìerit ve Yol
Takip AsistanĘnĘn direksiyon kontrolü,
önde araç olup olmamasĘna ve aracĘn
sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak sĘnĘrlĘ
olabilir.
ś AracĘn kumandasĘ ìerit ve Yol Takip
AsistanĘ tarafĘndan yapĘlsa bile, sürücü
direksiyonu kumanda edebilir.
ś Direksiyon simidi, ìerit ve Yol Takip
AsistanĘ tarafĘndan kontrol edildiĒinde,
desteklenmediĒi duruma nazaran daKa
aĒĘr veya Kafif Kissedilebilir.

OBC3070167TU

ìerit ve Yol Takip AsistanĘnĘn düzgün
çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde L)A ìerit ve Yol Takip AsistanĘ) sistemini kontrol edin uyarĘ mesajĘ görünür.
Bu durumda, sistemin HYUNDA, yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
Sistem sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla
bilgi için, 7. bölümdeki ìeritte Kalma
YardĘmcĘsĘ LKA) konusuna bakĘnĘz.

UYARI
Sistem önlemleri KakkĘnda daKa fazla
bilgi için . bölümdeki ìeritte Kalma
YardĘmcĘsĘ (LKA) konusuna bakĘnĘz.
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07
*E5Ô 'ÖNì KAME5ASI ǣ5VMǤ ǣVA5SAǤ
AlgĘlama sensör»

OBC3070042
OBC3070043

[1]: Arka görüĲ kamerasĘ,

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

OBC3060002TU

Geri GörüĲ KamerasĘ, aracĘn arasĘndaki
alanĘ göstererek park ederken veya geri
çĘkarken size yardĘmcĘ olur.
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Sistem AyarlarĘ

Sistem AyarlarĘ

Kamera ayarlarĘ Yarsa

ÇalĘĲma TuĲu

OBC3070078

ś Geri GörüĲ KamerasĘ Ekran ÔçeriĒi veya
Ekran AyarlarĘ nĘ deĒiĲtirmek için Geri
GörüĲ KamerasĘ devredeyken ekrandaki
) dokununuz veya
ayarlar simgesine
motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park
güvenliĒi Ɵ Kamera ayarlarĘ seçeneĒini
seçiniz.
ś Ekran ÔçeriĒi bölümünden Arka GörüĲ
ayarlarĘnĘ, Ekran AyarlarĘndan ise ekranĘn ParlaklĘk ve KarĲĘtlĘk düzeylerini
deĒiĲtirebilirsiniz.

OBC3070044

3DUN(WPH*|UQWG÷PHVL
Geri GörüĲ KamerasĘnĘ etkinleĲtirmek için
Park Etme/Görüntü düĒmesine 1) basĘnĘz.
Sistemi kapatmak için düĒmeye tekrar
basĘnĘz.

Arka gör»n»Ĳ
dDOÕúPDúDUWODUÕ
ś Vitesi R Geri) konumuna getiriniz.
Ekranda görüntü çĘkacaktĘr.
ś Vites P Park) konumundayken Park
Etme/Görüntü düĒmesine 1) basĘn.
Ekranda görüntü çĘkacaktĘr.

.DSDOÕNRúXOODUÕ
ś Vites R Geri) konumundayken arka
görüĲ kapatĘlamaz.
ś Vites P Park) konumuna geldikten
sonra ekranda arka görüĲ varken Park
Etme/Görüntü düĒmesine 1) tekrar
basĘnĘz. Arka görüĲ kapanacaktĘr.
ś Vitesi R Geri) konumundan P Park)
konumuna getiriniz. Arka görüĲ kapanacaktĘr.
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07
Arka gör»Ĳ» açĘk tutma
Park etmenize yardĘmcĘ olmak için arka
görüĲ ekranda kalĘr.

Seyir KalinGe arka gör»Ĳ
Yarsa

dDOÕúPDúDUWODUÕ
Vitesi R Geri) konumundan N BoĲ) konumuna veya D Ôleri) konumuna getiriniz.
Arka görüĲ kamerasĘnĘn görüntüsü ekranda gözükecektir.

.DSDOÕNRúXOODUÕ
ś Araç KĘzĘ saatte 10 km nin üstüne
çĘktĘĒĘnda, arka görüĲ kapanĘr.
ś Vitesi P Park) konumuna getiriniz. Arka
görüĲ kapanacaktĘr.

OBC3070045

Sürücü, seyir Kalindeyken ekranda arka
görüĲü kontrol edebilir. Bunun amacĘ,
sürüĲ güvenliĒi saĒlamaktĘr.

dDOÕúPDúDUWODUÕ
Vites D Ôleri) veya N BoĲ) konumundayken
Park Etme/Görüntü düĒmesine 1) basĘnĘz.
Ekranda sürüĲ arka görüntüsü çĘkacaktĘr.

.DSDOÕNRúXOODUÕ
ś Park Etme/Görüntü düĒmesine 1) tekrar bastĘĒĘnĘzda, sürüĲ arka görüntüsü
kapanĘr.
ś Bilgi ve eĒlence sistemi düĒmelerinden 2) birine bastĘĒĘnĘzda, sürüĲ arka
görüntüsü kapanĘr.
ś Vitesi P Park) konumuna getiriniz.
SürüĲ arka görüntüsü kapanacaktĘr.

dDOÕúÕUNHQ
ś Vites R Geri) konumuna alĘndĘĒĘnda,
ekranda SürüĲ arka görüntüsü gösterilirken, ekran park asistanĘ arka görünüme geçer.
ś Ekranda SürüĲ arka görüntüsü olduĒunda, ekranĘn saĒ üst köĲesinde arka
görüntünün gösterildiĒini belirten bir
) görünür.
simge
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Arka »stten gör»n»m Yarsa

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ
Geri GörüĲ KamerasĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ, ekranda titreĲim olmasĘ veya
kameranĘn görüntüyü normal bir biçimde
göstermemesi durumunda, sistemin bir
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
OBC3070079

simgesine dokunduĒunuzda, ekranda
üstten görünüm açĘlĘr ve park etme
sĘrasĘnda aracĘnĘzĘn arkasĘna olan uzaklĘk
gösterilir.

Araç kĘĲ aylarĘnda uzun süre çalĘĲtĘrĘlmadĘĒĘnda veya kapalĘ bir otoparka park
edildiĒinde, egzoz dumanĘ görüntüyü
kĘsa süreliĒine bulanĘklaĲtĘrabilir.

UYARI
ś Arka görüĲ kamerasĘ aracĘn arkasĘndaki tüm alanĘ kapsamaz. Sürücünün
park etmeden veya geri çĘkmadan
önce iç ve dĘĲ dikiz aynasĘndan aracĘn arkasĘnĘ mutlaka kontrol etmesi
gerekir.
ś Ekrandaki görüntü nesnenin gerçek
mesafesinden farklĘ olabilir. Güvenlik
için aracĘn çevresini doĒrudan kontrol
etmeyi unutmayĘnĘz.
ś Arka görüĲ kamerasĘnĘn merceĒini
daima temiz tutunuz. Mercek yüzeyini
yabancĘ maddelerin kaplamasĘ durumunda kamera performansĘ etkilenebilir ve Geri GörüĲ KamerasĘ normal
çalĘĲmayabilir.
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07
A5KA A35AZ T5A)ÔK A53IìMA U<A5I ǣ5&&:Ǥ SÔSTEMÔ
ǣVA5SAǤ
Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma UyarĘsĘ
YardĘmcĘsĘ, aracĘnĘz geriye doĒru Kareket
ederken soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarĘn algĘlanmasĘna yardĘmcĘ olmak ve bir
uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ ile çarpĘĲmanĘn
an meselesi olduĒu konusunda sürücüyü
uyarmak üzere tasarlanmĘĲtĘr.

AlgĘlama sensör»

OBC3070018

[1]: Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu
için yukarĘdaki resmi inceleyiniz.
OCN7070094L

[A]: Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma UyarĘ sistemi
çalĘĲma menzili

DÔKKAT

DÔKKAT
Arka köĲe radarĘna iliĲkin önlemler KakkĘnda daKa fazla bilgi için . bölümdeki Kör 1oktada ÇarpĘĲmayĘ Önleme
UyarĘsĘ (BCW) sistemi konusunu inceleyiniz.

UyarĘ zamanĘ yaklaĲan aracĘn KĘzĘna
baĒlĘ olarak deĒiĲebilir.

Bilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH $UND dDSUD] 7UDILN
dDUSÕúPD 8\DUÕ 6LVWHPL $UND dDSUD]
7UDILN (PQL\HWL VLVWHPL RODUDN LIDGH
HGLOHFHNWLU
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Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070138TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
OBC3070168TU

$UNDdDSUD]7UDILN(PQL\HWL
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
etkinleĲtirmek için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park güvenliĒi Ɵ Arka çapraz trafik güvenliĒi seçeneĒini seçiniz. Sistemi
devre dĘĲĘ bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda Ker
zaman açĘlacaktĘr. Motor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra KapalĘ seçildiĒinde
sürücünün Ker zaman çevresine dikkat
etmesi ve aracĘ dikkatli sürmesi gerekir.

7-108

Arka çapraz trafik emniyeti sistemi için
ilk uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
Sistem uyarĘsĘ
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi,
bir çarpĘĲma an meselesi olduĒunda
sürücüyü uyarĘr.

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
UyarĘ sesi seviyesini Yüksek , Orta veya
DüĲük olarak ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

ORG3070025

OBC3070046TU

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Arka Çapraz Trafik
Emniyeti sisteminin tüm fonksiyonlarĘ
için geçerlidir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œ1ormalŔ seçilmiĲ olsa bile eĒer sol ve saĒ yanlardaki araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa
ilk uyarĘnĘn devreye girmesi geç görünebilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.

Bilgilendirme

OBC3050125TU

dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AracĘnĘzĘn sol/saĒ tarafĘndan bir aracĘn
yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak için dĘĲ dikiz aynasĘ yanĘp söner ve
gösterge panelinde bir uyarĘ görünür.
AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
EĒer Geri GörüĲ KamerasĘ çalĘĲĘyorsa,
bilgi-eĒlence sisteminin ekranĘnda bir
uyarĘ görünür.

0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ
]DPDQODPDVÕ YH 8\DUÕ VHVL VHYL\HVL VRQ
D\DUÕNRUXQXU
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ś Sistem, aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- Vites R Geri) konumunda
- Araç KĘzĘnĘn 8 km/saatten az olmasĘ
- YaklaĲan aracĘn, aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 25 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km nin üzerinde

Bilgilendirme
(÷HUoDOÕúPDNRúXOODUÕVD÷ODQÕ\RUVDDUDFÕQÕ]ÕQKÕ]ÕNPVROVDELOHVROGDQYH\DVD÷GDQELUDUDo\DNODúWÕ÷ÕQGDELUX\DUÕYHULOLU
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UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ mesajĘ görülmeyebilir ve sesli
uyarĘ verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ sesini duyamayabilirsiniz.
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
sürücüyü geç uyarabilir veya Kiç
uyarmayabilir.
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr.
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemine güvenerek Kareket etmeyiniz. Bunun yerine güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için
fren pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.

07
Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Sistem bekleme konumunGa

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070169TU
OBC3070170TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin
düzgün bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde Arka çapraz trafik sistemlerini kontrol edin uyarĘ
mesajĘ görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr.
Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ maddelerle kaplanmasĘ veya römork
veya taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve Arka
Çapraz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse, œArka Çapraz
Trafik EmniyetiŔ fonksiyonlarĘ devre dĘĲĘ
kalĘr. Radar engellendi uyarĘ mesajĘ
gösterge panelinde görülür.
Bu tür yabancĘ maddeler veya römork,
vb. kaldĘrĘldĘĒĘnda sistem normal Ĳekilde
çalĘĲĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün
çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge panelinde œDĘĲ
dikiz aynasĘ uyarĘ ikonunu kontrol edinŔ
mesajĘ görünür. Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ
görünmemesine raĒmen Arka Çapraz
Trafik Emniyeti sistemi düzgün
çalĘĲmayabilir.
ś Motor O1 konumuna getirildikten
sonra KerKangi bir nesne tespit edilmeyen alanlarda (örn. açĘk arazi) Arka
çapraz trafik emniyeti sistemi doĒru
çalĘĲmayabilir.

UYARI
ś Bir araç veya binanĘn yakĘnĘnda sürüĲ

DÔKKAT
Bir römork portbagaj vb. takmak için
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini kapatĘnĘz veya Arka Çapraz Trafik
Emniyeti sistemini kullanmak için
römork portbagaj vb. çĘkarĘnĘz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìu durumlarda, Arka çapraz trafik emniyeti sistemi normal çalĘĲmayabilir veya
sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĒaçlar veya otlarĘn aĲĘrĘ büyümüĲ
olduĒu yerden ayrĘlĘrken
ś YollarĘn Ęslak olduĒu yerlerden ayrĘlĘrken
ś YaklaĲan aracĘn KĘzĘ yüksek veya yavaĲ
Arka köĲe radarĘna iliĲkin sĘnĘrlamalar
KakkĘnda daKa fazla bilgi için . bölümdeki Kör 1oktada ÇarpĘĲmayĘ Önleme
UyarĘsĘ (BCW) sistemi konusunu inceleyiniz.

7-112

OJX1079111

[A]: Bina

Bir araç veya binanĘn yakĘnĘnda
sürerken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemi sĘnĘrlĘ olabilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayabilir.
Bu durumda sistem gerektiĒinde
sürücüyü uyarmayabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin.

07
ś Araç karmaĲĘk bir park ortamĘnda
olduĒu zaman

ś Araç çaprazlamasĘna park edildiĒinde

OJX1079113
OJX1079112

Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
park eden veya aracĘnĘzĘn yanĘndan geçen araçlarĘ algĘlayamayabilir
(örneĒin aracĘnĘzĘn yanĘndan KĘzla
geçen bir araç aracĘn arka tarafĘnda
park eden veya çĘkan bir araç yaklaĲan bir araç dönüĲ yaptĘĒĘnda vs.)
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

[A]: Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz
Trafik Emniyeti sistemi sĘnĘrlĘ olabilir
ve soldan ya da saĒdan yaklaĲan aracĘ
algĘlamayabilir. Bu durumda sistem
gerektiĒinde sürücüyü uyarmayabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.
ś Araç bir eĒimde veya eĒimin yakĘnĘnda
olduĒunda

OBC3070047

Araç yukarĘ veya aĲaĒĘ yönde bir eĒimdeyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemi sĘnĘrlĘ olabilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayabilir. Bu durumda sistem gerektiĒinde
sürücüyü uyarmayabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.
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ś Bir binanĘn bulunduĒu park yerine
çekilmesi

ś Araç geriye doĒru park edildiĒinde

OJX1079116
OJX1079115

[A]: Bina, [B]:Duvar

Arka veya yan alanĘnda bir duvar ya da
yapĘ bulunan bir park yerine geri park
ederken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemi önünüzden geçen araçlarĘ
algĘlayabilir. Bu durumlarda sistem
gereksiz yere sürücüyü uyarabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

7-114

Bir park yerine geri park ederken
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
arkanĘzdan geçen araçlarĘ algĘlayabilir.
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

UYARI
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Arka çapraz
trafik emniyeti sisteminin devre dĘĲĘ
bĘrakĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz.
ś Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś Arka çapraz trafik emniyeti araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ
baĲlatĘldĘktan sonraki 3 saniye boyunca çalĘĲmayabilir.

07
A5KA A35AZ T5A)ÔK A53IìMA ÖNLEME <A5'IMI ǣ5&&AǤ
ǣVA5SAǤ
Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmĘ, aracĘnĘz geriye doĒru Kareket
ederken soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarĘn algĘlanmasĘna yardĘmcĘ olmak ve bir
uyarĘ mesajĘ ve sesli uyarĘ ile çarpĘĲmanĘn
an meselesi olduĒu konusunda sürücüyü
uyarmak üzere tasarlanmĘĲtĘr. AyrĘca, çarpĘĲmayĘ önlemek için frenleme desteĒi
saĒlanĘr.

AlgĘlama sensör»

OBC3070018

[1]: Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

DÔKKAT
OJX1079108

[A]: Arka Çapraz Trafikte ÇarpĘĲma UyarĘsĘ sistemi
çalĘĲma menzili,
[B]: Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ
çalĘĲma menzili,

Arka köĲe radarĘna iliĲkin önlemler KakkĘnda daKa fazla bilgi için . bölümdeki
Kör 1okta ÇarpĘĲma Önleme Sistemi
(BCA) konusunu inceleyiniz.

DÔKKAT
UyarĘ zamanĘ yaklaĲan aracĘn KĘzĘna
baĒlĘ olarak deĒiĲebilir.

Bilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH $UND dDSUD] 7UDILN
dDUSÕúPD8\DUÕVÕ6LVWHPLYH$UNDdDSUD]
7UDILN dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPÕ $UND
dDSUD] 7UDILN (PQL\HWL VLVWHPL RODUDN
LIDGHHGLOHFHNWLU
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Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070138TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
OBC3070168TU

$UNDdDSUD]7UDILN(PQL\HWL
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
etkinleĲtirmek için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park güvenliĒi Ɵ Arka çapraz trafik güvenliĒi seçeneĒini seçiniz. Sistemi
devre dĘĲĘ bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda Ker
zaman açĘlacaktĘr. Motor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra KapalĘ seçildiĒinde
sürücünün Ker zaman çevresine dikkat
etmesi ve aracĘ dikkatli sürmesi gerekir.

Bilgilendirme
$UND dDSUD] 7UDILN (PQL\HWL VLVWHPL
$UND dDSUD] 7UDILN dDUSÕúPD 8\DUÕVÕ
VLVWHPL YH $UND dDSUD] 7UDILN dDUSÕúPD
gQOHPH<DUGÕPÕQÕLoHULU
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Arka çapraz trafik emniyeti sistemi için
ilk uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. UyarĘ
zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
Sistem uyarĘsĘ Ye kontrol»
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi,
çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ olarak uyarĘ verir
ve aracĘ kontrol eder: ÇarpĘĲma UyarĘsĘ ,
Acil )renleme ve AracĘ durdurma ve fren
kontrolünü sonlandĘrma .

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
UyarĘ sesi seviyesini Yüksek , Orta veya
DüĲük olarak ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

ORG3070025

OBC3070046TU

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi
seviyesi ayarĘ Arka Çarpma Önleme
YardĘmĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için
geçerlidir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œ1ormalŔ seçilmiĲ olsa bile eĒer sol ve saĒ yanlardaki araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa
ilk uyarĘnĘn devreye girmesi geç görünebilir.
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz.

Bilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ
]DPDQODPDVÕ YH 8\DUÕ VHVL VHYL\HVL VRQ
D\DUÕNRUXQXU

OBC3050125TU

dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AracĘn sol/saĒ tarafĘndan bir aracĘn yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak
için dĘĲ dikiz aynasĘnĘn dĘĲĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ görünür. AynĘ zamanda
sesli bir uyarĘ duyulur. EĒer Geri GörüĲ
KamerasĘ çalĘĲĘyorsa, bilgi-eĒlence sisteminin ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
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ś Sistem, aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi
saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- Vites R Geri) konumunda
- Araç KĘzĘnĘn 8 km/saatten az olmasĘ
- YaklaĲan aracĘn, aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 25 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km nin üzerinde

Bilgilendirme

ORG3070025

OBC3070077TU

(÷HU oDOÕúPD NRúXOODUÕ VD÷ODQÕ\RUVD DUDFÕQÕ]ÕQ KÕ]Õ  NPVD ROVD ELOH VROGDQ YH\D
VD÷GDQ ELU DUDo \DNODúWÕ÷ÕQGD ELU X\DUÕ
YHULOLU

OBC3050125TU

$FLOIUHQOHPH
ś AracĘn sol/saĒ tarafĘndan bir aracĘn
yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak için dĘĲ dikiz aynasĘnĘn dĘĲĘndaki
uyarĘ lambasĘ yanĘp söner ve gösterge
panelinde Acil frenleme uyarĘ mesajĘ
görünür. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ
duyulur. EĒer Geri GörüĲ KamerasĘ çalĘĲĘyorsa, bilgi-eĒlence sisteminin ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
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ś Sistem, aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi
saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- Vites R Geri) konumunda
- Araç KĘzĘnĘn 8 km/saatten az olmasĘ
- YaklaĲan aracĘn, aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 1,5 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km nin üzerinde
ś Soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarla
çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ
olmak için acil frenleme desteĒi
saĒlanĘr.

UYARI
Fren kontrolü Ĳu durumlarda sona erer
- YaklaĲan araç algĘlama menzili
dĘĲĘnda olduĒunda
- YaklaĲan araç aracĘnĘzĘn arkasĘndan
geçerken
- YaklaĲan araç aracĘnĘza doĒru gitmediĒinde
- YaklaĲan araç yavaĲladĘĒĘnda
- Sürücü yeterli güçle fren pedalĘna
bastĘĒĘnda

OBC3070004TU

$UDFÕGXUGXUPDYHIUHQNRQWUROQ
VRQODQGÕUPD
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman, gösterge panelinde Dikkatli
sürün uyarĘ mesajĘ görülür.
ś GüvenliĒiniz için sürücünün fren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.
ś Acil frenleme sĘrasĘnda, sürücü fren
pedalĘna fazla bastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar.
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UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli bir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz.
ś BaĲka bir sistemin uyarĘ mesajĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ mesajĘ görülmeyebilir ve sesli
uyarĘ verilmeyebilir.
ś BulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ sesini duyamayabilirsiniz.
ś EĒer sürücü bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için fren yaparsa Arka Çapraz Trafik
Emniyeti sistemi devreye girmeyebilir.
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden
durarak yolcularĘn yaralanmasĘna
ve serbest Kalde bulunan nesnelerin
Kareket etmesine yol açabilir. Emniyet
kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serbest
Kalde bulunan nesneleri daima
güvenli Ĳekilde tutunuz.
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminde bir problem olsa daKi aracĘn
temel frenleme performansĘ normal
bir Ĳekilde çalĘĲĘr.
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
Ker durumda devreye girmez ve tüm
çarpĘĲmalarĘ önleyemez.
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla bastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar.
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ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr.
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemine güvenerek Kareket etmeyiniz. Bunun yerine güvenli bir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için
fren pedalĘna basĘnĘz veya aracĘ durdurunuz.
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
insanlar Kayvanlar nesneler vs. üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak kullanmayĘnĘz. Bu durum ciddi bir yaralanmaya veya ölüme sebebiyet verebilir.

DÔKKAT
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC)
durumuna baĒlĘ olarak fren kontrolü
doĒru bir biçimde devreye girmeyebilir.
ìu durumlarda yalnĘzca uyarĘ verilir
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyarĘ
lambasĘ yandĘĒĘnda
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farklĘ
bir fonksiyonda devredeyken

Bilgilendirme
 6LVWHPIUHQOHPH\DSPDQÕ]D\DUGÕPHWWL÷LQGHIUHQOHPHGHVWH÷LQLQVDQL\HLoLQGHVRQDHUHFHNROPDVÕQHGHQL\OHVUFQQ GLNNDWOLROPDVÕ JHUHNLU6UFQQ
KHPHQIUHQSHGDOÕQDEDVÕSDUDFÕQoHYUHVLQLNRQWUROHWPHVLJHUHNLU
 6UF\HWHUOLJoOHIUHQSHGDOÕQDEDVWÕ÷ÕQGDIUHQNRQWUROVRQDHUHU
 9LWHVL 5 *HUL  NRQXPXQD JHoLUGLNWHQ
VRQUDVROGDQYHVD÷GDQ\DNODúDQDUDoODU
LoLQ IUHQOHPH NRQWURO ELU NH] GHYUH\H
JLUHU

07
Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ

Sistem bekleme konumunGa

Sistem arĘ]asĘ

OBC3070169TU
OBC3070170TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin
düzgün bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda, gösterge panelinde Arka çapraz trafik sistemlerini kontrol edin uyarĘ
mesajĘ görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr.
Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka taraf radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ maddelerle kaplanmasĘ veya römork
veya taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda,
algĘlama performansĘ düĲebilir ve Arka
Çapraz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse, œArka Çapraz
Trafik EmniyetiŔ fonksiyonlarĘ devre dĘĲĘ
kalĘr. Radar engellendi uyarĘ mesajĘ
gösterge panelinde görülür.
Bu tür yabancĘ maddeler veya römork,
vb. kaldĘrĘldĘĒĘnda sistem normal Ĳekilde
çalĘĲĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa, sistemin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün
çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge panelinde œDĘĲ
dikiz aynasĘ uyarĘ ikonunu kontrol edinŔ
mesajĘ görünür. Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesajĘ
görünmemesine raĒmen Arka Çapraz
Trafik Emniyeti sistemi düzgün çalĘĲmayabilir.
ś Motor O1 konumuna getirildikten
sonra KerKangi bir nesne tespit edilmeyen alanlarda (örn. açĘk arazi) Arka
çapraz trafik emniyeti sistemi doĒru
çalĘĲmayabilir.

DÔKKAT
Arka köĲe radarĘna iliĲkin sĘnĘrlamalar
KakkĘnda daKa fazla bilgi için . bölümdeki Kör 1okta ÇarpĘĲma Önleme
Sistemi (BCA) konusunu inceleyiniz.

UYARI
ś Bir araç veya binanĘn yakĘnĘnda sürüĲ

DÔKKAT
Bir römork portbagaj vb. takmak için
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kapatĘnĘz veya Arka Çapraz Trafik
Emniyeti sistemini kullanmak için
römork portbagaj vb. çĘkarĘnĘz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ìu durumlarda, Arka çapraz trafik emniyeti sistemi normal çalĘĲmayabilir veya
sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĒaçlar veya otlarĘn aĲĘrĘ büyümüĲ
olduĒu yerden ayrĘlĘrken
ś YollarĘn Ęslak olduĒu yerlerden ayrĘlĘrken
ś YaklaĲan aracĘn KĘzĘ yüksek veya yavaĲ
AĲaĒĘdaki koĲullarda fren kontrolü
çalĘĲmayabilir, sürücünün dikkatli olmasĘ
gerekir:
ś Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton
yama üzerinde giderken araçta sert
titreĲim olduĒunda
ś Kar, su birikintisi, buz, vb. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś Lastik basĘncĘ düĲük olduĒunda veya
lastik Kasar görmüĲse
ś )ren yenilenmiĲse
ś Park AsistanĘnĘn devrede olmasĘ varsa)
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OH<059017

[A]: Bina

Bir araç veya binanĘn yakĘnĘnda sürerken Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi sĘnĘrlĘ olabilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayabilir.
Bu durumda sistem sürücüyü uyarmayabilir veya gerektiĒinde frenleri
kontrol etmeyebilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

07
ś Araç karmaĲĘk bir park ortamĘnda
olduĒu zaman

ś Araç çaprazlamasĘna park edildiĒinde

OH<059019
OH<059018

Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
park eden veya aracĘnĘzĘn yanĘndan geçen araçlarĘ algĘlayamayabilir
(örneĒin aracĘnĘzĘn yanĘndan KĘzla
geçen bir araç aracĘn arka tarafĘnda
park eden veya çĘkan bir araç yaklaĲan bir araç dönüĲ yaptĘĒĘnda vs.)
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

[A]: Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz
Trafik Emniyeti sistemi sĘnĘrlĘ olabilir
ve soldan ya da saĒdan yaklaĲan aracĘ
algĘlamayabilir. Bu durumda sistem
sürücüyü uyarmayabilir veya gerektiĒinde frenleri kontrol etmeyebilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.
ś Araç bir eĒimde veya eĒimin yakĘnĘnda
olduĒunda

OBC3070047

Araç yukarĘ veya aĲaĒĘ yönde bir eĒimdeyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemi sĘnĘrlĘ olabilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayabilir.
Bu durumda sistem sürücüyü uyarmayabilir veya gerektiĒinde frenleri
kontrol etmeyebilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.
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ś Bir binanĘn bulunduĒu park yerine
çekilmesi

ś Araç geriye doĒru park edildiĒinde

OH<059020
OH<059022

[A]: Bina, [B]:Duvar

Arka veya yan alanĘnda bir duvar ya da
yapĘ bulunan bir park yerine geri park
ederken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemi önünüzden geçen araçlarĘ
algĘlayabilir. Bu durumlarda sistem
gereksiz yere sürücüyü uyarabilir ve
fren yapabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.
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Bir park yerine geri park ederken
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
arkanĘzdan geçen araçlarĘ algĘlayabilir.
Bu durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir.
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz.

UYARI
ś Karavan veya baĲka bir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Arka çapraz
trafik emniyeti sisteminin devre dĘĲĘ
bĘrakĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz.
ś Arka çapraz trafik emniyeti sistemi
güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś Arka çapraz trafik emniyeti araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ
baĲlatĘldĘktan sonraki 3 saniye boyunca çalĘĲmayabilir.

07
A5KA 3A5K MESA)ESÔ U<A5ISI ǣ3':Ǥ
Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, araç düĲük
KĘzlarda geri çĘkarken belirli bir mesafeye
kadar bir engel algĘlandĘĒĘnda sürücünün
uyarĘlmasĘnĘ saĒlar.

Sistemin çalĘĲmasĘ
ÇalĘĲma TuĲu

AlgĘlama sensör»

OBC3070126TU

3DUN0HVDIH8\DUÕVÕ.DSDOÕG÷PHVL
OBC3070049

[1]: Arka ultrasonik park sensörleri

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

Sistem AyarlarĘ
8yarĘ sesi seYiyesi
Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ ses düzeyini
Yüksek , Orta veya DüĲük olarak
ayarlamak için, gösterge paneli veya bilgi
ve eĒlence sistemi Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.

ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘnĘ kapatmak
)
için Park Mesafe UyarĘsĘ KapalĘ
düĒmesine basĘnĘz. Sistemi etkinleĲtirmek için düĒmeye tekrar basĘnĘz.
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ kapalĘ
konumdayken düĒme gösterge lambasĘ yanĘyorken) vitesi R Geri) konumuna getirdiĒinizde, sistem otomatik
olarak çalĘĲĘr.
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ etkinleĲtiĒinde, düĒme gösterge lambasĘ söner.
AracĘnĘzĘn KĘzĘ 30 km/saatin üstüne
çĘktĘĒĘnda, Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ
söner düĒme gösterge lambasĘ yanar).
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Sürücü Destek Sistemi

Arka 3ark MesaIesi 8yarĘsĘ 3':
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, vites R
Geri) konumundayken çalĘĲĘr.
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, araç KĘzĘ 10
km/saatin altĘndayken aracĘn arkasĘndaki insan, Kayvan ve nesneleri algĘlar.

1esneye
olan uzaklĘk

UyarĘ
göstergesi
Geriye
doĒru
sürüĲ

UyarĘ sesi

60a120 cm

Alarm fasĘlalĘ
olarak çalar

30a60 cm

DaKa sĘk
aralĘklarla
çalar.

30 cm
içinde

Sürekli
biçimde
çalar.

ś Her ultrasonik sensör algĘlama aralĘĒĘndaki bir kiĲi, Kayvan veya nesneyi algĘladĘĒĘnda, o sensöre ait gösterge yanar.
AyrĘca bir sesli uyarĘ duyulur.
ś śAynĘ anda ikiden fazla nesne algĘlanĘrsa, en yakĘn olan nesne için bir uyarĘ
sesi duyulacaktĘr.
ś Göstergenin resimdeki biçimi aracĘn
üzerindekinden farklĘ olabilir.
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Sistem arĘzasĘ ve önlemleri
Sistem arĘ]asĘ
Motor çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra, vites R Geri)
konumuna alĘndĘĒĘnda sistemin normal
çalĘĲtĘĒĘnĘ göstermek üzere bir bip sesi
duyulur.
Ancak, eĒer aĲaĒĘdakilerden birisi
veya birkaçĘ meydana gelirse, ilk önce
ultrasonik sensörün KasarlĘ veya yabancĘ
madde ile engellenmiĲ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz. Hala düzgün çalĘĲmĘyorsa,
sistemi HYUNDA, yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.
ś Sesli uyarĘ duyulmuyor.
ś Sesli alarm kesik kesik duyuluyor.
ś Gösterge panelinde œPark sensörü bloke
ya da çalĘĲmĘyorŔ uyarĘ mesajĘ görünür.

OBC3070058TU

07
UYARI
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ
bir sistemdir. Sistemin çalĘĲmasĘnĘ
çeĲitli faktörler (buna çevresel
koĲullar daKildir) etkileyebilmektedir.
Park etmeden önce ve park ederken
arka görüĲü kontrol etmekten Ker
zaman sürücü sorumludur.
ś Yeni aldĘĒĘnĘz aracĘn garantisi Arka
Park Mesafesi UyarĘsĘ arĘzasĘndan kaynaklanan kaza ve araç KasarlarĘnĘ karĲĘlamaz.
ś 1esnelerin yayalarĘn ve özellikle
çocuklarĘn yakĘnĘnda araç sürerken
çok dikkatli olunuz. BazĘ nesneler
nesnenin uzaklĘĒĘ boyutu veya malzemesinin sensörün etkinliĒini sĘnĘrlayabilecek olmasĘ nedeniyle arka
ultrasonik park sensörleri tarafĘndan
algĘlanmayabilir.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda düzgün çalĘĲmayabilir:
- Sensörde nem donmuĲsa
- Sensör kar veya su gibi yabancĘ
madde ile kaplanmĘĲsa Bu yabancĘ
madde temizlendiĒinde sistem normal çalĘĲacaktĘr.)
- Hava aĲĘrĘ sĘcak veya soĒuksa
- Sensör veya sensör grubu sökülmüĲse
- Sensörün yüzeyine sert Ĳekilde basĘlmĘĲ veya sert bir nesne ile darbe
uygulanmĘĲsa
- Sensörün yüzeyi keskin bir nesne ile
çizilmiĲse
- Sensörler veya etrafĘndaki alana yüksek basĘnçlĘ yĘkama makinesi ile doĒrudan su püskürtülmüĲse

ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda arĘzalanabilir:
- ìiddetli yaĒmur veya su sĘçramasĘ
- Sensörün yüzeyinde su akĘyor
- BaĲka bir aracĘn sensörlerinden etkilenmiĲ
- Sensörün üzerinin karla kaplanmĘĲ
- Bozuk yolda, mĘcĘrlĘ yolda veya çalĘlĘklarda sürüĲ
- Sensörün yakĘnĘnda ultrasonik dalgalar üreten nesneler var
- PlakanĘn asĘl konumundan farklĘ bir
yere takĘlmĘĲ olmasĘ
- Tampon yüksekliĒi veya arka ultrasonik sensör montajĘ modifiye edilmiĲ
- Ultrasonik sensörlerin etrafĘna donanĘm veya aksesuar takĘlmasĘ
ś AĲaĒĘdaki
yabancĘ
maddeler
algĘlanmayabilir:
- Ôp, zincir veya küçük çubuk gibi keskin
veya ince nesneler
- KumaĲ, süngersi madde veya kar
gibi sensör frekansĘnĘ emebilecek
nesneler.
- ÇapĘ 14 cm den dar ve boyu 1 metreden
kĘsa olan nesneler.
- Ultrasonik sensörlere çok yakĘn
yayalar, Kayvanlar veya nesneler var
ś Sensörlerin arasĘnda nesne olduĒunda, Park Mesafesi UyarĘsĘ Göstergeleri
gerçekte algĘlanan yerden farklĘ gösterilebilir.
ś Park Mesafesi UyarĘsĘ göstergesi, araç
KĘzĘna veya nesnenin Ĳekline baĒlĘ
olarak, sĘrasĘyla görülmeyebilir.
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘnĘn onarĘlmasĘ
gerekirse, bir HYUNDA, yetkili servisinin
sistemi kontrol etmesini öneririz.
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ÖNA5KA 3A5K MESA)ESÔ U<A5ISI ǣ3':Ǥ ǣVA5SAǤ
Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, araç düĲük
KĘzlarda ileri veya geri giderken belirli bir
mesafeye kadar bir engel algĘlandĘĒĘnda
sürücünün uyarĘlmasĘnĘ saĒlar.

AlgĘlama sensör»

Sistem AyarlarĘ
8yarĘ sesi seYiyesi
Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ ses düzeyini Yüksek , Orta veya DüĲük olarak
ayarlamak için, gösterge paneli veya bilgi
ve eĒlence sistemi Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.

3ark MesaIe 8yarĘsĘ Otomatik AçĘk
Park Mesafesi UyarĘsĘ Otomatik AçĘk
fonksiyonunu kullanmak için, gösterge
paneli veya bilgi ve eĒlence sisteminden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park güvenliĒi Ɵ
Park Mesafesi UyarĘsĘ Otomatik AçĘk
seçeneĒini seçiniz.
OBC3070048

Sistemin çalĘĲmasĘ
ÇalĘĲma TuĲu

OBC3070049

[1]: Ön ultrasonik park sensörleri,
[2]: Arka ultrasonik park sensörleri

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

OBC3070050

3DUNHPQL\HWLG÷PHVL
ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘnĘ açmak
) düĒmesine
için Park Emniyeti
basĘnĘz. Sistemi kapatmak için düĒmeye
tekrar basĘnĘz.
ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ kapalĘ
konumdayken düĒme gösterge lambasĘ yanmĘyorken) vitesi R Geri) konumuna getirdiĒinizde, sistem otomatik
olarak etkinleĲir.
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07
ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ etkinleĲtiĒinde, düĒme gösterge lambasĘ yanar.
AracĘnĘzĘn KĘzĘ 30 km/saatin üstüne çĘktĘĒĘnda, Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ
söner düĒme gösterge lambasĘ söner).

n 3ark MesaIesi 8yarĘsĘ
ś Ön Park Mesafesi UyarĘsĘ, aĲaĒĘdaki
koĲullardan biri geçerli olduĒunda
devreye girer.
- Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ etkin
konumdayken vites R Geri) konumundan diĒer sürüĲ konumlarĘna
geçirildiyse
- Vites R Geri) konumunda deĒilse ve
Park Emniyeti düĒmesi gösterge lambasĘ yanĘyorsa
- Ayarlar menüsünden Park Mesafesi
UyarĘsĘ Otomatik AçĘk seçildiyse ve
vites R Geri) konumunda deĒilse
ś Ön Park Mesafesi UyarĘsĘ, araç KĘzĘ 10
km/K düzeyinin altĘndayken aracĘn
önündeki insan, Kayvan ve nesneleri
algĘlar.
ś Park Emniyeti düĒmesinin göstergesi
yanĘyor olsa daKi, aracĘn ilerleme KĘzĘ
10 km/saatin üstünde olduĒunda Ön
Park Mesafesi UyarĘsĘ devreye girmez.
Park Emniyeti düĒmesinin göstergesi
yanarken aracĘn ilerleme KĘzĘ 10 km/
saatin altĘna düĲtüĒünde, Ön Park
Mesafesi UyarĘsĘ tekrar devreye girer.

ś Park Mesafesi UyarĘsĘ Otomatik AçĘk
seçildiĒinde, Park Emniyeti düĒmesi
gösterge lambasĘ açĘk kalĘr.
ś Park Mesafesi UyarĘsĘ Otomatik AçĘk
seçimi kaldĘrĘldĘĒĘnda ve araç KĘzĘ 30
km/saatin üstüne çĘktĘĒĘnda, Park
Emniyeti düĒmesi göstergesi söner.
10 km/saatin altĘnda seyretseniz daKi
sistem etkinleĲmez.
1esneye
olan uzaklĘk

UyarĘ
göstergesi
Ôleri sürüĲ

UyarĘ sesi

60a100 cm

Alarm fasĘlalĘ
olarak çalar

30a60 cm

DaKa sĘk
aralĘklarla
çalar.

30 cm
içinde

Sürekli
biçimde
çalar.

ś Her ultrasonik sensör algĘlama aralĘĒĘndaki bir kiĲi, Kayvan veya nesneyi
algĘladĘĒĘnda, o sensöre ait gösterge
lambasĘ yanar. AyrĘca bir sesli uyarĘ
duyulur.
ś AynĘ anda ikiden fazla nesne algĘlanĘrsa,
en yakĘn olan nesne için bir uyarĘ sesi
duyulacaktĘr.
ś Göstergenin resimdeki biçimi aracĘn
üzerindekinden farklĘ olabilir.
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Arka 3ark MesaIesi 8yarĘsĘ 3':
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, vites R
Geri) konumundayken çalĘĲĘr.
ś Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ, araç KĘzĘ 10
km/saatin altĘndayken aracĘn arkasĘndaki insan, Kayvan ve nesneleri algĘlar.
ś AracĘn geri çĘkma KĘzĘ 10 km/saatin
altĘnda olduĒunda, Kem ön, Kem de
arka park ultrasonik sensörleri nesneleri algĘlar. Ancak, ön ultrasonik park
sensörleri, 60 cm çevresindeki insanlarĘ
ve KayvanlarĘ algĘlar.

1esneye
olan uzaklĘk

UyarĘ
göstergesi
Geriye
doĒru
sürüĲ

UyarĘ sesi

60a120 cm

Alarm fasĘlalĘ
olarak çalar

30a60 cm

DaKa sĘk
aralĘklarla
çalar.

30 cm
içinde

Sürekli
biçimde
çalar.

ś Her ultrasonik sensör algĘlama aralĘĒĘndaki bir kiĲi, Kayvan veya nesneyi
algĘladĘĒĘnda, o sensöre ait gösterge
lambasĘ yanar. AyrĘca bir sesli uyarĘ
duyulur.
ś AynĘ anda ikiden fazla nesne algĘlanĘrsa,
en yakĘn olan nesne için bir uyarĘ sesi
duyulacaktĘr.
ś Göstergenin resimdeki biçimi aracĘn
üzerindekinden farklĘ olabilir.
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Sistem arĘzasĘ ve önlemleri
Sistem arĘ]asĘ
Motor çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra, vites R Geri)
konumuna alĘndĘĒĘnda sistemin normal
çalĘĲtĘĒĘnĘ göstermek üzere bir bip sesi
duyulur.
Ancak, eĒer aĲaĒĘdakilerden birisi veya
birkaçĘ meydana gelirse, ilk önce ultrasonik sensörün KasarlĘ veya yabancĘ madde
ile engellenmiĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol
ediniz. Hala düzgün çalĘĲmĘyorsa, sistemi
HYUNDA, yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
ś Sesli uyarĘ duyulmuyor.
ś Sesli alarm kesik kesik duyuluyor.
ś Gösterge panelinde œPark sensörü bloke
ya da çalĘĲmĘyorŔ uyarĘ mesajĘ görünür.

OBC3070058TU

07
UYARI
ś ÖnArka Park Mesafesi UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ bir sistemdir. Sistemin çalĘĲmasĘnĘ çeĲitli faktörler (buna çevresel
koĲullar daKildir) etkileyebilmektedir.
Park etmeden önce ve park ederken
ön ve arka görüĲü kontrol etmekten
Ker zaman sürücü sorumludur.
ś Yeni aldĘĒĘnĘz aracĘn garantisi Ön
Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ arĘzasĘndan
kaynaklanan kaza ve araç KasarlarĘnĘ
karĲĘlamaz.
ś 1esnelerin yayalarĘn ve özellikle
çocuklarĘn yakĘnĘnda araç sürerken
çok dikkatli olunuz. BazĘ nesneler
nesnenin uzaklĘĒĘ boyutu veya malzemesinin sensörün etkinliĒini sĘnĘrlayabilecek olmasĘ nedeniyle arka
ultrasonik park sensörleri tarafĘndan
algĘlanmayabilir.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda düzgün çalĘĲmayabilir:
- Sensörde nem donmuĲsa
- Sensör kar veya su gibi yabancĘ
madde ile kaplanmĘĲsa Bu yabancĘ
madde temizlendiĒinde sistem normal çalĘĲacaktĘr.)
- Hava aĲĘrĘ sĘcak veya soĒuksa
- Sensör veya sensör grubu sökülmüĲse
- Sensörün yüzeyine sert Ĳekilde basĘlmĘĲ veya sert bir nesne ile darbe
uygulanmĘĲsa
- Sensörün yüzeyi keskin bir nesne ile
çizilmiĲse
- Sensörler veya etrafĘndaki alana yüksek basĘnçlĘ yĘkama makinesi ile doĒrudan su püskürtülmüĲse

ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda arĘzalanabilir:
- ìiddetli yaĒmur veya su sĘçramasĘ
- Sensörün yüzeyinde su akĘyor
- BaĲka bir aracĘn sensörlerinden etkilenmiĲ
- Sensörün üzerinin karla kaplanmĘĲ
- Bozuk yolda, mĘcĘrlĘ yolda veya çalĘlĘklarda sürüĲ
- Sensörün yakĘnĘnda ultrasonik dalgalar üreten nesneler var
- PlakanĘn asĘl konumundan farklĘ bir
yere takĘlmĘĲ olmasĘ
- Tampon yüksekliĒi veya arka ultrasonik sensör montajĘ modifiye edilmiĲ
- Ultrasonik sensörlerin etrafĘna donanĘm veya aksesuar takĘlmasĘ
ś AĲaĒĘdaki
yabancĘ
maddeler
algĘlanmayabilir:
- Ôp, zincir veya küçük çubuk gibi keskin
veya ince nesneler
- KumaĲ, süngersi madde veya kar
gibi sensör frekansĘnĘ emebilecek
nesneler.
- ÇapĘ 14 cm den dar ve boyu 1 metreden
kĘsa olan nesneler.
- Ultrasonik sensörlere çok yakĘn
yayalar, Kayvanlar veya nesneler var
ś Sensörlerin arasĘnda nesne olduĒunda, Park Mesafesi UyarĘsĘ Göstergeleri
gerçekte algĘlanan yerden farklĘ gösterilebilir.
ś Park Mesafesi UyarĘsĘ göstergesi, araç
KĘzĘna veya nesnenin Ĳekline baĒlĘ
olarak, sĘrasĘyla görülmeyebilir.
ś Ön/Arka Park Mesafesi UyarĘsĘnĘn onarĘlmasĘ gerekirse, bir HYUNDA, yetkili servisinin sistemi kontrol etmesini
öneririz.
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A5KA 3A5K A53IìMA ÖNLEME <A5'IM&ISI ǣ3&AǤ
ǣVA5SAǤ
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ,
geri çĘkarken bir yaya veya nesneyle çarpĘĲma olasĘlĘĒĘnĘ azaltmak için sürücüyü
uyarĘr veya frenleme desteĒi saĒlar.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

AlgĘlama sensör»

OBC3070153TU

3DUN(PQL\HWL
OBC3070043

OBC3070049

[1]: Arka görüĲ kamerasĘ,
[2]: Arka ultrasonik park sensörleri

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.
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ÔĲlevlerin Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park güvenliĒi seçeneĒini seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Aktif yardĘm seçilirse, bir yaya veya
nesneyle çarpĘĲma an meselesi olduĒunda sistem sürücüyü uyarĘr ve frenleme desteĒi saĒlar.
- YalnĘzca uyarĘ seçilirse, bir yaya
veya nesneyle çarpĘĲma an meselesi
olduĒunda sistem sürücüyü uyarĘr.
)renleme desteĒi saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse, sistem kapanacaktĘr.

07

OBC3070154TU

OBC3070152TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ

8\DUÕVHVLVHYL\HVL

Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ için
ilk uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ
zamanlamasĘ seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde, UyarĘ zamanlamasĘ Normal olarak ayarlanĘr. Normal
fazla Kassas geliyorsa, ayarlarĘ Geç olarak ayarlayĘnĘz.
UyarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz,
diĒer Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ
zamanlarĘ deĒiĲebilir.

Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
UyarĘ sesi seviyesini Yüksek , Orta veya
DüĲük olarak ayarlamak için motor
çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar menüsünden
Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi seviyesi
seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.
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Sistemin çalĘĲmasĘ

$NWLI\DUGÕP

ÇalĘĲma ĲartlarĘ
Ayarlar menüsünden Aktif yardĘm
veya YalnĘzca uyarĘ seçildiĒi takdirde,
aĲaĒĘdaki koĲullar yerine getirildiĒinde
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
KazĘr olacaktĘr:
- Bagaj kapaĒĘnĘn kapalĘ olmasĘ
- Vites R Geri) konumunda
- Araç KĘzĘnĘn 10 km/saatten düĲük
olmasĘ
- Arka görüĲ kamerasĘ ve arka ultrasonik
park sensörleri gibi sistem bileĲenlerinin
normal durumda olmasĘ
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
etkinleĲtiĒinde, gösterge panelinde araç
resminin arkasĘnda bir çizgi çĘkar.
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ,
vites R Geri) konumuna getirildikten
sonra yalnĘzca bir kez devreye girer.
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘ
tekrar etkinleĲtirmek için vitesi baĲka bir
konumdan R Geri) konumuna getiriniz.

OBC3070113TU
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ś EĒer sistem bir yaya veya nesneye
çarpma riski tespit ederse, sistem
bir sesli uyarĘ, direksiyon titreĲimi ve
gösterge panelindeki bir uyarĘ mesajĘyla
sürücüyü uyarĘr. Geri GörüĲ KamerasĘ
çalĘĲĘrken, bilgi-eĒlence sisteminin
ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
ś Sistemin, aracĘn arkasĘnda bir yaya
veya nesneyle gerçekleĲmek üzere bir
çarpĘĲma algĘlamasĘ durumunda, sistem
frenleme desteĒi saĒlar. )renleme
desteĒinin 2 saniye içinde sona erecek
olmasĘ nedeniyle sürücünün dikkatli
olmasĘ gerekir. Sürücünün Kemen fren
pedalĘna basĘp aracĘn çevresini kontrol
etmesi gerekir.
ś )ren kontrolü, Ĳu durumlarda sona erer:
- Vites P Park) veya D Ôleri) konumuna
getirildiĒinde.
- Sürücü, yeterli güçle fren pedalĘna
bastĘĒĘnda
- )renleme desteĒi yaklaĲĘk 2 saniye
devrede kaldĘktan sonra
ś UyarĘ Ĳu durumlarda kapanĘr:
- Sürücü vitesi P Park), N BoĲ) veya D
Ôleri) konumuna getirdiĒinde
ś Elektronik Denge Kontrolünün ESC)
durumuna baĒlĘ olarak fren kontrolü
doĒru bir biçimde devreye girmeyebilir.
ìu durumlarda yalnĘzca uyarĘ verilir:
- Elektronik Denge Kontrolü ESC) uyarĘ
lambasĘ yanĘyorsa
- Elektronik Denge Kontrolü ESC) farklĘ
bir fonksiyonda devredeyken
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Sistem bekleme konumunGa

<DOQÕ]FDX\DUÕ
ś EĒer sistem bir yaya veya nesneye
çarpma riski tespit ederse, sistem bir
sesli uyarĘ, direksiyon titreĲimi ve gösterge panelindeki bir uyarĘ mesajĘyla
sürücüyü uyarĘr. Geri GörüĲ KamerasĘ
çalĘĲĘrken, bilgi-eĒlence sisteminin
ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
ś YalnĘzca arka uyarĘ seçilirse, frenleme
desteĒi saĒlanmaz.
ś Vites P Park), N BoĲ) veya D Ôleri)
konumuna getirildiĒinde, uyarĘ kapanĘr.

Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ

OBC3070042

Arka görüĲ kamerasĘ, yayalarĘ algĘlamak
için bir algĘlama sensörü olarak kullanĘlĘr.
Kamera merceĒi yüzeyini kar veya yaĒmur gibi yabancĘ maddelerin kaplamasĘ
durumunda, kamera performansĘ etkilenebilir ve Arka Park ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ normal çalĘĲmayabilir. Kamera
merceĒini daima temiz tutunuz.

OBC3070059TU

Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
veya ilgili diĒer sistemler doĒru bir biçimde çalĘĲmadĘĒĘnda, gösterge panelinde
Park güvenlik sistemini kontrol et mesajĘ
görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr. Sistemin, HYUNDA, yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz.

OBC3070060

Arka ultrasonik park sensörleri, aracĘn
arkasĘndaki nesneleri algĘlamak üzere
arka tamponun içine yerleĲtirilmiĲtir.
Sensörlerin yüzeyini kar veya yaĒmur gibi
yabancĘ maddelerin kaplamasĘ durumunda, sensör performansĘ etkilenebilir ve
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
normal çalĘĲmayabilir. Arka tamponu
daima temiz tutunuz.
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 Arka gör»Ĳ
kamerasĘ

OBC3070061TU

 Arka ultrasonik park
sensör»

OBC3070058TU

AĲaĒĘdaki durumlarda gösterge panelinde
Arka kamera bloke ya da çalĘĲmĘyor ya
da Park sensörü bloke ya da çalĘĲmĘyor
uyarĘ mesajĘ görünür.
- Arka görüĲ kamerasĘnĘn, kar, yaĒmur
vb. yabancĘ maddelerle kaplĘ olmasĘ.
- ìiddetli kar, Ĳiddetli yaĒmur vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
Bu durumda, Arka Park ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ kapanabilir veya düzgün
çalĘĲmayabilir. Arka görüĲ kamerasĘ ve
arka ultrasonik park sensörlerinin temiz
olduĒundan emin olun.
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Sistem sĘnĘrlamalarĘ
AĲaĒĘdaki durumlarda, bir yaya veya
nesne varsa daKi, Arka Park ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ frenleme desteĒi saĒlamayabilir veya sürücüyü uyarmayabilir:
ś )abrika çĘkĘĲlĘ olmayan bir donanĘm
veya aksesuar takĘlmĘĲ
ś AracĘnĘz bir kaza veya baĲka bir nedenle
dengesiz
ś Tampon yüksekliĒi veya arka ultrasonik
sensör montajĘ modifiye edilmiĲ
ś Arka görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik
park sensörünün/ sensörlerinin zarar
görmesi
ś Arka görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik sensör ler) kar, kir, vb. gibi bir
yabancĘ maddeyle kirlenmiĲ
ś Bir ĘĲĘk kaynaĒĘ veya Ĳiddetli yaĒmur,
sis, kar vb. olumsuz Kava koĲullarĘ, arka
görüĲ kamerasĘnĘ bulanĘklaĲtĘrabilir.
ś OrtamĘn fazla aydĘnlĘk veya karanlĘk
olmasĘ
ś DĘĲ sĘcaklĘĒĘn fazla yüksek veya fazla
düĲük olmasĘ
ś RüzgarĘn sert 20 km/saat üstü) veya
arka tampona dik esmesi
ś YakĘnĘnĘzda olan, araç kornalarĘ, yüksek
sesli motosiklet motorlarĘ veya KavalĘ
kamyon frenleri gibi aĲĘrĘ gürültü
çĘkaran nesneler
ś AracĘnĘzĘn yakĘnĘnda aynĘ frekansa saKip
bir ultrasonik sensör var
ś Araç ile yaya arasĘnda zemin yükseklik
farkĘ olmasĘ
ś Arka görüĲ kamerasĘnda yayanĘn
görüntüsünün arka plandan ayĘrt edilemez olmasĘ
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ś YayanĘn aracĘn arka kenarĘna yakĘn
olmasĘ
ś YayanĘn dik durmamasĘ
ś YayanĘn, sistemin algĘlayabileceĒinden
kĘsa veya uzun olmasĘ
ś Yaya, arka planĘn içine karĘĲarak yayanĘn fark edilmesini zorlaĲtĘran giysiler
giyiyorsa
ś YayanĘn ultrasonik dalgalarĘ iyi yansĘtmayan bir giysi giyiyor olmasĘ
ś Nesnenin boyutunu, yüksekliĒi veya
Ĳekli nedeniyle ultrasonik dalgalarĘ iyi
yansĘtmamasĘ örn. direk, çalĘ, kaldĘrĘm
taĲĘ, alĘĲveriĲ arabalarĘ, duvar kenarĘ vs.)
ś YayanĘn veya nesnenin Kareket Kalinde
olmasĘ
ś YayanĘn veya nesnenin, aracĘn arkasĘna
çok yakĘn olmasĘ
ś YayanĘn veya nesnenin arkasĘnda bir
duvar olmasĘ
ś Nesnenin, aracĘnĘzĘn arkasĘnĘn merkezinde olmamasĘ
ś Nesnenin arka tampona paralel olmamasĘ
ś Yolun kaygan veya eĒimli olmasĘ
ś Sürücünün vitesi R Geri) konumuna
geçirdikten Kemen sonra geri çĘkmaya
baĲlamasĘ
ś Sürücünün gaza basmasĘ veya araçla
daire çizmesi

AĲaĒĘdaki durumlarda, bir yaya veya
nesne olmamasĘna karĲĘn, Arka Park
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ, gerekli
olmadĘĒĘ Kalde sürücüyü uyarabilir veya
frenleme desteĒi saĒlayabilir:
ś )abrika çĘkĘĲlĘ olmayan bir donanĘm
veya aksesuar takĘlmĘĲ
ś AracĘnĘz bir kaza veya baĲka bir nedenle
dengesiz
ś Tampon yüksekliĒi veya arka ultrasonik
sensör montajĘ modifiye edilmiĲ
ś AĒĘr yük, anormal lastik basĘncĘ, vb.
nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük
veya fazla
ś Arka görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik sensör ler) kar, kir, vb. gibi bir
yabancĘ maddeyle kirlenmiĲ
ś Yoldaki bir desenin yaya gibi algĘlanmasĘ
ś =eminde gölge veya ĘĲĘk yansĘmasĘ
olmasĘ
ś AracĘn yolunun çevresinde yayalarĘn
veya nesnelerin olmasĘ
ś YakĘnĘnĘzda olan, araç kornalarĘ, yüksek
sesli motosiklet motorlarĘ veya KavalĘ
kamyon frenleri gibi aĲĘrĘ gürültü
çĘkaran nesneler
ś AracĘnĘzĘn dar bir geçit veya park
yerinden geri çĘkmasĘ
ś AracĘnĘzĘn stabilize yol, mucurlu yol,
kasis, eĒilimli yollar vb. bozuk satĘKlĘ bir
yola çĘkmasĘ
ś AracĘnĘzĘn arkasĘna bir römork veya
taĲĘyĘcĘ takĘlmasĘ
ś AracĘnĘzĘn yakĘnĘnda aynĘ frekansa saKip
bir ultrasonik sensör var
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UYARI
Arka Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘ
(FCA) kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri
alĘnĘz
ś SürüĲ sĘrasĘnda Ker zaman dikkatli olunuz. Güvenli sürüĲ için freni
kontrol etmekten Ker zaman sürücü
sorumludur.
ś SürüĲ sĘrasĘnda bir uyarĘ olup olmamasĘna bakĘlmaksĘzĘn yol ve trafik
koĲullarĘna daima dikkat ediniz.
ś Bir yaya veya nesne olup olmadĘĒĘndan emin olmak için aracĘ Kareket
ettirmeden önce daima aracĘn etrafĘna bakĘnĘz.
ś BazĘ durumlarda Arka Park ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘnĘn performansĘ
deĒiĲebilir. AracĘn KĘzĘ 4 kmsaatten
fazla olursa sistem yalnĘzca yaya algĘlandĘĒĘnda çarpĘĲma önleme yardĘmĘ
saĒlar. AracĘnĘzla geri çĘkarken daima
çevrenize bakĘnĘz ve dikkatli olunuz.
ś BazĘ nesneler nesnenin uzaklĘĒĘ
boyutu veya malzemesinin sensörün etkinliĒini sĘnĘrlayabilecek olmasĘ
nedeniyle ultrasonik park sensörleri
tarafĘndan algĘlanmayabilir.
ś Yol ve çevre koĲullarĘna baĒlĘ olarak Arka Park ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir veya
gerekmediĒi Kalde devreye girebilir.
ś Sadece sisteme güvenerek araç kullanmayĘnĘz. Aksi takdirde araç KasarĘ
veya yaralanma meydana gelebilir.
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DÔKKAT
ś Bir çarpĘĲmayĘ önlemek için ani frenleme yapĘldĘĒĘnda bir ses duyulabilir.
ś Mevcut durumda kemer uyarĘ sesi
benzeri bir uyarĘ sesi veriliyorsa Arka
Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
uyarĘ sesi vermeyebilir.
ś Tamponun Kasar görmesi deĒiĲtirilmesi veya onarĘlmasĘ durumunda sistem düzgün çalĘĲmayabilir.
ś Arka
Park
ÇarpĘĲma
Önleme
YardĘmcĘsĘ güçlü elektromanyetik
dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayabilir.
ś Araç ses sisteminin yüksek sesle çalĘnmasĘ Arka Park ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ uyarĘ seslerinin duyulmasĘnĘ engelleyebilir.
ś AracĘnĘza baĒlĘ bir römorku çekerken Arka Park ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘnĘ kapatĘnĘz. Geri viteste
çekme ve Kareket etme sĘrasĘnda Arka
Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
römorku algĘlayarak devreye girer.

07
DÔKKAT
AlgĘlama sensörlerinin optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Arka görüĲ kamerasĘ ve arka ultrasonik
park sensörlerini Ker zaman temiz
tutunuz.
ś Arka görüĲ kamerasĘ merceĒini temizlerken asitli KerKangi bir temizleyici veya alkali deterjan kullanmayĘnĘz.
YalnĘz Kafif bir sabun veya nötr bir
deterjanla temizleyip su ile iyice durulayĘnĘz.
ś Arka GörüĲ KamerasĘna arka ultrasonik park sensörlerine veya yakĘn bölgelerine doĒrudan yüksek basĘnçlĘ su
püskürtmeyiniz. Aksi takdirde arka
görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik
park sensörleri arĘzalanabilir.
ś Arka görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik park sensörlerinin yakĘnĘna
çĘkartma veya tampon korumasĘ gibi
nesneler takmayĘn ve tamponu boyamayĘnĘz. Aksi takdirde sistemin performansĘ olumsuz etkilenebilir.
ś Arka görüĲ kamerasĘnĘ veya arka ultrasonik park sensörlerinin bileĲenlerini
kesinlikle sökmeyiniz veya bu parçalarĘn üstüne vurmayĘnĘz.
ś Arka görüĲ kamerasĘ veya arka ultrasonik park sensörlerine gereksiz
kuvvet uygulamayĘnĘz. Arka görüĲ
kamerasĘ veya arka ultrasonik park
sensörününsensörlerinin zorlanarak
KizasĘnĘn bozulmasĘ durumunda sistem düzgün çalĘĲmayabilir. AracĘn
HYU1DAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Bilgilendirme
$UND 3DUN dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPFÕVÕ
\D\DODUÕYHQHVQHOHULDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGD
DOJÕOD\DELOLU
 <D\DQÕQDUDFÕQDUNDVÕQGDGXUPDVÕ
 $UDFÕQÕ]ÕQDUNDWDUDIÕQÕQRUWDNÕVPÕQGD
DUDoJLELE\NELUHQJHOLQROPDVÕ
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3A5K ASÔSTANI ǣ3AǤ ǣVA5SAǤ
AlgĘlama sensör»

 Paralel geri park etme

ORG3070083

 Dik geri park

OBC3070080TU

ORG3070082

 Ôleri GoĒru paralel ¦ĘkĘĲ

OBC3070081TU

[1]: Ön ultrasonik park sensörleri,
[2]: Ön yan ultrasonik park sensörleri,
[3]: Arka yan ultrasonik sensörleri,
[4]: Arka ultrasonik park sensörleri

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

ORG3070084

ś Park AsistanĘ, sürücüye geri viteste
dikine park ve geri viteste paralel park
sĘrasĘnda yardĘm eder ve park yerinden
çĘkarken öne doĒru paralel çĘkĘĲ yardĘmĘ
saĒlanĘr.
ś Park AsistanĘ devredeyken Park Mesafe
UyarĘsĘ da devreye girer. DaKa fazla
bilgi için, 7. bölümdeki Park Mesafe
UyarĘsĘ PD:) konusuna bakĘnĘz.
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DÔKKAT
AlgĘlama sensörlerinin optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
grubunu sökmeyiniz ve sensör grubuna KerKangi bir darbe vurmayĘnĘz.
ś AlgĘlama sensörlerinin deĒiĲmesinin
veya onarĘlmasĘnĘn gerekmesi durumunda aracĘn HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan gözden geçirilmesini
öneririz.
ś AracĘn tampon yüksekliĒinde veya ultrasonik sensör baĒlantĘsĘnda deĒiĲiklik yapĘldĘĒĘ ya da bunlar Kasar gördüĒü takdirde Park AsistanĘ çalĘĲmayabilir. Fabrikada takĘlmamĘĲ KerKangi
bir donanĘm veya aksesuar da sensör
performansĘnĘ engelleyebilmektedir.
ś Ultrasonik sensör donmuĲ kar kir
veya suyla kirlendiĒi zaman bulaĲan
maddeler yumuĲak bir bez ile temizleninceye kadar sensör çalĘĲmayabilir.
ś Ultrasonik sensörü itmeyin çizmeyin
ve sensöre vurmayĘn. Sensörde Kasar
meydana gelebilir.
ś Ultrasonik sensörlere veya yakĘn bölgelerine doĒrudan yüksek basĘnçlĘ su
püskürtmeyiniz.

Sistem AyarlarĘ
Sistem IonksiyonlarĘnĘ ayarlama

OBC3070152TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Park AsistanĘ UyarĘ sesi seviyesini Yüksek ,
Orta veya DüĲük olarak ayarlamak
için motor çalĘĲĘr durumdayken Ayarlar
menüsünden Sürücü yardĘmĘ Ɵ UyarĘ sesi
seviyesi seçeneĒini seçiniz.
UyarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz, diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin UyarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.
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Sistemin çalĘĲmasĘ

3ark moGu

ÇalĘĲma TuĲu

 Geri Yiteste Gikine park etme
ś SaĒ taraf
ś Sol taraf

Park EtmeGörüntü düĒmesi

OTM048444L
OBC3070044

AdĘ

AçĘklama

Park Etme/Görüntü
Park Etme/ düĒmesini basĘlĘ
tutarak Park AsistanĘnĘ
Görüntü
etkinleĲtiriniz. Ön/Arka
düĒmesi
Park Mesafesi uyarĘsĘ da
)
otomatik olarak etkinleĲir.
Sistemi devre dĘĲĘ
Park Emniyeti bĘrakmak için Park
düĒmesi
AsistanĘ devredeyken
Park Emniyeti düĒmesine
)
basĘnĘz.
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 Geri Yiteste paralel park etme
ś SaĒ taraf
ś Sol taraf

OTM048443L

Park modunu, aĲaĒĘdaki koĲullar geçerli
olduĒu takdirde kullanĘnĘz.
ś Park yerinin düz olmasĘ
ś Geri viteste paralel park veya geri
viteste dikine parkĘn gerekli olmasĘ
ś Park yerinin yakĘnĘnda park edilmiĲ bir
araç olmasĘ
ś AracĘ Kareket ettirecek yeterli boĲluk
olduĒunda
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Park modu Ĳu sĘrayla çalĘĲĘr:
1. Park etmeye KazĘrlanma
2. Park modu ve türünü seçme
3. Park yeri arama
4. Park yerini tanĘma
5. AramanĘn tamamlanmasĘ
6. Direksiyon simidi ses sistemi kontrolü
7. ParkĘn tamamlanmasĘ
ś Park AsistanĘ, geri viteste paralel park
ve geri viteste dikine park desteĒi
saĒlar.

ś Vites N BoĲ) konumundayken motor
çalĘĲtĘrĘlĘrsa, ÇĘkĘĲ modu seçilir. Park
modu, araç Kareket ettikten sonra
otomatik olarak seçilir.
ś Park AsistanĘ araç Ker yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda kapanĘr. Park AsistanĘnĘ tekrar kullanmak için Park Etme/Görüntü
) düĒmesine basĘnĘz.
2. Park modu ve türünü seçme
) düĒmesi1) Park Etme/Görüntü
ne kĘsa basarak park modunu seçiniz.
DüĒmeye basĘldĘĒĘnda Park tipi deĒiĲir. Geri viteste saĒa paralel park Ɵ Geri
viteste sola paralel park Ɵ Geri viteste
saĒa dikine park Ɵ Geri viteste sola
dikine park
ś Araç Kareketsizken bir park tipinde 15
saniyeden uzun süre bekleme yaptĘĒĘnĘzda, gösterge panelinde Arama
tamamlanana kadar sürmeye devam
edin mesajĘ görünür.

OBC3070044

1. Park etmeye KazĘrlanma
1) Motor çalĘĲĘr durumdayken fren
pedalĘna basĘp vitesi D Ôleri) konumuna
getiriniz.
- Motor çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra aracĘn
5 km/saat üstü bir KĘzda sürülmesi
durumunda, Park modu, vites N BoĲ)
konumundayken seçilebilir.
2) Park Etme/Görüntü düĒmesini basĘlĘ
) Park AsistanĘnĘ etkinleĲtutarak
tiriniz. Gösterge panelinde bir mesaj
) düĒgörünür ve Park Emniyeti
mesinin gösterge lambasĘ yanar.
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 Dik geri park

 Dik geri park

OBC3070173TU

OBC3070171TU

 Paralel geri park etme

 Paralel geri park etme

OBC3070172TU

OBC3070174TU

3. Park yeri arama
1) Park Kalindeki araçlara yaklaĲĘk 100 cm
mesafe bĘrakarak yavaĲça ilerleyiniz.

4. Park yerini tanĘma
1) Park yeri bulunduĒunda, gösterge
panelinde yukarĘdaki resme benzer
boĲ bir alan görünür.

ś Park AsistanĘ, park Kalindeki araçlarĘn
yanĘnda olan bir park yeri veya önünde
ya da arkasĘnda park Kalindeki araçlarĘn
olduĒu bir park yeri arar.
ś Park yeri ararken araç 20 km/saat üstü
bir KĘza çĘkarsa, gösterge panelinde
yavaĲlamanĘzĘ belirten bir mesaj
görünür. Araç KĘzĘ saatte 30 km nin
üstüne çĘktĘĒĘnda, Park AsistanĘ kapanĘr.
ś Park alanĘna ek olarak aracĘ Kareket
ettirmek için yeterli yer olduĒunda park
yeri arama iĲlemi tamamlanĘr.
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ś YavaĲça ilerlediĒinizde, Park AsistanĘ
bir sonraki aĲamaya AramanĘn tamamlanmasĘ) geçer.
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Bilgilendirme

 Dik geri park

OBC3070175TU

 Paralel geri park etme
ORG3070089

[A]: Park yeri arama

OBC3070176TU

5. AramanĘn tamamlanmasĘ
1) Park yeri bulmak için ileri doĒru yavaĲça Kareket ederken arama tamamlandĘĒĘnda gösterge panelinde Park yeri
bulundu mesajĘ görünür ve bip sesi
duyulur.

Bilgilendirme
6UF 3DUN $VLVWDQÕQÕ GHYUH\H VRNPDVD
GDKL 3DUN $VLVWDQÕ KHU ]DPDQ SDUN \HUL
DUDU'ROD\ÕVÕ\OD3DUNPRGXVHoLOGL÷LQGH
J|VWHUJHSDQHOLQGHDUDPDVRQXFX DUDPD
WDQÕPDWDPDPODPD J|UQU

 0HVDIH  FP GHQ D] YH\D  FP GHQ
ID]OD ROGX÷XQGD 3DUN $VLVWDQÕ SDUN
\HULDUD\DPD\DELOLU
 3DUNKDOLQGHNLDUDoODUDEHOLUOLELUPHVDIH NRUXPDGÕ÷ÕQÕ] WDNGLUGH SDUN \HUL
DUDPDSHUIRUPDQVÕGúHELOLU
 3DUN\HULRODUDNoDSUD]SDUN\HULDUDQPDVÕ GXUXPXQGD QRUPDO NRúXOODUGD
SDUNHWPHGHVWH÷LVD÷ODQPD]
 3DUN \HUL DUDUNHQ 3DUN $VLVWDQÕ SDUN
KDOLQGH ELU DUDFÕQ ROPDPDVÕ YH\D SDUN
\HULQLQ DUDoODUÕQ \DQÕQGDQ JHoWLNWHQ
VRQUDYH\DJHoPHGHQ|QFHoÕNPDVÕGXUXPXQGDSDUN\HULEXODPD\DELOLU
 $úD÷ÕGDNL GXUXPODUGD 3DUN $VLVWDQÕ
SDUN \HUL ROPDVÕQD NDUúÕQ SDUN \HUL
DUD\DPD\DELOLU YH\D SDUN HWPHN LoLQ
X\JXQROPD\DQELUDODQDUD\DELOLU
 3DUN\HULQLQGDUROPDVÕ
 8OWUDVRQLN SDUN VHQV|UQQ GRQPXú
YH\DNLUOHQPLúROPDVÕ
 <NVHNYH\DDOoDNFLVLPOHULQROPDVÕ
 3DUN \HULQLQ oHYUHVLQGH VWXQODU
ROPDVÕ
 3DUN KDOLQGHNL DUDFÕQ WDPSRQXQD
PRQWH HGLOPLú WDPSRQ NRUXPDVÕ oHNL
GHPLULYEFLVLPOHULQROPDVÕ
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OBC3070177TU

. Direksiyon simidi ses sistemi kontrolü
1) Vitesi R Geri) konumuna getiriniz.
2) Park AsistanĘ, gösterge panelinde talimatlarĘ verecek ve direksiyon kontrol
edilecektir.
- EĒer direksiyon sĘkĘ tutulursa, Park
AsistanĘ iptal olur.
3) AyaĒĘnĘzĘ fren pedalĘndan çekip aracĘ
geri viteste sürmeye baĲlayĘnĘz.
ś 7 km/saatten KĘzlĘ sürmeyiniz. Araç KĘzĘnĘn 7 km/saatin üstünde olmasĘ Kalinde
Park AsistanĘ PA) sistemi çalĘĲmaz.

OBC3070178TU/OBC3070180TU

OBC3070179TU

-1. Direksiyon kontrolü sĘrasĘnda vites
deĒiĲtirme talebi
1) Park yeri çevresine baĒlĘ olarak, gösterge panelinde bir bip sesiyle birlikte
vites deĒiĲtirme talebi mesajlarĘ 1 inci
vitese alĘnĘz, R konumuna alĘnĘz, D
konumuna alĘnĘz) görünür.
2) Vitesi mesajda belirtildiĒi gibi deĒiĲtirin ve fren pedalĘnĘ kullanarak aracĘ
park ediniz.
ś Gösterge panelinde belirtilen talimatlara uymazsanĘz park etme iĲlemi
tamamlanmayabilir veya araç düzgün
park edilmeyebilir.
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$úD÷ÕGDNLGXUXPODUGD3DUNPRGX
GHYUHGHQoÕNDU

OBC3070189TU

. ParkĘn tamamlanmasĘ
1) Gösterge panelinde belirtilen talimatlarĘ izleyerek park etmeyi tamamlayĘnĘz. Gerekirse, direksiyonu manuel
kontrol ederek aracĘnĘzĘ park etmeyi
tamamlayĘnĘz.
2) Geri viteste dikine park ederken, Park
AsistanĘ, park yerindeki durdurucularĘ
vs. göz önünde bulundurarak, park
etme iĲlemini, park alanĘna tamamen girmeden tamamlar. Gerekirse,
aracĘnĘzĘ park etmeyi manuel olarak
tamamlayĘnĘz.

ś Park yeri ararken
- Vitesi R Geri) konumuna getiriniz.
- Araç KĘzĘnĘn 30 km/saatten fazla
olmasĘ
- Park yerinin dar olmasĘ
- Direksiyon, vites kolu, fren ve sürüĲ
kontrolleri normal çalĘĲmĘyor
- Kaygan yol koĲullarĘ nedeniyle ABS,
TCS veya ESC sistemi çalĘĲĘyor
ś Direksiyon kontrol edilirken
- Direksiyon simidinin 30a45 dereceden
fazla döndürülmesi
- Direksiyon kontrol edildikten sonra
yaklaĲĘk 6 dakika geçti
- Direksiyon, vites kolu, fren ve sürüĲ
kontrolleri normal çalĘĲmĘyor
- Kaygan yol koĲullarĘ nedeniyle ABS,
TCS veya ESC sistemi çalĘĲĘyor

3DUNPRGXQXGHYUHGH\NHQNDSDWPD
ś AĲaĒĘdaki aĲamada Park Etme/Görüntü
) düĒmesini basĘlĘ tutunuz:
- Park yeri arama
- Park modu ve türünü seçme
ś Direksiyon kontrol edilirken Park Etme/
) düĒmesine veya Park
Görüntü
) düĒmesine basĘnĘz.
Emniyeti
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ÇĘkĘĲ moGu
 Paralel ¦ĘkĘĲ
ś Sol taraf

OTM048445L

OBC3070190TU/OBC3070191TU

øODYHWDOLPDWODU PHVDMODU
Park AsistanĘ çalĘĲĘrken, çalĘĲma sĘrasĘna baĒlĘ olmaksĘzĘn, bir mesaj görünebilir. Mesajlar durumlara göre belirir. Park
AsistanĘnĘ kullanĘrken verilen talimatlarĘ
izleyiniz.

UYARI
Fren pedalĘna basmĘyor olmanĘza karĲĘn
araç Kareket etmiyorsa gaz pedalĘna
basmadan önce çevrenizi kontrol ediniz.

ś SaĒ taraf

ÇĘkĘĲ modunu, aĲaĒĘdaki koĲullar geçerli
olduĒu takdirde kullanĘnĘz.
ś AracĘ Kareket ettirecek yeterli boĲluk
olduĒunda

dDOÕúPDVÕUDVÕ
ÇĘkĘĲ modu Ĳu sĘrayla çalĘĲĘr:
1. ÇĘkĘĲa KazĘrlanma
2. ÇĘkĘĲ modu ve türünü seçme
3. AlanĘ kontrol etme
4. Direksiyon simidi ses sistemi kontrolü
5. ÇĘkĘĲĘn tamamlanmasĘ
ś Park AsistanĘ, paralel park desteĒi
saĒlar.
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OBC3070044

OBC3070192TU

1. ÇĘkĘĲa KazĘrlanma
1) Motor çalĘĲĘr durumdayken fren pedalĘna basĘp vitesi P Park) veya N BoĲ)
konumuna getiriniz.
2) Park Etme/Görüntü düĒmesini basĘlĘ
tutarak
) Park AsistanĘnĘ etkinleĲtiriniz. Gösterge panelinde bir mesaj
) düĒgörünür ve Park Emniyeti
mesinin gösterge lambasĘ yanar.

2. ÇĘkĘĲ modu ve türünü seçme
) düĒmesine
1) Park Etme/Görüntü
kĘsa basarak çĘkĘĲ modunu seçiniz.
DüĒmeye basĘldĘĒĘnda Park tipi deĒiĲir.
Soldan paralel çĘkĘĲ Ɵ SaĒdan paralel
çĘkĘĲ

ś Vites N BoĲ) konumundayken motor
çalĘĲtĘrĘlĘrsa, ÇĘkĘĲ modu seçilir. Park
modu, araç Kareket ettikten sonra
otomatik olarak seçilir.
ś Park AsistanĘ araç Ker yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda kapanĘr. Park AsistanĘnĘ
tekrar kullanmak için Park Etme/
) düĒmesine basĘnĘz.
Görüntü

ś Vites N BoĲ) konumundayken motor
çalĘĲtĘrĘlĘrsa, ÇĘkĘĲ modu seçilir. Park
modu, araç Kareket ettikten sonra
otomatik olarak seçilir.
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OBC3070193TU

OBC3070178TU/OBC3070179TU

3. AlanĘ kontrol etme
1) Araç paralel park edildiĒinde, aracĘn
sensörleri
yakĘndaki
nesnelerin
uzaklĘĒĘnĘ algĘlar ve çĘkĘĲ alanĘnĘ kontrol
eder.
ś Öndeki veya arkadaki aracĘn veya
nesnenin) çok yakĘn olmasĘ durumunda,
sistem alan arayamaz ve devre dĘĲĘ
kalĘr.
ś AĲaĒĘdaki durumlarda, Park AsistanĘ,
çĘkĘĲ alanĘ olmasĘna karĲĘn alan arayamayabilir veya aracĘn park yerinden
çĘkmasĘ için uygun olmayan bir alan
arayabilir:
- Ultrasonik park sensörünün donmuĲ
veya kirlenmiĲ olmasĘ
- Yüksek veya alçak cisimlerin olmasĘ
- Park yerinin çevresinde sütunlar
olmasĘ
- Park Kalindeki aracĘn tamponuna
monte edilmiĲ, tampon korumasĘ,
çeki demiri vb. cisimlerin olmasĘ.
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OBC3070180TU/OBC3070177TU

4. Direksiyon simidi ses sistemi kontrolü
1) Gösterge panelinde çĘkan mesaja göre
vitesi D Ôleri) veya R Geri) konumuna
getiriniz.
2) Park AsistanĘ, direksiyonu kontrol
etmeye baĲlayacaktĘr.
- EĒer direksiyon sĘkĘ tutulursa, Park
AsistanĘ iptal olur.
3) AyaĒĘnĘzĘ frenden çekiniz ve gösterge
panelindeki mesaja uygun olarak aracĘ
ileri veya geri sürünüz.

07
ś AyaĒĘnĘzĘ fren pedalĘndan çekmeden
önce daima çevrenizde yaya, Kayvan
veya KerKangi bir cisim olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
ś )ren pedalĘna basmĘyor olmanĘza karĲĘn
araç Kareket etmiyorsa, gaz pedalĘna
basmadan önce çevrenizi kontrol
ediniz.
ś 7 km/saatten KĘzlĘ sürmeyiniz. Araç KĘzĘnĘn 7 km/saatin üstünde olmasĘ Kalinde
Park AsistanĘ PA) sistemi çalĘĲmaz.
4-1. Direksiyon kontrolü sĘrasĘnda vites
deĒiĲtirme talebi
1) Park yeri çevresine baĒlĘ olarak, gösterge panelinde bir bip sesiyle birlikte
vites deĒiĲtirme talebi mesajlarĘ 1.inci
vitese alĘnĘz, R konumuna alĘnĘz, D
konumuna alĘnĘz) görünür.
2) Vitesi mesajda belirtildiĒi gibi deĒiĲtiriniz ve fren pedalĘnĘ kullanarak aracĘ
park yerinden çĘkarĘnĘz.
ś Gösterge panelinde belirtilen talimatlara uymazsanĘz, park etme iĲlemi tamamlanmayabilir veya araç park
yerinden düzgün çĘkarĘlmayabilir.

OBC3070195TU

5. ÇĘkĘĲĘn tamamlanmasĘ
1) ÇĘkĘĲ tamamlandĘĒĘnda, bip sesiyle birlikte gösterge panelinde ÇĘkĘĲ tamamlandĘ mesajĘ görünür.
2) Direksiyonu, çĘkĘĲ yaptĘĒĘnĘz yöne
doĒru sonuna kadar çeviriniz ve Kareket etmeden önce etrafĘnĘzĘ kontrol
ediniz.
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dÕNÕúPRGXQXGHYUHGH\NHQNDSDWPD
ś Park Etme/Görüntü
veya Park Emniyeti
basĘnĘz.

) düĒmesine
) düĒmesine

$úD÷ÕGDNLGXUXPODUGDdÕNÕúPRGX
GHYUHGHQoÕNDU
ś ÇĘkĘĲ yapmak için alan kontrol
edilirken
- Vitesi R Geri) konumuna getiriniz.
- AracĘn Kareket etmesi
- ÇĘkĘĲ için yeterli alanĘn olmamasĘ
- ÇĘkĘĲ yönünde aracĘn 2 mm çevresinde
bir cisim algĘlanmasĘ
- Direksiyon, vites kolu, fren ve sürüĲ
kontrolleri normal çalĘĲmĘyor
- Kaygan yol koĲullarĘ nedeniyle ABS,
TCS veya ESC sistemi çalĘĲĘyor
ś Direksiyon kontrol edilirken
- Direksiyon simidinin 30a45 dereceden
fazla döndürülmesi
- Direksiyon kontrol edildikten sonra
yaklaĲĘk 6 dakika geçti
- Direksiyon, vites kolu, fren ve sürüĲ
kontrolleri normal çalĘĲmĘyor
- Kaygan yol koĲullarĘ nedeniyle ABS,
TCS veya ESC sistemi çalĘĲĘyor
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OBC3070190TU/OBC3070196TU

øODYHWDOLPDWODU PHVDMODU
Park AsistanĘ çalĘĲĘrken, çalĘĲma sĘrasĘna
baĒlĘ olmaksĘzĘn, bir mesaj görünebilir.
Mesajlar durumlara göre belirir. Park
AsistanĘnĘ kullanĘrken verilen talimatlarĘ
izleyiniz.

UYARI
ś AyaĒĘnĘzĘ fren pedalĘndan çekmeden
önce daima çevrenizde yaya Kayvan
veya KerKangi bir cisim olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
ś Fren pedalĘna basmĘyor olmanĘza karĲĘn araç Kareket etmiyorsa gaz pedalĘna basmadan önce çevrenizi kontrol
ediniz.
ś Araç çĘkĘĲa yönlendirilirken alanĘn
çok küçük olduĒunun tespit edilmesi
durumunda ÇĘkĘĲ modu devre dĘĲĘ
kalĘr.
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Sistem arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalarĘ
Sistem arĘ]asĘ
Park AsistanĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ
durumunda, gösterge panelinde PA Park
AsistanĘ) sistemini kontrol edin uyarĘ
mesajĘ görünür. Mesaj gösterge panelinde
kalĘyorsa, sistemi kullanmayĘ bĘrakĘnĘz. Bu
durumda sistemin HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.

Sistem sĘnĘrlamalarĘ
AĲaĒĘdaki durumlarda, sistemin aracĘ
park etme veya park yerinden çĘkarma
performansĘ sĘnĘrlanabilir veya çarpĘĲma
riski olabilir. Gerekirse, aracĘ park etme
ve park yerinden çĘkarma iĲlemini manuel
olarak yapĘnĘz.
ś Direksiyon simidine bir nesne takĘlmasĘ
ś Araca kar zinciri, yedek lastik veya farklĘ
boyutta lastik takĘlmasĘ
ś Lastik Kava basĘncĘnĘn standart
düzeyden düĲük veya yüksek olmasĘ
ś AracĘnĘza, aracĘnĘzdan daKa uzun
veya geniĲ bir yükün yüklenmiĲ veya
aracĘnĘza baĒlanmĘĲ olmasĘ
ś Rot balans ayarĘnda sorun olmasĘ
ś AracĘnĘzĘn bir tarafa önemli düzeyde
eĒik olmasĘ
ś AracĘnĘza çeki demiri takĘlmĘĲ olmasĘ
ś PlakanĘn asĘl konumundan farklĘ bir
yere takĘlmĘĲ olmasĘ
ś Park AsistanĘ etkinleĲtirildiĒinde, ultrasonik park sensörünün üstünde veya
altĘnda bir insan, Kayvan veya cisim
olmasĘ
ś Park yerinin kĘvrĘmlĘ veya çapraz olmasĘ
ś Park alanĘnĘn yakĘnĘnda insan, Kayvan
veya bir nesne çöp kutusu, bisiklet,
motosiklet, alĘĲveriĲ arabasĘ, dar bir
sütun vs.) gibi bir engelin olmasĘ

ś Park alanĘnĘn yakĘnĘnda yuvarlak bir
sütun veya dar bir sütun ya da yangĘn
söndürücü vs. gibi nesnelerin çevrelediĒi bir sütun olmasĘ
ś Yol yüzeyinin engebeli bordür taĲĘ
döĲeli, KĘz kasisi vs.) olmasĘ
ś Yolun kaygan olmasĘ
ś Park yerinin, kamyon gibi, yerden daKa
yüksek veya büyük bir aracĘn yakĘnĘnda
olmasĘ
ś Park yerinin eĒimli olmasĘ
ś ìiddetli rüzgar olmasĘ
ś Sistemin bozuk satĘKlĘ yollarda, çakĘllĘ
yollarda, çalĘlĘk alanda vs. kullanĘlmasĘ
ś Ultrasonik park sensörünün performansĘ, aĲĘrĘ sĘcak veya soĒuk Kavadan etkilenir
ś Ultrasonik park sensörünün üzerinin
kar veya suyla kaplanmĘĲ olmasĘ
ś YakĘnda ultrasonik dalgalar üreten bir
cismin olmasĘ
ś Sensör yakĘnĘnda kablosuz vericiler
veya cep telefonlarĘ
ś AracĘnĘzĘn, baĲka bir aracĘn Park
Mesafesi UyarĘsĘndan etkilenmesi
ś Tamponun aldĘĒĘ bir darbe nedeniyle
sensörün yanlĘĲ konuma gelmesi
ś Ultrasonik sensör aĲaĒĘdaki gibi nesneleri algĘlayamadĘĒĘnda:
- Ôp, zincir veya küçük çubuk gibi keskin
veya ince nesneler
- ÇapĘ 14 cm den dar ve boyu 1 metreden kĘsa olan nesneler
- KumaĲ, süngersi madde veya kar gibi
sensör frekansĘnĘ emebilecek nesneler.
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AĲaĒĘdaki durumlarda Park AsistanĘ normal çalĘĲmayabilir:
ś EĒimli yerlere park ederken

ś Bozuk satĘKlĘ yollara park ederken

OBC3070084TU
OBC3070082TU

EĒimli yerlere manuel park ediniz.
ś KarlĘ Kavada park ederken

ś Bir kamyonun arkasĘna park ederken

OBC3070083TU

Kar, sensörün çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir
veya araç park edilirken yolun kaygan
olmasĘ durumunda Park AsistanĘ devre
dĘĲĘ kalabilir.
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Park AsistanĘ, aracĘn kaymasĘ veya çakĘl
ya da taĲ parçalarĘ gibi yol koĲullarĘ
nedeniyle aracĘn Kareket edememesi
durumunda devreden çĘkabilir.

OBC3070085TU

Otobüs ve kamyon gibi, yerden yüksek
araçlarĘn çevresinde Park AsistanĘnĘ
kullanmayĘnĘz.
Aksi takdirde, kaza meydana gelebilir.

07
ś Bir sütunun yakĘnĘna park ederken

ś Bir duvarĘn yanĘndaki park yerinden
çĘkarken veya dar bir alana park
ederken

OBC3070086TU

Park yerinin yakĘnĘnda bir sütun veya
çevresinde yangĘn söndürücü gibi
nesnelerin olduĒu bir sütun olduĒunda,
Park AsistanĘ performansĘ düĲebilir.
ś Çapraz park ederken

OBC3070088TU

- GüvenliĒiniz için, Park AsistanĘ, park
yerlerinin park etmek için gereken
minimum alandan daKa dar olduĒu
yerlerde park yeri aramaz.
- Park AsistanĘ, bir duvarĘn yanĘndaki
dar bir park yerinden çĘkarken düzgün
çalĘĲmayabilir. Park yerinden çĘkarken
etrafta yaya, Kayvan veya bir cisim
olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.

UYARI

OBC3070087TU

Park AsistanĘ, çapraz park etme desteĒi
saĒlamaz. AracĘnĘz park yerine girebilecek olsa daKi, sistem normal bir
biçimde çalĘĲmayacaĒĘndan, bu sistemi
kullanmayĘnĘz.

Park AsistanĘnĘ kullanĘrken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Park AsistanĘnĘ kullanarak güvenli park
etmekten ve park yerinden güvenli
çĘkmaktan sürücü sorumludur.
ś Sürücü Park AsistanĘnĘ kullanĘrken
gerektiĒinde frene basmalĘdĘr.
ś Park AsistanĘnĘ kullanĘrken daima etrafĘnĘzĘ kontrol ediniz. Park AsistanĘnĘn
aradĘĒĘ park yerlerinde daKi KerKangi
bir insan Kayvan veya cisim olmadĘĒĘndan emin olunuz.
ś Park AsistanĘ devredeyken aniden bir
insan Kayvan veya cismin çĘkmasĘ
durumunda çarpĘĲma meydana gelebilir.
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ś Park AsistanĘnĘ alkollüyken kullanmayĘnĘz.
ś Direksiyon otomatik kontrol edilirken
ellerinizi direksiyon ara boĲluklarĘna
sokmayĘnĘz. Aksi takdirde kaza meydana gelebilir.
ś AracĘn bir yanĘna eĒik olmasĘ gibi
rot balans ayarĘnĘn gerekli olduĒu
durumlarda Park AsistanĘ normal
çalĘĲmayabilir. AracĘn HYU1DAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
ś Sistemi yalnĘzca aracĘn güvenli bir
biçimde Kareket etmesi için yeterince
büyük park yerlerinde kullanĘnĘz.
ś Araç Kareketsizken Park Etme
) düĒmesine basĘldĘĒĘnGörüntü (
da Park AsistanĘ devreye girebilir.
DüĒmeye yanlĘĲlĘkla basmamaya özen
gösteriniz.
ś Park AsistanĘnĘ kullanĘrken aracĘ asla
çok KĘzlĘ sürmeyiniz. Beklenmeyen ve
ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için
daima ileri doĒru dikkatlice bakĘnĘz.
ś Park AsistanĘ direksiyonu sonuna
kadar çevirdikten sonra fren pedalĘna
basarak yavaĲça ileri veya geri Kareket
ediniz.

DÔKKAT
Park AsistanĘ devredeyken ÖnArka Park
Mesafesi UyarĘsĘ sisteminin 3. aĲama
uyarĘ sesinin (sürekli bip) duyulmasĘ
algĘlanan engelin aracĘnĘza yakĘn olduĒu
anlamĘna gelir. AracĘnĘzĘn çevresinde
yaya Kayvan veya KerKangi bir cisim
olmadĘĒĘndan emin olunuz.
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Dörtlü flaĲör, diĒer sürücülerin, sizin aracĘnĘza yaklaĲĘrken, sollarken veya geçerken aĲĘrĘ dikkatli olmalarĘ için bir uyarĘ
görevi yapar.
Acil onarĘm yaparken veya araç yol
kenarĘnda durduĒu zaman kullanĘlmalĘdĘr.
Dörtlü flaĲörü açĘk veya kapalĘ duruma
getirmek için, kontak anaKtarĘ KerKangi
bir konumdayken dörtlü flaĲör düĒmesine
basĘnĘz. DüĒme orta ön göĒüs panelinde
bulunur. Tüm sinyal lambalarĘ aynĘ anda
yanĘp söner.
ś Dörtlü flaĲör, aracĘnĘz Kareket Kalinde
olsun veya olmasĘn çalĘĲĘr.
ś Dörtlü flaĲör açĘkken dönüĲ sinyalleri
çalĘĲmaz.
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SürüĲ sĘrasĘnda motor stop eder
ise

AracĘ kullanĘrken lastiĒiniz
patladĘysa

ś AracĘnĘzĘ düz bir doĒrultuda sürerken
KĘzĘnĘzĘ yavaĲça azaltĘnĘz. Dikkatli bir
Ĳekilde aracĘnĘzĘ saĒa çekerek güvenli
bir yere park ediniz.
ś Dörtlü flaĲörlerinizi yakĘnĘz.
ś Yeniden motoru çalĘĲtĘrmayĘ deneyin.
AracĘnĘz çalĘĲmĘyorsa, HYUNDA, yetkili
servisinize baĲvurmanĘzĘ öneririz.

Araç kullanĘrken lastik patladĘĒĘnda:
ś AyaĒĘnĘzĘ gaz pedalĘndan çekiniz ve
araç düz doĒrultuda giderken kendi
kendine durmasĘnĘ bekleyiniz. Ani fren
yapmayĘnĘz veya yolun saĒĘna çekmeye çalĘĲmayĘnĘz. Bu durum sizin araç
Kakimiyetini kaybedip kaza yapmanĘza
yol açabilir. Araç yeterince yavaĲladĘĒĘnda, dikkatle frene basarak yolun
saĒĘna çekiniz. En kĘsa zamanda yoldan
çĘkarak saĒlam, düz bir zemin üzerinde
durunuz. Otobanda iseniz iki trafik yolu
arasĘndaki orta refüje park etmeyiniz.
ś Araç durduĒu zaman, dörtlü flaĲör düĒmesine basĘnĘz, vites kolunu düz ĲanzĘmanlĘ araçta) BoĲ konumuna veya
Otomatik ĲanzĘman/Çift kavrama
ĲanzĘmanlĘ araçta) P Park) konumuna
getiriniz, el frenini tam olarak çekiniz
ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O)) konumuna getiriniz.
ś YolcularĘn tümünü araçtan indiriniz.
YolcularĘn aracĘn yola bakan tarafĘnda
deĒil, diĒer tarafta durmalarĘnĘ saĒlayĘnĘz.
ś Patlak bir lastiĒi deĒiĲtirirken, bu bölümün ilerisinde yer alan talimata uyunuz.

EĒer kavĲaklar veya geçiĲlerde
motor stop ederse
EĒer kavĲaklar veya geçiĲlerde motor
stop ederse, etraf güvenli olduĒu takdirde, vites kolunu N BoĲ) konumuna
getiriniz ve aracĘ emniyetli bir alana itiniz.
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Motor çalĘĲmaz ya da geç
çalĘĲĘrsa

MarĲ bastĘĒĘ Kalde motor
çalĘĲmazsa

ś AracĘnĘz otomatik ĲanzĘmanlĘ/çift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ ise, vites kolunun N
BoĲ) veya P Park) konumunda olduĒundan emin olunuz. Motor sadece,
vites kolu N BoĲ) veya P Park) konumundayken çalĘĲĘr.
ś Akü baĒlantĘlarĘnĘ kontrol ediniz, temiz
ve saĒlam olduĒundan emin olunuz.
ś Araç iç ĘĲĘklarĘnĘ açĘnĘz. MarĲa bastĘĒĘnĘzda ĘĲĘklar sönmeye yüz tutuyor veya
sönüyorsa akü boĲalmĘĲ demektir.
AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek çalĘĲtĘrmaya
kalkĘĲmayĘnĘz. Bu durum aracĘnĘzda Kasara
neden olabilir. Bu bölümdeki Takviye ile
ÇalĘĲtĘrma talimatĘna bakĘnĘz.

ś YakĘt seviyesini kontrol ediniz ve gerekirse yakĘt ilave ediniz.
Motorunuz Kala çalĘĲmĘyorsa, yardĘm
için HYUNDA, yetkili servisini aramanĘzĘ
öneririz.

DÔKKAT
AracĘn itilerek veya çekilerek çalĘĲtĘrĘlmasĘ katalitik konvertörün aĲĘrĘ yüklenmesine neden olarak emisyon kontrol
sisteminde Kasara yol açabilir.
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TAKVÔ<E ÔLE ALIìTI5MA
EĒer yanlĘĲ yapĘlĘrsa, takviye ile çalĘĲtĘrmak teKlikeli olabilir. Ciddi yaralanmalarĘ veya araç KasarĘnĘ önlemek için, bu
bölümdeki takviye ile çalĘĲtĘrma yöntemini takip ediniz. Takviye ile nasĘl çalĘĲtĘracaĒĘnĘz konusunda kuĲkunuz varsa,
aracĘnĘzĘ takviye ile çalĘĲtĘrma iĲini yetkin
bir teknisyene veya araç çekme servisine
bĘrakmanĘzĘ Ĳiddetle tavsiye ederiz.

UYARI
Akünün yakĘnĘnda çalĘĲĘrken veya aküyü
kullanĘrken sizin ve etrafĘnĘzdakilerin
CÔDDÔ YARALA1MASI1I veya ÖLÜMÜ1Ü
önlemek için daima aĲaĒĘdaki uyarĘlarĘ
dikkate alĘnĘz
Bir akü ile çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki
talimatĘ dikkatlice okuyunuz ve
izleyiniz.
Asit sĘçramalarĘna karĲĘ gözleri
korumak için tasarlanmĘĲ göz
koruyucu kullanĘnĘz.
Her türlü alev kĘvĘlcĘm veya
sigara malzemesini aküden
uzak tutunuz.
Akü Kücrelerinde yüksek derede yanĘcĘ bir gaz olan Kidrojen
mevcuttur ve ateĲlendiĒi zaman
patlayabilir.
Aküleri çocuklardan uzak tutunuz.
Aküler yüksek derecede aĲĘndĘrĘcĘ özelliĒi olan sülfürik asit içerirler. Asidin gözlerinize cildinize veya giysilerinize temas
etmesine izin vermeyiniz.
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EĒer gözlerinize asit gelirse gözlerinizi
en az 15 dakika temiz suyla yĘkayĘnĘz ve
derKal tĘbbi yardĘm alĘnĘz. EĒer asit cildinize temas ederse bölgeyi tamamen
yĘkayĘnĘz. Bir acĘ veya yanma Kissederseniz derKal tĘbbi yardĘm isteyiniz.
ś Plastik muKafazalĘ bir aküyü kaldĘrĘrken muKafazanĘn üzerine aĲĘrĘ baskĘ
uygularsanĘz akü asidi kaçaĒĘ meydana gelebilir. Bir akü kaldĘrĘcĘ ile veya
çapraz köĲelerden el ile kaldĘrĘnĘz.
ś Akünüz donmuĲ ise aracĘ takviye ile
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz.
ś AracĘn akü kablolarĘ aküye baĒlandĘĒĘ
zaman ASLA aküyü tekrar Ĳarj etmeye
kalkĘĲmayĘnĘz.
ś Elektrikli ateĲleme sistemi yüksek voltaj ile çalĘĲĘr. Sistemdeki bu parçalarla
motor çalĘĲĘrken veya kontak anaKtarĘ O1 durumunda iken ASLA temas
etmeyiniz.
ś Takviye kablolarĘnĘn uçlarĘnĘn birbiri
ile temas etmesine izin vermeyin. Bu
kĘvĘlcĘm çĘkmasĘna neden olabilir.
ś Takviye ile çalĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman akü
donmuĲsa veya elektrolit seviyesi
düĲükse çatlayabilir veya patlayabilir.

NOT
AracĘnĘzĘn Kasar görmesini önlemek için
ś AracĘnĘzĘ takviye ile çalĘĲtĘrmak için
sadece 12 Voltluk bir güç kaynaĒĘ (akü
veya takviye sistemi) kullanĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ iterek baĲlatmak suretiyle
takviyeli çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz.
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TakYiyeyle çalĘĲtĘrma proseG»r»
1. Takviye kablolarĘnĘn ulaĲmasĘ için,
araçlarĘ birbirine yeteri kadar yaklaĲtĘrĘnĘz, ancak temas etmelerine izin
vermeyiniz.
2. Araç tamamen durdurulmuĲ olsa bile,
motor bölmesindeki fanlardan ve
Kareketli parçalardan uzak durunuz.
3. Radyo, lamba, klima vs. gibi tüm elektrikli ciKazlarĘ kapayĘnĘz. Vites kolunu
P Park, otomatik/çift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlar için) konumuna veya
BoĲa düz ĲanzĘmanlĘ/çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araç için) alĘnĘz ve el frenini
çekiniz. Ôki aracĘ da KAPAL, konumuna
getiriniz.

1VQA4001

4. Takviye kablolarĘnĘ tam olarak Ĳekildeki
sĘrayla baĒlayĘnĘz. Önce, bir takviye
kablosunu aracĘnĘzĘn 1) kĘrmĘzĘ, artĘ )
takviye terminaline birleĲtiriniz.
5. Takviye kablosunun diĒer ucunu yardĘmcĘ aracĘn 2) kĘrmĘzĘ, artĘ ) akü/
takviye terminaline birleĲtiriniz.
6. Ôkinci takviye kablosunu yardĘmcĘ aracĘn 3) siyaK, eksi -) akü/Ĳasi ucuna
birleĲtiriniz.
7. Ôkinci takviye kablosunun diĒer ucunu
aracĘnĘzĘn 4) siyaK, eksi -) Ĳasi ucuna
birleĲtiriniz.
Takviye kablolarĘnĘn doĒru akü ve takviye kutuplarĘ veya doĒru Ĳasi dĘĲĘnda
KerKangi bir Ĳeye temas etmesine izin
vermeyiniz. BaĒlantĘlarĘ yaparken akünün üzerine eĒilmeyiniz.
8. YardĘmcĘ aracĘ çalĘĲtĘrĘnĘz ve birkaç
dakika yaklaĲĘk 2.000 dev/dak olarak
çalĘĲtĘrmaya devam ediniz. Sonra aracĘnĘzĘ çalĘĲtĘrĘnĘz.
EĒer birkaç denemeden sonra aracĘnĘz
çalĘĲmaz ise, muKtemelen servise iKtiyacĘ
vardĘr. Böyle bir durumda, lütfen yetkili
servis yardĘmĘna baĲvurunuz. EĒer akünüzün boĲalma nedeni belli deĒilse, aracĘnĘzĘ HYUNDA, yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi öneririz.
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Takviye kablolarĘnĘ birleĲtirdiĒiniz sĘranĘn
tam tersine göre ayĘrĘnĘz.
1. Takviye kablosunu aracĘnĘzĘn 4) siyaK,
eksi -) Ĳasi ucundan ayĘrĘnĘz.
2. Takviye kablosunun diĒer ucunu yardĘmcĘ aracĘn 3) siyaK, eksi -) akü/Ĳasi
ucundan ayĘrĘnĘz.
3. Ôkinci takviye kablosunu yardĘmcĘ aracĘn 2) kĘrmĘzĘ, artĘ ) akü/takviye terminalinden ayĘrĘnĘz.
4. Takviye kablosunun diĒer ucunu aracĘnĘzĘn 1) kĘrmĘzĘ, artĘ ) takviye terminalinden ayĘrĘnĘz.
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Araç Kararet göstergesi motorun aĲĘrĘ
ĘsĘndĘĒĘnĘ gösteriyorsa, güç kaybĘ, araç
teklemesi veya motor vuruntusu ile karĲĘlaĲĘrsĘnĘz, muKtemelen motor Kararet
yapmĘĲtĘr. Böyle olduĒunda, ĲunlarĘ yapmalĘsĘnĘz:
1. SaĒa yanaĲĘnĘz ve en kĘsa zamanda
emniyetli bir Ĳekilde aracĘnĘzĘ durdurunuz.
2. Vites kolunu P Park, otomatik/çift
kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlar için)
konumuna veya BoĲa düz ĲanzĘmanlĘ/
çift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araç için) alĘnĘz ve el frenini çekiniz. Klima AÇ,K ise
KAPAT,N,=.
3. Motor soĒutma suyu araç altĘndan
akĘyor veya kaputtan buKar çĘkĘyorsa, motoru durdurunuz. SoĒutma suyu
veya buKar kesilinceye kadar kaputu
açmayĘnĘz. Belirgin bir motor soĒutma
suyu veya buKar kaybĘ yoksa, motor
soĒutma fanĘnĘn çalĘĲmakta olduĒundan emin olunuz. )an çalĘĲmĘyorsa,
motoru durdurunuz.

UYARI
HerKangi ciddi bir yaralanmaya yol açĘlmamasĘ için
motor çalĘĲĘr durumdayken
ellerinizi elbiselerinizi ve
aletleri soĒutma fanĘ ve
taKrik kayĘĲlarĘ gibi Kareketli
parçalardan uzak tutunuz.

4. Radyatörden, Kortumlardan veya aracĘn altĘndan soĒutma sĘvĘsĘ sĘzĘntĘsĘ
olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Klima
kullanĘlĘyorsa, aracĘ durdurduĒunuzda,
araçtan bir miktar suyun akmasĘ normaldir).
5. Motor soĒutma suyu akĘyorsa, derKal
motoru durdurmanĘzĘ ve yardĘm için
HYUNDA, yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

UYARI
Motor ve radyatör sĘcak olduĒu zaman radyatör kapaĒĘnĘ veya boĲaltma tapasĘnĘ
çĘkartmayĘnĘz. Ciddi yaralanmalara neden olabilecek
basĘnçlĘ sĘcak sĘvĘ ve buKar
çĘkabilir.
Motoru durdurunuz ve motor soĒuyana kadar bekleyiniz. Radyatör kapaĒĘnĘ açarken çok dikkatli olunuz. EtrafĘna
kalĘn bir Kavlu sarĘnĘz ve birinci stop
durumuna gelene kadar yavaĲça saat
dönüĲ yönü tersine çeviriniz. SoĒutma
sisteminden basĘnç salĘnĘrken geride
durunuz. BasĘncĘn tamamĘnĘn boĲaldĘĒĘndan emin olduĒunuzda kalĘn bir
Kavlu kullanarak kapaĒĘ aĲaĒĘ doĒru
bastĘrĘnĘz ve çĘkartmak için saatin tersi
yönde döndürmeye devam ediniz.
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6. Hararetin nedenini bulamĘyorsanĘz,
motorun normal sĘcaklĘĒa gelmesini
bekleyiniz. DaKa sonra, eĒer motor
soĒutma suyu kaybĘ varsa, sĘvĘ seviyesini yarĘm iĲaretine kadar getirmek için
Kazneye dikkatlice soĒutma suyu ilave
ediniz.
7. Motor Kararet belirtilerini dikkatle
izleyerek yola devam ediniz. Tekrar
Kararet olmasĘ Kalinde, yardĘm için
HYUNDA, yetkili servisini aramanĘzĘ
öneririz.

NOT
ś Çok fazla soĒutma suyu kaybĘ sistem
içinde bir kaçak olduĒunu gösterir.
Bu durumun HYU1DAI yetkili servisi
tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.
ś Motor soĒutma suyu eksikliĒi nedeniyle motor Kararet yaptĘĒĘnda motor
soĒutma suyunun aniden ilave edilmesi motorda çatlamalara neden
olabilir. HasarĘ önlemek için motor
soĒutma suyunu küçük miktarlarda ve
yavaĲ yavaĲ ilave ediniz.
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BasĘncĘn kontrolü
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ONX4E040019
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1) DüĲük Lastik BasĘncĘ Göstergesi/TPMS
ArĘza Göstergesi
2) DüĲük Lastik BasĘncĘ Konum Göstergesi
ve Lastik BasĘncĘ Göstergesi LCD
ekranda görünür)

ś Gösterge panelinde UyarĘ modunda
lastik basĘncĘnĘ kontrol edebilirsiniz.
Bölüm 4Ŕteki ŕLCD EkranĘ ModlarĘŖna
bakĘnĘz.
ś Motor çalĘĲtĘktan beĲ dakika sonra lastik basĘncĘ gösterilir.
ś Araç durdurulduĒunda eĒer lastik basĘncĘ ekrana gelmiyorsa, ŕGörüntülemek
için aracĘ sürünŖ mesajĘ ekranda görülecektir. AracĘ sürdükten sonra lastik
basĘncĘnĘ kontrol ediniz.
ś Ekranda gösterilen lastik basĘncĘ deĒerleri lastik basĘncĘ sayacĘnda ölçülenden
farklĘlĘk gösterebilir.
ś Gösterge panelinde KullanĘcĘ AyarlarĘ
modunda lastik basĘncĘ birimini deĒiĲtirebilirsiniz.
- psi, kpa, bar (Bölüm 4Ŕteki ŕLCD
ModlarĘŖ konusuna bakĘnĘz).
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Lastik basĘnç göstergesi sistemi
WAR1I1G
AĲĘrĘ veya yetersiz ĲiĲirilme lastik ömrünü
kĘsaltĘr araç kullanmayĘ olumsuz olarak
etkiler ve bir kazaya sebebiyet verecek
Ĳekilde araç Kakimiyetini kaybettirecek
ani lastik patlamalarĘna neden olabilir.
Yedek lastik de eĒer verilmiĲse) daKil
tüm lastikler ayda bir soĒukken kontrol
edilmeli ve araç üreticisinin araç etiketinde veya lastik basĘnç etiketinde önerdiĒi
basĘnçla ĲiĲirilmelidir. EĒer aracĘnĘzda
araç etiketinde veya lastik basĘnç etiketinde belirtilenden farklĘ ebatta lastikler
varsa, o lastiklere uygun Kava basĘncĘnĘ
belirlemelisiniz.)
AracĘnĘz, ilave bir emniyet önlemi olarak,
lastiklerinizden birisinde veya daKa fazlasĘnda bariz bir inme olduĒunda düĲük
lastik basĘncĘ göstergesinin yanmasĘnĘ
saĒlayan Lastik BasĘnç Göstergesi TPMS)
ile donatĘlmĘĲtĘr. Buna göre, düĲük lastik
basĘncĘ göstergesi yandĘĒĘ zaman, mümkün olan en kĘsa sürede durmalĘ ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uygun basĘnçla
ĲiĲirmelisiniz. Önemli derecede inmiĲ lastiklerle araç sürmek lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve KasarlanmasĘna neden olur.
Ônik lastikler aynĘ zamanda yakĘt verimliliĒini ve lastik ömrünü de azaltĘr ve aracĘn
yol tutuĲunu ve durma kabiliyetini etkileyebilir.
Lütfen TPMSŔnin uygun lastik bakĘmĘ
yerine geçmediĒini unutmayĘn lastikteki
inme TPMS düĲük lastik basĘncĘ göstergesinin yanmasĘnĘ tetikleyecek seviyeye düĲmese bile, doĒru lastik basĘncĘnĘ
muKafaza etmek sürücünün sorumluluĒudur.
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AracĘnĘzda TPMSŔnin düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ gösteren bir TPMS arĘza göstergesi
de bulunur. TPMS arĘza göstergesi düĲük
lastik basĘncĘ sinyal lambasĘna baĒlĘdĘr.
Sistem bir arĘza algĘladĘĒĘnda, sinyal lambasĘ yaklaĲĘk bir dakika kadar yanĘp söner,
sonra devamlĘ yanĘk kalĘr. ArĘza devam
ettikçe, bu sĘralama araç Ker çalĘĲtĘĒĘnda
devam eder.
ArĘza göstergesi yandĘĒĘnda, sistem
düĲük lastik basĘncĘnĘ tespit edemeyebilir
veya bunun sinyalini veremeyebilir. TPMS
arĘzalarĘ deĒiĲik nedenlerle oluĲabilir,
örneĒin araca deĒiĲik lastikler veya jantlar takĘlmasĘ TPMSŔnin düzgün çalĘĲmasĘnĘ
engelleyebilir.
Bir veya daKa fazla lastiĒi veya jantĘ deĒiĲtirdiĒinizde, deĒiĲtirilen lastik veya jantlarĘn TPMSŔnin düzgün çalĘĲmasĘna olanak verdiĒinden emin olmak için, daima
TPMS arĘza göstergesini kontrol ediniz.

NOT
AĲaĒĘdakilerden biri meydan gelirse
aracĘ HYU1DAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
1. DüĲük lastik basĘncĘ göstergesiTPMS
ArĘza Göstergesi motor çalĘĲĘyorken
veya Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ŕO1Ŗ konumuna getirildiĒi
zaman 3 saniye süreyle yanmaz.
2. TPMS arĘza göstergesi yaklaĲĘk 1
dakika yanĘp söndükten sonra yanar
durumda kalĘr.
3. DüĲük lastik basĘncĘ konum göstergesi yanĘk kalĘrsa.
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DüĲük Lastik BasĘncĘ
gösterge lambasĘ
DüĲük lastik basĘncĘ konum
göstergesi ve lastik basĘncĘ
göstergesi

EĒer bir benzin istasyonuna ulaĲamĘyorsanĘz veya lastik basĘlan KavayĘ tutmuyorsa, lastiĒi yedek lastik ile deĒiĲtiriniz.
DüĲük basĘnçlĘ lastik onarĘlĘncaya ve araca takĘlĘncaya kadar, DüĲük Lastik BasĘncĘ
Göstergesi yanmaya devam eder ve
TPMS ArĘza göstergesi de bir dakika için
yanĘp söner ve yanmaya devam eder
araç yaklaĲĘk 10 dakika 25 km/saatin
üstünde bir KĘzla sürüldüĒünde).

DÔKKAT

ONX4E040019

Lastik BasĘnç Göstergesi uyarĘ göstergeleri yandĘĒĘ ve uyarĘ mesajĘ gösterge
LCD ekranĘnda görüntülendiĒi takdirde,
lastiklerinizden birisinde veya birkaçĘnda
bariz bir basĘnç düĲüĲü var anlamĘna gelir.
DüĲük lastik basĘncĘ konum göstergesi,
ilgili pozisyon ĘĲĘĒĘnĘn yanmasĘyla Kangi
lastiĒin basĘncĘnda önemli düĲme olduĒunu gösterir.
EĒer Ker iki gösterge de yanĘyorsa, derKal
KĘzĘnĘzĘ azaltĘnĘz, sert dönüĲlerden kaçĘnĘnĘz ve artan durma mesafelerini göz
önüne alĘnĘz. Mümkün olan en kĘsa sürede
durmalĘ ve lastiklerinizi kontrol etmelisiniz. Sürücü tarafĘndaki orta sütunun dĘĲ
paneli üzerinde bulunan araç etiketi veya
lastik basĘnç etiketinde belirtilen basĘnçlara göre lastikleri ĲiĲiriniz.

EĒer lastik basĘncĘ sĘcak Kava için önerilen lastik basĘncĘna göre ayarlanmĘĲsa kĘĲĘn veya soĒuk Kavada DüĲük
Lastik BasĘncĘ Göstergesi yanabilir. Bu
TPMSŔnizin arĘzalĘ olduĒunu göstermez
çünkü ĘsĘdaki düĲme lastik basĘncĘnĘn da
orantĘlĘ Ĳekilde düĲmesine neden olur.
AracĘnĘzla sĘcak bir bölgeden soĒuk bir
bölgeye veya soĒuk bir bölgeden sĘcak
bir bölgeye gittiĒinizde veya dĘĲ Kava
sĘcaklĘĒĘ önemli ölçüde arttĘĒĘnda veya
düĲtüĒünde lastik basĘncĘnĘ kontrol
etmeli ve önerilen basĘnca ayarlamalĘsĘnĘz.

UYARI
DüĲük basĘnç KasarĘ
Önemli derecede düĲük lastik basĘncĘ
aracĘ dengesiz yapar ve araç kontrolünün kaybĘna ve daKa uzun frenleme
mesafelerine neden olur.
DüĲük basĘnçlĘ lastiklerle sürmeye
devam etmek lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve KasarlanmasĘna neden olabilir.
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TPMS (Lastik BasĘnç
Göstergesi) ArĘza
Göstergesi
Lastik BasĘnç Göstergesinde bir sorun
olduĒunda, TPMS arĘza göstergesi bir
dakika kadar yanĘp söndükten sonra
sürekli yanar.
Sistemin olabildiĒince erken bir Ĳekilde
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

NOT
TPMS ile ilgili bir arĘza varsa DüĲük
Lastik BasĘncĘ Konum Göstergesi araçta
düĲük basĘnçlĘ lastik olsa bile göstermeyecektir.

NOT
AracĘnĘz polis merkezleri devlet ve
kamu binalarĘ radyo yayĘn istasyonlarĘ
askeri tesisler Kava alanlarĘ alĘcĘ-verici kuleleri vs. gibi elektrik güç besleme kablolarĘnĘn veya radyo vericilerinin
yakĘnĘndayken TPMS ArĘza Göstergesi
bir dakika kadar yanĘp söndükten sonra
sürekli yanabilir.
AyrĘca kar zincirleri veya bilgisayar Ĳarj
aleti uzaktan kumandalĘ Ĳarj sistemi
navigasyon vs. gibi elektronik ciKazlar
kullanĘlĘrsa TPMS ArĘza Göstergesi yanabilir. Bu Lastik BasĘnç Göstergesinin
(TPMS) normal çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
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TPMSŔli Bir LastiĒi DeĒiĲtirme
EĒer bir lastiĒiniz patlamĘĲsa, DüĲük Lastik
BasĘncĘ ve Konum göstergeleri yanar.
Patlak lastiĒi en kĘsa sürede HYUNDA,
yetkili servisinde tamir ettirmenizi veya
stepne ile deĒiĲtirmenizi öneririz.

NOT
LastiĒi tamir etmek veveya ĲiĲirmek
için asla HYU1DAI tarafĘndan onaylanmamĘĲ veya aracĘnĘzĘn muadili olmayan
lastik tamir malzemesi kullanmanĘz tavsiye edilmemektedir. HYU1DAI servisi
tarafĘndan onaylanmamĘĲ veya aracĘnĘz için muadil olmayan sĘvĘ conta malzemesi lastik basĘnç sensörüne Kasar
verebilir.
Stepne varsa), Lastik BasĘnç Göstergesi
ile donatĘlmamĘĲtĘr. DüĲük basĘnçlĘ lastik
veya patlak lastik, stepne ile deĒiĲtirildiĒinde, DüĲük Lastik BasĘncĘ Göstergesi
yanmaya devam eder. Bununla birlilkte,
TPMS ArĘza göstergesi, araç yaklaĲĘk 10
dakika süre ile 25 km/saatin üstünde bir
KĘzla sürülürse, bir dakika için yanĘp söner
ve yanmaya devam eder.
Lastik BasĘnç Ôzleme sensörüne saKip bir
orijinal lastik önerilen basĘnca göre ĲiĲirilip
araca takĘldĘĒĘnda, DüĲük Lastik BasĘncĘ
Göstergesi ve TPMS ArĘza Göstergesi birkaç dakika sürüĲ sonrasĘ söner.
KAĲaĒĘdaki dönem içinde AVRUPA
pazarĘnda satĘlan tüm araçlar TPMS ile
donatĘlmĘĲtĘr.
- Yeni model araç: 1 KasĘm 2012 a
- Güncel model araç: 1 KasĘm 2014 a
Araç tescil iĲlemlerine göre)

08
EĒer göstergeler aracĘn Kareketinden birkaç dakika sonra sönmezse, en yakĘn
HYUNDA, yetkili servisi ile temasa geçmenizi öneririz.
Her tekerlek, supabĘn arkasĘnda lastiĒe
monte edilmiĲ bir lastik basĘncĘ sensörü
ile donatĘlmĘĲtĘr stepne Kariç). TPMSŔye
özel jantlar kullanmalĘsĘnĘz. Lastiklerinize
daima HYUNDA, yetkili servis tarafĘndan
bakĘm yapĘlmasĘ önerilir.
Bir lastiĒin inik olduĒunu sadece bakarak
tespit edemeyebilirsiniz. Daima iyi kalitede bir lastik basĘnç sayacĘ kullanĘnĘz. SĘcak
sürüĲten dolayĘ) bir lastiĒin soĒuk bir
lastiĒe göre daKa yüksek basĘnca saKip
olacaĒĘnĘ lütfen unutmayĘnĘz.
SoĒuk lastik 3 saat yerinde duran veya bu
3 saatlik süre içinde 1,6 kmŔden az yol kat
etmiĲ olan lastiktir.
Lastik basĘncĘnĘ ölçmeden önce lastiklerin
soĒumasĘnĘ bekleyiniz. Önerilen basĘnçta
Kava basmadan önce lastiĒin soĒuk olduĒundan daima emin olunuz.

UYARI
ś TPMS yoldaki engeller ve çukurlar
gibi dĘĲ etkenler nedeniyle oluĲan
Ĳiddetli ve ani oluĲan lastik KasarlarĘ
için sizi uyaramaz.
ś Araçta KerKangi bir dengesizlik
Kissederseniz derKal ayaĒĘnĘzĘ gazdan
çekiniz kademeli olarak Kafif kuvvetle
frene basĘnĘz ve yolun emniyetli bir
bölümüne yanaĲĘnĘz.

UYARI
Lastik BasĘnç Göstergesi (TPMS) parçalarĘnĘ kurcalamak modifiye etmek
veya iptal etmek sistemin sürücüyü
düĲük lastik basĘncĘ durumlarĘ veveya
TPMS arĘzalarĘ KakkĘnda uyarma özelliĒini engelleyebilir. Lastik BasĘnç Ôzleme
Sistemi (TPMS) parçalarĘnĘ kurcalamak
modifiye etmek veya iptal etmek aracĘn o bölümüyle ilgili garantiyi geçersiz
kĘlabilir.

UYARI
Avrupa için
ś Bu TPMSŔnin çalĘĲmasĘna engel olabilir.
ś Piyasada sunulan tekerleklerde TPMS
sensörü bulunmayabilir.
ś GüvenliĒiniz için deĒiĲim için kullanacaĒĘnĘz parçalarĘ HYU1DAI yetkili
servisinden temin etmenizi öneririz.
ś 3L\DVD PDOĘ WHNHUOHN NXOODQĘ\RUVDQĘ] +<UN'AI \HWNLOL VHUYLVL WDUDIĘQGDQ RQD\ODQPĘĲ T3MS VHQVµU» YH\D
DUDFĘQĘ] L¦LQ RQD\ODQPĘĲ HĲGHĒHU
ELU »U»Q NXOODQĘQĘ] AUDFĘQĘ]GD T3MS
VHQVµU» EXOXQPX\RUVD YH\D T3MS
G»]J»Q ¦DOĘĲPĘ\RUVD »ONHQL]GH
\DSĘODQ SHULRGLN DUD¦ PXD\HQHOHULQGHQ JH¦HPH\HELOLUVLQL]
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LASTÔÍÔNÔZ 3ATLA'I<SA ǣ<E'EK LASTÔK ÔLE VA5SAǤ
UYARI
Lastik deĒiĲtirmek teKlikeli olabilir. Bir
lastiĒi deĒiĲtirdiĒinizde ciddi yaralanma
veya ölüm riskini azaltmak için bu
bölümdeki talimatlarĘ takip ediniz.

DÔKKAT
Kriko kolunu kullanĘrken yassĘ ucundan
yeterince uzakta durarak dikkatli olunuz. YassĘ ucun kesilmelere neden olabilecek keskin kenarlarĘ vardĘr.

TakĘmlar ve kriko

OLF064031N

Kriko sadece acil durumlarda lastik deĒiĲimi için kullanĘlmalĘdĘr.
Yedek lastiĒi çĘkartmak için baĒlantĘ
cĘvatasĘnĘ saatin tersi yönde döndürünüz.
BaĒlantĘ cĘvatasĘnĘ saat yönünde döndürerek, yedek lastiĒi aynĘ yere yerleĲtiriniz.
Yedek lastiĒin ve aletlerin sallanarak ses
çĘkarmasĘnĘ önlemek için, yerine düzgün
Ĳekilde yerleĲtiriniz.

OGB064012

1) Kriko kolu
2) Kriko
3) Bijon anaKtarĘ
Kriko, kriko kolu, ve bijon anaKtarĘ bagaj
bölmesindeki bagaj kutusu kapaĒĘnĘn
altĘnda bulunur. varsa)
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OLF064005

Yedek lastik tutucu kelebek somununu
el ile gevĲetmek güç ise, kriko kolunu
kullanarak kolayca gevĲetebilirsiniz.
1. Kriko kolunu 1) yedek lastik baĒlantĘ
cĘvatasĘnĘn iç kĘsmĘna yerleĲtiriniz.
2. Kriko kolu ile yedek lastik baĒlantĘ
cĘvatasĘnĘ saat yönünün aksine çeviriniz.

08
Lastik deĒiĲtirme
UYARI
Bir araç krikodan kayabilir veya yuvarlanabilir ve sizin ve etrafĘnĘzdakilerin ciddi
yaralanmasĘna veya ölümüne neden
olabilir. AĲaĒĘdaki güvenlik önlemlerini
alĘnĘz
ś Kriko ile kaldĘrĘlmĘĲ olan aracĘn altĘna
girmeyiniz.
ś Bir lastiĒi ASLA Ĳerit üzerinde veya
trafikte deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz.
LastiĒi deĒiĲtirmeden önce aracĘ
DAÔMA yolun tamamen dĘĲĘna trafikten uzak saĒlam bir zemine çekiniz.
Yolun dĘĲĘnda düz ve sert bir zemin
bulamĘyorsanĘz yardĘm için çekici servisini çaĒĘrĘnĘz.
ś Araç ile verilen krikoyu kullandĘĒĘnĘzdan emin olunuz.
ś Daima araçtaki belirli kriko noktalarĘna krikoyu yerleĲtiriniz kriko desteĒi
olarak ASLA tamponlarĘ veya aracĘn
KerKangi baĲka bir bölümünü kullanmayĘnĘz.
ś Araç krikodayken motoru çalĘĲtĘrmayĘnĘz.
ś Araç krikodayken içinde Kiç kimsenin
kalmasĘna izin vermeyiniz.
ś ÇocuklarĘ araçtan ve yoldan uzak
tutunuz.
AracĘn lastiĒini deĒiĲtirmek için aĲaĒĘdaki
adĘmlarĘ takip edin:
1. Düz ve saĒlam bir yere park ediniz.
2. Vites kolunu P konumuna Park,
Otomatik/çift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçta) veya boĲ konumuna düz
ĲanzĘmanlĘ araçta) getirin, el frenini
tam olarak çekin ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCK/O)) konumuna getiriniz.
3. Dörtlü flaĲör düĒmesine basĘnĘz.
4. Bijon anaKtarĘnĘ, krikoyu, kriko kolunu
ve yedek lastiĒi araçtan çĘkartĘnĘz.

OBC3080005

[A]: Blok

5. DeĒiĲtirdiĒiniz lastiĒin çapraz tarafĘndaki lastiĒin ön ve arka tarafĘna takoz
yerleĲtiriniz.

OBC3080006

6. BijonlarĘ, Ker seferinde bir tur olmak
üzere yukarĘda gösterildiĒi sĘra ile saat
yönünün aksine döndürerek gevĲetiniz,
ancak lastik yerden kaldĘrĘlmadan
Kiçbir bijonu çĘkartmayĘnĘz.
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OBC3080007

7. Krikoyu, deĒiĲtirmekte olduĒunuz lastiĒe Ĳasi altĘndaki en yakĘn kriko noktasĘna yerleĲtiriniz. Kriko yerleĲtirme
konumlarĘ, üzerlerinde iki çentik olan
çerçeveye kaynaklĘ levKalardĘr. Krikoyu
asla aracĘn baĲka bir yerine veya noktasĘna takmayĘnĘz. Böyle yapĘlmasĘ
marĲpiyeye veya aracĘn diĒer parçalarĘna zarar verebilir.

9. Bijon anaKtarĘ ile bijonlarĘ gevĲetin ve
daKa sonra da elle sökün. TekerleĒi
saplamalardan çĘkarĘn ve uygun bir yere
yatay olarak bĘrakĘn. Saplamalardaki,
montaj yüzeylerindeki ve tekerlekteki
pislik veya kirleri uzaklaĲtĘrĘn.
10. Yedek lastiĒi göbeĒin saplamalarĘna
yerleĲtiriniz.
11. BijonlarĘ elle boĲluklarĘnĘ alacak Ĳekilde sĘkĘnĘz.
12. Kriko kolunu saatin ters yönüne
çevirerek aracĘ yere indiriniz.

OBC3080009

OBC3080008

8. Kriko kolunu krikoya takĘn ve saat
yönünde döndürerek, lastik yerden
kalkacak kadar aracĘ kaldĘrĘnĘz. AracĘn
kriko üzerinde saĒlam durmasĘna
dikkat ediniz.
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13. Bijon anaKtarĘnĘ, bijonlarĘ gösterilen
sĘraya göre sĘkmak için kullanĘnĘz. Her
bijonu tam sĘkĘ oluncaya kadar iki defa
kontrol ediniz. Lastik deĒiĲtirme iĲlemini tamamladĘktan sonra, bijonlarĘn
en kĘsa zamanda HYUNDA, yetkili servisinde uygun torkta sĘkĘlmasĘ önerilmektedir. Bijonlar 11a13 kgf.m.lik bir
tork ile sĘkĘlmalĘdĘr.
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Bir lastik ölçme aletiniz varsa, lastik
KavasĘnĘ kontrol ediniz Lastik basĘncĘ
talimatlarĘ için: Bölüm 2, ŕ Lastikler ve
TekerleklerŖ.). BasĘnç önerilen seviyeden
düĲük veya yüksek olduĒunda, aracĘnĘzĘ
düĲük KĘzla en yakĘn servis istasyonuna
sürünüz ve önerilen basĘnca ayarlayĘnĘz.
Supap kapaĒĘnĘ lastik Kava basĘncĘnĘn
ayarĘ veya kontrolünden sonra mutlaka
yerine takĘnĘz. Kapak yerine takĘlmazsa,
lastik Kava kaçĘrabilir. Supap kapaĒĘ gevĲemiĲse, bir yenisini temin ederek en kĘsa
zamanda lastiĒe takĘnĘz. LastiĒi deĒiĲtirdikten sonra, patlak lastiĒi emniyete
alĘnĘz ve kriko ile diĒer aletleri bagajda ait
olduklarĘ yerlere yerleĲtiriniz.

NOT
ś Yedek lastiĒi takar takmaz lastik
basĘncĘnĘ kontrol ediniz. Önerilen Kava
basĘncĘna ayarlayĘnĘz.
ś Lastikleri deĒiĲtirdiĒinizde 5 km
kullandĘktan sonra bijonlarĘ kontrol
ediniz ve sĘkĘnĘz. BijonlarĘ 1. km yi
geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz.

K»ç»k yeGek lastiklerin kullanĘmĘ
Yarsa
Küçük yedek lastik sadece acil durumlarda
kullanĘm için tasarlanmĘĲtĘr. Küçük yedek
lastik ile daima dikkatli sürünüz ve
güvenlik önlemlerine daima dikkat ediniz.

UYARI
Küçük yedek lastiĒin arĘzalanmasĘnĘ ve
bir kaza ile sonuçlanabilen olasĘ kontrol
kaybĘnĘ önlemek için
ś Küçük yedek lastiĒi sadece acil
durumda kullanĘnĘz.
ś AracĘ 8 kmsaatten daKa fazla KĘzda
ASLA kullanmayĘnĘz.
ś Küçük yedek lastiĒin yan yüzünde
gösterilen yük taĲĘma kapasitesini veya aracĘn azami yük derecesini
aĲmayĘnĘz.
ś Küçük yedek lastiĒi sürekli kullanmayĘnĘz. Küçük yedek lastiĒin arĘzalanmasĘnĘ önlemek için orijinal lastiĒi en
kĘsa sürede onarĘn veya deĒiĲtiriniz.

DÔKKAT
AracĘnĘzdaki saplamalar ve bijonlar metrik diĲlere saKiptir. Lastik deĒiĲtirirken
söktüĒünüz bijonu tekrar aynĘ saplamaya takmaya dikkat ediniz. BijonlarĘ
yenilerken saplamalara Kasar vermeyi
önlemek için metrik vida diĲli olmasĘna dikkat edin ve tekerleĒin göbeĒe
tam oturmasĘnĘ saĒlayĘnĘz. YardĘm için
HYU1DAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.
Kriko, bijonlar, saplamalar veya diĒer
donanĘm gibi parçalardan KerKangi biri
KasarlĘ veya kötü durumda ise, lastiĒi
deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz ve yardĘm
isteyiniz.
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AracĘnĘzĘ küçük yedek lastik takĘlĘ iken
kullandĘĒĘnĘz zaman:
ś Küçük yedek lastiĒi taktĘktan sonra
lastik Kava basĘncĘnĘ kontrol ediniz.
Küçük yedek lastiĒin Kava basĘncĘ 420
kPa 60 psi) olmalĘdĘr.
ś Küçük yedek lastik takĘlĘyken aracĘ
otomatik yĘkamaya sokmayĘnĘz.
ś Küçük yedek lastiĒi baĲka KerKangi
bir araçta kullanmayĘnĘz. Çünkü bu
lastik sizin aracĘnĘz için özel olarak
tasarlanmĘĲtĘr.
ś Küçük yedek lastiĒin diĲ ömrü normal
lastikten daKa kĘsadĘr. Küçük yedek
lastiĒinizi düzenli olarak kontrol ediniz
ve aĲĘnmĘĲ ise aynĘ ebat ve tasarĘmdaki,
aynĘ janta takĘlmĘĲ lastik ile deĒiĲtiriniz.
ś AynĘ anda birden fazla küçük yedek
lastik kullanmayĘnĘz.
ś Küçük yedek lastik takĘlmĘĲken römork
çekmeyiniz.

NOT
Orijinal lastik ve tekerlek onarĘldĘĒĘnda
ve araca takĘldĘĒĘnda bijonlar mutlaka
doĒru tork ile sĘkĘlmalĘdĘr. DoĒru bijon
sĘkma torku 11-13 kgfśmŔdir.
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DÔKKAT
AracĘnĘza ve küçük yedek lastiĒe Kasar
vermeyi önlemek için
ś Yoldaki çukurlar veya döküntüler gibi
teKlikelere karĲĘ yol koĲullarĘna uygun
KĘzda sürünüz.
ś 1esnelerin üzerinden geçmekten
kaçĘnĘnĘz. Küçük yedek lastiĒin lastik
çapĘ normal lastik çapĘndan daKa
küçüktür ve aracĘn yerden yüksekliĒini
yaklaĲĘk 25 mm azaltĘr.
ś Küçük yedek lastik ile lastik zinciri
kullanmayĘnĘz. DaKa küçük olmasĘ
nedeniyle lastik zinciri bu lastiĒe
uymaz.
ś Küçük yedek lastik bir baĲka jantla
kullanĘlmayacaĒĘ gibi yedek lastik
üzerine standart jantlar kar lastikleri
jant kapaklarĘ takĘlmamalĘdĘr.

08
Kriko etiketi
 A Tipi

 B Tipi

OHYK065011/OAC3N070038TU

Araçtaki gerçek kriko etiketi Ĳekildekinden farklĘ olabilir.
DaKa fazla teknik özellik için, krikoya takĘlmĘĲ olan etikete bakĘnĘz.
1. Model AdĘ
2. Maksimum izin verilen yük.
3. Kriko kullandĘĒĘnĘz zaman, el freninizi çekiniz.
4. Kriko kullandĘĒĘnĘz zaman, motoru durdurunuz.
5. Kriko ile kaldĘrĘlmĘĲ olan aracĘn altĘna girmeyiniz. 6. ìasinin altĘndaki kriko için)
belirlenmiĲ yerler
7. AracĘ desteklerken, kriko taban plakasĘ, kaldĘrma noktasĘ altĘnda dikey durumda
olmalĘdĘr.
8. Manuel ĲanzĘmanlĘ araçlarda geri vitese takĘn veya otomatik ĲanzĘmanlĘ/çift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araçlarda P konumuna vitesi getirin.
9. Kriko, düz ve sert bir zeminde kullanĘlmalĘdĘr.
10. Kriko üreticisi
11. Üretim tariKi
12. Temsilci Ĳirket ve adresi
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Kriko için EC Uygunluk BeyanĘ
A Tipi

OBC3080031TU
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OBC3080032TU
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B Tipi

OBC3080029
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OBC3080030

8-25

Acil Durumlar

LASTÔÍÔNÔZ 3ATLA'I<SA ǣLASTÔK TAMÔ5 KÔTÔ ÔLE VA5SAǤ
GiriĲ

OGB064005

Güvenli kullanĘm için, kullanĘmdan önce
bu kullanma kĘlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve talimatlarĘ takip ediniz.
1) Kompresör
2) Dolgu maddesi ĲiĲesi
Lastik Tamir Kiti, lastik için geçici bir
tamirdir ve lastiĒin en kĘsa sürede
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan muayene edilmesi önerilmektedir.

NOT
- Bir lastik için bir sĘvĘ conta
Ôki veya daKa fazla lastik patlamĘĲsa
Lastik Tamir Kiti içinde bir sĘvĘ conta
olduĒu ve sadece bir patlak lastik
için kullanĘldĘĒĘndan lastik tamir kiti
kullanmayĘnĘz.

UYARI
Lastik YanaĒĘ
Lastik yanaklarĘndaki patlaklarĘ tamir
etmek için Lastik Tamir Kiti kullanmayĘnĘz. Bu durum lastik arĘzasĘ nedeniyle
kazaya sebep olabilir.

UYARI
Geçici Tamir
LastiĒinizi en kĘsa zamanda tamir ediniz.
Lastik Tamir Kiti ile ĲiĲirilen lastik Ker an
Kava basĘncĘnĘ kaybedebilir.

8-26

OBC3080010

Bir lastiĒiniz patlasa bile lastik tamir kitini
kullanarak Kareket edebilirsiniz.
SĘvĘ conta maddesi, bir binek arabada çivi
veya benzeri nesnelerle lastiĒin KavasĘnĘ
indiren çoĒu lastik patlamalarĘnda
delikleri etkili ve raKat bir Ĳekilde kapatĘr.
LastiĒin tam olarak tamir edildiĒinden
emin olduktan sonra, lastiĒi deĒiĲtirmek
için bir servise veya lastik tamircisine
ulaĲĘncaya kadar, 80 km/sa. azami KĘzla
dikkatli bir Ĳekilde 200 km kadar mesafe)
gidebilirsiniz.
Özellikle büyük patlaklarĘ olan veya yan
tarafĘ Kasar görmüĲ olan bazĘ lastikler tam
olarak tamir edilemeyebilir.
Lastikteki Kava basĘnç kaybĘ lastiĒin
performansĘnĘ ciddi biçimde etkileyebilir.
Bu nedenle, özellikle araç çok yüklüyse
veya bir römork kullanĘlĘyorsa, ani direksiyon Kareketlerinden veya diĒer sürüĲ
manevralarĘndan kaçĘnmalĘsĘnĘz.
Lastik Tamir Kiti, kalĘcĘ bir lastik tamir
metodu olarak tasarlanmamĘĲtĘr ve
sadece bir lastik için kullanĘlĘr.
Bu talimatta, patlak lastiĒi geçici bir Ĳekilde basit ve güvenilir olarak nasĘl tamir
edeceĒiniz gösterilmektedir.
Lastik Tamir Kitinin güvenli kullanĘlmasĘ
KakkĘnda notlar bölümünü okuyunuz.

08
Lastik Tamir Kitinin Güvenli
KullanĘmĘ HakkĘnda 1otlar
ś AracĘnĘzĘ, Lastik Tamir Kiti ile Kareketli
trafikten uzakta çalĘĲabileceĒiniz Ĳekilde, yolun kenarĘna park ediniz.
ś Düz bir yerde olsanĘz bile, aracĘnĘzĘn
Kareket etmeyeceĒinden emin olmak
için, daima el frenini çekiniz.
ś Lastik Tamir Kitini sadece binek otosu
lastiklerinin onarĘmĘnda veya ĲiĲirme
iĲleminde kullanĘnĘz. Sadece lastiĒin
diĲ bölgelerinde bulunan patlak yerler
Lastik Tamir Kiti kullanĘlarak tamir
edilebilir.
ś Motosikletlerde, bisikletlerde veya diĒer
baĲka tip lastiklerde kullanmayĘnĘz.
ś Lastik ve jant KasarlĘ ise güvenliĒiniz
için Lastik Tamir Kiti kullanmayĘnĘz.
ś YaklaĲĘk 6 mm den büyük lastik KasarlarĘnda Lastik Tamir Kiti kullanĘmĘ etkili
olmayabilir.
HYUNDA, yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ
öneririz.

ś Patlak veya Kava basĘncĘ yetersiz bir
lastik ile yol alma nedeniyle bir lastik
ciddi olarak Kasar gördüyse, Lastik
Tamir Kitini kullanmayĘnĘz.
ś LastiĒe saplanmĘĲ olan çivi veya vida
gibi KerKangi bir yabancĘ nesneyi
çĘkartmayĘnĘz.
ś Araç açĘk Kavada ise, motoru çalĘĲĘr
durumda bĘrakĘnĘz. Aksi Kalde, çalĘĲan
kompresör araç aküsünü boĲaltabilir.
ś Lastik Tamir Kitini kullanĘrken asla
gözetimsiz bĘrakmayĘnĘz.
ś Kompresörü sürekli olarak 10 dakikadan
fazla çalĘĲtĘrmayĘnĘz. Aksi Kalde aĲĘrĘ
ĘsĘnabilir.
ś Çevre sĘcaklĘĒĘ -30rC nin altĘnda ise
Lastik Tamir Kiti sistemini kullanmayĘnĘz.
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Lastik Tamir Kitinin ParçalarĘ

OIA0630007/Q

1. HĘz sĘnĘrlarĘ etiketi
2. SĘvĘ conta ĲiĲesi ve KĘz sĘnĘrlarĘnĘ içeren etiket,
3. LastiĒe takĘlacak dolum Kortumu
4. Elektrik baĒlantĘsĘ için konektörler ve kablo,
5. SĘvĘ conta ĲiĲe tutucusu
6. Kompresör
7. Açma / kapama düĒmesi
8. Lastik ĲiĲirme basĘncĘnĘ görüntülemek için basĘnç göstergesi
9. Lastik ĲiĲirme basĘncĘnĘ azaltma düĒmesi
10. Kompresör ile sĘvĘ conta ĲiĲesini ya da kompresör ile tekerleĒi baĒlamak için Kortum.
Konektörler, kablo ve baĒlantĘ Kortumu kompresör muKafazasĘnda bulunur.
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08
UYARI
Süresi DolmuĲ SĘvĘ Conta
Süresi sona erdikten sonra lastik sĘvĘ
contasĘnĘ kullanmayĘnĘz (sĘvĘ conta kabĘ
üstüne son kullanma tariKi yapĘĲtĘrĘlmĘĲtĘr). Bu durum lastik arĘzasĘ riskini
arttĘrabilir.

UYARI

Lastik Tamir Kitinin KullanĘmĘ
DÔKKAT
HĘz sĘnĘrlamalarĘnĘ içeren etiketi (1) sĘvĘ
conta ĲiĲesinden (2) çĘkartĘnĘz ve sürücüye çok KĘzlĘ gitmemesini KatĘrlatmak
üzere aracĘn içinde mesela direksiyon
simidi üzeri gibi bir yere görünür bir
Ĳekilde yerleĲtiriniz.

SĘvĘ Conta
ś Çocuklardan uzak tutunuz.
ś Gözle temasĘnĘ önleyiniz.
ś YutmayĘnĘz.
Belirtilen sĘraya kesinlikle sadĘk kalĘnĘz.
Aksi Kalde yüksek basĘnç altĘndaki sĘvĘ
conta kaçabilir.

UYARI
YalnĘzca lastik basĘncĘnĘ artĘrmak içindir
(patlak lastikler için kullanĘlmaz).
Bu bölümde bulunan Lastik BasĘncĘnĘn
Ölçülmesi konusundaki talimatĘ takip
ediniz.

OLMF064103

1 SĘvĘ conta ĲiĲesini çalkalayĘnĘz.

ODN8079019

2. BaĒlantĘ Kortumunu 10) sĘvĘ conta
ĲiĲesinin konektörüne vidalayĘnĘz.
3. Kompresördeki düĒmeye 9) basĘlmadĘĒĘndan emin olunuz.
4. ArĘzalĘ lastiĒin supap kapaĒĘnĘ çĘkartĘnĘz ve sĘvĘ conta ĲiĲesinin doldurma
Kortumunu 3) supaba vidalayĘnĘz.
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ODN8079020

OBC3080025

5. SĘvĘ conta ĲiĲesini dik duracak Ĳekilde
kompresör muKafazasĘna 5) yerleĲtiriniz.
6. Kompresörün ŕ0Ŗ konumuna getirilip
kapatĘldĘĒĘndan emin olunuz.

7. Kablo ve konektörleri 4) kullanarak
kompresörü araç çakmaklĘĒĘna baĒlayĘnĘz.
8. Motor çalĘĲtĘrma/durdurma düĒmesi
konumu açĘk veya kontak anaKtarĘ
konumu açĘk durumda, kompresörü
açĘnĘz ve uygun basĘnçla sĘvĘ contayĘ
doldurmasĘ için yaklaĲĘk 5-7 dakika
çalĘĲmasĘna izin veriniz DerKal bölüm
2Ŕye bakĘnĘz.). Doldurduktan sonraki
lastik ĲiĲirme basĘncĘ önemli deĒildir ve
daKa sonra kontrol edilip düzeltilebilir.
LastiĒin fazla ĲiĲirilmemesine dikkat
ediniz ve dolum yaparken lastikten
uzakta durunuz.

OBC3080011

NOT
SĘvĘ conta dolum Kortumunu supaba
takĘnĘz. Aksi durumda muKtemelen
dolum Kortumu tĘkanarak sĘvĘ conta
geriye doĒru akabilir.

NOT
- Lastik basĘncĘ
Lastik basĘncĘ 2 kPa (2psi) deĒerinin
altĘnda ise aracĘnĘzĘ sürmeye devam
etmeyiniz. Bu durum ani lastik arĘzasĘ
nedeniyle kazaya sebep olabilir.
9. Kompresörü kapatĘnĘz.
10. SĘvĘ conta ĲiĲesinden ve lastik supabĘndan KortumlarĘ sökünüz.
Lastik Tamir Kitini araçtaki yerine yerleĲtiriniz.
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08
UYARI
Karbonmonoksit
KapalĘ veya iyi KavalandĘrĘlmamĘĲ ortamda motoru uzun süreli çalĘĲĘr durumda
bĘrakmayĘnĘz.
Karbonmonoksit zeKirlenmesi ve boĒulmaya sebep olabilir.

SĘvĘ contanĘn daĒĘtĘlmasĘ
11. Lastikteki sĘvĘ contayĘ eĲit Ĳekilde
daĒĘtmak için Kemen yaklaĲĘk 7a10 km
ya da yaklaĲĘk 10 km) yol alĘnĘz.
80 km/saatlik KĘzĘ aĲmayĘnĘz. Mümkün
ise, 20 km/saat KĘzĘn altĘna düĲmeyiniz.
SürüĲ sĘrasĘnda, anormal titreĲim veya
baĲka bir sorun yaĲarsanĘz, KĘzĘ azaltĘnĘz
ve emniyetli Ĳekilde yolun kenarĘna
gelinceye kadar dikkatle sürünüz.
Yol yardĘmĘ veya çekici çaĒĘrĘnĘz.
Lastik Tamir Kitini kullandĘĒĘnĘzda, lastik
basĘnç subapĘ ve lastik, sĘvĘ contadan zarar
görebilir. BulaĲan sĘvĘ conta malzemesini
temizleyiniz. Lastik basĘnç supabĘ ve
lastiĒin, HYUNDA, yetkili servisine kontrol
ettirilmesini öneririz.

Lastik BasĘncĘnĘn Ölçülmesi
1. YaklaĲĘk 7a10 km veya yaklaĲĘk 10
dakika) yol aldĘktan sonra, güvenli bir
yerde durunuz.
2. Kompresörün baĒlantĘ Kortumunu 10)
doĒrudan lastik supabĘna baĒlayĘnĘz.
3. Kompresör güç kablosunu araç prizine
takĘnĘz.
4. Lastik basĘncĘnĘ önerilen lastik basĘncĘna ayarlayĘnĘz.
Kontak açĘk olarak, aĲaĒĘdaki Ĳekilde
ilerleyiniz.
- ìiĲirme basĘncĘnĘ artĘrmak için:
Kompresörü ŕIŖ konumuna getiriniz.
Mevcut basĘncĘ kontrol etmek için,
kompresörü bir anlĘĒĘna kapatĘnĘz.

i

Bilgilendirme

.RPSUHV|U oDOÕúÕUNHQ EDVÕQo J|VWHUJHVL
JHUoHN RNXQDQ GH÷HUGHQ GDKD \NVHN
J|VWHUHELOLU 6D÷OÕNOÕ ELU ODVWLN EDVÕQFÕ
DOPDN LoLQ NRPSUHV|UQ NDSDWÕOPDVÕ
JHUHNOLGLU

NOT
- Lastik basĘnç supabĘ
HYU1DAI yetkili Servisinden temin
edilmiĲ Lastik Tamir Kiti sĘvĘ conta malzemesi kullanmanĘzĘ öneririz. LastiĒi
yeni bir lastik ile deĒiĲtirdiĒinizde lastik basĘnç supabĘ ve tekerlekteki sĘvĘ
conta temizlenmelidir ve lastik basĘnç
sensörlerin bir HYU1DAI yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.
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A5A&IN EKÔLMESÔ
Çekme Kizmeti

DÔKKAT
ś AracĘ ön tekerlekleri yerde olarak çekmeyiniz. Çünkü bu araca Kasar verir.

OBC3080016

ś AskĘ tipi ekipman kullanmayĘnĘz.
Tekerlekli kriko veya düz kasa ekipmanĘ kullanĘnĘz.
OBC3080014

[A]: Çekme AracĘ

EĒer acil durumda çekme gerekiyorsa,
bunun HYUNDA, yetkili servisi veya ticari
bir kurtarma Ĳirketi tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ
öneririz.
Araca Kasar verilmesini önlemek için
doĒru kaldĘrma ve çekme prosedürleri
uygulanmalĘdĘr. Tekerlekli çekici veya düz
kasa kullanĘmĘ önerilir.
AracĘ arka tekerlekleri yerde tekerlekli
taĲĘyĘcĘ olmadan) ve ön tekerlekleri
kaldĘrĘlmĘĲ olarak çekmek uygundur.
Yüklü tekerleklerden biri ya da süspansiyon
elemanlarĘndan biri zarar görürse, ya da
araç yerde ön tekerleklerinden çekilirse,
ön tekerleklerin altĘnda bir çekme arabasĘ
kullanĘnĘz.
Ticari bir kurtarma aracĘ tarafĘndan çekilirken ve tekerlekli taĲĘyĘcĘ kullanĘlmadan,
araç arkasĘndan deĒil, daima önünden
kaldĘrĘlmalĘdĘr.
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08
Acil durumda tekerlekli taĲĘyĘcĘ olmadan
aracĘnĘzĘ çekerken:
1. Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna
getiriniz.
2. Vitesi N BoĲ) konumuna alĘnĘz.
3. El frenini indiriniz.

ÇĘkartĘlabilen çekme kancasĘ

DÔKKAT
Vitesi 1 (BoĲ) konumuna almamak
ĲanzĘmana iç Kasar verir.
OBC3080017

1. Bagaj kapĘsĘnĘ açĘnĘz ve çeki demirini
alet kutusundan çĘkartĘnĘz.

OBC3080018

2. Tampondaki kapaĒĘn alt bölümünü
bastĘrarak delik kapaĒĘnĘ çĘkartĘnĘz.
3. Çeki demiri tam oturuncaya kadar
saat yönünde çevirerek deliĒe monte
ediniz.
4. KullandĘktan sonra çeki demirini
çĘkartĘnĘz ve kapaĒĘ yerine takĘnĘz.
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Acil Durumda AracĘn Çekilmesi
 Ön

OBC3080019

 Arka

OBC3080020

EĒer aracĘn çekilmesi gerekiyorsa, bunun
HYUNDA, yetkili servisi veya ticari bir
kurtarma Ĳirketi tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ
öneririz.
Acil bir durumda kurtarma servisi
bulunamĘyorsa, aracĘnĘz, ön veya arka)
tarafta bulunan acil çekme kancasĘna
tespit edilen Kalat veya zincir ile çekilebilir.
Bir Kalat veya zincirle aracĘ çekerken
çok dikkatli olun. Çekilen araç içinde
direksiyon ve frenleri kullanacak bir
sürücü bulunmalĘdĘr.
Bu Ĳekilde çekme, sadece sert zeminli
yollarda, kĘsa bir süre için ve düĲük KĘzda
yapĘlabilir. AyrĘca, tekerlekler, akslar, güç
aktarma organlarĘ, direksiyon ve frenler
iyi durumda olmalĘdĘr.
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DÔKKAT
Araç çekildiĒi zaman sürücü yönlendirme ve frenleme amacĘyla aracĘn içinde olmalĘdĘr. Sürücü dĘĲĘndaki yolcular
araçta olmamalĘdĘr.
Daima aĲaĒĘdaki acil durum çekme
önlemlerini takip ediniz:
ś Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna
getiriniz, böylece direksiyon kilitlenmez.
ś Vitesi N BoĲ) konumuna alĘnĘz.
ś El frenini indiriniz.
ś )ren pedalĘna normalden daKa kuvvetli
basĘnĘz.
ś Elektrik destekli direksiyon sistemi
çalĘĲmayacaĒĘ için direksiyonu daKa
büyük bir kuvvetle çevirmeniz gerekecektir.
ś AracĘnĘzĘ çekmek için, aracĘnĘzdan daKa
aĒĘr bir araç kullanĘnĘz.
ś Her iki aracĘn sürücüsü de birbirleriyle
sĘk sĘk KaberleĲmelidir.
ś Acil çekme iĲleminden önce, kancanĘn
çatlak veya KasarlĘ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Çekme KalatĘ veya zincirini saĒlam
Ĳekilde kancaya baĒlayĘnĘz.
ś KancayĘ ani bir kuvvetle çekmeyiniz.
DevamlĘ ve dengeli kuvvet uygulayĘnĘz.

08
NOT

OBC3080021

ś UzunluĒu 5 m den kĘsa olan bir çekme
KalatĘ veya zinciri kullanĘnĘz. Çekme
KalatĘ veya zincirin ortasĘna daKa iyi
görünmesi için beyaz veya kĘrmĘzĘ bir
bez yaklaĲĘk 30 cm uzunluĒunda)
takĘnĘz.
ś Çekme sĘrasĘnda, çekme KalatĘ veya
çekme zinciri gergin ve sĘkĘ olacak
Ĳekilde dikkatlice sürünüz.
ś AracĘ çekmeden önce, aracĘnĘzĘn altĘnda Otomatik ĲanzĘman/Çift kavramalĘ
ĲanzĘman yaĒĘ kaçaklarĘ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
EĒer otomatik ĲanzĘman yaĒĘ kaçaĒĘ
varsa, mutlaka düz dorseli çekici veya
iki tekerlekli çekici kullanĘlmalĘdĘr.

Çekme sĘrasĘnda aracĘnĘza ve araç
parçalarĘna KasarĘ önlemek için
ś Çekme kancalarĘ kullandĘĒĘnĘzda
daima dümdüz ileri doĒru çekiniz.
Yandan veya dik açĘyla çekmeyiniz.
ś Çekme kancalarĘnĘ bir aracĘ çamurdan
kumdan veya aracĘn kendi gücüyle
kurtulamadĘĒĘ baĲka bir durumdan
kurtarmak için kullanmayĘnĘz.
ś ìanzĘmana ciddi Kasarlar vermemek
için çekme KĘzĘnĘz 15 kmsa. ile sĘnĘrlĘ
olmalĘ ve çekilecek mesafe 15 km yi
aĲmamalĘdĘr (Otomatikçift kavramalĘ
ĲanzĘman için).
ś Araç saatte 25 kmŔlik KĘzla veya
2 kmŔden az bir mesafe içinde
çekilmelidir (Düz ĲanzĘmanlĘakĘllĘ düz
ĲanzĘmanlĘ araç için).

NOT
AracĘ Kareket ettirmek veya çalĘĲtĘrmak
için çekme sĘrasĘnda Kalattaki veya
zincirdeki gerilimi sabit tutabilmek
için kademeli Ĳekilde ve yavaĲça aracĘ
yavaĲlatĘnĘz veya KĘzlandĘrĘnĘz aksi
takdirde çekme kancalarĘ ve araç zarar
görebilir.
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A&ÔL 'U5UM MALZEMELE5Ô ǣVA5SAǤ
AracĘnĘz, acil durumlarda yardĘmcĘ olmak
üzere acil durum malzemelerine saKiptir.

YangĘn söndürücü
Küçük bir yangĘn çĘkarsa ve yangĘn söndürücüyü kullanmayĘ biliyorsanĘz, aĲaĒĘdaki maddeleri dikkatlice uygulayĘnĘz.
1. YangĘn söndürücü üzerinde bulunan ve
kolun kaza ile basĘlmasĘnĘ engelleyen
emniyet pimini çekiniz.
2. Söndürücünün püskürtücüsünü yangĘnĘn tabanĘna doĒru yöneltiniz.
3. YangĘndan yaklaĲĘk olarak 2.5 m uzakta durun ve söndürücüyü püskürtmek
için kolu sĘkĘnĘz. Kolu bĘrakĘrsanĘz, püskürme durur.
4. Söndürücünün püskürtücüsünü yangĘnĘn tabanĘnda ileri geri Kareket ettiriniz. AteĲ sönmüĲ gibi göründükten
sonra tekrar yanabilir, dikkatlice takip
ediniz.

Ôlk yardĘm çantasĘ
Ôlk yardĘm için kullanĘlmak üzere, makas,
bandaj, yapĘĲkan bant, vs. temin edilmiĲtir.

Üçgen reflektör
Problemlerden dolayĘ aracĘnĘzĘ yol kenarĘnda park ettiĒiniz zaman, acil durumlarda yoldaki diĒer araçlarĘ uyarmak için
üçgen reflektörü yerleĲtiriniz.
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Lastik basĘnç göstergesi
Lastikler günlük kullanĘmda zamanla
basĘnç kaybedebilirler. Bu durum genellikle Kava kaçaĒĘ olan bir lastiĒin iĲareti
deĒildir, sadece normal kayĘptĘr. Lastik
basĘnçlarĘnĘ daima lastikler soĒuk durumda SoĒuk lastik 3 saat yerinde duran
veya bu 3 saatlik süre içinde 1,6 km den
az yol kat etmiĲ olan lastiktir) iken kontrol ediniz. =ira lastik basĘncĘ sĘcaklĘk ile
artmaktadĘr.
Lastik basĘncĘnĘ kontrol etmek için
aĲaĒĘdaki iĲlemleri yapĘnĘz:
1. LastiĒin jantĘnda bulunan supap
kapaĒĘnĘ sökünüz.
2. Ölçü aletini lastik supabĘna bastĘrĘnĘz.
BaĲladĘĒĘnĘz zaman bir miktar Kava
sĘzar ve eĒer göstergeye sĘkĘca bastĘrmazsanĘz daKa fazla Kava sĘzar.
3. Kaçak yaratmayacak kadar bastĘrmanĘz durumunda gösterge çalĘĲacaktĘr.
4. Lastik basĘncĘnĘn düĲük veya yüksek
olup olmadĘĒĘnĘ görmek için, göstergedeki lastik basĘncĘnĘ okuyunuz.
5. Lastik basĘncĘnĘ öngörülen basĘncĘna
göre ayarlayĘnĘz. 2. bölümdeki ŕLastikler ve -antlarŖ konusuna bakĘnĘz.
6. Lastik supap kapaĒĘnĘ tekrar takĘnĘz.

08
A&ÔL 'U5UM AÍ5I SÔSTEMÔ ǣVA5SAǤ
Araç, müdaKale ekiplerine acil arama yapmak için Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemine baĒlĘ bir
ciKazla donatĘlmĘĲtĘr. Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi, trafik kazalarĘ veya Avrupa yollarĘndaki
diĒer kazalar meydana geldiĒinde kullanĘlan otomatik bir acil çaĒrĘ Kizmetidir. sadece
bu sistem için düzenlemeye saKip ülkelerde)
Sistem, Avrupa karayollarĘnda bir kaza durumunda Kizmet gönderen tek kuruluĲun
bir görevlisiyle temasa geçilmesini saĒlar. sadece bu sistem için düzenlemeye saKip
ülkelerde)
KullanĘm ĲartlarĘ KullanĘcĘ KĘlavuzunun yanĘ sĘra Garanti ve Servis KĘlavuzunda belirtilmiĲ
olan Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi, aracĘn konumu, araç tipi, V,N aracĘn Ĳasi numarasĘ) gibi
bilgiler de daKil olmak üzere) verileri Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘna PSAP) iletir.

OBC3080022

1. Yol kazasĘ
2. Kablosuz aĒ
3. Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘ PSAP)
4. Kurtarma
KullanĘcĘ KĘlavuzunda belirtilen ve aracĘn içine monte edilmiĲ olan Acil Durum ÇaĒrĘ ciKazĘ, Acil
Durum ÇaĒrĘ Sistemi ile baĒlantĘyĘ saĒlayan ekipmandĘr.
ŕDiĒer kazalarŖ, Avrupa yollarĘnda yalnĘzca bu sistem için düzenlemeleri olan ülkelerde) meydana
gelen ve insanlarĘn yaralanmalarĘna neden olan ve/veya yardĘm saĒlanmasĘnĘ gerektiren kazalarĘ
ifade eder. HerKangi bir kazanĘn kaydedilmesi durumunda aracĘ durdurulmasĘ, SOS düĒmesine
düĒmenin yeri ŕAcil Durum ÇaĒrĘ EÍER DONAN,M MEVCUTSA)Ŗ bölümünde bulunan resimde
belirtilmektedir) belirtilmelidir) basĘlmasĘ gereklidir. Bir çaĒrĘ yaparken sistem, aracĘ Kamu
GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘ nĘn PSAP) bir görevlisine baĒladĘktan sonra acil durum çaĒrĘsĘnĘn
nedenini açĘklamak için, görüĲmenin yapĘldĘĒĘ araç KakkĘnda bilgi toplar.
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Acil Durum ÇaĒrĘ Sisteminde depolanan veriler, sürücüye ve yolculara kurtarma iĲlemlerinde yardĘmcĘ olmak üzere kurtarma merkezine ulaĲtĘrĘlĘr, kurtarma iĲlemi tamamlandĘktan sonra veriler silinir.

Araç içi eÇaĒrĘ Sisteminin tanĘmĘ

Anten

SOS Tuşu

Çarpışma sinyali

MIC

Acil durum
Çağrı Sistemi

Hoparlör
LED'ler
OAC3079020TU

112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemine genel bakĘĲ, çalĘĲtĘrĘlmasĘ ve fonksiyonlarĘ: Bu
bölüme bakĘn. 112 tabanlĘ e-ÇaĒrĘ Kizmeti kamu yararĘna yönelik bir Kizmet olup eriĲim
ücretsizdir.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi varsayĘlan olarak etkinleĲtirilmiĲ Kaldedir. Ciddi bir
kaza durumunda araç içi sensörler vasĘtasĘyla otomatik olarak devreye girer.
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08
AyrĘca, araçta çalĘĲmayan bir TPS sistemi
varsa, ciddi bir kaza durumunda da
otomatik olarak tetiklenecektir.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi, gerektiĒinde manüel olarak da tetiklenebilir.
Sistemi manüel olarak devreye almak için
talimatlar: Bu bölüme bakĘnĘz.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ içi sistemini
devre dĘĲĘ bĘrakacak kritik bir sistem arĘzasĘ durumunda, araçtaki kiĲilere aĲaĒĘdaki ikaz verilecektir: Bu bölüme bakĘnĘz.

Veri iĲleme KakkĘnda bilgi
KiĲisel verilerin 112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ araç içi sistemi vasĘtasĘyla iĲlenmesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
95/46/EC
1) ve 2002/58/EC
2)
Direktiflerinde belirtilen kiĲisel verilerin
korunmasĘna iliĲkin kurallara uygun olacak ve özellikle 95/46/EC 3) Direktifinin
7 d) Maddesi uyarĘnca bireylerin Kayati çĘkarlarĘnĘn korunmasĘ zorunluluĒuna
dayanacaktĘr.
Bu tür verilerin iĲlenmesi, kesinlikle acil
e-ÇaĒrĘnĘn AvrupaŔnĘn tek acil durum
numarasĘ 112Ŕnin kullanĘm amaçlarĘ ile
sĘnĘrlĘdĘr.

9eri t»rleri Ye bunlarĘn alĘcĘlarĘ
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi sadece
aĲaĒĘdaki verileri toplayabilir ve iĲleyebilir:
- Araç tanĘtĘm numarasĘ V,N)
- Araç tipi binek araç ya da Kafif ticari
araç)
- AracĘn yakĘt deposu tipi benzin/dizel/
CNG/LPG/elektrik/Kidrojen)
- AracĘn son geçtiĒi yerler ve seyaKatin
yönü
- Sistemin otomatik olarak devreye alĘnmasĘ ile ilgili günlük dosyasĘ ve zaman
damgasĘ
- DiĒer ek bilgiler
eĒer varsa):
Uygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi
tarafĘndan iĲlenen verilerin alĘcĘlarĘ,
AvrupaŔnĘn tek acil durum numarasĘ 112Ŕye
gelen ilk e-ÇaĒrĘlarĘ almak ve iĲlemek
üzere bulunduklarĘ ülkenin ilgili kamu
otoriteleri tarafĘndan belirlenen ilgili
kamu güvenliĒi yanĘtlama noktalarĘdĘr. Ek
bilgiler varsa) Uygulanmaz
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1) KiĲisel verilerin iĲlenmesi ve bu verilerin serbest dolaĲĘmĘ konusunda
kiĲilerin korunmasĘna iliĲkin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim
1995 tariKli 95/46/EC Direktifi Resmi
Gazete O-) L 281, 23.11.1995, sayfa 31).
2) Elektronik iletiĲim sektöründe kiĲisel verilerin iĲlenmesi ve gizliliĒin korunmasĘna iliĲkin Avrupa
Parlamentosunun ve Konseyinin 12
Temmuz 2002 tariKli 2002/58/EC
Direktifi Gizlilik ve elektronik iletiĲim
Direktifi) Resmi Gazete O-) L 201,
31.7.2002, sayfa 37).
3) KiĲisel verilerin iĲlenmesi ve bu verilerin
serbest dolaĲĘmĘ konusunda gerçek
kiĲilerin korunmasĘna iliĲkin 95/46/
EC Direktifi, Avrupa Parlamentosu
ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tariKli
EU) 2016/679 YönetmeliĒi Genel Veri
Koruma YönetmeliĒi) ile yürürlükten
kaldĘrĘlmĘĲtĘr. Resmi Gazete O-) L
119, 4.5.2016, sayfa 1). Yönetmelik 25
MayĘs 2018 tariKi itibariyle yürürlüĒe
girmiĲtir.
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9eri iĲleme için G»]enlemeler
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi, sistem
belleĒindeki verilerin bir e-ÇaĒrĘ tetiklenmeden önce sistemin dĘĲĘnda bulunmamasĘnĘ saĒlayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
Ek açĘklamalar varsa): Uygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi, izlenemeyecek ve normal çalĘĲma durumunda
sürekli izlemeye tabi olmayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr. Ek açĘklamalar varsa):
Uygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi, sistem
iç belleĒindeki verilerin otomatik olarak
ve sürekli kaldĘrĘlmasĘnĘ saĒlayacak
Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
Sistemin normal iĲleyiĲi için gerekli olan
aracĘn son üç güncel konumunun Ker
zaman maksimumda tutulabilmesi için,
sistemin daKili KafĘzasĘnda araç konum
verilerinin sürekli olarak üzerine yazĘlĘr.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ sistemdeki
aktivite verileri günlüĒü, acil durum
e-ÇaĒrĘsĘnĘ iĲleme amacĘna ulaĲabilmesi
için gerekenden daKa uzun süre ve
KerKangi bir durumda acil e-ÇaĒrĘnĘn
baĲlatĘldĘĒĘ andan itibaren 13 saatten
daKa uzun süre tutulmaz. Ek açĘklamalar
varsa): Uygulanmaz

08
9eri konusu kiĲinin KaklarĘnĘ
kullanma yöntemleri
Veri konusu kiĲi aracĘn saKibi) verilere
eriĲme ve iĲlenmesi 95/46 /EC Direktifi
Kükümlerine uymayan, kendisiyle ilgili
verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya
engellenmesini usulünce talep etme KakkĘna saKiptir. Verilerin açĘklandĘĒĘ üçüncü ĲaKĘslara, imkansĘz olmadĘkça veya
orantĘsĘz bir çaba gösterilmedikçe, bu
Yönergeye uygun olarak yapĘlan düzeltme, silme veya engelleme KakkĘnda bilgi
verilmelidir.
Veri konusu kiĲi, kiĲisel verilerinin iĲlenmesi sonucu KaklarĘnĘn iKlal edildiĒini
düĲünürse, yetkili veri koruma makamĘna
Ĳikayette bulunma KakkĘna saKiptir.
EriĲim isteklerini iĲlemekten sorumlu
olan servisle iletiĲime geçin eĒer varsa):
Uygulanmaz

Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi

OBC3080023

Yolcu maKallinde kurulu bulunan Acil
Durum ÇaĒrĘ Sistemi elemanlarĘ:
1) SOS tuĲu
2) LED
SOS düĒmesi: Sürücü / yolcu, düĒmeye
basarak Kizmet gönderen tek kuruluĲu
acilen arayabilir.
LED Kontak anaKtarĘ ON konumunda
iken, kĘrmĘzĘ ve yeĲil LED ler 3 saniye
yanar. Akabinde bunlar sistemin normal
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda kapanĘrlar.
Sistemde bazĘ sorunlar varsa, LED kĘrmĘzĘda kalĘr.
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Otomatik ka]a raporlama
Bir trafik kazasĘ
durumunda sistemin
¦alĘĲtĘrĘlmasĘ

Kamu G»YenliĒi
YanĘtlama NoktasĘ PSAP
ile EaĒlantĘ

Acil durum servisleri

OBC3080024

Acil Durum ÇaĒrĘ ciKazĘ, araç kazasĘ durumunda uygun kurtarma iĲlemleri için otomatik
olarak Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘna PSAP) acil arama yapar.
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi, bir trafik kazasĘ tespit edildiĒinde kaza verilerini uygun acil
Kizmetler ve destek için otomatik olarak Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘna PSAP)
iletir.
Bu durumda acil durum çaĒrĘsĘ, SOS düĒmesine basĘlarak sonlandĘrĘlamaz ve Acil
Durum ÇaĒrĘ Sistemi, çaĒrĘyĘ alan acil durum görevlisi acil durum çaĒrĘsĘnĘn baĒlantĘsĘnĘ
kesene kadar baĒlĘ kalĘr.
Küçük trafik kazalarĘnda, Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi acil arama yapamaz. Bununla birlikte,
SOS düĒmesine basĘlĘp manüel olarak acil durum çaĒrĘsĘ yapĘlabilir.

DÔKKAT
Mobil iletiĲim GPS ve Galileo sinyallerinin olmadĘĒĘ durumlarda sistemin çalĘĲmasĘ
mümkün deĒildir.
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Man»el ka]a raporlama

OBC3080026

Sürücü veya yolcu, gerekli acil durum servislerini aramak için SOS düĒmesine basmak
suretiyle manüel olarak Acil Durum Cevaplama NoktasĘna PSAP) acil durum aramasĘ
yapabilir.
Acil durum servislerine Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi üzerinden yapĘlan bir çaĒrĘ, sadece
baĒlantĘ kurulmadan önce SOS düĒmesine tekrar basĘlarak iptal edilebilir.
Acil durum çaĒrĘsĘnĘn manuel modda etkinleĲtirilmesinden sonra Acil Durum ÇaĒrĘ
Sistemi, SAO düĒmesine basĘlmak suretiyle trafik kazasĘ verilerini ya da diĒer kazanĘn
verilerini uygun acil Kizmetler ve destek için) otomatik olarak Kamu GüvenliĒi
YanĘtlama NoktasĘna PSAP) iletir.
Sürücü veya yolcu SOS düĒmesine yanlĘĲlĘkla basarsa, düĒmeye tekrar basĘlarak iĲlem
iptal edilebilir. Rusya için)
3 saniye içinde düĒmeye tekrar basĘlarak iptal edilebilir. SonrasĘnda iptal edilemez.
Rusya Kariç)
Trafik kazasĘ veya baĲka bir kaza durumunda acil durum çaĒrĘsĘnĘn manuel modda etkinleĲtirilebilmesi için Ĳunlar gereklidir:
1. Kendiniz ve karayolundaki diĒer kiĲilerin güvenliĒini saĒlamak üzere aracĘ trafik
kurallarĘna uygun bir Ĳekilde durdurun
2. SOS düĒmesine basĘn, düĒme basĘlĘ iken kablosuz telefon iletiĲim aĒlarĘnda ciKazĘn
SOS kaydĘ yapĘlĘr, ciKazĘn teknik ĲartlarĘna uygun olarak araç ve bulunduĒu yer ile
ilgili minimum veri seti toplanĘr. Bundan sonra, acil durum çaĒrĘsĘnĘn nedenlerini
ĲartlarĘnĘ) netleĲtirmek için Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi görevlisi ile baĒlantĘ kurulur.
3. Acil durum çaĒrĘsĘnĘn nedenleri netleĲtirildikten sonra Kamu GüvenliĒi YanĘtlama
NoktasĘ PSAP) görevlisi acil durum servislerini Karekete geçirir ve acil durum
çaĒrĘsĘnĘ tamamlar.
Acil durum çaĒrĘsĘ yukarĘda belirtilen prosedüre uygun olarak yapĘlmazsa acil durum
çaĒrĘsĘnĘn doĒru olmadĘĒĘ kabul edilecektir.
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Acil Durumlar

UYARI
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemine bataryadan
acil durum güç beslemesi
ś Avrupa daKili e-ÇaĒrĘ Sisteminin
bataryasĘ acil durumlarda çarpĘĲma
nedeniyle aracĘn ana güç kaynaĒĘnĘn
kesilmesi durumunda 1 saat boyunca
güç saĒlar.
ś Acil Durum ÇaĒrĘ Sisteminin bataryasĘ
Ker üç yĘlda bir deĒiĲtirilmelidir. DaKa
fazla bilgi için Bölüm Ŕdaki ŕBakĘm
ProgramĘŖ kĘsmĘna bakĘnĘz.
KĘrmĘzĘ yanan LED (sistem arĘzasĘ)
SürüĲ esnasĘnda kĘrmĘzĘ LED yanarsa
bu Acil Durum ÇaĒrĘ Sisteminde bir
arĘza olduĒunu gösterir. Acil Durum
ÇaĒrĘ Sisteminin olabildiĒince çabuk
HYU1DAI yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz. Aksi takdirde aracĘnĘzda bulunan Acil Durum
ÇaĒrĘ Sistemi ciKazĘnĘn düzgün çalĘĲmasĘ garanti edilmez. YukarĘda belirtilen
ĲartlarĘn dikkate alĘnmamasĘ neticesinde ortaya çĘkacak sonuçlardan aracĘn
saKibi sorumludur.
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Keyfi KaldĘrma veya DeĒiĲiklik Yapma
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi yardĘm talebi
için acil durum servislerine çaĒrĘ yapar.
Bu nedenle Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi
ayarlarĘnda yapĘlacak KerKangi bir keyfi
kaldĘrma veya deĒiĲiklik sürüĲ güvenliĒinizi etkileyebilir. Bu durumda ayrĘca
Kamu GüvenliĒi YanĘtlama 1oktasĘna
(PSAP) KatalĘ acil durum çaĒrĘlarĘ yapĘlabilir. Bu nedenle aracĘnĘzdaki Acil
Durum ÇaĒrĘ Sisteminin donanĘm ayarlarĘnda kendiniz ya da üçüncü ĲaKĘslar
tarafĘndan KerKangi bir deĒiĲiklik yapĘlmamasĘnĘ rica ediyoruz.
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MOTOR BÖLÜMÜ
 Smartstream G 1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

Araçtaki gerçek motor bölümü Ĳekildekinden farklĘ olabilir.

OBC3090001

1. Motor soĒutma suyu deposu
2. Motor yaĒĘ dolum kapaĒĘ
3. )ren/Debriyaj KidroliĒi deposu
4. Hava Ÿltresi
5. Sigorta kutusu
6. Akü
7. Ön cam yĘkama suyu deposu
8. Radyatör kapaĒĘ
9. Motor yaĒĘ çubuĒu
: varsa
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 Smartstream G1.2

Araçtaki gerçek motor bölümü Ĳekildekinden farklĘ olabilir.

OBC3090003

1. Motor soĒutma suyu deposu
2. Motor yaĒĘ dolum kapaĒĘ
3. )ren/Debriyaj KidroliĒi deposu
4. Hava Ÿltresi
5. Sigorta kutusu
6. Akü
7. Ön cam yĘkama suyu deposu
8. Radyatör kapaĒĘ
9. Motor yaĒĘ çubuĒu
: varsa
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09
 Benzinli 1,4

Araçtaki gerçek motor bölümü Ĳekildekinden farklĘ olabilir.

OBC3090004

1. Motor soĒutma suyu deposu
2. Motor yaĒĘ dolum kapaĒĘ
3. )ren/Debriyaj KidroliĒi deposu
4. Hava Ÿltresi
5. Sigorta kutusu
6. Akü
7. Ön cam yĘkama suyu deposu
8. Radyatör kapaĒĘ
9. Motor yaĒĘ çubuĒu
: varsa
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BAKIM SERVÔSLERÔ
BakĘm ve kontrol iĲlemlerini yaparken
araca ve size bir zarar gelmemesi için
azami özeni göstermelisiniz.
AracĘnĘzĘn HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan bakĘm ve onarĘmĘnĘn yapĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz. HYUNDA, yetkili servisi,
size üst düzeyde servis Kizmeti saĒlamak amacĘyla HYUNDAlŔnin yüksek kalite
standartlarĘnĘ yerine getirir ve bu konuda
HYUNDAlŔden destek alĘr.

KullanĘcĘnĘn sorumluluĒu
BakĘm servisi ve servis kaydĘnĘn tutulmasĘ,
araç saKibinin sorumluluĒundadĘr.
AracĘnĘzĘn gerekli bakĘm iĲlemlerinin,
ilerideki sayfalarda görülen programlĘ
servis tablolarĘna uygun olarak ve doĒru
bir Ĳekilde yapĘldĘklarĘnĘ gösteren belgeleri
muKafaza etmelisiniz. Servis ve bakĘm
iĲlemlerinizin, aracĘnĘzĘn garanti koĲullarĘ
ile uyumlu olarak yapĘlmasĘnĘ saĒlamak
için bu bilgilere iKtiyacĘnĘz vardĘr.
AyrĘntĘlĘ garanti bilgileri aracĘnĘzĘn Garanti
BelgesiŔnde mevcuttur.
Kusurlu bakĘm veya bakĘm eksikliĒine
baĒlĘ onarĘm veya ayar iĲlemleri garanti
kapsamĘnda deĒildir.
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KullanĘcĘ bakĘmĘ uyarĘlarĘ
Kusurlu, eksik veya yetersiz servis, aracĘnĘzda Kasara, kazalara veya kiĲisel yaralanmalara yol açabilecek kullanĘm sorunlarĘna neden olabilir. Bu bölümde uygulanmasĘ kolay servis bakĘm KususlarĘna
iliĲkin bilgiler verilmektedir.
AracĘnĘzda KerKangi bir Ĳekilde tadilat
yapĘlmamalĘdĘr. Bu tür modifikasyonlar
aracĘnĘzĘn performansĘnĘ, emniyetini ve
dayanĘklĘlĘĒĘnĘ olumsuz yönde etkileyebilir
ve buna ek olarak, aracĘn sĘnĘrlĘ garanti
ĲartlarĘnĘ iKlal edebilir.

NOT
Garanti süresi içindeki araç saKibi tarafĘndan yapĘlanyaptĘrĘlan bakĘmlar
garanti kapsamĘnĘ etkileyebilmektedir.
AyrĘntĘlĘ bilgi için araç ile birlikte verilmiĲ olan Garanti Belgesi kitapçĘĒĘna
bakĘnĘz. Servis veya bakĘm iĲlemleri için
tereddüdünüz varsa sistemi HYU1DAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.
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KULLANICI BAKIMI
UYARI
Araç üzerinde servis bakĘm iĲinin
yapĘlmasĘ teKlikeli olabilir. ÔĲin yapĘlmasĘ
ile ilgili doĒru alet ve donanĘmĘnĘz yok
ise ya da yeterli bilgi ve deneyimden
yoksunsanĘz aracĘnĘza HYU1DAI yetkili
servisinde müdaKale edilmesini öneririz.
BakĘm çalĘĲmalarĘnĘ yapmadan önce
DAÔMA Ĳu önlemleri alĘnĘz
ś AracĘnĘzĘ düz bir yerde park ediniz
vites kolunu P (Park otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda) konumuna getiriniz el frenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK
OFF konumuna getiriniz.
ś AracĘn kaymasĘnĘ önlemek için tekerleklere (ön ve arka) takoz yerleĲtiriniz.
Hareketli parçalara sĘkĘĲabilecek
gevĲek giysi ya da takĘlarĘ çĘkarĘnĘz.
ś BakĘm sĘrasĘnda motoru çalĘĲtĘrĘrsanĘz
açĘk Kavada veya iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
yerde çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś Her türlü alev kĘvĘlcĘm veya sigara
malzemesini aküden ve yakĘtla ilgili
parçalardan uzak tutunuz.

AĲaĒĘdaki listeler, aracĘnĘzĘn emniyetli
ve güvenli bir Ĳekilde kullanĘlmasĘnĘ
saĒlamaya yardĘmcĘ olmak için kullanĘcĘ
veya HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan,
belirtilen aralĘklarla yapĘlmasĘ gereken
kontrol ve incelemeleri göstermektedir.
HerKangi bir olumsuz durum derKal
servisinize bildirilmelidir.
Bu KullanĘcĘ Araç BakĘm Kontrolleri genellikle garanti kapsamĘnda deĒildir ve iĲçilik, parça ve kullanĘlan yaĒlayĘcĘ bedelleri
sizden talep edilir.

KullanĘcĘ bakĘm programĘ
<akĘt almak için GurGuĒunu]Ga
ś Motor soĒutma suyu Kaznesindeki
soĒutma suyunun seviyesini kontrol
ediniz.
ś Ön cam yĘkama suyu seviyesini kontrol
ediniz.
ś Lastik KavalarĘnĘ kontrol ediniz.
ś Radyatörü ve kondenseri kontrol ediniz.
Radyatörün ve kondenserin ön tarafĘnĘn
temiz, yapraklardan, pislik veya böceklerden tĘkanmĘĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol
ediniz.
YukarĘdaki parçalardan KerKangi birisi
aĲĘrĘ kirli ise veya bunlarĘn durumundan
emin deĒilseniz, aracĘnĘzĘ HYUNDA,
yetkili servisine götürmenizi öneririz.

UYARI
Motor sĘcakken soĒutma suyu seviyesini kontrol ederken dikkatli olunuz. Bu
motor soĒutma suyunun dĘĲarĘ fĘĲkĘrmasĘna ve ciddi Ĳekilde yanma ve diĒer
yaralanmalara neden olabilir.
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AracĘnĘ]Ę kullanĘrken
ś Egzoz sesinde olabilecek deĒiĲmelere
veya araç içinde egzoz dumanĘ kokusuna dikkat ediniz.
ś Direksiyonda titreĲim olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Direksiyonda olasĘ
sertleĲmelere veya gevĲemelere ya da
doĒru gidiĲ rotasĘndaki kaymalara dikkat ediniz.
ś Düz, pürüzsüz bir yolda giderken aracĘnĘzĘn sürekli olarak bir yöne kaymasĘ
veya direksiyonun bir yöne ŕçekmesiŖ
gibi bir durumun varlĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
ś )ren yaparken olaĒan dĘĲĘ seslere, bir
yana çekme olup olmadĘĒĘna, fren
pedalĘnĘn boĲluĒa veya sertliĒe dikkat
ediniz.
ś ìanzĘmanda kaydĘrma veya kullanĘmĘnda deĒiĲmeler olursa, ĲanzĘman yaĒ
seviyesini kontrol ediniz.
ś El frenini kontrol ediniz.
ś AracĘnĘzĘn altĘndan yaĒ sĘzĘntĘsĘ olup
olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz Klima sisteminden, kullanĘm sĘrasĘnda veya kullanĘmĘn ardĘndan su damlamasĘ normaldir).

En a] ayGa bir
ś Motor soĒutma suyu deposundaki
soĒutma suyunun seviyesini kontrol
ediniz.
ś )ren lambalarĘ, sinyal lambalarĘ ve dörtlü flaĲör de daKil olmak üzere, bütün dĘĲ
lambalarĘn çalĘĲmasĘnĘ kontrol ediniz.
ś Stepne de daKil olmak üzere eskimiĲ,
düzensiz olarak aĲĘnmĘĲ veya zedelenmiĲ olan tüm lastiklerin Kava basĘncĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Tekerlek bijonlarĘnĘ kontrol ediniz.
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<ĘlGa en a] iki ke]
rneĒin Ker BaKar Ye SonbaKar
ś Radyatör, ĘsĘtĘcĘlar ve klima KortumlarĘnda sĘzĘntĘ veya Kasar olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Ön cam yĘkama suyu püskürtücüsünü
ve sileceklerin çalĘĲmasĘnĘ kontrol ediniz. Cam silme suyu ile ĘslatĘlmĘĲ temiz
bir bezle silecek lastiklerini temizleyiniz.
ś )ar ayarlarĘnĘ kontrol edin.
ś Susturucuyu, egzoz borularĘnĘ, koruyucu siperleri ve kelepçeleri kontrol
ediniz.
ś Tüm emniyet kemerlerinin çalĘĲmasĘnĘ
ve olasĘ aĲĘnmalarĘ kontrol ediniz.

<ĘlGa en a] bir ke]
ś Karoseri ve kapĘlardaki su boĲalma
deliklerini temizleyiniz.
ś KapĘ menteĲelerini ve motor kaputu
menteĲelerini yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘ ve motor kaputu kilit ve mandallarĘnĘ yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘlardaki lastik contalarĘ yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘ otomatiĒini yaĒlayĘnĘz.
ś Klima sistemini kontrol ediniz.
ś Otomatik düz vites baĒlantĘsĘnĘ ve
kumandalarĘ kontrol ediniz ve yaĒlayĘnĘz.
ś Aküyü ve kutuplarĘnĘ temizleyiniz.
ś )ren KidroliĒi seviyesini kontrol ediniz.
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3ERÔ<O'ÔK BAKIM +ÔZMETLERÔ
Araç, genellikle aĲaĒĘdaki koĲullardan Kiçbirinin mevcut olmadĘĒĘ yerlerde kullanĘlĘyorsa,
Normal BakĘm ProgramĘnĘ takip ediniz.
AĲaĒĘdaki koĲullardan KerKangi biri mevcutsa mutlaka Güç KoĲullarda Periyodik BakĘmŔĘ
uygulayĘnĘz.
ś OlaĒan sĘcaklĘkta 8 kmŔden daKa az ya da dondurucu sĘcaklĘkta 16 kmŔden daKa az kĘsa
mesafelerde art arda sürüĲ.
ś Uzun mesafede düĲük KĘzda kullanĘm.
ś Kaba zeminli, tozlu, çamurlu, asfalt olmayan, mĘcĘrlĘ ve tuz dökülmüĲ yollarda kullanĘm
ś SoĒuk Kavalarda tuz veya diĒer paslandĘrĘcĘ maddelerin kullanĘldĘĒĘ alanlarda sürüĲ
ś YoĒun tozlu koĲullarda sürüĲ
ś AĒĘr trafik koĲullarĘnda sürüĲ
ś PeĲ peĲe yokuĲ yukarĘ, yokuĲ aĲaĒĘ ya da daĒlĘk bölgelerde sürüĲ
ś Römork çekme veya karavan kullanma veya portbagaj kullanĘmĘ.
ś Devriye aracĘ, taksi, diĒer ticari amaçlĘ araç veya çekici araç olarak kullanma
ś Sürekli olarak yüksek KĘzlĘ veya ani KĘzlanmalĘ/yavaĲlamalĘ sürüĲ
ś SĘk sĘk dur-kalk koĲullarĘnda kullanĘm.
ś Tavsiye edilmeyen motor yaĒĘ kullanĘmĘ mineral bazlĘ, yarĘ sentetik, düĲük dereceli
vb.)
$UDFĘQĘ]\XNDUĘGDEHOLUWLOHQNRĲXOODUGDNXOODQĘOĘ\RUVD1RUPDO%DNĘP3URJUDPĘQGDEHOLUWLOHQOHUGHQGDKDVĘNNRQWUROSDU¦D\DĒGHĒLĲLPL\DGDLODYHVL\DSĘOPDOĘGĘUL]HOJHGHJµVWHULOHQV»UHOHUGHQYH\DPHVDIHOHUGHQVRQUDµQHULOHQDUDOĘNODUODEDNĘP\DSPD\DGHYDP
HGLQL]

i

Bilgilendirme

 6UúHVQDVÕQGDPRWRU\D÷ÕQÕQHNVLOPHVLQRUPDOROGX÷XLoLQPRWRU\D÷ÕVHYL\HVLG]HQOL
DUDOÕNODUODNRQWUROHGLOPHOLGLU
 1RUPDOoDOÕúPDNRúXOODUÕLoLQPRWRU\D÷ÕGH÷LúWLUPHDUDOÕ÷ÕPRWRULoLQ|QHULOHQ\D÷ODUÕQ
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BaĲlangĘçta, Ker 90.000 kmŔde veya 72 ayda bir kontrol edinniz
bundan sonra, Ker 30.000 kmŔde veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

15

12

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa.

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz, düzeltiniz, temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
D: Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
: Motor yaĒ seviyesinin kontrol edilmesi gerektiĒi zaman bu uyarĘ mesajĘ görüntülenir. Araç güç koĲullar altĘnda kullanĘlĘyorsa, yaĒ ve filtre deĒiĲiminin
daKa sĘk aralĘklarda yapĘlmasĘ gerekir.
1
: TaKrik kayĘĲlarĘnĘn gerginliĒinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiĒinde ayarlanmasĘ gerekir.
2
: <AP, SN PLUS veya daKa yüksek) Tam sentetik! kalitesindeki motor yaĒĘnĘ gerektirir. DaKa düĲük kaliteye saKip bir motor yaĒĘ kullanĘlĘyorsa, motor
yaĒĘ ve motor yaĒĘ filtresi Ker 7.500 kmŔde veya 6 ayda bir güç koĲullarda bakĘm programĘnda belirtilen Ĳekilde deĒiĲtirilmelidir.
3
: <AP, en yüksek kalite ,LSAC En Yüksek) Tam sentetik! kalitesindeki motor yaĒĘnĘ gerektirir. DaKa düĲük kaliteye saKip bir motor yaĒĘ kullanĘlĘyorsa,
motor yaĒĘ ve motor yaĒĘ filtresi Ker 7.500 kmŔde veya 6 ayda bir güç koĲullarda bakĘm programĘnda belirtilen Ĳekilde deĒiĲtirilmelidir.

Hava filtresi

Ara soĒutucu, giriĲ/çĘkĘĲ Kortumu,
Kava giriĲ Kortumu

Motor yaĒĘ ve motor yaĒĘ filtresi

MHEV Hafif Hibrid) kayĘĲĘ

TaKrik kayĘĲlarĘ

BAKIM KO1USU

Km1000

BAKIM
PERÔYODLARI Aylar

1ormal BakĘm ProgramĘ

%DNĘP

30

K

90

72
105

84

K

K

K
K

K

K

K

K
K
K

Akü durumu

)ren borularĘ, KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘ

El freni Varsa)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz, düzeltiniz, temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz. D: Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
4
: KolaylĘk olmasĘ için, baĲka bakĘm iĲlemlerini yaptĘrĘrken, deĒiĲme zamanĘ gelmeden de deĒiĲtirebilirsiniz.
5
: YakĘt filtresinin bakĘm gerektirmediĒi düĲünülür, ancak yakĘt kalitesine baĒlĘ olarak bakĘm programĘnda periyodik kontrol önerilir. YakĘt akĘĲĘ kĘsĘtlamasĘ,
boĲalma, güç kaybĘ, zor çalĘĲma problemi, vs. gibi önemli nedenler varsa, bakĘm programĘna baĒlĘ olmaksĘzĘn yakĘt filtresini deĒiĲtiriniz ve ayrĘntĘlĘ bilgi
için yetkili bir Hyundai servisine danĘĲĘnĘz.
6
: Eksik soĒutma sĘvĘsĘnĘ tamamlarken, aracĘnĘz için yalnĘz deiyonize su veya yumuĲak su kullanĘnĘz ve fabrikada doldurulmuĲ olan soĒutma suyuna asla
sert su karĘĲtĘrmayĘnĘz. Uygun olmayan soĒutma suyu karĘĲĘmĘ önemli arĘzalara veya motor KasarlarĘna neden olabilir.
7
: KolaylĘk olmasĘ için, baĲka bakĘm iĲlemlerini yaptĘrĘrken, deĒiĲme zamanĘ gelmeden de deĒiĲtirebilirsiniz.

K

Bütün elektrikli sistemler

6

BaĲlangĘçta, Ker 210.000 km.de veya 10 yĘlda bir deĒiĲtirin: bundan
sonra, Ker 30.000 km.de veya 24 ayda bir deĒiĲtirin 7

K

K

Motor soĒutma suyu

K

K

K

K

veya 120 ayda bir deĒiĲtiriniz.

120

96

SoĒutma sistemi

K

75

60

veya 60 ayda bir deĒiĲtiriniz.

K

5

4

60

48

Her gün ŕSoĒutma suyu seviyesini ve sĘzĘntĘlarĘŖ kontrol ediniz.
BaĲlangĘçta, Ker 60.000 kmŔde veya 48 ayda bir kontrol ediniz
Bundan sonra, Ker 30.000 kmŔde veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

YakĘt borularĘ, KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘ

K

K

Her 150,000 km de

YakĘt filtresi

5

45

36

Her 75,000 km de

YakĘt deposu Kava filtresi
K

15

24

K

Smartstream G 1.2 /
Benzinli 1.4

T-GD, 48V MHEV)

12

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa.

YakĘt buKar Kortumu ve yakĘt dolum kapaĒĘ

Bujiler

BAKIM KO1USU

Km1000

BAKIM
PERÔYODLARI Aylar

1ormal bakĘm programĘ

09

9-11

9-12
12

D

24

K

K

D

K

D

K

K

K

K

K

K

K

D

K

D

D

K

K

K

K

K

K

K

K

75

60

72

K

K

D

K

D

K

K

K

K

K

K

K

D

90

K
Her 3 yĘlda bir deĒiĲtirin

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz, düzeltiniz, temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz. D: Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
8
: Düz ĲanzĘman/Çift KavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ, suya maruz kaldĘĒĘ takdirde deĒiĲtirilmelidir.

Avrupa Acil Durum Sistemi pili varsa)

K

K

K

K

D

D

K

K

K

K

K

K

K

K

48
60

Kontrol, BakĘm gerekli deĒil
K

36
45

Egzoz sistemi

K

K

D

K

D

K

K

K

K

K

K

K

D

30

Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ
K

K

8

,MT sistemi debriyaj borusu ve KattĘ

Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ

D

,MT sistemi aktüatör KidroliĒi

8

Polen filtresi

Düz ĲanzĘman yaĒĘ

K
K

Klima kompresörü

K

Ön süspansiyon rotilleri

Klima soĒutucu maddesi

K
K

K

Direksiyon kutusu, baĒlantĘ ve körükleri

Lastik basĘnç ve diĲ aĲĘnmasĘ)

K

Aks ve aks körükleri

K

15

Disk frenler ve balatalar

Km1000

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa.

)ren/Debriyaj KidroliĒi

BAKIM KO1USU

BAKIM
PERÔYODLARI Aylar

1ormal bakĘm programĘ
84

K

K

D

D

K

K

K

K

K

K

K

K

105

96

K

K

K

D

K

D

K

K

K

K

K

K

K

D

120

%DNĘP

D
K
K
K
K
K

Bujiler

Direksiyon kutusu, baĒlantĘ ve körükleri

Ön süspansiyon rotilleri

Disk frenler ve balatalar, kaliperler ve rotorlar

El freni Varsa)

Aks ve aks körükleri

D

D

D

Smartstream
G 1.2 / Benzinli
1.4

T-GD,
48V MHEV)

BakĘm
iĲlemi

Hava filtresi

Motor yaĒĘ ve motor yaĒĘ
filtresi

BakĘm konusu

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak, daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

Her 7.500 km de veya 6 ayda bir

Her 7.500 km de veya 6 ayda bir

BakĘm periyotlarĘ

C, D, E, F, G,
H, ,, -

C, D, G, H

C, D, E, G, H

C, D, E, F, G

C, D, E, F, G

A, B, F, G, H,
,, K

C, E

A, B, C, D, E,
), G, H, ,, -, K, L

SürüĲ ĲartlarĘ

AĲaĒĘda sĘralanan bakĘm konularĘ, aĒĘr koĲullarda çalĘĲan araçlarda daKa sĘk uygulanmalĘdĘr. Uygun bakĘm aralĘklarĘ için aĲaĒĘdaki
tabloya bakĘnĘz.
D: DeĒiĲtiriniz
K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz, düzeltiniz, temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.

Güç KullanĘm KoĲullarĘnda ve DüĲük Kilometre ìartlarĘnda Periyodik BakĘm

09

9-13

9-14
D
D
D

Düz ĲanzĘman yaĒĘ

Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ

Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ

A : OlaĒan sĘcaklĘkta 8 kmŔden daKa az ya da dondurucu sĘcaklĘkta
16 kmŔden daKa az kĘsa mesafelerde art arda sürüĲ.
B : Motorun aĲĘrĘ rölantide çalĘĲmasĘ ya da uzun mesafede düĲük
KĘzda kullanĘm.
C : Kaba zeminli, tozlu, çamurlu, asfalt olmayan, mĘcĘrlĘ ve tuz
dökülmüĲ yollarda kullanĘm
D : SoĒuk Kavalarda tuz veya diĒer paslandĘrĘcĘ maddelerin
kullanĘldĘĒĘ alanlarda sürüĲ
E : YoĒun tozlu koĲullarda sürüĲ

Zor sürüĲ koĲullarĘ

D

BakĘm
iĲlemi

Polen filtresi

BakĘm konusu

C, D, E, F, G,
H, ,, -

A, C, D, E, F, G,
H, ,, -

F : AĒĘr trafik koĲullarĘnda sürüĲ.
G : PeĲ peĲe yokuĲ yukarĘ, yokuĲ aĲaĒĘ ya da daĒlĘk bölgelerde
sürüĲ.
H : Çekmek veya kamp amaçlĘ kullanĘm ve tavana yükleme
yapma.
, : Devriye aracĘ, taksi, ticari araç veya çekici araç olarak kullanma.
- : Sürekli olarak yüksek KĘzlĘ veya ani KĘzlanmalĘ/yavaĲlamalĘ
sürüĲ.
K : SĘk sĘk dur-kalk koĲullarĘnda kullanĘm.
L : Tavsiye edilmeyen motor yaĒĘ kullanĘmĘ mineral bazlĘ, yarĘ
sentetik, düĲük dereceli vb.)

Her 120.000 kmŔde

Her 90.000 kmŔde

C, D, E, F, G,
H, ,, -

C, E, G

KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.
Her 120.000 kmŔde

SürüĲ ĲartlarĘ

BakĘm periyotlarĘ

%DNĘP
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3ERÔ<O'ÔK BAKIM ÔìLEMLERÔNÔN AIKLAMALARI
Motor yaĒĘ ve filtresi

YakĘt Filtresi

Motor yaĒĘ ve filtresi, bakĘm programĘ ile
belirtilen aralĘklarda deĒiĲtirilmesi gerekir. Araç güç koĲullar altĘnda kullanĘlĘyorsa, yaĒ ve filtre deĒiĲiminin daKa sĘk
aralĘklarda yapĘlmasĘ gerekir.

Bu benzinli araç yakĘt deposuna entegre ömür boyu dayanĘklĘ yakĘt filtresi ile
donatĘlmĘĲtĘr. Düzenli bakĘm veya deĒiĲim gerekmemektedir fakat kullanĘlan
yakĘtĘn kalitesi gerekli olan bakĘm sĘklĘĒĘnĘ
etkileyebilir. YakĘt akĘĲĘ kĘsĘtlamasĘ, boĲalma, güç kaybĘ, zor çalĘĲma problemi, vs.
gibi yakĘtla ilgili KerKangi bir sorun varsa,
yakĘt filtresi kontrolü veya deĒiĲimi gerekebilir. YakĘt filtresinin HYUNDA, yetkili
servisi tarafĘndan incelenmesi ve deĒiĲtirilmesini öneririz.

TaKrik KayĘĲlarĘ
Tüm taKrik kayĘĲlarĘnda kesik, çatlak, aĲĘrĘ
aĲĘnma veya yaĒ bulaĲma olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz ve gerektiĒinde deĒiĲtiriniz.
TaKrik kayĘĲlarĘnĘn gerginliĒinin düzenli
olarak kontrol edilmesi ve gerektiĒinde
ayarlanmasĘ gerekir.

DÔKKAT
KayĘĲĘ kontrol ederken kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF veya ACC konumuna getiriniz.

YakĘt borularĘ yakĘt KortumlarĘ
ve baĒlantĘlarĘ
YakĘt borularĘ, yakĘt KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘnda kaçak ve Kasar olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz. YakĘt KatlarĘnĘn, yakĘt Kortum ve baĒlantĘlarĘnĘn HYUNDA, yetkili
servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

YakĘt buKar Kortumu ve yakĘt
dolum kapaĒĘ
BuKar Kortumu ve yakĘt dolum kapaĒĘnĘn
bakĘm programĘnda belirtilen aralĘklarla
kontrol edilmesi gerekir. Yeni buKar Kortumu veya yakĘt dolum kapaĒĘnĘn düzgünce takĘlmĘĲ olduĒundan emin olunuz.

9-15
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Vakum karteri KavalandĘrma
KortumlarĘ (varsa)
Hortum yüzeylerini ĘsĘ ve/veya mekanik
Kasar belirtisi açĘsĘndan kontrol ediniz.
SertleĲmiĲ veya kĘrĘlgan lastik, çatlak,
yĘrtĘlma, kesik ve aĲĘnmĘĲ ve aĲĘrĘ ĲiĲmiĲ
Kortum arĘza belirtisidir. Özellikle egzoz
manifoldu gibi, yüksek ĘsĘ kaynaklarĘna
yakĘn olan Kortum yüzeylerinin dikkatli bir
Ĳekilde kontrol edilmesi gerekir.
HortumlarĘn temasĘ sonucunda ĘsĘl Kasar
veya mekanik aĲĘnma meydana gelmemesi için, KortumlarĘn KerKangi bir ĘsĘ kaynaĒĘna, keskin kenarlara veya Kareketli
parçalara temas etmemelerini saĒlamak
üzere Kortum güzergaKĘnĘ kontrol edin.
Kelepçeler ve rakorlar gibi bütün Kortum
baĒlantĘlarĘnĘ kontrol edin ve bunlarĘn
saĒlam olduĒundan ve KerKangi bir kaçak
olmadĘĒĘndan emin olun. HerKangi bir
bozulma veya Kasar belirtisi olan KortumlarĘn derKal deĒiĲtirilmeleri gerekir.

Hava filtresi
Hava filtresinin HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

AteĲleme bujileri
(benzinli motor için)
Yeni bujilerin doĒru ĘsĘ aralĘklarĘnda olduĒundan emin olunuz.
ParçalarĘ monte ederken, buji izolatörünün kirlenmesini önlemek için, ateĲleme bobini ve izolatör pabuçlarĘnĘn altĘnĘ
yumuĲak bir bezle temizleyiniz.

UYARI
Motor sĘcakken bujilerin baĒlantĘsĘnĘ
ayĘrmayĘnĘz ve kontrol etmeyiniz. Kendi
kendinizi yakabilirsiniz.

SoĒutma sistemi
Radyatör, soĒutma suyu deposu, Kortumlar ve baĒlantĘ parçalarĘ gibi soĒutma
sistemi parçalarĘnĘ kaçak veya Kasar açĘsĘndan kontrol ediniz. Hasar görmüĲ bir
parça deĒiĲtirilmelidir.

Motor soĒutma suyu
Motor soĒutma suyunun bakĘm programĘ
ile belirtilen aralĘklarda deĒiĲtirilmesi
gerekir.

Düz ìanzĘman yaĒĘAkĘllĘ düz
ĲanzĘman sistemi aktüatör
KidroliĒi (varsa)
Düz ìanzĘman yaĒĘnĘ/AkĘllĘ düz ĲanzĘman
sistemi aktüatör KidroliĒini bakĘm programĘna göre kontrol ediniz.

Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ
(varsa)
Normal kullanĘm ĲartlarĘnda otomatik
ĲanzĘman yaĒĘ kontrolü yapĘlmamalĘdĘr.
Otomatik ĲanzĘman yaĒĘnĘn bakĘm programĘna göre HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesi önerilmektedir.

i

Bilgilendirme

2WRPDWLNúDQ]ÕPDQ\D÷Õ\HQLLNHQNÕUPÕ]Õ
UHQNWHGLU
$UDo NXOODQÕOGÕNoD RWRPDWLN úDQ]ÕPDQ
\D÷ÕQÕQUHQJLNDUDUPD\DEDúODU
%X QRUPDO ELU GXUXPGXU 5HQN GH÷LúLPLQH ED÷OÕ RODUDN SDUoD GH÷LúLPLQH JHUHN
NDOPD]

Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ
(varsa)
Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘnĘ bakĘm
ĲemasĘna göre kontrol ediniz.
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09
Fren KortumlarĘ ve borularĘ

Süspansiyon baĒlantĘ cĘvatalarĘ

Gözle kontrol ederek doĒru takĘlĘp takĘlmadĘĒĘnĘ, sürtünme, çatlak, deformasyon
veya kaçak olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. BozulmuĲ veya Kasar görmüĲ parçalarĘ en kĘsa zamanda deĒiĲtiriniz.

Süspansiyon baĒlantĘlarĘnda gevĲeme ve
Kasar kontrolü yapĘnĘz. Yeniden öngörülen torka sĘkĘnĘz.

FrenDebriyaj KidroliĒi (varsa)

Direksiyon kutusu baĒlantĘ ve
körükleri alt kol bilyalĘ mafsalĘ

Fren/debriyaj KidroliĒi deposundaki Kidrolik sĘvĘ seviyesini kontrol edin. Hidrolik
seviyesi, deponun yan tarafĘnda bulunan
ŕM,NŖ Minimum) ve ŕMA;Ŗ Maksimum)
iĲaretlerinin arasĘnda olmalĘdĘr. Sadece
DOT 4 özelliklerine saKip fren/debriyaj
KidroliĒi kullanĘnĘz.

Araç durmuĲ Kalde ve motor çalĘĲmĘyorken, direksiyon simidinde aĲĘrĘ boĲluk
olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
BaĒlantĘlarda eĒrilik ve Kasar olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Körükler ve bilyalĘ
mafsallarda bozulma, çatlak veya Kasar
kontrolü yapĘnĘz. Hasar görmüĲ bir parça
deĒiĲtirilmelidir.

El freni

Ön aks ve körükler

El freni sistemi içinde, el freni kolu ve
kablosunu kontrol ediniz.

Arka kampana frenler ve
balatalar
(varsa)
Arka fren kampanalarĘ ve balatalarĘnda
karĘncalanma, yanma, Kidrolik kaçaĒĘ,
kĘrĘlmĘĲ parçalar ve aĲĘrĘ aĲĘnma kontrolü
yapĘnĘz.

Ön akslarĘ, körükleri ve kelepçeleri çatlak,
bozulma veya Kasar bakĘmĘndan kontrol
ediniz. HasarlĘ parçalarĘ deĒiĲtiriniz ve
gerektiĒinde gres doldurunuz.

Klima soĒutucusukompresörü
Klima borularĘ ve baĒlantĘlarĘnĘ kaçak ve
Kasar bakĘmĘndan kontrol ediniz.

Fren balatalarĘ kaliperleri ve
diskleri
Balatalarda aĲĘrĘ aĲĘnma, disklerde salgĘ
veya aĲĘnma ve kaliperlerde Kidrolik
kaçaĒĘ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
Fren disk, kampana ve balatalarĘnĘn
aĲĘnma limitlerini kontrol etmek üzere
daKa fazla bilgi için, HYUNDA, Zeb
sitesine bakĘnĘz.
(Kttpservice.Kyundai-motor.com)
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MOTOR <AÍI
Motor yaĒĘ, motordaki çeĲitli Kidrolik
parçalarĘn yaĒlanmasĘ, soĒutulmasĘ ve
çalĘĲmasĘ için kullanĘlĘr. SürüĲ sĘrasĘnda
motor yaĒĘ tüketimi normaldir ve motor
yaĒĘnĘ düzenli olarak kontrol edip ekleme
yapĘlmasĘ gerekir. AyrĘca, yaĒĘn etkinliĒini
korumak için, önerilen bakĘm programĘna
uygun bir Ĳekilde yaĒ seviyesini kontrol
ediniz ve ekleme yapĘnĘz.
AĲaĒĘdaki prosedürü uygulayarak motor
yaĒĘnĘ kontrol ediniz.

Motor yaĒĘ seviyesinin kontrolü
 Smartstream G 1.0 T-GDi /
Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

OBC3090008

 Smartstream G1.2

OBC3090009

 Benzinli 1,4

OBC3090010
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1. YaĒ üreticisinin tüm uyarĘlarĘnĘ takip
ediniz.
2. AracĘn düz bir zeminde, vites P Park)
konumunda, el freninin çekilmiĲ ve
lastiklerin Kareketsiz olduĒundan emin
olunuz.
3. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz ve soĒutma suyu
sĘcaklĘĒĘ normal sabit sĘcaklĘĒa ulaĲana
kadar motoru ĘsĘtĘnĘz.
4. Motoru kapatĘn, yaĒ dolum kapaĒĘnĘ
çĘkarĘnĘz ve yaĒ çubuĒunu dĘĲarĘ
çekiniz. YaĒĘn kartere geri dönmesi
için yaklaĲĘk 15 dakika bekleyiniz.
5. YaĒ çubuĒunu silerek temizleyiniz ve
tekrar yerine yerleĲtiriniz.
6. ÇubuĒu tekrar dĘĲarĘ çekiniz ve seviyeyi
kontrol ediniz. Seviye F ve L çizgileri
arasĘnda olmalĘdĘr.

09
 Smartstream G 1.0 T-GDi /
Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

OBC3090011

 Smartstream G1.2

NOT
Motorunuzun Kasar görmesini önlemek
için
ś Motor yaĒĘ ilave ederken veya deĒiĲtirirken etrafa sĘçratmayĘnĘz. Dökülen
yaĒĘ derKal temizleyiniz.
ś Yeni bir aracĘn rodaj süresinde motor
yaĒĘ kullanĘmĘ (eksiltme) artabilir ve
bu durum 6.000 km tamamlanana
kadar stabilize olmayabilir.
ś Motorun yaĒ kullanĘm miktarĘ sürüĲ
alĘĲkanlĘklarĘ iklim koĲullarĘ yaĒ kalitesi v.b. gibi sebeplerden etkilenir. Bu
sebeple düzenli olarak yaĒ seviyesini
kontrol etmeniz ve gerekiyorsa ekleme yapmanĘz tavsiye edilmektedir.

OBC3090013

 Benzinli 1,4

OBC3090013R

7. Motor yaĒĘ seviyesi ŕLŖ seviyesinin
altĘnda ise ŕFŖ seviyesine gelene kadar
yaĒ ekleyiniz.
YalnĘz belirlenmiĲ olan motor yaĒĘnĘ kullanĘnĘz Bölüm 2Ŕdeki ŕÖnerilen yaĒlar ve
kapasitelerŖ kĘsmĘna bakĘnĘz.).
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Motor yaĒĘ ve filtresinin
kontrolü

ś Motor yaĒĘ ve filtresinin HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini
öneririz.
ś Motor yaĒĘnĘn deĒiĲimi için bakĘm takviminde belirtilen sürenin aĲĘmĘ durumunda motor yaĒĘnĘn performansĘ
düĲebilir ve motor bundan olumsuz
olarak etkilenebilir. Bu nedenle motor
yaĒĘnĘ bakĘm programĘna göre deĒiĲtiriniz.
ś Motorun ideal durumunu korumak için
önerilen motor yaĒĘ ve filtresini kullanĘnĘz. Önerilen motor yaĒĘ ve filtre kullanĘlamĘyorsa, deĒiĲim aralĘklarĘnĘ zorlu
koĲullar altĘnda bakĘm aralĘklarĘna göre
yapĘnĘz.
ś Motor yaĒĘ deĒiĲimi için bakĘm aralĘklarĘnĘn amacĘ, yaĒ tüketimini etkilemek
deĒil, yaĒdaki bozunmayĘ engellemektir. Motor yaĒĘnĘ düzenli olarak kontrol
ediniz ve ekleme yapĘnĘz.

UYARI
KullanĘlmĘĲ motor yaĒĘnĘn cilt ile uzun
süreli temas etmesi durumunda cildin taKriĲ olmasĘna veya cilt kanserine
neden olabilir. KullanĘlmĘĲ motor yaĒĘnĘn laboratuvar ortamĘnda denek Kayvanlar üzerinde kanserojen etkisi olan
kimyasallar içerdiĒi görülmüĲtür. KullanĘlmĘĲ yaĒ ile çalĘĲtĘktan sonra en kĘsa
zamanda ellerinizi sabun ve sĘcak su ile
iyice yĘkayarak cildinizi daima koruyunuz.
9-20
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DÔKKAT
Motor yaĒĘ sürüĲün Kemen sonrasĘnda çok sĘcak durumda olup bu durumdayken deĒiĲimi vücutta yanĘklara yol
açabilir. Motor yaĒĘnĘ soĒuduktan sonra
deĒiĲtiriniz.

09
MOTOR SOÍUTMA SU<U
Yüksek basĘnçlĘ soĒutma sisteminin
deposuna yĘl boyunca kullanĘlabilen antifrizli soĒutucu doldurulmuĲtur. SoĒutma
suyu deposu fabrikada doldurulmuĲtur.
YĘlda en az bir kez, kĘĲ sezonunu baĲĘnda
veya soĒuk bir bölgeye seyaKat etmeden
önce, antifriz koruma sĘcaklĘk derecesini
ve soĒutma suyundaki yoĒunluĒunu
ölçünüz.

NOT
ś Motor soĒutma suyu eksikliĒi nedeniyle motor Kararet yaptĘĒĘnda motor
soĒutma suyunun aniden ilave edilmesi motorda çatlamalara neden
olabilir. HasarĘ önlemek için motor
soĒutma suyunu küçük miktarlarda ve
yavaĲ yavaĲ ilave ediniz.
ś Motor soĒutma suyu seviyesi minimum L seviyesi altĘnda ise aracĘ
sürmeyiniz. Su pompasĘ arĘzasĘna ve
motor KasarĘna vs. neden olabilir.

SoĒutma suyu seviyesinin
kontrolü
 A Tipi

OBC3090014

 B Tipi

OBC3090061

Tüm soĒutma sistemi KortumlarĘnĘn ve
ĘsĘtĘcĘ KortumlarĘnĘn durumlarĘnĘ ve baĒlantĘlarĘnĘ kontrol ediniz. Balon yapmĘĲ
veya deforme olmuĲ KortumlarĘ deĒiĲtiriniz.
Motor soĒutma suyu seviyesi, motor
soĒuk olduĒunda, soĒutucu deposunun
yan tarafĘndaki F Dolu) ile L DüĲük)
iĲaretleri arasĘnda olmalĘdĘr.
SoĒutucu seviyesi düĲükse, damĘtĘlmĘĲ
deiyonize) su ilave ediniz.
Seviyenin F Dolu) KizasĘna gelmesini
saĒlayĘnĘz, ama aĲĘrĘ doldurmayĘnĘz. SĘk
sĘk soĒutma suyu eklenmesi gerekiyorsa,
sistemi HYUNDA, yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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 A Tipi

OBC3090006

 B Tipi

ś BasĘncĘn tamamĘnĘn boĲaldĘĒĘndan
emin olduĒunuzda kalĘn bir Kavlu kullanarak kapaĒĘ aĲaĒĘ doĒru bastĘrĘnĘz
ve çĘkartmak için saatin tersi yönde
döndürmeye devam ediniz.
ś Motor çalĘĲmĘyor olsa bile motor ve
radyatör sĘcakken radyatör kapaĒĘnĘ
motor soĒutma suyu deposu kapaĒĘnĘ veya boĲaltma tapasĘnĘ açmayĘnĘz. Halen ciddi yaralanmalara neden
olabilecek basĘnçlĘ sĘcak sĘvĘ ve buKar
çĘkabilir.

UYARI
Elektrik motoru (soĒutma
fanĘ) motor soĒutma suyu
sĘcaklĘĒĘ soĒutma sistemi
basĘncĘ ve araç KĘzĘ tarafĘndan
kontrol edilir.

OBC3090007

UYARI
RadyatörsoĒutma suyu Kazne
kapaĒĘnĘ çĘkarmayĘnĘz.

ś Motor çalĘĲĘyorken veya sĘcak iken
radyatör kapaĒĘnĘmotor soĒutma
suyu deposu kapaĒĘnĘ asla sökmeye
kalkĘĲmayĘnĘz.
ś Böyle yapĘlmasĘ soĒutma sisteminde
ve motorda Kasara yol açabilir ve dĘĲarĘ sĘçrayan sĘcak soĒutucu suyu veya
buKarĘ ciddi yaralanmalara neden olabilir.
ś Motoru durdurunuz ve soĒuyana
kadar bekleyiniz. RadyatörsoĒutma
suyu Kazne kapaĒĘnĘ açarken çok dikkatli olunuz. EtrafĘna kalĘn bir Kavlu
sarĘnĘz ve birinci stop durumuna gelene kadar yavaĲça saat dönüĲ yönü tersine çeviriniz. SoĒutma sisteminden
basĘnç salĘnĘrken geride durunuz.
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Bazen motor çalĘĲmadĘĒĘ zaman da çalĘĲabilir. SoĒutma fanĘ kanatçĘklarĘ yakĘnĘnda çalĘĲma sĘrasĘnda azami dikkat
gösteriniz ve fanĘn aniden çalĘĲmasĘ ile
KerKangi bir yaralanmaya yol açĘlmamasĘna dikkat ediniz. Motor soĒutma
suyu sĘcaklĘĒĘ düĲtükçe elektrik motoru
otomatik olarak durur. Bu normal bir
durumdur.
Elektrik motoru (soĒutma fanĘ) eksi akü
kablosu çĘkarĘlana kadar çalĘĲabilir.

09
nerilen antiIri]

UYARI

OBC3090015

1. Radyatör kapaĒĘ etiketinin önde olup
olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
2. Radyatör kapaĒĘnĘn iç tarafĘndaki
ince çĘkĘntĘlarĘn emniyetli Ĳekilde
kilitlenmesini saĒlayĘnĘz.

ś Eksik soĒutma sĘvĘsĘnĘ tamamlarken,
aracĘnĘz için yalnĘz distile edilmiĲ deiyonize) su kullanĘnĘz ve fabrikada doldurulmuĲ olan soĒutma suyuna asla
sert su kireçli çeĲme suyu) karĘĲtĘrmayĘnĘz. YanlĘĲ soĒutma suyu karĘĲĘmĘ
önemli arĘzalara veya motor KasarlarĘna
neden olabilir.
ś AracĘnĘzĘn motoru alüminyum motor
parçalarĘndan imal edilmiĲtir, korozyon
ve donmanĘn önlenmesi için fosfat bazlĘ
etilen glikol soĒutucu suyla korunmasĘ
gerekmektedir.
ś Alkol veya metanol KULLANMAY,N,=
veya soĒutma suyuna karĘĲtĘrmayĘnĘz.
ś KarĘĲĘmĘn verimini düĲürmemek için
60Ŕtan fazla veya 35Ŕten az antifriz
içeren bir karĘĲĘmĘ kullanmayĘnĘz.
KarĘĲĘm oranĘ için aĲaĒĘdaki tabloya
bakĘnĘz.
Ortam
SĘcaklĘĒĘ

i

KarĘĲĘm OranĘ
(Kacimsel)
Antifriz
Su

-15°C

35

65

-25°C

40

60

-35°C

50

50

-45°C

60

40

Bilgilendirme
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Motor soĒutma suyunun
deĒiĲtirilmesi
SoĒutma sĘvĘsĘnĘn, bu bölümün baĲĘnda
Periyodik BakĘm kĘsmĘnda anlatĘldĘĒĘ
Ĳekilde HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
deĒiĲtirilmesini öneririz.

NOT
SoĒutma suyunu doldurmadan önce
alternatör veya benzeri motor aksamĘ
üstüne soĒutma sĘvĘsĘ dökülmesini önlemek için radyatör kapaĒĘnĘn etrafĘna
kalĘn bir bez koyunuz.

UYARI
Motorda kullanĘlan soĒutucuyu veya
antifrizi cam yĘkama suyu deposuna
koymayĘnĘz.
Antifrizli su ön cama püskürtüldüĒünde
görüĲü aĲĘrĘ derecede engeller ve aracĘn
kontrolünün kaybedilmesi ile bir kazaya
neden olabilir.
Motor soĒutma suyu boyalĘ yüzeylerin
ve döĲemenin bozulmasĘna yol açabilir.
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)REN'EBRÔ<A- +Ô'ROLÔÍÔ ǣVARSAǤ
Frendebriyaj KidroliĒi
seviyesinin kontrolü

i

Bilgilendirme
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OBC3090016

Depodaki Kidrolik seviyesini düzenli olarak
kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, deponun
sol veya saĒ yan tarafĘnda bulunan MA;
ve M,N iĲaretlerinin arasĘnda olmalĘdĘr.
Fren/debriyaj KidroliĒi eklemek için
deponun kapaĒĘnĘ açmadan önce, fren/
debriyaj KidroliĒinin kirlenmesini önlemek
için kapaĒĘn çevresini iyice temizleyiniz.
Seviye düĲükse, maksimum seviyeye
kadar sĘvĘ ile tamamlayĘnĘz. Gidilen mesafeye baĒlĘ olarak seviye düĲer. Bu, fren
balatalarĘnĘn aĲĘnmasĘna baĒlĘ, normal bir
durumdur.
HidroliĒin seviyesi aĲĘrĘ düĲükse, sistemi
HYUNDA, yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

i

Bilgilendirme
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UYARI
Frendebriyaj sistemine sĘk sĘk Kidrolik
ilave edilmesi gerekiyorsa bu fren
debriyaj sisteminde bir sĘzĘntĘ olduĒunu
iĲaret ediyor olabilir. AracĘn HYU1DAI
yetkili servisine kontrol ettirilmesini
öneririz.
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UYARI
Frendebriyaj KidroliĒinin gözlerinize
temas etmemesine dikkat ediniz. EĒer
gözlerinize frendebriyaj KidroliĒi temas
ederse gözlerinizi en az 15 dakika temiz
suyla yĘkayĘnĘz ve derKal tĘbbi yardĘm
alĘnĘz.

NOT
ś Frendebriyaj KidroliĒinin aracĘn
boyalĘ kĘsĘmlarĘna temas etmemesine
dikkat ediniz. Temas Kalinde boyanĘn
kabararak bozulmasĘna neden olur.
ś Uzun bir süre açĘk Kavaya maruz
kalmĘĲ olan frendebriyaj KidroliĒinin
kalitesi bozulmuĲ olabileceĒi için
asla kullanmayĘnĘz. Uygun bir Ĳekilde
bertaraf edilmelidir.
ś YanlĘĲ türde bir Kidrolik doldurmayĘnĘz. Fren sistemine damlayacak birkaç
damla motor yaĒĘ veya benzeri madeni yaĒ fren sistemi parçalarĘna zarar
verebilir.
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AKILLI 'ÜZ ìANZIMAN ǣIMTǤ SÔSTEMÔ
AKTÜATÖR +Ô'ROLÔÍÔ
IMT sistemi aktüatör KidroliĒi
seviye kontrolü
Normal sürüĲ koĲullarĘnda, aktüatör
KidroliĒi seviyesi KĘzlĘ bir düĲüĲ göstermez.
Ancak, aracĘn toplam kilometresi arttĘkça
veya aktüatörle iliĲkili parçalarda KerKangi
bir sĘzĘntĘ olmasĘ durumunda, ,MT sistemi
aktüatör KidroliĒi daKa KĘzlĘ tükenebilir.
,MT sistemi aktüatör KidroliĒini düzenli
olarak kontrol ediniz ve seviyesinin M,N
ve MA; iĲaretlerinin arasĘnda olduĒundan
emin olunuz.
Aktüatör KidroliĒi seviyesi M,N iĲaretinin
altĘndaysa, aracĘ profesyonel bir serviste
kontrol ettiriniz. DaKa detaylĘ bilgi için
HYUNDA, bayisi/yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz.
YalnĘzca belirtilen ,MT sistemi aktüatör
KidroliĒi kullanĘnĘz. ŕÖnerilen yaĒlar veya
kapasitelerŖ bölümüne bakĘn.) Asla farklĘ
türde Kidrolikleri karĘĲtĘrmayĘnĘz.

DÔKKAT
IMT sistemi aktüatör KidroliĒinin aracĘn
boyalĘ kĘsĘmlarĘna temas etmemesine
dikkat ediniz. Yüzey boyasĘnĘn bozulmasĘna neden olur.
Uzun bir süre açĘk Kavaya maruz kalmĘĲ
olan IMT sistemi aktüatör KidroliĒinin
kalitesi bozulmuĲ olabileceĒi için asla
kullanmayĘnĘz. Uygun bir Ĳekilde imKa
edilmelidir.
YanlĘĲ türde bir Kidrolik doldurmayĘnĘz.
IMT aktüatör sistemine damlayacak
birkaç damla motor yaĒĘ veya benzeri
madeni yaĒ IMT aktüatör parçalarĘna
zarar verebilir.

NOT
IMT sistemi aktüatör KidroliĒi kaybĘ
IMT sistemi aktüatörüne sĘk sĘk Kidrolik
ilave edilmesi gerekiyorsa sistemi profesyonel bir serviste kontrol ettiriniz.
HYU1DAI yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ
öneririz.
NOT
IMT sistemi aktüatörü KidroliĒi kaybĘ.
IMT sistemi aktüatörüne sĘk sĘk Kidrolik
ilave edilmesi gerekiyorsa sistemi profesyonel bir serviste kontrol ettiriniz.
Gözlerinize temas etmemesine dikkat
ediniz.
IMT sistemi aktüratörü KidroliĒi kazara
gözlerinize temas edecek olursa gözlerinizi derKal bol musluk suyu ile yĘkayĘnĘz.
Gözlerinizi en kĘsa zamanda bir doktora
muayene ettiriniz.
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<IKAMA SU<U

EL )RENÔ

Cam yĘkama suyu seviyesinin
kontrolü

El freninin kontrol edilmesi

OGB054006
OBC3090017

Cam yĘkama suyu deposundaki seviyeyi
kontrol ediniz, gerekiyorsa uygun seviyeye getiriniz.
Özel cam yĘkama suyu mevcut deĒilse,
musluk suyu da kullanĘlabilir.
Ancak, soĒuk Kavalarda donmaya karĲĘ
korumak için antifriz özellikli cam yĘkama
suyu karĘĲĘmĘnĘ kullanĘnĘz.

UYARI
Ciddi bir yaralanma veya ölüm riskini
önlemek için yĘkama suyunu kullanĘrken
aĲaĒĘdaki güvenlik uyarĘlarĘnĘ takip
ediniz
ś Motorda kullanĘlan soĒutucuyu veya
antifrizi cam yĘkama suyu deposuna
koymayĘnĘz. Antifrizli su ön cama püskürtüldüĒünde görüĲü aĲĘrĘ derecede
engeller ve aracĘn kontrolünün kaybedilmesi ile bir kazaya ve boyalĘ yüzeylerin veya döĲemenin bozulmasĘna
neden olabilir.
ś Bujileri ya da ateĲlemeyi yĘkama suyu
ya da yĘkama suyu deposu ile temas
ettirmeyiniz. YĘkama suyu alkol içerebilir ve yanĘcĘ olabilir.
ś YĘkama suyunu içmeyiniz ve ciltle
temasĘndan kaçĘnĘnĘz. Cam yĘkama
suyu insan ve Kayvanlar için zeKirlidir.
ś YĘkama suyunu çocuklardan ve Kayvanlardan uzak tutunuz.
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El frenini indirilmiĲ konumdan sonuna
kadar çekilmiĲ konuma çekerken ŕtĘkŖ
seslerini sayarak el freninin kursunu kontrol ediniz.
Tek baĲĘna el freni de oldukça dik bir
yokuĲta aracĘ güvenle tutabilmelidir. El
freninin kursu belirtilmiĲ olandan kĘsa
veya uzunsa, HYUNDA, yetkili servisinde
sistemin gözden geçirilmesini öneririz.
Strok (kurs) 20 kgŔlĘk (196 1) bir kuvvet
uygulamasĘnda 5-7 ŕtĘkŖ.
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+AVA )ÔLTRESÔ
Filtre deĒiĲimi

OBC3090019
OBC3090018

Hava filtresi, basĘnçlĘ Kava kullanĘlarak
kontrol edilmek üzere temizlenebilir.
Filtreyi yĘkamaya ya da çalkalamaya
kalkĘĲmayĘnĘz. =ira su filtreye zarar verir.
KirlenmiĲ ise, Kava temizleme filtresi
mutlaka deĒiĲtirilmelidir.
OBC3090020

1. Hava filtresi kapaĒĘnĘn tutturma klipslerini gevĲetip kapaĒĘ açĘnĘz.
2. Hava filtresinin iç tarafĘnĘ siliniz.
3. Hava filtresini deĒiĲtiriniz.
4. Kapak tutturma klipsleri ile kapaĒĘ
kilitleyiniz.
5. KapaĒĘn sĘkĘca takĘlmĘĲ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
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NOT
ś Hava temizleyici filtresi sökülmüĲ
vaziyette aracĘ kullanmayĘnĘz. Bu
motorun aĲĘrĘ derecede aĲĘnmasĘna
sebep olur.
ś Hava filtresini çĘkardĘĒĘnĘz zaman toz
veya kirin Kava giriĲine girmemesine
dikkat ediniz. Aksi Kalde filtre Kasar
görebilir.
ś HYU1DAI orijinal parçalarĘnĘ veya
aracĘnĘz için uygun olduĒu belirtilen
eĲdeĒer olanlarĘnĘ kullanĘnĘz. Orijinal
olmayan parçalarĘn kullanĘlmasĘ Kava
akĘĲ sensörünü bozabilir.

9-30

09
3OLEN )ÔLTRESÔ
Filtre kontrolü
Polen filtresi Araç BakĘm ProgramĘna göre
deĒiĲtirilmelidir. Araç, Kava kirliliĒi yüksek olan kentlerde veya tozlu yollarda
uzun süre kullanĘlacak olursa, daKa sĘk
kontrol edilmeli ve filtreler daKa erken
deĒiĲtirilmelidir. Kendiniz polen filtresini
deĒiĲtirirken, aĲaĒĘdaki yöntemi uygulayĘn ve diĒer parçalara zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Filtreyi, BakĘm ProgramĘna göre deĒiĲtiriniz.

Filtre deĒiĲimi

OBC3090023

3. KapaĒĘn saĒ tarafĘndaki kilidi basĘlĘ
tutunuz.
4. KapaĒĘ dĘĲarĘ çĘkartĘnĘz.
5. Polen filtresini deĒiĲtiriniz.
6. Takma iĲlemi, sökme iĲleminin ters
sĘrasĘ ile yapĘlĘr.

NOT

OBC3N050025

1. Torpido gözünü açĘnĘz.

ODH073012

Yeni polen filtresini doĒru yönde ve
ok sembolü () aĲaĒĘya bakacak Ĳekilde
takĘnĘz aksi takdirde ses çĘkarabilir ve
filtre verimliliĒini azaltabilir.
OBC3N090012

2. Torpido gözünün Ker iki tarafĘndan
yukarĘdaki gibi itiniz. Bu durumda torpido gözü durdurucu pimleri yerinden
gevĲer ve torpido gözü Kavada asĘlĘ
kalĘr.
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SÔLECEK LASTÔKLERÔ
Silecek lastikleri kontrolü

Silecek lastiĒinin deĒiĲtirilmesi

Ön camĘn veya silecek lastiklerinin yabancĘ maddelerle kirlenmesi cam sileceklerinin performansĘnĘ etkiler.
Genel kirlenme kaynaklarĘ böcekler,
aĒaçlardan damlayan öz sularĘ ve bazĘ
araç yĘkayĘcĘlarĘnĘn kullandĘklarĘ sĘcak
cilalardĘr. Lastikler iyi temizlemiyorsa,
Kem camĘ ve Kem de silecek lastiklerini
iyi bir temizleyici veya yumuĲak bir
deterjanla temizleyiniz ve temiz su ile
durulayĘnĘz.

Silecekler ön camĘ gerektiĒi Ĳekilde silmiyorsa, lastikleri aĲĘnmĘĲ veya çatlamĘĲ
olabilir ve deĒiĲtirilmeleri gerekir.

NOT
Silecek lastiklerine kollarĘna ve diĒer
bileĲenlere zarar gelmemesi için aĲaĒĘdakileri yapmayĘnĘz
ś Benzin kerosen (gazyaĒĘ) boya tineri
veya benzer solvent ve güçlü temizlik
deterjanlarĘ silecekler üzerinde veya
yakĘnĘnda kullanmak.
ś Silecekleri elle Kareket ettirmeye
çalĘĲtĘrmak.
ś Orijinal olmayan silecek lastiklerini
kullanmak.

i

Bilgilendirme
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DÔKKAT
ś Kaputa veya silecek kollarĘna zarar
gelmesini engellemek için silecek
kollarĘ yalnĘzca tam silmiĲ konumdayken kaldĘrĘlmalĘdĘr.
ś SürüĲ öncesi daima silecek kollarĘnĘ
ön cama doĒru yatĘrĘnĘz.

09
n cam silecek lastikleri

Arka cam silecek lastiĒi
Yarsa

OBR2089019BR
OLMB073023

1. Silecek kolunu kaldĘrĘnĘz ve silecek
lastik grubunu 1) çeviriniz.
2. Silecek lastik grubunu dĘĲarĘ çekiniz.

OBR2089020BR

1. Silecek kolunu kaldĘrĘnĘz.
2. Her iki silecek lastiĒi klipsini de 1)
basĘlĘ tutarak lastiĒi silecek kolundan
çĘkarĘn.
3. Yeni lastik takĘmĘnĘ takĘnĘz.
4. Silecek kolunu ön cama geri çeviriniz.

OLMB073024

3. Yeni silecek lastiĒi takĘmĘnĘ, ŕtĘkŖ sesi
ile yerine oturana kadar, ortasĘndan
silecek kolundaki yuvaya sokarak
monte ediniz.
4. Silecek lastiĒi takĘmĘnĘn sĘkĘca monte
edilmiĲ olduĒunu anlamak için Kafifçe
çekiniz.
Silecek kollarĘna veya diĒer parçalara
zarar vermemek için, silecek lastiklerini
HYUNDA, yetkili servisinde deĒiĲtirmenizi
öneririz.
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AKÜ
UYARI
Akünün yakĘnĘnda çalĘĲĘrken veya aküyü
kullanĘrken sizin ve etrafĘnĘzdakilerin
CÔDDÔ YARALA1MASI1I veya ÖLÜMÜ1Ü
önlemek için daima aĲaĒĘdaki uyarĘlarĘ
dikkate alĘnĘz
Bir akü ile çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki
talimatĘ dikkatlice okuyunuz ve
izleyiniz.
Asit sĘçramalarĘna karĲĘ gözleri
korumak için tasarlanmĘĲ göz
koruyucu kullanĘnĘz.
Her türlü alev kĘvĘlcĘm veya
sigara malzemesini aküden
uzak tutunuz.
Akü Kücrelerinde yüksek derede yanĘcĘ bir gaz olan Kidrojen
mevcuttur ve ateĲlendiĒi zaman
patlayabilir.
Aküler yüksek derecede aĲĘndĘrĘcĘ özelliĒi olan sülfürik asit içerirler. Asidin gözlerinize cildinize veya giysilerinize temas
etmesine izin vermeyiniz.
EĒer gözlerinize asit gelirse gözlerinizi
en az 15 dakika temiz suyla yĘkayĘnĘz ve
derKal tĘbbi yardĘm alĘnĘz. EĒer asit cildinize temas ederse bölgeyi tamamen
yĘkayĘnĘz. Bir acĘ veya yanma Kissederseniz derKal tĘbbi yardĘm isteyiniz.
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ś Plastik muKafazalĘ bir aküyü kaldĘrĘrken muKafazanĘn üzerine aĲĘrĘ baskĘ
uygularsanĘz akü asidi kaçaĒĘ meydana gelebilir. Bir akü kaldĘrĘcĘ ile veya
çapraz köĲelerden el ile kaldĘrĘnĘz.
ś Akünüz donmuĲ ise aracĘ takviye ile
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz.
ś AracĘn akü kablolarĘ aküye baĒlandĘĒĘ
zaman ASLA aküyü tekrar Ĳarj etmeye
kalkĘĲmayĘnĘz.
ś Elektrikli ateĲleme sistemi yüksek
voltaj ile çalĘĲĘr. Motor çalĘĲĘrken veya
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
O1 durumunda iken sistemdeki bu
parçalara ASLA dokunmayĘnĘz.
ś śTakviye kablolarĘnĘn uçlarĘnĘn birbiri
ile temas etmesine izin vermeyiniz. Bu
kĘvĘlcĘm çĘkmasĘna neden olabilir.
ś Takviye ile çalĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman akü
donmuĲsa veya elektrolit seviyesi
düĲükse çatlayabilir veya patlayabilir.
ś Art arda gelen keskin virajlar nedeniyle sĘzan (örn. devrelerde) akü elektroliti güvenlik sorununa neden olabilir. Çok keskin virajlĘ yollarda art arda
sürüĲten kaçĘnĘnĘz.

NOT
Ôzin verilmeyen elektronik ciKazlarĘ aküye baĒlarsanĘz akü boĲalabilir.
RuKsatsĘz elektrikli ciKazlarĘ asla kullanmayĘnĘz.

09
En iyi akü bakĘmĘ için

i

Bilgilendirme

- ÜST ve ALT ile iĲaretlenmiĲ
piller için

OBC3090024

ś Akünün saĒlam bir Ĳekilde baĒlĘ olduĒunu belli aralĘklar ile kontrol ediniz.
ś Akünün üstünü temiz ve kuru tutunuz.
ś Terminaller ve baĒlantĘlar temiz, sĘkĘ ve
petrol jeli veya terminal gresi ile kaplanmĘĲ olarak tutulmalĘdĘr.
ś Aküden sĘçrayabilecek akü suyunu derKal su ve karbonat eriyiĒi ile yĘkayĘnĘz.
ś Araç uzun bir süre kullanĘlmayacaksa,
akü kutup baĒlantĘlarĘnĘ ayĘrĘnĘz.

OHYK077011
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³/2:(5 $/70,1 ´YH³833(5 h67
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JLGHULOPLú  VX HNOH\LQL] $VOD VOIULN
DVLW YH\D EDúND HOHNWUROLW HNOHPH\LQL] 
%DNÕPVÕ]YH$*0DNOHUKDULo
'DPÕWÕOPÕú \D GD GHPLQHUDOL]H  VX\X
DNQQ \]H\LQH YH\D GL÷HU \DNÕQGDNL
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L\LFH NDSDWÕQÕ] $QFDN GDKD L\L DN
EDNÕPÕ LoLQ +<81'$, \HWNLOL VHUYLVLQH
EDúYXUPDQÕ]Õ|QHULUL]
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Akü kapasitesi etiketi

UYARI

 Örnek

OBC3090062

K Araçtaki gerçek akü etiketi Ĳekildekinden farklĘ olabilir.
1. AGM50L-D,N: HYUNDA, akü model
ismi
2. 12V: Nominal voltaj
3. 50AK 20HR): Nominal kapasite
Amper saat)
4. RC 80: Nominal yedek kapasite dakika
olarak)
5. CCA 560A: SAE/EN e göre amper
cinsinden soĒuk test akĘmĘ

Akünün Ĳarj edilmesi
AracĘnĘzda bakĘm gerektirmeyen, kalsiyum bazlĘ bir akü vardĘr.
ś Akü kĘsa zamanda boĲalacak olursa
örneĒin, araç kullanĘlmazken farlarĘn
veya iç lambalarĘn açĘk kalmasĘna baĒlĘ
olarak), 10 saat süreyle yavaĲ Ĳarj ile
Ĳarj ediniz.
ś AracĘn kullanĘlmasĘ sĘrasĘndaki yüksek
akĘm çekiĲine baĒlĘ olarak akü zaman
içinde boĲalĘyorsa, 2 saat süre ile 20-30
Amperde KĘzlĘ Ĳarj uygulayĘnĘz.
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Aküyü Ĳarj ederken aĲaĒĘdaki Kususlara
dikkat ediniz
ś BakĘm iĲlemine veya akü ĲarjĘna
baĲlamadan önce bütün aksesuarlarĘ
kapatĘnĘz ve motoru durdurunuz.
ś Akünün yakĘnĘna yanan sigara çakmak
veya alev kaynaklarĘ ile yaklaĲĘlmasĘna
izin vermeyiniz.
ś ìarj sĘrasĘnda aküyü kontrol ederken
koruyucu gözlük kullanĘnĘz.
ś Akü araçtan çĘkartĘlmalĘ ve iyi KavalandĘrĘlan bir yere yerleĲtirilmelidir.
ś ìarj sĘrasĘnda aküyü gözlemleyiniz
ve Kücrelerden birinden aĲĘrĘ buKar
çĘkmaya (kaynamaya) baĲlarsa veya
Kücrelerde bulunan akü suyunun
sĘcaklĘĒĘ 49rCŔyi aĲacak olursa Ĳarj
akĘmĘnĘ düĲürünüz.
ś Akü sokulurken önce eksi akü
kablosu sökülmeli ve takarken en son
baĒlanmalĘdĘr.
ś Akü Ĳarj baĒlantĘlarĘnĘ aĲaĒĘdaki sĘra
ile sökünüz.
1. ìarj ciKazĘnĘn AçmaKapama ana
svicini kapatĘnĘz.
2. Akünün eksi (-) kutbuna baĒlĘ olan
eksi baĒlantĘ maĲasĘnĘ çĘkarĘnĘz.
3. Akünün artĘ () kutbuna baĒlĘ olan
artĘ baĒlantĘ maĲasĘnĘ çĘkarĘnĘz.

09
NOT
AGM akü (varsa)
ś Absorbent Glass Matt (AGM) (emici
bor silikat KasĘr) aküleri bakĘm
gerektirmez AGM akünün HYU1DAI
yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz. AGM aküsünü
Ĳarj etmek için sadece özellikle AGM
aküleri için geliĲtirilmiĲ olan tam
otomatik Ĳarj ciKazĘ kullanĘnĘz.
ś AGM aküsünü deĒiĲtirirken deĒiĲim
için kullanacaĒĘnĘz parçalarĘ HYU1DAI
yetkili servisinden temin etmenizi
öneririz.
ś Akünün üzerindeki kapaĒĘ açmayĘn
veya çĘkarmayĘn. Bu durum ciddi
yaralanma meydana getirebilen iç
elektrolit kaçaĒĘna neden olabilir.

TakYiyeyle ÇalĘĲtĘrma
Ôyi bir akü üzerinden takviye ile çalĘĲtĘrdĘktan sonra, motoru kapatmadan önce
aracĘ en az 30 dakika sürünüz ya da en az
60 dakika rölantide çalĘĲtĘrĘnĘz. Akü yeterli
bir Ĳekilde yeniden Ĳarj olmadan motoru
kapatĘrsanĘz, araç yeniden çalĘĲmayabilir.
Takviyeyle çalĘĲtĘrma prosedürleri ile ilgili
daKa fazla bilgi için 8. bölümde bulunan
Takviyeyle ÇalĘĲtĘrma kĘsmĘna bakĘnĘz.
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SĘfĘrlamalar
Akü boĲaldĘĒĘnda veya kutup baĲlarĘ
söküldüĒünde aĲaĒĘdaki sĘfĘrlama iĲlemleri yapĘlmalĘdĘr.
ś Otomatik açĘlan/kapanan cam
Bkz. Bölüm 5)
ś Yol bilgisayarĘ Bkz. Bölüm 4)
ś Klima kontrol sistemi
Bkz. Bölüm 5)
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LASTÔKLER VE -ANTLAR
UYARI
HasarlĘ veya deforme olmuĲ lastik kullanĘmĘnda aracĘn kontrolünü kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz. ÖLÜM
veya CÔDDÔ YARALA1MA RÔSKÔ1Ô azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AylĘk olarak lastiklerinizin basĘncĘnĘ olasĘ aĲĘnmalarĘ ve zedelenmeleri
kontrol ediniz.
ś AracĘnĘz için önerilen soĒuk lastik
basĘncĘ bu kĘlavuzda ve sürücü tarafĘndaki yan orta sütundaki etikette
bulunmaktadĘr. Lastik basĘncĘnĘ ölçmek için bir lastik basĘnç sayacĘ kullanĘn. HavasĘ düĲük veya fazla ĲiĲirilmiĲ
lastikler araç Kakimiyetinin kaybolmasĘna neden olabilir.
ś AracĘnĘzĘn lastiklerinin basĘncĘnĘ Ker
ölçüĲünüzde yedek lastiĒin (varsa) de
basĘncĘnĘ ölçünüz.
ś EskimiĲ düzensiz Ĳekilde aĲĘnmĘĲ
veya zedelenmiĲ olan lastikleri kullanmayĘnĘz. AĲĘnmĘĲ lastikler fren etkinliĒinin kaybolmasĘna direksiyon veya
yol tutuĲunun zayĘflamasĘna yol açar.
ś Lastikleri deĒiĲtirirken DAÔMA araç ile
verilen orijinal lastik ebatlarĘndaki lastikler kullanĘlmalĘdĘr. Önerilen ebatlarĘn dĘĲĘnda lastik veya jant kullanĘmĘ araç Kakimiyetiyle ilgili sorunlara
araç Kakimiyetinin kaybolmasĘna ve
aracĘnĘzĘn Kilitlenmeyen Fren Sistemi
(ABS) üzerinde negatif bir etkiye
neden olabilir ve bunlar da ciddi bir
kazayla sonuçlanabilir.
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Lastik bakĘmĘ
Ôyi bir bakĘm, güvenlik ve azami yakĘt
tasarrufu için, daima önerilen lastik
basĘnçlarĘnĘ uygulamalĘ, yük sĘnĘrlarĘnĘ
aĲmamalĘ ve aracĘnĘz için önerilen aĒĘrlĘk
daĒĘlĘmĘna dikkat etmelisiniz.

OBC3010021

Tüm deĒerler boyutlar ve basĘnçlar)
sürücü tarafĘ sol sütundaki etikette
görülebilir.

09
Önerilen soĒuk lastik KavasĘ
basĘnçlarĘ
Bütün lastik basĘnçlarĘ yedek lastik de
daKil) lastikler soĒukken ölçülmelidir.
ŕSoĒuk lastikŖ ifadesi, aracĘn en az üç
saattir kullanĘlmadĘĒĘ veya 1,6 km den
daKa az kullanĘlmĘĲ olduĒu durumu
belirtmektedir.
,sĘnmĘĲ lastik basĘnçlarĘ normal olarak
önerilen soĒuk lastik basĘnçlarĘndan 28
ila 41 KPa 4 ila 6 psi) fazladĘr. SĘcak
lastiklerde basĘncĘ ayarlamak için Kava
boĲaltmayĘnĘz, aksi Kalde basĘnç çok
düĲük olur. Önerilen lastik basĘnçlarĘ
için Bölüm 2Ŕdeki ŕLastikler ve -antlarŖ
konusuna bakĘnĘz.

UYARI
En raKat sürüĲ için araç Kakimiyeti ve
en az lastik aĲĘnmasĘ için önerilen lastik
basĘnçlarĘ uygulanmalĘdĘr.
AĲĘrĘ veya yetersiz ĲiĲirilme lastik ömrünü
kĘsaltĘr araç kullanmayĘ olumsuz olarak
etkiler ve bir kazaya sebebiyet verecek
Ĳekilde araç Kakimiyetini kaybettirecek
ani lastik patlamalarĘna neden olabilir.
AĲĘrĘ inik lastikler Ĳiddetli ĘsĘ oluĲumuna
neden olup lastik patlamasĘna lastik
elyafĘnĘn ayrĘlmasĘna veya diĒer lastik
KasarlarĘna yol açabilirler bunun
sonucu olarak da araç Kakimiyetinin
kaybedilmesine baĒlĘ kazalar oluĲabilir.
Bu risk sĘcak Kavalarda veya yüksek
KĘzla uzun mesafeler giderken daKa
yüksektir.

NOT
ś Ônik lastikler aĲĘrĘ aĲĘnmaya ve yakĘt
tüketiminin artmasĘna da neden olur.
-antlarda deformasyon olasĘlĘĒĘ da
vardĘr. Lastik basĘnçlarĘnĘn gereken
düzeylerde olmasĘna dikkat ediniz. Bir
lastiĒin sĘk sĘk ĲiĲirilmesi gerekiyorsa
sistemi HYU1DAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.
ś AĲĘrĘ ĲiĲirilmiĲ lastikler sert bir sürüĲe
lastik tabanĘnĘn ortasĘnda aĲĘnmaya ve
yoldaki teKlikelere baĒlĘ KasarlarĘna
olasĘlĘĒĘna neden olurlar.

Lastik basĘncĘnĘn ölçülmesi
Lastiklerinizi ve yedek lastiĒinizi en az
ayda bir kere veya daKa sĘk kontrol ediniz.

Kontrol»n yapĘlmasĘ
Lastik basĘncĘnĘ ölçmek için kaliteli bir lastik basĘncĘ ölçüm aleti kullanĘn. Lastiklere
bakarak onlarĘn uygun basĘnçta olduklarĘnĘ anlayamazsĘnĘz. Radyal lastikler inik
bile olsalar, iyi ĲiĲirilmiĲ gibi görünürler.
Lastik supabĘndaki supap kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
BasĘncĘ ölçmek için ölçü aletini sĘkĘca
supaba bastĘrĘnĘz. SoĒuk durumdaki lastiĒin basĘncĘ lastik üzerindeki ve yükleme
etiketindeki önerilen basĘnca uyuyorsa,
baĲka bir ayar yapmaya gerek yoktur.
BasĘnç düĲükse, önerilen düzeye gelene kadar ĲiĲiriniz. Lastik supap yuvalarĘna supap kapaklarĘnĘ yerleĲtirdiĒinizden
emin olunuz. Supap kapaĒĘ olmadan, kir
veya nem supap deliĒine girebilir ve Kava
kaçaĒĘna neden olur. Supap kapaĒĘ yoksa,
en kĘsa zamanda yenisini temin ediniz.
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Lastik aĲĘrĘ ĲiĲecek olursa, lastik supabĘnĘn
ortasĘndaki iĒneye basarak basĘncĘ
düĲürünüz. Ölçü aleti ile lastik basĘncĘnĘ
tekrar ölçünüz. Lastik supap yuvalarĘna
supap kapaklarĘnĘ yerleĲtirdiĒinizden
emin olunuz. Supap kapaĒĘ olmadan, kir
veya nem supap deliĒine girebilir ve Kava
kaçaĒĘna neden olur. Supap kapaĒĘ yoksa,
en kĘsa zamanda yenisini temin ediniz.

 Yedek lastik olmadan

Lastik rotasyonu
Lastik sĘrtlarĘnĘn aĲĘnmasĘnĘ dengelemek
için Ker 15,000 kmŔde bir veya düzensiz
aĲĘnma devam ediyorsa daKa sĘk, lastiklerin yerlerinin deĒiĲtirilmesi önerilir.
Lastiklerin yerlerini deĒiĲtirirken balanslarĘnĘ da kontrol ediniz.
Lastiklerin yerlerinin deĒiĲtirilmesi sĘrasĘnda düzensiz aĲĘnmalarĘ ve zedelenmeleri kontrol ediniz. Anormal aĲĘnma genellikle KatalĘ lastik basĘnçlarĘndan, yanlĘĲ
tekerlek rot) ayarlarĘndan, balansĘ bozuk
jantlardan, sert fren yapmaktan ve keskin viraj almaktan kaynaklanĘr. Lastiklerin
sĘrtĘnda veya yanaklarĘnda balon veya
tümsekler olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Bu sözü edilenlerden KerKangi birinin mevcut olduĒunu görürseniz lastiĒi
deĒiĲtiriniz. Doku veya elyaf görülüyorsa
da lastiĒi deĒiĲtiriniz. Lastiklerin yerlerini deĒiĲtirdikten sonra ön ve arka lastiklerin basĘnçlarĘnĘ doĒru deĒerlerine
getirmeyi ve bijon somunlarĘnĘn sĘkĘlĘĒĘnĘ
kontrol etmeyi unutmayĘnĘz Uygun tork
11a13kgf.m).
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CBGQ0707

 Yönlü lastikler (varsa)

CBGQ0707A

Lastiklerin yerlerinin Ker deĒiĲtiriliĲinde
fren disk ve balatalarĘnda aĲĘnma olup
olmadĘĒĘ kontrol edilmelidir.
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Bilgilendirme
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Lastik deĒiĲtirme
SĘrt aĲĘnmasĘ göstergesi

UYARI
ś Küçük yedek lastik lastik rotasyonunda dikkate alĘnmaz.
ś Çapraz katlĘ lastikler ile radyal katlĘ
lastikleri aynĘ anda kesinlikle kullanmayĘnĘz. Bu  araç Kakimiyetinin kaybolmasĘna neden olacak ve kazayla
sonuçlanabilecek araç Kakimiyetiyle
ilgili sorunlar meydana getirir.

Tekerlek rot ve lastik balans
ayarĘ

OLMB073027

Lastik düzgün olarak aĲĘnmĘĲsa, sĘrtta
kesiksiz bir Ĳerit Kalinde sĘrt aĲĘnma
göstergesi görülür. Bu, lastikte kalan sĘrtĘn
kalĘnlĘĒĘnĘn 1,6 mmŔden daKa az olduĒunu
gösterir. Bu durumda lastiĒi deĒiĲtiriniz.
LastiĒi deĒiĲtirmek için bu Ĳeridin tüm
sĘrtta görülmesini beklemeyiniz.

Lastiklerinize en uzun ömrü ve en iyi
genel performansĘ saĒlamak için aracĘnĘzĘn tekerlekleri fabrikada Kassas olarak
ayarlanmĘĲ ve balans ayarlarĘ yapĘlmĘĲtĘr.
ÇoĒunlukla, tekerleklerinizin tekrar ayarlanmasĘna gerek yoktur. Ancak, olaĒan
dĘĲĘ bir lastik aĲĘnmasĘ görürseniz veya
aracĘnĘz bir tarafa çekiyorsa, ayarlarĘn
yenilenmesi gerekebilir.
Düz bir yolda giderken aracĘnĘzĘn titreĲtiĒini Kissederseniz, balans ayarlarĘnĘzĘn
yeniden yapĘlmasĘ gerekiyor olabilir.

NOT
DoĒru olmayan tekerlek balansĘ aracĘnĘzĘn alüminyum jantlarĘna zarar verebilir.
Lastik baĲĘna düĲen aĒĘrlĘk ve KĘz standartlarĘna dikkat ediniz.
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UYARI
ÖLÜM veya CÔDDÔ YARALA1MA riskini
azaltmak için
ś EskimiĲ düzensiz Ĳekilde aĲĘnmĘĲ veya
zedelenmiĲ olan lastikleri kullanmayĘnĘz. AĲĘnmĘĲ lastikler fren etkinliĒinin
kaybolmasĘna direksiyon ve yol tutuĲunun zayĘflamasĘna yol açar.
ś Lastikleri deĒiĲtirirken DAÔMA araç ile
verilen orijinal lastik ebatlarĘndaki lastikler kullanĘlmalĘdĘr. Önerilen ebatlarĘn dĘĲĘnda lastik veya jant kullanĘmĘ araç Kakimiyetiyle ilgili sorunlara
araç Kakimiyetinin kaybolmasĘna ve
aracĘnĘzĘn Kilitlenmeyen Fren Sistemi
(ABS) üzerinde negatif bir etkiye
neden olabilir ve bunlar da ciddi bir
kazayla sonuçlanabilir.
ś Lastiklerin (jantlarĘn) deĒiĲiminde iki
ön lastiĒi ya da arka iki lastiĒi çift
olarak deĒiĲtirmeniz tavsiye edilir.
Sadece tek tekerliĒi deĒiĲtirmek aracĘn yön Kakimiyetine ciddi etkileri olabilir.
ś Lastikler kullanĘlmamĘĲ olsalar bile
zamanla niteliklerini kaybederler. SĘrt
durumuna bakĘlmaksĘzĘn lastiklerin
altĘ (6) yĘllĘk normal kullanĘm süreleri
sonunda deĒiĲtirilmeleri gerekir.
ś SĘcak Kavalara veya aĒĘr yük taĲĘmaya
baĒlĘ olarak lastiklerin ĘsĘnmasĘ
yaĲlanma sürecini KĘzlandĘrabilir. Bu
uyarĘya dikkat edilmemesi Kalinde
ani lastik patlamalarĘ görülebilir ve
bunun sonucunda araç Kakimiyeti
kaybedileceĒi için bir kaza meydana
gelebilir.
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K»ç»k yeGek lastik GeĒiĲimi
Yarsa
Küçük yedek lastik, normal boydaki yedek
lastiklere göre daKa kĘsa bir sĘrt ömrüne
saKiptir. Lastik üzerinde sĘrt aĲĘnma
göstergesi çubuklarĘnĘ gördüĒünüzde,
deĒiĲtiriniz. Küçük yedek lastik, yeni
aracĘnĘzĘn lastikleri ile aynĘ ölçülere ve
aynĘ sĘrt desenine saKiptir ve aynĘ küçük
yedek lastik jantĘna takĘlmalĘdĘr. Küçük
yedek lastik, normal ölçülere saKip bir
janta takĘlmak üzere üretilmemiĲtir ve
küçük yedek lastik jantĘna da normal
boyutlu bir lastik takĘlamaz.

UYARI
Kazayla sonuçlanabilecek yedek lastik
arĘzalarĘndan sakĘnmak için mümkün
olan en kĘsa sürede orijinal lastik
onarĘlmalĘ veya deĒiĲtirilmelidir. Küçük
yedek lastik sadece acil durumlarda
kullanĘm içindir. Küçük yedek lastik
kullanĘlĘrken aracĘnĘzĘ 80 kmsa. KĘzĘn
üzerinde kullanmayĘnĘz.
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-ant deĒiĲtirme

1
5,6

HerKangi bir nedenle metal jantlarĘ deĒiĲtirirken, çap, iz geniĲliĒi ve yanak çĘkĘntĘsĘ
olarak orijinalleri ile aynĘ olmasĘna dikkat
ediniz.

Lastik yol tutuĲu
AĲĘnmĘĲ, uygun basĘnçta ĲiĲirilmemiĲ
veya kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin
yol tutuĲu azalabilir. DiĲ aĲĘnma göstergeleri ortaya çĘktĘĒĘ zaman lastiklerin
deĒiĲtirilmeleri gerekir. Araç Kakimiyetini
kaybetme olasĘlĘĒĘ olduĒu için, yaĒmurlu,
karlĘ veya buzlu yollarda KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz.

Lastik bakĘmĘ
DoĒru lastik basĘnçlarĘnĘn yanĘ sĘra doĒru
tekerlek rot) ayarlarĘ da lastik aĲĘnmasĘnĘn azaltĘlmasĘna yardĘmcĘ olur. Bir lastiĒinizin düzensiz olarak aĲĘnmĘĲ olduĒunu
görürseniz, tekerlek rot) ayarlarĘnĘ servisinize kontrol ettiriniz.
Yeni lastik taktĘĒĘnĘz zaman balans ayarlarĘnĘ yaptĘrmayĘ unutmayĘnĘz. Bu, aracĘnĘzĘn sürüĲ konforunu ve lastik ömrünü
artĘrĘr. AyrĘca, lastik janttan çĘkartĘlacak
olursa balans ayarlarĘnĘn tekrar yapĘlmasĘ
gerekir.

Lastik yanaĒĘndaki etiketler
Buradaki bilgiler lastiĒin ana özelliklerini
belirtir ve güvenlik standardĘ sertifikasĘ için
lastik kimlik numarasĘnĘ T,N) da gösterir.
T,N numarasĘ, bir iade durumunda lastiĒi
belirlemek amacĘyla kullanĘlabilir.

7
4
2

3

1
OLMB073028

 Üretici Yeya marka aGĘ
Üretici veya Marka adĘnĘ gösterir.

 /astik boyutu tanĘmlamasĘ
LastiĒin yanaĒĘnda lastik ölçüleri belirtilmiĲtir. AracĘnĘza yeni lastik alacaĒĘnĘz
zaman bu bilgilere iKtiyacĘnĘz vardĘr.
Lastik ölçü numarasĘndaki Karflerin ve
rakamlarĘn ne anlama geldiĒi aĲaĒĘda
anlatĘlmĘĲtĘr.
Örnek tekerlek boyutu tanĘtĘmĘ:
Bu numaralar yalnĘz örnek olmalarĘ amacĘyla verilmiĲtir, aracĘnĘza baĒlĘ olarak,
sizin aracĘnĘzĘn lastik ölçüleri farklĘ olabilir.)
18565R15 88 H
185 - Milimetre cinsinden lastik iz geniĲliĒi.
65 - Yanak kalĘnlĘk oranĘ. Lastik iz geniĲliĒinin bir yüzdesi olarak kesit yüksekliĒidir.
R - LastiĒin yapĘ kodu Radyal).
15 - Ônç cinsinden jant çapĘ.
88 - Yük endeksi lastiĒin taĲĘyabileceĒi
azami yük ile ilgili sayĘsal bir kod.
H - HĘz DeĒeri Sembolü. DaKa fazla bilgi
için bu bölümde KĘz deĒerleri çizelgesine bakĘnĘz.
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-DQWER\XWXWDQÕPODPDVÕ
DeĒiĲtirmeniz gerektiĒinde size yardĘmcĘ
olacak önemli bilgiler, tekerlekler üzerinde yazĘlĘdĘr. -ant ölçü numarasĘndaki
Karflerin ve rakamlarĘn ne anlama geldiĒi
aĲaĒĘda anlatĘlmĘĲtĘr.
Örnek jant boyutu tanĘtĘmĘ:
6.0- ; 15
6,0 - Ônç olarak jant eni.
- - -ant konturu tanĘmlamasĘ.
15 - Ônç cinsinden jant çapĘ.

/DVWLNKÕ]GH÷HUOHUL
AĲaĒĘdaki çizelge, kullanĘlmakta olan
binek araba lastikleri için çeĲitli farklĘ KĘz
deĒerlerini göstermektedir. HĘz deĒeri,
lastiĒin yanaĒĘnda yazĘlĘ olan lastik ölçüsü
tanĘmlamasĘnĘn bir bölümüdür. Bu sembol, lastiĒin azami güvenli sürüĲ KĘzĘnĘ
göstermektedir.
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HĘz DeĒeri
Sembolü

Azami HĘz

S

180 km/saat

T

190 km/saat

H

210 km/saat

V

240 km/saat

W

270 km/saat

Y

300 km/saat

 /astik ömr»n»n kontrol eGilmesi
T,N /astik TanĘtĘm NumarasĘ
Üretim tariKine baĒlĘ olarak, altĘ yĘldan
daKa uzun süre kullanĘlmĘĲ olan lastikler
yedek lastik daKil) yenileriyle deĒiĲtirilmelidir. Üretim tariKini lastiĒin yanaĒĘnda
DOT kodu olarak muKtemelen lastiĒin
iç tarafĘnda) görebilirsiniz. DOT kodu,
rakamlar ve Ôngilizce Karflerden oluĲan
bir karakterler dizisidir. DOT kodunun son
dört Kanesi karakterleri) üretim tariKini
gösterir.
DOT ;;;; ;;;; OOOO
DOT kodunun ilk kĘsmĘ fabrikanĘn kod
numarasĘ, lastik ölçüsü ve diĲ desenini
belirtir, son dört sayĘ ise üretim KaftasĘ ve
yĘlĘnĘ gösterir.
ÖrneĒin:
DOT ;;;; ;;;; 1521, lastiĒin 2021 yĘlĘnĘn
15. KaftasĘnda üretilmiĲ olduĒunu belirtir.

 /astik tabakalarĘnĘn
kompo]isyonu Ye mal]emesi
Lastik içindeki kauçuk kaplĘ doku tabakalarĘ veya katmanlarĘ sayĘsĘ. Üreticiler,
lastik içinde kullanĘlan, çelik, naylon, polyester ve benzeri malzemeleri de belirtmek zorundadĘr. ŕRŖ Karfi, radyal tabakalĘ
yapĘyĘ belirtir. ŕDŖ Karfi de çapraz veya
verev yapĘ anlamĘna gelir. ŕBŖ Karfi ise
kuĲaklĘ verev yapĘyĘ belirtir.
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 Ô]in Yerilen a]ami ĲiĲirme basĘncĘ
Bu numara, lastiĒe basĘlabilecek en fazla
miktardaki Kava basĘncĘnĘ gösterir. Ôzin
verilen azami ĲiĲirme basĘncĘnĘ aĲmayĘnĘz.
Önerilen ĲiĲirme basĘnçlarĘ için Lastik ve
Yük Bilgileri etiketine bakĘnĘz.

 A]ami y»k GeĒeri
Bu numara, lastiĒin taĲĘyabileceĒi azami
yükü kilogram ve pound olarak gösterir.
AracĘnĘzĘn lastiklerini deĒiĲtirirken, daima
orijinal lastiklerle aynĘ yük deĒerlerine
saKip lastikler kullanĘnĘz.

 StanGart lastik kalitesi sĘnĘIĘ
Kalite sĘnĘflarĘ yerine göre lastiĒin yan
tarafĘnda diĲ sĘrtĘ ile azami kesit geniĲliĒi
arasĘnda bulunabilir.
ÖrneĒin:
TREADWEAR 200 diĲ aĲĘnmasĘ)
TRACT,ON AA çekiĲ)
TEMPERATURE A sĘcaklĘk)

/DVWLNVÕUWÕGD\DQÕNOÕOÕ÷Õ
Lastik sĘrtĘ dayanĘklĘlĘk sĘnĘfĘ, özel bir resmi
test pistinde, kontrollü koĲullar altĘnda
test edilen lastiĒin dayanma deĒeri ile
ilgili göreceli bir deĒerdir. ÖrneĒin, 150
sĘnĘfĘ bir lastik resmi pistte, 100 sĘnĘfĘ bir
lastiĒe göre bir buçuk kat 1|) daKa fazla
dayanĘr.

Lastiklerin göreceli performanslarĘ,
kullanĘm koĲullarĘna baĒlĘdĘr ancak, sürüĲ
alĘĲkanlĘklarĘndaki farklĘlĘklara, uygulanan
servis iĲlemlerine, deĒiĲik yol özelliklerine
ve iklime baĒlĘ olarak normlardan önemli
ölçüde farklĘ da olabilirler.
Bu sĘnĘflandĘrmalar, binek aracĘ lastiklerinin yanaklarĘnda yazĘlĘdĘr. AracĘnĘzda
standart veya seçmeli olarak bulunan lastikler, sĘnĘflandĘrma açĘsĘndan farklĘ olabilirler.

dHNLú$$$% &
ÇekiĲ sĘnĘflarĘ, en yüksekten en düĲüĒüne
kadar, AA, A, B ve C dir. Bu sĘnĘflar resm,
özel asfalt veya beton test zeminlerinde,
kontrollü koĲullarda ölçülen, lastiklerin
Ęslak zeminde durma yeteneĒini gösterir.
C iĲaretli bir lastik zayĘf çekiĲ performansĘna saKiptir.

Bu lastik çekiĲ sĘnĘfĘ düz sürüĲ sĘrasĘnda
yapĘlan fren çekiĲ testlerinde belirlenir
KĘzlanma keskin viraj alma Ęslak zeminde kayma veya en üst çekiĲ karakteristikleri ile ilgili deĒildir.
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6ÕFDNOÕN$% &
SĘcaklĘk sĘnĘflarĘ A en yüksek), B ve CŔdir,
ve özel laboratuvar test tekerleklerinde,
kontrollü koĲullarda test edilen, lastiĒin
ĘsĘ üretmeye karĲĘ dayanĘklĘlĘĒĘnĘ ve ĘsĘyĘ
yayma yeteneĒini gösterir.
Maruz kalĘnan yüksek sĘcaklĘk, lastiĒin
malzemesinin bozulmasĘna ve ömrünün
kĘsalmasĘna neden olabilir ve aĲĘrĘ sĘcaklĘk
ani lastik patlamalarĘna da yol açabilir.
B ve A sĘnĘflarĘ, laboratuvar test tekerleklerinde ölçülen, yasal düzenlemelerin
gerektirdiĒi asgari deĒerlerden daKa yüksek performans düzeylerini gösterir.

UYARI
Lastik sĘcaklĘk sĘnĘfĘ doĒru olarak ĲiĲirilmiĲ ve aĲĘrĘ yüklenmemiĲ lastiklerde
belirlenir. AĲĘrĘ KĘz yetersiz ĲiĲirilmiĲ lastikler fazla ĲiĲirilmiĲ lastikler veya aĲĘrĘ
yük birlikte veya ayrĘ ayrĘ ĘsĘ oluĲmasĘna ve muKtemel ani lastik patlamalarĘna
neden olabilir. Aksi Kalde aracĘn kontrolünü kaybedebilir ve kazaya neden
olabilirsiniz.

DüĲük yanak yükseklikli (profilli)
lastikler
Boy oranĘ 50 den düĲük olan düĲük yanak
yükseklikli lastikler, sportif görünüm için
kullanĘlĘr.
DüĲük yanaklĘ lastikler, sürüĲ ve frenleme
için optimize edildiĒinden, yanaklarĘ
standart bir lastikten biraz daKa sert olur.
AyrĘca düĲük yanaklĘ lastiklerde genellikle
geniĲ olanlar terciK edilmektedir ve sonuç
olarak yol yüzeyi ile daKa büyük bir temas
alanĘna saKiptir. BazĘ durumlarda standart
lastiklerle karĲĘlaĲtĘrĘldĘĒĘnda daKa fazla
yol gürültüsüne sebep olabilirler.
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DÔKKAT
DüĲük yanak yüksekliĒi olan bir lastiĒin
yan duvarĘ standart lastiĒe göre kĘsadĘr
tekerleĒin jantĘ ve lastiĒin kendisi daKa
kolay Kasar görür. Lastik ve tekerleklerde
oluĲacak KasarĘ en az seviyeye indirmek
için aĲaĒĘdaki kurallara uyunuz ve aracĘ
dikkatli sürünüz.
ś Bozuk bir yolda veya arazide giderken
lastikler ve tekerleklerin zarar görmemesi için dikkatli olunuz. SürüĲü
tamamladĘktan sonra lastikleri ve
jantlarĘ kontrol ediniz.
ś Yoldaki bir çukurdan KĘz tümseĒinden rögar kapaĒĘndan veya kaldĘrĘm
kenarĘ taĲĘndan geçerken lastiklerin
ve tekerleklerin zarar görmeyeceĒi
Ĳekilde aracĘ yavaĲça sürünüz.
ś Lastik Ĳiddetli bir darbeye maruz kalmĘĲsa aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HYU1DAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz.
ś Lastik KasarĘnĘ önlemek için lastik
durumunu ve basĘncĘnĘ Ker 3.000
km de bir kontrol ediniz.
ś Lastik KasarĘnĘ gözle bakarak fark
etmeniz kolay deĒildir. Ancak lastik
KasarĘ ile ilgili en ufak bir belirti varsa
lastiĒi kontrol ettirin veya deĒiĲtirin
zira lastik KasarĘ lastikte Kava kaçaĒĘna
neden olabilir.
ś EĒer lastik bozuk bir yolda veya arazide yol çukurunda veya rögar kapaĒĘnda veya kaldĘrĘm kenar taĲĘnda
giderken Kasar görürse garanti kapsamĘna girmez.

09
SÔ*ORTALAR
 BĘ¦ak tipi

Normal

YanmĘĲ

 KartuĲ tipi

Normal

Elektrik sistemi çalĘĲmĘyorsa önce sürücü
tarafĘndaki sigorta panelini kontrol ediniz. AtmĘĲ bir sigortayĘ deĒiĲtireceĒiniz
zaman, motoru ve tüm elektrikli aksamĘ
kapatĘnĘz ve sonra negatif akü kablosunun baĒlantĘsĘnĘ sökünüz. Atan sigortalarĘn yerine daima aynĘ deĒerde bir sigorta
takĘnĘz.
DeĒiĲtirilen sigorta da atarsa, bu elektrik
sisteminde bir sorun olduĒunu gösterir.
Bu sigortanĘn ilgili olduĒu sistemi kullanmaktan kaçĘnarak HYUNDA, yetkili servisinde tamamen inceletmenizi öneririz.

YanmĘĲ

 oklu sigorta

i

Bilgilendirme

ho WU VLJRUWD NXOODQÕOÕU 'úN DPSHU
GH÷HUOHUL LoLQ EÕoDN WLSL NDUWXú WLSL YH
\NVHNDPSHUGH÷HUOHULLoLQoRNOXVLJRUWD
Normal

YanmĘĲ

UYARI
OTA070039

AracĘn elektrik sistemi aĲĘrĘ elektrik
yüküne karĲĘ sigortalarla korunmuĲtur.
Bu araçta, biri sürücü tarafĘ panelinin
döĲemesinde ve diĒeri de motor bölümünde olmak üzere 2 veya 3)sigorta
paneli vardĘr.
ArabanĘzĘn ĘĲĘklarĘndan aksesuarĘndan
veya kumandalarĘndan biri çalĘĲmazsa,
ilgili devrenin sigortasĘnĘ kontrol ediniz.
Bir sigorta atĘnca içindeki tel erir veya
KasarlanĘr.

SigortalarĘn yerine asla aynĘ deĒerdeki
sigortadan baĲka bir Ĳey takmayĘnĘz.
ś DaKa yüksek kapasitedeki sigorta
Kasara veya bir yangĘn teKlikesine yol
açar.
ś DoĒru sigorta yerine geçici onarĘm
için bile olsa bir tel veya alüminyum
folyo baĒlamayĘnĘz. Kablo tesisatĘnda
önemli Kasarlara veya Katta yangĘna
neden olabilir.

NOT
SigortalarĘ çĘkartmak için bir tornavida
veya benzeri bir metal nesne kullanmayĘnĘz. Metaller kĘsa devreye ve sistemin
Kasar görmesine neden olabilir.
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%DNĘP

Ön göĒüs panelinde sigorta
deĒiĲimi

OBC3090026

OBC3090025

1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. DiĒer bütün düĒmeleri kapalĘ konuma
getiriniz.
3. Sigorta kutusu kapaĒĘnĘ çĘkartĘnĘz.
4. ìüpKeli sigortanĘn yerini saptamak
için sigorta paneli kapaĒĘnĘn içindeki
etikete bakĘnĘz.

5. ìüpKeli sigortayĘ dĘĲarĘya doĒru çekiniz. Motor bölümündeki sigorta panelinde bulunan sökme aletini kullanĘnĘz.
6. Sökülen sigortayĘ kontrol ediniz, yanmĘĲsa deĒiĲtiriniz. Yedek sigortalar,
gösterge paneli sigorta panellerinde veya motor bölümündeki sigorta
panelinde) bulunur.
7. AynĘ deĒerde bir sigortayĘ iterek yerleĲtiriniz ve maĲalarĘn arasĘna tam olarak oturmasĘna dikkat ediniz. Sigorta
gevĲek duruyorsa, HYUNDA, yetkili
servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.
Acil bir durumda eĒer yedek sigortanĘz
yoksa devrede bulunan aynĘ deĒerdeki bir
sigortayĘ söküp kullanĘnĘz.
Farlar veya baĲka elektrikli aksam çalĘĲmĘyor, ama sigortalar saĒlamsa, motor
bölümündeki sigorta paneline bakĘnĘz.
Sigorta yanmĘĲ ise, aynĘ deĒerde bir
sigorta ile deĒiĲtiriniz.
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09
Motor bölümü sigorta panelinde
sigorta deĒiĲtirme

Çoklu sigorta Ana sigorta

OBC3090029
OBC3090028

1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. DiĒer bütün düĒmeleri kapalĘ konuma
getiriniz.
3. Sigorta paneli kapaĒĘnĘ üstüne bastĘrĘp
yukarĘ doĒru çekerek açĘnĘz.
4. Sökülen sigortayĘ kontrol ediniz, yanmĘĲsa deĒiĲtiriniz. SigortayĘ sökmek
veya takmak için motor bölümü sigorta panelinde bulunan sökme aletini
kullanĘnĘz.
5. AynĘ deĒerde bir sigortayĘ iterek yerleĲtiriniz ve maĲalarĘn arasĘna tam olarak oturmasĘna dikkat ediniz. Sigorta
gevĲek duruyorsa, HYUNDA, yetkili
servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

Çoklu sigorta atmĘĲsa, aĲaĒĘda belirtildiĒi
Ĳekilde deĒiĲtirilmelidir:
1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. Akünün -) kutup baĲĘnĘ sökünüz.
3. Sigorta paneli kapaĒĘnĘ üstüne bastĘrĘp
yukarĘ doĒru çekerek açĘnĘz.
4. YukarĘdaki resimde görülen somunlarĘ
sökünüz.
5. SigortayĘ aynĘ deĒerdeki yenisi ile
deĒiĲtiriniz.
6. Takma iĲlemi, sökme iĲleminin ters
sĘrasĘ ile yapĘlĘr.
Çoklu sigorta atmĘĲsa, HYUNDA, yetkili
servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

NOT
Motor bölümündeki sigorta panelini
kontrol ettikten sonra sigorta paneli
kapaĒĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz. Kapak güvenli bir Ĳekilde takĘldĘ ise bir klik sesi
duyabilirsiniz. Güvenli bir Ĳekilde takĘlmaz ise su kaçaĒĘ elektrik arĘzalarĘna
neden olabilir.
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Sigortaröle paneli açĘklamasĘ
S»r»c» taraIĘ sigorta paneli

i

Bilgilendirme

%X NXOODQÕP NÕODYX]XQGD \HU DODQ VLJRUWD
SDQHOL DoÕNODPDVÕ DUDFÕQÕ]D ELUHELU
X\PD\DELOLU %XUDGD YHULOHQOHU EDVNÕ
WDULKLQGH JHoHUOLGLU $UDFÕQÕ]ÕQ VLJRUWD
NXWXVXQX LQFHOHUNHQ VLJRUWD NXWXVX
HWLNHWLQHEDNÕQÕ]

OBC3090030

Sigorta/röle kutusu kapaklarĘnĘn içinde
sigorta/röle adlarĘnĘ ve deĒerlerini belirten
sigorta/röle etiketini görebilirsiniz.

OBC3090031
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09
6UFWDUDIÕVLJRUWDSDQHOL
Sigorta AdĘ
,S,TMAL,
DÔREKSÔYON
EMNÔYET
OTOMATÔK
CAMLAR
ÖN
KOLTUK ,S,T,C,
OTOMATÔK CAM
SOL

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

10A

Klima Kumanda Modülü,
Sürücü/Yolcu Elektrikli DĘĲ Ayna

25A

Sürücü Emniyetli Otomatik Cam Modülü

25A

Ön Koltuk ,sĘtĘcĘsĘ Kontrol Modülü

25A

Ana Otomatik Cam Açma DüĒmesi,
Yolcu Elektrikli cam düĒmesi
[G3LE] Sportif Mod DüĒmesi, TCM ìanzĘman Konum
Svici, Elektronik Debriyaj Modülü,
[M/T RHD] Debriyaj Sensörü,
[G4LC] ìanzĘman Konum Svici

TCU2

10A

AKÜ YÖNETÔMÔ3

10A

[M,LD HEV - G3LE] BMS Kontrol Modülü

MODÜL 8

10A

Veri BaĒlantĘ Soketi, Acil Durum KapĘ Kilidi Svici

MEMORY

10A

YaĒmur Sensörü, Klima Kontrol Modülü,
Gösterge Paneli, DĘĲ Ayna Açma/Katlama Rölesi

AMP

25A

AMP, DüĲük DC-DC Konvertör ,SG 48V HARÔCÔ)

AÇ,L,R TAVAN

15A

AçĘlĘr Tavan Motoru

OTOMATÔK CAM
SOL

25A

Ana Otomatik Cam Açma DüĒmesi,
Yolcu Elektrikli Cam DüĒmesi

MODÜL 2

10A

BCM, Sportif Mod Svici, Stop LambasĘ Svici

ARKA
KOLTUK ,S,T,C,

25A

Arka Koltuk ,sĘtĘcĘsĘ Kontrol Modülü

MULT, MED,A

20A

Audio 4.0, Ekran sesi, A/V Navigasyon Müzik Sistemi
Ana Ünitesi, DüĲük DC-DC Converter ,SG NON 48V)

HAVA YAST,Í,

10A

SRS Kontrol Modülü

SENSOR4

10A

[G3LE] CVVD Aktüatörü,
[G4LC] Elektronik YaĒ PompasĘ

KLÔMA 3

7.5A

Fan motoru, Klima kontrol modülü

KAP, KÔLÔDÔ

20A

Dead Lock Rölesi, Bagaj KapaĒĘ Kilit Açma Rölesi,
KapĘ Kilidi Açma/Kapama Rölesi

E-ÇAÍR,

7.5A

Acil ÇaĒrĘ Ünitesi
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6UFWDUDIÕVLJRUWDSDQHOL
Sigorta AdĘ

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

MODÜL 5

10A

Acil ÇaĒrĘ Ünitesi, A/T Vites Kolu Göstergesi, Audio 4.0,
A/V ve Navigasyon Ana Ünitesi, Kablosuz ìarj CiKazĘ,
Elektro Krom Ayna, Ön Koltuk ,sĘtma Kontrol Modülü,
Arka Koltuk ,sĘtma Kontrol Modülü, DüĲük DC-DC
Konverter ,SG NON 48V), AMP, Klima Kumanda
Modülü, Veri BaĒlantĘ Soketi, Far Yükseklik Ayar CiKazĘ

ABS 3

10A

ESP Kontrol Modülü

BRAKE SW,TCH

7.5A

,BU, Stop lambasĘ düĒmesi

START

7.5A

[AkĘllĘ AnaKtar] ,BU, ?[anaKtar tipi] Kontak anaKtarĘ
[TÜM MT] ECM
[G3LE/G4LC] ìanzĘman Konum Svici, 1.4
[SMKŔL, TÜM MTŔler] ,BU
[G4LC] Mot./Böl. BaĒlantĘ BloĒu RLY. 6) 1.4 MT NON
SMK

GÖSTERGE PAN.

10A

Gösterge paneli

MODÜL 4

10A

Park Halinde ÇarpĘĲma Önleme YardĘm Ünitesi, ,BU,
Çok ÔĲlevli Kamera Ünitesi, Ön GöĒüs Paneli Svici,
Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ Ünitesi: SOL/SAÍ, Ön

,BU 2

15A

,BU
Audio 4.0, Ekran sesi, A/V ve Navigasyon Ana Ünitesi,
Acil ÇaĒrĘ Ünitesi, ,BU, Park ÇarpĘĲma Önleme YardĘm
Ünitesi, AMP, Ön Güç ÇĘkĘĲĘ  1, USB ìarj CiKazĘ, DüĲük
DC-DC DönüĲtürücü ,SG 48V HARÔCÔ), Elektrikli DĘĲ
Dikiz Ayna DüĒmesi, Güç ÇĘkĘĲ Rölesi
Ön Koltuk ,sĘtma Kontrol Modülü,
Arka Koltuk ,sĘtma Kontrol Modülü,
Park Halinde ÇarpĘĲma Önleme YardĘm Ünitesi

ACC 1

10A

MODÜL 7

10A

Y,KAY,C,

15A

Çok Fonksiyonlu Sviç

MODÜL 6

7.5A

,BU

GÜÇ Ç,K,ì,

20A

Ön Güç ÇĘkĘĲĘ

,BU 1

10A

,BU

HAVA YAST,Í,
GÖST

10A

Klima Kumanda Modülü, Gösterge Paneli

KLÔMA 2

7.5A

Klima Kumanda Modülü, Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu
Röle 13/14)

SÔLECEK ARKA

15A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 7)

ECU 4

10A

ECM/PCM

MDPS 2

10A

MDPS Ünitesi
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09
Motor böl»m» sigorta paneli

i

Bilgilendirme

%X NXOODQÕP NÕODYX]XQGD \HU DODQ VLJRUWD
SDQHOL DoÕNODPDVÕ DUDFÕQÕ]D ELUHELU
X\PD\DELOLU %XUDGD YHULOHQOHU EDVNÕ
WDULKLQGH JHoHUOLGLU $UDFÕQÕ]ÕQ VLJRUWD
NXWXVXQX LQFHOHUNHQ VLJRUWD NXWXVX
HWLNHWLQHEDNÕQÕ]

OBC3090026

Sigorta/röle kutusu kapaklarĘnĘn içinde
sigorta/röle adlarĘnĘ ve deĒerlerini belirten
sigorta/röle etiketini görebilirsiniz.
 Smartstream G1.0 T-GDi (48V) MHEV

 Smartstream G 1.0 T-GDi

OBC3090034

OBC3090035
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 Benzinli 1,4

 Smartstream G1.2

OBC3090032
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OBC3090033

09
6PDUWVWUHDP*7*'L6PDUWVWUHDP*7*'L +(9
Sigorta AdĘ

Sembol

Röle AdĘ

Tipi

RÖLE 1

E30

Ana röle

MÔNÔ

RÖLE.2

E31

SoĒutma FanĘ Rölesi

MÔNÔ

RÖLE.3

E32

Silecek HĘzlĘ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE 4

E33

Silecek YavaĲ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE.5

E34

YakĘt PompasĘ Rölesi

MÔKRO

RÖLE 6

E36

MarĲ Rölesi

MÔKRO

RÖLE.7

E36

Arka Silecek Rölesi

MÔKRO

RÖLE.10

E39

Klima Rölesi

MÔKRO

RÖLE 11

E40

Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.12

E41

HĘrsĘz AlarmĘ Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.13

E42

Fan Rölesi

MÔKRO

RÖLE.14

E43

PTC ,sĘtĘcĘ Rölesi

MÔKRO
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6PDUWVWUHDP*7*'L6PDUWVWUHDP*7*'L +(9
Sigorta AdĘ
ALT
MDPS
DCT1
E-KAVRAMA1

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

180A) Alternatör, Çoklu Sigorta - F2, Sigorta : - F31/F32/F33/
[150A] F34/F35/F36
80A
40A

MDPS Ünitesi
TCM
Elektronik Debriyaj Modülü

DCT2

40A

TCM

ECU1

30A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 1)

,G1

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu
KNT.1, ACC Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ

YAK,T POMPAS,

20A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 5)

AKÜ
YÖNETÔMÔ1

15A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ Bloku Sigorta - F40/F43)

ECU3

15A

ECM, Debriyaj Svici

ECU2

15A

ECM

KLÔMA 1

10A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 10)

DCT4

40A

AkĘllĘ Vites Aktüatörü

CVVD

40A

CVVD Aktüatörü

,G2

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu ,G2
Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ, BAìLAT MTR
RÖLESÔ

BATT1

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS1, ,PS3, ,PS5, ,PS7, ,PS8, ,PS11)

BATT3

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu Sigorta - F8/F15/F21/F25/F29,
Uzun Süreli Yük MandalĘ Rölesi-F16/F9/F22)

DCT3
E-KAVRAMA2

9-56

15A

TCM
Elektronik Debriyaj Modülü

HORN

15A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 11, Röle 12)

AMS

10A

Akü sensörü

BATT2

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS2, ,PS4, ,PS6, ,PS9, ,PS10)

BATT4

50A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi-F5/F12,
Sigorta - F3/F4/F10/F11)

S/FAN

15A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 2)

09
6PDUWVWUHDP*7*'L6PDUWVWUHDP*7*'L +(9
Sigorta AdĘ

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

ATEìL. BOBÔNÔ

20A

AteĲleme Bobini 1/2/3/4

ECU5

20A

ECM

ECU6

15A

ECM

SENSOR 1

10A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle.2/10)
YaĒ Kontrol Valfi 1/2 Emme/Egzoz),
TaKliye Kontrol Solenoid Valfi, RCV Kontrol, VBYaĒ
PompasĘ Solenoid Valf

SENSOR 2

10A

Oksijen Sensörü yukarĘ/aĲaĒĘ)

ARKA BUÍ ÇÖ=

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Arka BuĒu Çözme Rölesi)

ABS 1

40A

ESP Kontrol Modülü

FAN

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 13)

PTC
,S,T,C,

50A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 14)

ABS 2

30A

ESP Kontrol Modülü

GÜÇ
Ç,K,ì

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi)

SÔLECEK 2

10A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4), Ön Silecek Motoru,
,BU

SENSOR3

15A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 5)

MHSG

10A

Hafif Hibrit MarĲ Motoru ve -eneratörü

AKÜ
S/FAN

10A

SÔLECEK 1

25A

AKÜ
YÖNETÔMÔ2

10A

BMS SoĒutma FanĘ, Motor Bölmesi BaĒlantĘ Bloku
Sigorta - F8)
MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4), Ön Silecek Motoru,
Kontak AnaKtarĘ
BMS Kontrol Modülü, Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu
Sigorta - F8)
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6PDUWVWUHDP*
Sigorta AdĘ

9-58

Sembol

Röle AdĘ

Tipi

RÖLE 1

E30

Ana röle

MÔNÔ

RÖLE.3

E32

Silecek HĘzlĘ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE 4

E33

Silecek YavaĲ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE.5

E34

YakĘt PompasĘ Rölesi

MÔKRO

RÖLE 6

E36

MarĲ Rölesi

MÔKRO

RÖLE.7

E36

Arka Silecek Rölesi

MÔKRO

RÖLE 8

E37

Klima Rölesi

MÔKRO

RÖLE 9

E38

SoĒutma FanĘ HĘzlĘ Rölesi

MÔKRO

RÖLE.10

E39

SoĒutma FanĘ YavaĲ Rölesi

MÔKRO

RÖLE 11

E40

Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.12

E41

HĘrsĘz AlarmĘ Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.13

E42

Fan Rölesi

MÔKRO

RÖLE.14

E43

PTC ,sĘtĘcĘ Rölesi

MÔKRO

09
6PDUWVWUHDP*
Sigorta AdĘ
ALT

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

125A) Alternatör, Çoklu Sigorta - F2, Sigorta : - F31/F32/F33/
[150A] F34/F35/F36

MDPS

80A

MDPS Ünitesi

ECU1

30A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 1)

,G1

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu ,G1, ACC
Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ

YAK,T POMPAS,

20A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 5)

ECU3

15A

ECM, Debriyaj Svici

ECU2

15A

ECM

KLÔMA 1

10A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 8)

,G2

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu
KNT. 2 Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ, BAìLAT MTR
RÖLESÔ

BATT1

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS1, ,PS3, ,PS5, ,PS7, ,PS8, ,PS11)

BATT3

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu
Sigorta - F8/F15/F21/F25/F29,
Uzun Süreli Yük MandalĘ Rölesi-F16/F9/F22)

HORN

15A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 11, Röle 12)

AMS

10A

Akü sensörü

BATT2

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS2, ,PS4, ,PS6, ,PS9, ,PS10)

BATT4

50A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi-F5/F12,
Sigorta - F3/F4/F10/F11)

S/FAN

40A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle.9/10)

ATEìL. BOBÔNÔ

20A

AteĲleme Bobini 1/2/3/4

ECU5

20A

ECM

ECU6

15A

ECM

SENSOR 1

10A

MOT/BÖL. BaĒlantĘ BloĒu RÖL.8/9/10),
YaĒ Kontrol Valfi 1/2 Emme/Egzoz),
Temizleme Kontrolü Solenoid Valfi

SENSOR 2

10A

Oksijen Sensörü yukarĘ/aĲaĒĘ)

ARKA BUÍ
ÇÖ=ÜCÜ

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Arka BuĒu Çözme Rölesi)
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6PDUWVWUHDP*
Sigorta AdĘ

9-60

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

ABS 1

40A

ESP Kontrol Modülü

FAN

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 13)

PTC
,S,T,C,

50A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 14)

ABS 2

30A

ESP Kontrol Modülü

GÜÇ
Ç,K,ì,

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi)

SÔLECEK 2

10A

,N-ECTOR1

15A

,N-ECTOR2

15A

Enjektör 1-2/2-2/3-2/4-2

SÔLECEK 1

25A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4),
Ön Silecek Motoru,
Kontak anaKtarĘ

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4), Ön Silecek Motoru,
,BU
MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 5), Enjektör 1-1/21/3-1/4-1

09
%HQ]LQ
Sigorta AdĘ

Sembol

Röle AdĘ

Tipi

RÖLE 1

E30

Ana Röle

MÔNÔ

RÖLE.3

E32

Silecek HĘzlĘ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE 4

E33

Silecek YavaĲ) Rölesi

MÔKRO

RÖLE.5

E34

YakĘt PompasĘ Rölesi

MÔKRO

RÖLE 6

E36

MarĲ Rölesi

MÔKRO

RÖLE.7

E36

Arka Silecek Rölesi

MÔKRO

RÖLE 9

E38

SoĒutma FanĘ HĘzlĘ Rölesi

MÔKRO

RÖLE.10

E39

SoĒutma FanĘ YavaĲ Rölesi

MÔKRO

RÖLE 11

E40

Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.12

E41

HĘrsĘz AlarmĘ Korna Rölesi

MÔKRO

RÖLE.13

E42

Fan Rölesi

MÔKRO

RÖLE.14

E43

PTC ,sĘtĘcĘ Rölesi

MÔKRO
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Sigorta AdĘ
ALT

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

125A) Alternatör, Çoklu Sigorta - F2, Sigorta : - F31/F32/F33/
[150A] F34/F35/F36

MDPS

80A

MDPS Ünitesi

ECU1

30A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 1)

,G1

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu KNT.1,
ACC Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ

YAK,T POMPAS,

20A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 5)

TCU1

15A

PCM, Debriyaj Svici

ECU2

15A

ECM/PCM

EOP

40A

Elektronik YaĒ PompasĘ

KNT.2

30A

[AkĘllĘ AnaKtar Sistemiyle] PDM Röle Kutusu KNT.2
Rölesi)
[AkĘllĘ AnaKtarsĘz] Kontak AnaKtarĘ, BAìLAT MTR
RÖLESÔ

BATT1

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS1, ,PS3, ,PS5, ,PS7, ,PS8, ,PS11)

BATT3

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu
Sigorta - F8/F15/F21/F25/F29,
Uzun Süreli Yük MandalĘ Rölesi-F16/F9/F22)

HORN

15A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 11, Röle 12)

AMS

10A

Akü sensörü

BATT2

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu ,PS2, ,PS4, ,PS6, ,PS9, ,PS10)

BATT4

50A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi-F5/F12,
Sigorta - F3/F4/F10/F11)

S/FAN

40A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle.9/10)

ATEìL. BOBÔNÔ

20A

AteĲleme Bobini 1/ 2/ 3/4, Kondenser

ECU5

20A

ECM/PCM

ECU6

15A

ECM/PCM

SENSÖR 1

10A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu RÖL.9/10), YaĒ Kontrol
Valfi 1/2 Emme/Egzoz), TaKliye Kontrolü Solenoid
Valfi, DeĒiĲken Emme Solenoid Valfi

SENSÖR 2

10A

Oksijen Sensörü YukarĘ/AĲaĒĘ)

ARKA BUÍ ÇÖ=

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Arka BuĒu Çözme Rölesi)
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Sigorta AdĘ

Sembol

(A)

Devre KorumalĘ

ABS 1

40A

ESP Kontrol Modülü

FAN

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 13)

PTC
,S,T,C,

50A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu Röle 14)

ABS 2

30A

ESP Kontrol Modülü

GÜÇ
Ç,K,ì,

40A

,CU BaĒlantĘ BloĒu Elektrikli Cam Rölesi)

SÔLECEK 2

10A

EN-EKTÖR

15A

SÔLECEK 1

25A

MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4),
Ön Silecek Motoru, ,BU
MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 5),
Enjektör 1/2/3/4
MOT/BÖL BaĒlantĘ Kutusu Röle 4),
Ön Silecek Motoru,
Kontak anaKtarĘ
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AMPULLER
Araç ampullerinin çoĒunun deĒiĲtirilmesi
için HYUNDA, yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz. AracĘn ampullerinin deĒiĲtirilmesi kolay deĒildir. Çünkü ampulü
sökebilmek için diĒer bazĘ parçalarĘn
da sökülmesi gerekir. Bu, özellikle Far
ampullerini deĒiĲtirmek için ön far grubunu sökmeniz gerektiĒinde karĲĘlaĲacaĒĘnĘz bir durumdur.
Far grubunun sökülmesi/takĘlmasĘ sĘrasĘnda araca zarar verebilirsiniz.

UYARI
Bir lambayĘ deĒiĲtirmeden önce aracĘn
ani Kareketini önlemek ve olasĘ elektrik
çarpmasĘnĘ önlemek için fren pedalĘna
basĘnĘz vites kolunu 1 (BoĲ otomatik
ĲanzĘmanlĘ araç için) veya boĲ (manuel
ĲanzĘmanlĘ araç için) konumuna getiriniz
el frenini çekiniz kontak anaKtarĘnĘ
LOCKOFF konumuna getiriniz ve aracĘ
terk ederken anaKtarĘ yanĘnĘza alĘnĘz.
Ampullerin sĘcak olma ve parmaklarĘnĘzĘ
yakabilme iKtimalini unutmayĘnĘz.

NOT
YanmĘĲ olan bir ampulün aynĘ güç deĒerinde olan yenisi ile deĒiĲtirilmesi gerekir. Aksi Kalde sigortaya veya elektrik
kablolarĘna zarar verebilirsiniz.
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i

Bilgilendirme

6Uú VRQUDVÕ DUDo \ÕNDQÕUVD YH\D DUDo
QHPOL KDYDODUGD JHFH VUOUVH IDU YH
DUND ODPED OHQVOHUL EX]OX JLEL J|UQHELOLU %XQXQ QHGHQL ODPEDODUÕQ LoL LOH GÕúÕ
DUDVÕQGDNL VÕFDNOÕ÷ÕQ IDUNOÕ ROXúXGXU %X
DUDFÕQÕ]GD KHUKDQJL ELU VRUXQ ROGX÷XQD
LúDUHW HWPH] /DPEDGDNL QHP \R÷XQODúWÕ÷ÕQGDIDUDoÕNELUVUúVRQUDVÕ\RNROXU
<RNROPDVHYL\HVLODPEDER\XWXQDODPED
NRQXPXQDYHoHYUHVHONRúXOODUDED÷OÕRODUDN GH÷LúHELOLU $QFDN QHP \RN ROPD]VD
DUDFÕQ +<81'$, \HWNLOL VHUYLVL WDUDIÕQGDQJ|]GHQJHoLULOPHVLQL|QHULUL]

i

Bilgilendirme (Avrupa Ôçin)

7UDILNGH÷LúLPL
.ÕVDIDUGD÷ÕOÕPÕDVLPHWULNWLU7UDILNDNÕú
\|Q IDUNOÕ RODQ ELU ONH\H JLGHUVHQL]
EX DVLPHWULN NÕVÕP NDUúÕGDQ JHOHQ DUDo
VUFVQQ J|]OHULQL NDPDúWÕUÕU *|]
NDPDúPDVÕQÕ |QOHPHN LoLQ (&( NXUDOÕ
oHúLWOLWHNQLNo|]POHUVXQDU GÕúRWRPDWLN
GH÷LúWLUPH VLVWHPL \DSÕúNDQ EDQW DúD÷Õ
D\DUODPD  %X IDUODU NDUúÕGDQ JHOHQ DUDo
VUFVQQ J|]OHULQL NDPDúWÕUPDPDN
]HUH WDVDUODQPÕúWÕU %|\OHFH WUDILN DNÕú
\|Q IDUNOÕ RODQ ELU ONHGH IDUODUÕQÕ]Õ
GH÷LúWLUPH\HJHUHN\RNWXU

09
Far Konum lambasĘ Sinyal
lambalarĘ ampulü deĒiĲimi

& Tipi  &89

A Tipi

OBC3V091001

OBC3090064

1) Far KĘsa/Uzun)
2) Sinyal lambasĘ
3) Park lambasĘ varsa)
4) Gündüz FarlarĘ/Park lambasĘ

1) 1) Farlar KĘsa/Uzun)
2) Sinyal lambasĘ
3) Gündüz FarlarĘ Park lambasĘ
1

: MFR Çok OdaklĘ Reflektör) Ön Far

B Tipi N line

OLMB073042L

UYARI
OBC3TN091003

1) Far KĘsa/Uzun)
2) Sinyal lambasĘ
3) Gündüz FarlarĘ/Park lambasĘ

ś Halojen ampulleri elinizde dikkatli
tutunuz. Halojen ampullerin içinde
basĘnçlĘ gaz vardĘr kĘrĘlmasĘ Kalinde
çevreye cam parçalarĘ uçuĲabilir ve
yaralayabilir.
ś Ampul deĒiĲtirirken koruyucu gözlük takĘnĘz. Yerinden çĘkarmadan önce
ampulün soĒumasĘnĘ saĒlayĘnĘz.
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ś Daima itinayla kullanĘnĘz, çizilme ve
sürtünmeye karĲĘ koruyunuz. Ampuller
yanarken sĘvĘlara temas ettirmemeye
dikkat ediniz.
ś Ampullere, asla çĘplak elle dokunmayĘnĘz. Üstünde kalabilecek yaĒ, ampulün
yandĘĒĘ zaman aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve patlamasĘna neden olabilir.
ś Ampul, yalnĘzca farlara takĘlmaya KazĘr
olduĒunda ambalajĘndan çĘkartĘlmalĘdĘr.
ś Bir ampul çatlar veya Kasar görürse
derKal deĒiĲtiriniz ve eskisini gerektiĒi
Ĳekilde imKa ediniz.

)DUODU .ÕVD8]XQ
1. Ön tekerleĒi içeri doĒru çeviriniz.

OAC3089042TU

i

Bilgilendirme

)DUJUXEX\HQLGHQWDNÕOGÕNWDQVRQUDYH\D
ELU ND]DGDQ VRQUD IDU VHYL\H D\DUÕQÕQ
\DSÕOPDVÕQÕ|QHULUL]

K7UDILN'H÷LúLPL $YUXSDLoLQ
KĘsa far daĒĘlĘmĘ asimetriktir. Trafik akĘĲ
yönü farklĘ olan bir ülkeye giderseniz,
bu asimetrik kĘsĘm karĲĘdan gelen araç
sürücüsünün gözlerini kamaĲtĘrĘr. Göz
kamaĲmasĘnĘ önlemek için, ECE kuralĘ
çeĲitli teknik çözümler sunar ör. otomatik deĒiĲtirme sistemi, yapĘĲkan bant,
aĲaĒĘ ayarlama). Bu farlar karĲĘdan gelen
araç sürücüsünün gözlerini kamaĲtĘrmamak üzere tasarlanmĘĲtĘr.
Böylece, trafik akĘĲ yönü farklĘ olan bir
ülkede farlarĘnĘzĘ deĒiĲtirmeye gerek yoktur.

OAC3089043TU

OBC3090055

2. Davlumbaz klipslerini B), tampon
kapaĒĘ cĘvatasĘnĘ A) ve tampon üst
kapaĒĘ cĘvatalarĘnĘ C) çĘkarĘnĘz.
3. DavlumbazĘ kenara itin ve far ampulü
kapaĒĘnĘ saat yönünün tersine çevirerek ampul tertibatĘndan çĘkarĘnĘz.
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09

OBC3090039

OBC3090038

 CUV

 CUV

OBC3TN091006

OBC3TN091005

4. Far ampul soketi konektörünü sökünüz.
5. Ucuna bastĘrĘp yukarĘ doĒru çekerek
far ampulü tespit telini açĘnĘz.
6. Far grubundan ampulu sökün.
7. Yeni far ampulünü takĘn ve far ampulü
tespit telini ampul üstündeki oluĒa
Kizalayarak yerine tutturunuz.
8. Far ampul soketi konektörünü baĒlayĘnĘz.
9. Far ampulü kapaĒĘnĘ saat yönünde
çevirerek yerine takĘnĘz.
10. DavlumbazĘ ters iĲlem prosedürü ile
takĘnĘz.

6LQ\DOODPEDVÕ
1. Motor kaputunu açĘnĘz.
2. Sinyal lambasĘ veya kĘsa far yardĘmĘ-statik far kapaĒĘnĘ saat yönünün
tersine çevirerek çĘkarĘnĘz.
3. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
4. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
5. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki yuvalara Kizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.
6. Sinyal lambasĘ veya kĘsa far yardĘmĘ-statik far kapaĒĘnĘ saat yönünde
çevirerek takĘnĘz.
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3DUNODPEDVÕ*QG]IDUODUÕ YDUVD 

' Tipi /E'

LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, sisteminizin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz. BirleĲik ünite olduklarĘ
için LED lambalar tek bir ünite gibi deĒiĲtirilemezler. LED lamba ünite ile birlikte
deĒiĲtirilmelidir.
LED lamba uzman bir teknisyen tarafĘndan kontrol edilmediĒi veya onarĘlmadĘĒĘ
takdirde aracĘn ilgili parçalarĘ zarar görebilir.
OBC3090037

E Tipi /E' N line

OBC3TN091001

1) Farlar KĘsa)
2) Farlar Uzun)
3) Statik Viraj FarĘ
4) Sinyal lambasĘ
5) Gündüz FarlarĘ Park lambasĘ
6) Ön sis lambasĘ
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) Tipi /E' &89

 Ön sis lamEasĘ

OBC3090040
OBC3V091005

1) Far KĘsa)
2) Far Uzun)
3) Statik Viraj FarĘ
4) Gündüz FarlarĘ Park lambasĘ
Sinyal lambasĘ

)DU.RQXPODPEDVÕ6LQ\DOODPEDVÕ
6LVODPEDVÕYH*QG])DUÕ.ÕVD)DU
<DUGÕPÕ6WDWLN)DUDPSXOGH÷LúLPL
LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, sisteminizin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz. BirleĲik ünite olduklarĘ
için LED lambalar tek bir ünite gibi deĒiĲtirilemezler. LED lamba ünite ile birlikte
deĒiĲtirilmelidir.
LED lamba uzman bir teknisyen tarafĘndan kontrol edilmediĒi veya onarĘlmadĘĒĘ
takdirde aracĘn ilgili parçalarĘ zarar görebilir.

6LVIDUÕ YDUVD
1. CĘvatalarĘ ve vidalarĘ döndürerek kapaĒĘ çĘkarĘnĘz.
2. Ön tamponun arkasĘna elinizle ulaĲĘnĘz.
3. Güç soketini yuvadan ayĘrĘnĘz.
4. Ampul-soket üstündeki tĘrnaklar
muKafazanĘn üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi
saat yönünün tersine çevirerek muKafazadan sökünüz.
5. Yeni ampul-soketi üstündeki tĘrnaklarĘ muKafazadaki yuvalara Kizalayarak
soketi muKafazaya monte edin. Soketi
yuvaya itiniz ve soketi saat yönünde
çeviriniz.
6. Güç konektörünü sokete takĘnĘz.
7. Ön tampon alt kapaĒĘnĘ tekrar takĘnĘz.
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Far yükseklik ayarĘ (Avrupa için
varsa)
)ar y»kseklik ayarĘ
 Type A

OBC3090041

 Type B

3. Ekranda dikey çizgiler ilgili farĘn ortasĘndan geçen dikey çizgiler) ve yatay
bir çizgi farlarĘn ortasĘndan geçen
yatay çizgi) çizin.
4. Far ve akü normal durumda iken, en
parlak kĘsĘm yatay ve dikey çizgilere
düĲecek Ĳekilde farlarĘn yüksekliĒini
ayarlayĘnĘz.
5. KĘsa farĘn yüksekliĒini sola veya saĒa
ayarlamak için, tornavidayĘ saatin
yönünde veya ters yönünde çeviriniz. KĘsa farĘn yüksekliĒini yukarĘ veya
aĲaĒĘ ayarlamak için, tornavidayĘ saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz.
Uzun farĘn yüksekliĒini yukarĘ veya
aĲaĒĘ ayarlamak için, tornavidayĘ saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz.

n sis IarĘnĘn y»kseklik ayarĘ Yarsa

OBC3090056

 Type C

OBC3090042

OBC3TN091004

1. Lastikleri öngörülen basĘnca ĲiĲiriniz ve
sürücü, yedek lastik ve aletler dĘĲĘndaki
yükleri araçtan çĘkarĘnĘz.
2. AracĘ düz bir zemine yerleĲtiriniz.
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Ön sis farĘ, far yükseklik ayarĘ gibi benzer
Ĳekilde ayarlanabilir.
Ön sis farlarĘ ve akü normal durumda
iken, ön sis farlarĘnĘn yüksekliĒini ayarlayĘnĘz. Ön sis farĘnĘn yüksekliĒini yukarĘ
veya aĲaĒĘ ayarlamak için, tornavidayĘ
saat yönünde veya saatin ters yönünde
çeviriniz.

09
<»kseklik ayar noktasĘ
Farlar arasĘ mesafe!

=emin YüksekliĒi!

Ekran

H1 Ampul merkezi KĘsa ve Uzun FarĘn =emin yüksekliĒi
H3 Ampul merkezi Ön Sis lamEasĘnĘn Yerden yüksekliĒi
:1 Ampul merkezi KĘsa ve Uzun Far arasĘ Mesafe
:3 Ampul merkezi Ön sis lamEa arasĘndaki mesafe
OBC3090043

1. Far K,SA - H1, W1 / U=UN - H2, W2)

mm.

AracĘn durumu

ŕH1Ŗ

ŕH2Ŗ

ŕW1Ŗ

ŕW2Ŗ

Sürücüsüz HAL 2 MFR)

654,9

654,9

1.320

1.320

Sürücüsüz LED 4 MFR)
Sürücü ile birlikte HAL 2
MFR)
Sürücü ile birlikte HAL 4
MFR)

670,4

622,3

1.396,8

1.233,6

646,9

646,9

1.320

1.320

662,4

614,3

1.396,8

1.233,6

2. Sis lambasĘ H3, W3)
AracĘn durumu

ŕH3Ŗ

ŕW3Ŗ

Sürücüsüz

352

1.434,4

Sürücü ile birlikte

344

1.434,4
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)ar kĘsa Ku]me SO/
 10 m ekrana EaĒlĘ olarak

Sol FAR OPTÔK
MERKEZÔ1Ô1 Dikey
Çizgisi

ARAÇ EKSE1Ô (OL)
SaĒ FAR OPTÔK MERKEZÔ1Ô1
Dikey Çizgisi
FARI1 OPTÔK MERKEZÔ1Ô1
Yatay Çizgisi

KESÔìME ÇÔZGÔSÔ
(KRÔTER)

W1
(KFAR)

H1
(KFAR)

ZEMÔ1

OBC3090058

1. Sürücü araçta yok iken kĘsa farĘ açĘnĘz.
2. KesiĲme çizgisi, çizimde gösterilen kesiĲme çizgisinde gösterilmelidir.
3. KĘsa farĘn yüksekliĒini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarlandĘktan
sonra ayarlanmalĘdĘr.
4. Far yükseklik ayar sistemi MEVCUTSA, Far yükseklik ayar sisteminin svicini 0 konumu
ile ayarlayĘnĘz.
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09
)ar kĘsa Ku]me SAÍ
 10 m ekrana EaĒlĘ olarak

Sol FAR OPTÔK
MERKEZÔ1Ô1 Dikey
Çizgisi

ARAÇ EKSE1Ô (OL)
SaĒ FAR OPTÔK MERKEZÔ1Ô1
Dikey Çizgisi
FARI1 OPTÔK MERKEZÔ1Ô1
Yatay Çizgisi

KESÔìME ÇÔZGÔSÔ
(KRÔTER)

W1
(KFAR)

H1
(KFAR)

ZEMÔ1

OBC3090059

1. Sürücü araçta yok iken kĘsa farĘ açĘnĘz.
2. KesiĲme çizgisi, çizimde gösterilen kesiĲme çizgisinde gösterilmelidir.
3. KĘsa farĘn yüksekliĒini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarlandĘktan
sonra ayarlanmalĘdĘr.
4. Far yükseklik ayar sistemi MEVCUTSA, Far yükseklik ayar sisteminin svicini 0 konumu
ile ayarlayĘnĘz.
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n sis lambasĘ
 10 m ekrana EaĒlĘ olarak

SOL Ö1 SÔS AMPULÜ
MRKZ DÔKEY HATTI
Ö1 SÔS AMPULÜ MRKZ
YATAY HATTI

ARAÇ EKSE1Ô (OL)
ÜST SI1IR
200 mm.

SAÍ Ö1 SÔS AMPULÜ MRKZ
DÔKEY HATTI

ìEKÔL 6 Boyutlar mm cinsindendir.

W3 (Ö1 SÔS)

ìEKŕ6Ŗ!

H3 (Ö1 SÔS)

KESÔìME ÇÔZGÔSÔ
(KRÔTERLER)

10 m EKRA1 ölçeĒinde

OBC3090060

1. Sürücü 75 kg) araçta iken ön sis farĘnĘ açĘn.
2. KesiĲme çizgisi, izin verilen aralĘkta gösterilmelidir gölgeli bölge)
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Yan sinyal lambasĘ deĒiĲimi

B Tipi

A Tipi

OAC3089047TU
OBC3090044

LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

1. MerceĒe özen gösterip grubu dĘĲarĘ
çekerek lamba grubunu araçtan sökünüz.
2. Ampulün elektrik baĒlantĘsĘnĘ sökünüz.
3. Üstündeki tĘrnaklar mercek parçasĘndaki yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar
soketi saat yönünün tersine çevirerek
soket ile mercek parçalarĘnĘ ayĘrĘnĘz.
4. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
5. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
6. Soket ve mercek parçasĘnĘ tekrar
monte ediniz.
7. Ampulün elektrik baĒlantĘsĘnĘ baĒlayĘnĘz.
8. Far grubunu tekrar araca monte ediniz.
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Arka lamba grubunda ampul
deĒiĲimi
A Tipi

OIB074037

OBC3090045

1) Sinyal lambasĘ
2) Arka/stop lambasĘ
3) Arka lamba
4) Arka sis lambasĘ / Arka reflektör
lambasĘ
5) Geri Vites LambasĘ/Arka reflektör
lambasĘ

9-76

OIB074038

1. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz
2. Bir yĘldĘz tornavida ile lamba grubu
tespit vidalarĘnĘ gevĲetiniz.
3. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.

09

OBC3090047

[1] : Sinyal LambasĘ, [2] : Arka/stop lambasĘ,
[3] : Arka lamba

6LQ\DO/DPEDVÕ$UND6WRS/DPEDVÕ
4. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
5. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
6. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
7. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki
yuvalara Kizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.
8. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

OBC3090049

[1] : Arka Sis LambasĘ, [2] : Geri Vites LambasĘ

$UNDVLVODPEDVÕ*HULYLWHVL/DPEDVÕ
1. Arka lastiĒi ve jant kapaĒĘnĘ sökünüz.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
5. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

$UNDODPED
1. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz ve bagaj kapaĒĘ
döĲemesini kaldĘrĘnĘz.
2. Bagaj kapaĒĘ tespit vidasĘnĘ gevĲetiniz
ve kapaĒĘ çĘkarĘnĘz.
3. Soketi çĘkarĘnĘz ve sonra saatin tersi
yönünde çevirerek somunlarĘ çĘkarĘnĘz.
4. Lamba grubunu çĘkarĘnĘz.
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B Tipi

OIB074037
OBC3090046

1) Arka lamba
2) Stop lambasĘ
3) DönüĲ sinyal lambasĘ
4) Arka lamba
5) Arka sis lambasĘ / Arka reflektör
lambasĘ
6) Geri Vites LambasĘ
OIB074038

1. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
2. Bir yĘldĘz tornavida ile lamba grubu
tespit vidalarĘnĘ gevĲetiniz.
3. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.
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09

OBC3090048

OBC3090050

[1] : Sinyal lambasĘ

[1] : Arka Sis LambasĘ, [2] : Geri Vites LambasĘ

6LQ\DOODPEDVÕ

$UNDVLVIDUÕ

4. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
5. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
6. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
7. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki
yuvalara Kizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.
8. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

1. Arka lastiĒi ve jant kapaĒĘnĘ sökün.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
5. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

$UNDODPED6WRSODPEDVÕ
LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, sisteminizin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz. BirleĲik ünite
olduklarĘ için LED lambalar tek bir ünite
gibi deĒiĲtirilemezler. LED lamba ünite ile
birlikte deĒiĲtirilmelidir.
LED lamba uzman bir teknisyen tarafĘndan
kontrol edilmediĒi veya onarĘlmadĘĒĘ
takdirde aracĘn ilgili parçalarĘ zarar
görebilir.

*HUL9LWHV/DPEDVÕ
1. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz ve bagaj kapaĒĘ
döĲemesini kaldĘrĘnĘz.
2. Bagaj kapaĒĘ tespit vidasĘnĘ gevĲetiniz
ve kapaĒĘ çĘkarĘnĘz.
3. Soketi çĘkarĘnĘz ve sonra saatin tersi
yönünde çevirerek somunlarĘ çĘkarĘnĘz.
4. Lamba grubunu çĘkarĘnĘz.
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& Tipi

OIB074037
OBC3V091002

1) DönüĲ sinyal lambasĘ
2) Arka/stop lambasĘ
3) Arka lamba
4) Arka sis lambasĘ / Arka reflektör
lambasĘ

OIB074038

1. Bagaj kapaĒĘnĘ açĘnĘz
2. Bir yĘldĘz tornavida ile lamba grubu
tespit vidalarĘnĘ gevĲetiniz.
3. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.
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OBC3V091003

[1] : Sinyal LambasĘ, [2] : Arka/Stop LambasĘ,
[3] : Arka Lamba

6LQ\DO/DPEDVÕ$UND6WRS/DPEDVÕ
$UND/DPED
4. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
5. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
6. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
7. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki
yuvalara Kizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.
8. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

OBC3V091004

[1] : Arka Sis FarĘ

$UNDVLVODPEDVÕ$UNDUHIOHNW|U
ODPEDVÕ
1. Arka lastiĒi ve jant kapaĒĘnĘ sökünüz.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
5. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.
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' Tipi

OBC3V091004
OBC3V091006

1) DönüĲ sinyal lambasĘ
2) Arka/stop lambasĘ
3) Arka sis lambasĘ / Arka reflektör
lambasĘ

6LQ\DOODPEDVÕ$UNDODPED6WRS
ODPEDVÕ
LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, sisteminizin
HYUNDA, yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz. BirleĲik ünite
olduklarĘ için LED lambalar tek bir ünite
gibi deĒiĲtirilemezler. LED lamba ünite ile
birlikte deĒiĲtirilmelidir.
LED lamba uzman bir teknisyen tarafĘndan
kontrol edilmediĒi veya onarĘlmadĘĒĘ
takdirde aracĘn ilgili parçalarĘ zarar
görebilir.
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[1] : Arka Sis FarĘ

$UNDVLVODPEDVÕ$UNDUHIOHNW|U
ODPEDVÕ
1. Arka lastiĒi ve jant kapaĒĘnĘ sökün.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
5. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

09
Üçüncü fren lambasĘ deĒiĲimi

Plaka aydĘnlatma ampulünün
deĒiĲtirilmesi

OBC3090051

1. Arka kapaĒĘ açĘnĘz.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar, grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
5. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki
yuvalara Kizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.

OAI3089029

1. Bir düz tornavida kullanarak mercek
kapaĒĘnĘ dikkatle lambanĘn gövdesinden ayĘrĘnĘz.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun
üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya
gelene kadar soketi saat yönünün
tersine çevirerek gruptan sökünüz.
3. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
4. Yeni bir ampul takĘnĘz.
5. Ters iĲlem ile tekrar takĘnĘz.
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Ôç lamba ampulünün
deĒiĲtirilmesi

1. Bir düz uçlu tornavida kullanarak merceĒi dikkatle iç lambanĘn gövdesinden
ayĘrĘnĘz.
2. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
3. Soketin içine yeni bir ampul takĘnĘz.
4. Mercek diĲlerini iç lamba gövdesindeki
çentiklere KizalayĘnĘz ve merceĒi
yerine oturtunuz.

 KaEin lamEasĘ

NOT
Kaba tĘrnaĒa ve plastik gövdeye Kasar
vermemeye özen gösteriniz.
OBC3090052

 Arka lambalar

OIB074041

 Torpido gözü lamEasĘ

OGB074019

 BagaM Eölmesi lamEasĘ

OBC3090053
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'Iì BAKIM
NOT
Paslanmaz çelikten bir tabela veya camdan cepKeye saKip bir binanĘn yakĘnĘna
park ettiĒinizde ve bu tip tabelalardan
veya binalardan güneĲ ĘĲĘĒĘ yansĘmasĘ durumunda aracĘn tampon spoyler
çĘta lamba veya dĘĲ dikiz aynasĘ benzeri dĘĲ plastik parçalarĘ zarar görebilir.
DĘĲ plastik parçalarĘn Kasar görmesini
önlemek için yansĘma söz konusu olan
alanlara park etmekten kaçĘnmalĘ veya
bir araba örtüsü kullanmalĘsĘnĘz. (Araç
dĘĲĘna uygulanmĘĲ plastik eklentiler
deĒiĲkenlik gösterebilir.)

DĘĲ bakĘm
AracĘn GĘĲĘ ile ilgili genel uyarĘ
Bir kimyasal temizleyici veya cila kullanĘrken etiketteki talimata uyulmasĘ çok
önemlidir. Etikette görülen tüm dikkat ve
uyarĘ talimatlarĘnĘ okuyunuz.

Boya bakĘmĘ
<ÕNDPD
AracĘnĘzĘn boyasĘnĘ paslanma ve bozulmaya karĲĘ korumak için sĘk sĘk, ayda
en az bir kez ĘlĘk veya soĒuk su ile iyice
yĘkayĘnĘz.
AracĘnĘzĘ arazide kullanĘyorsanĘz, Ker arazi
yolculuĒunun ardĘndan da yĘkamalĘsĘnĘz.
Toz, kir, çamur ve diĒer yabancĘ maddelerin temizlenmesine özellikle özen
gösteriniz. KapĘlarĘn alt kenarlarĘndaki ve
marĲpiyellerdeki drenaj deliklerinin açĘk
ve temiz olmasĘna dikkat ediniz.
Böcekler, katran, aĒaç öz sularĘ, kuĲ pislikleri, endüstriyel kirler ve benzeri birikintiler Kemen temizlenmezlerse aracĘnĘzĘn
boyasĘnĘ bozabilirler.
DerKal musluk suyu ile yĘkamak bile
bazen bu kirleri tamamen temizlemek
için yeterli olmayabilir.
BoyalĘ yüzeylerde kullanmaya uygun Kafif
sabunlu su kullanĘlabilir.
YĘkadĘktan sonra, ĘlĘk veya soĒuk su ile
aracĘ iyice durulayĘnĘz. BoyanĘn üstünde
sabunlu suyu kurumaya bĘrakmayĘnĘz.

NOT
ś Sert sabunlar kimyasal deterjanlar
veya sĘcak su kullanmayĘnĘz ve aracĘnĘzĘ sĘcakken veya güneĲ altĘnda yĘkamayĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘn yan camlarĘnĘ yĘkarken
dikkatli olunuz.
Özellikle yüksek basĘnçlĘ su kullanĘmĘnda pencerelerden su sĘzabilir ve
içerisini Ęslatabilir.
ś Plastik kĘsĘmlarĘn ve lambalarĘn zarar
görmesini önlemek için kimyasal
çözücü veya kuvvetli deterjanlar ile
temizlemeyiniz.

UYARI
Islak frenler
YĘkadĘktan sonra frenlerin sudan etkilenip etkilenmediklerini görmek için aracĘ
yavaĲça sürerken frenleri kontrol ediniz. Frenlerin performansĘ etkilenmiĲse yavaĲ bir KĘzla seyrederken frenlere
Kafifçe basarak kurumalarĘnĘ saĒlayĘnĘz.

<NVHNEDVÕQoOÕ\ÕNDPD
ś Yüksek basĘnçlĘ yĘkayĘcĘlar kullanĘldĘĒĘnda, yĘkama makinesi nozulunun araçtan
yeterli uzaklĘkta olmasĘna dikkat ediniz.
Yetersiz mesafe veya aĲĘrĘ basĘnç, boya,
trim, kapĘ, cam lastiĒi ve diĒer bileĲenlerde Kasara ya da suyun sĘzmasĘna yol
açabilir.
ś Kameraya, sensörlere veya yakĘn bölgelerine yüksek basĘnçlĘ su püskürtmeyiniz. Yüksek basĘnçlĘ sudan meydana
gelen Ĳok nedeniyle ciKaz normal çalĘĲmayabilir.
ś Meme ucunu körüklere lastik ya da
plastik kapaklar) veya soketlere yakĘn
tutmayĘnĘz. Bunlar yüksek basĘnçlĘ su ile
temasa gelirse Kasar görebilir.
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3DVWDFLODX\JXODPDVÕ

OBC3090054

NOT
ś Motor bölümünün su ile yĘkanmasĘ
burada yer alan elektrik devrelerinin
arĘza yapmasĘna neden olabilir.
ś Suyun veya diĒer sĘvĘlarĘn aracĘn içindeki elektriklielektronik parçalarla
temas etmesine asla izin vermeyiniz.
Aksi Kalde Kasar görebilirler.

NOT
Mat boyalĘ araç (varsa)
AracĘnĘzĘn yüzeyine zarar verebileceĒi
için döner fĘrçalarla yĘkama yapan otomatik araç yĘkama makineleri kullanĘlmamalĘdĘr. Araç yüzeyini yüksek sĘcaklĘkla yĘkayan buKarlĘ temizleyici çĘkartĘlmasĘ zor olan yaprak parçalarĘnĘn kalmasĘ ve yaĒĘn yapĘĲmasĘna sebep olabilir.
AracĘnĘzĘ yĘkarken yumuĲak bir bez (örn.
mikrofiber Kavlu veya sünger) kullanĘnĘz ve mikrofiber Kavlu ile kurulayĘnĘz.
AracĘnĘzĘ elle yĘkama sĘrasĘnda Za[ ile
cilalama yapan bir temizleyici kullanmamalĘsĘnĘz. Araç yüzeyi çok kirli (kum kir
toz pislik vs.) ise aracĘ yĘkamadan önce
suyla yüzeyi temizleyiniz.
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Su, boyanĘn üstünde boncuk boncuk
toplanmĘyorsa, aracĘnĘzĘ cilalayĘnĘz.
Cilalamadan önce daima aracĘnĘzĘ yĘkayĘnĘz ve kurutunuz. Kaliteli sĘvĘ veya krem
Ĳeklinde bir cila kullanĘnĘz ve kullanma
talimatĘnĘ iyice okuyunuz. Tüm metal
aksamĘ korumak ve parlaklĘklarĘnĘ muKafaza etmek için cilalayĘnĘz. YaĒ, katran ve
benzeri maddelerin bir leke çĘkarĘcĘsĘ ile
temizlenmesi genellikle boyanĘn üstündeki cilayĘ da çĘkartĘr. AracĘn diĒer taraflarĘ cilalanmaya gerek duymasa bile, bu
yerleri tekrar cilalayĘnĘz.

NOT
ś Toz ve kirlerin kuru bir bezle silinerek temizlenmesi cilanĘn çizilmesine
neden olur.
ś KromajlĘ ve eloksal alüminyum yüzeylerde çelik yünü aĲĘndĘrĘcĘ temizleyiciler ve alkali ya da kostik katkĘlĘ sert
deterjanlar kullanmayĘnĘz. Bu koruyucu tabakaya zarar verir ve renk deĒiĲimine veya aracĘn boyasĘnĘn bozulmasĘna neden olur.

NOT
Mat boyalĘ araç (varsa)
Deterjan aĲĘndĘrĘcĘ cila ve cila gibi KerKangi bir cila koruyucu kullanmayĘnĘz.
Wa[ cila uygulandĘĒĘ durumlarda cilayĘ Kemen bir silikon sökücü kullanarak
temizleyiniz ve yüzeyde zift veya zift
kalĘntĘlarĘ varsa temizlemek için bir zift
sökücü kullanĘnĘz. Bununla birlikte
boyalĘ alana çok fazla basĘnç uygulamamaya dikkat ediniz.

09
Boya bo]ulmalarĘ onarĘmĘ

3arlak metal y»]eylerin bakĘmĘ

BoyalĘ yüzeylerdeki derin çizikler veya
taĲ izleri Kemen onarĘlmalĘdĘr. Üstü açĘlan
metaller kolayca paslanĘr ve Kemen onarĘlmadĘkça büyük masraflara yol açabilir.

ś Boya üstündeki katran ve böcek izlerini
çĘkartmak için bir kazĘyĘcĘ veya sert bir
cisim deĒil, katran çĘkarĘcĘ kullanĘnĘz.
ś Parlak metal parçalarĘn yüzeylerini
korumak için kaplama cilasĘ veya kromaj koruyucu kullanĘnĘz ve ovarak iyice
parlatĘnĘz.
ś KĘĲ aylarĘnda veya saKil bölgelerinde
parlak metal yüzeyleri daKa güçlü bir
kaplama cilasĘ veya koruyucusu ile kaplayĘnĘz. Gerekiyorsa, parçalarĘ aĲĘndĘrĘcĘ
olmayan petrol jeli veya koruyucu bir
bileĲik ile kaplayĘnĘz.

NOT
AracĘnĘzĘn kaportasĘ KasarlanĘr ve kaporta
onarĘmĘna veya parça deĒiĲimine gerek
duyulursa onarĘlan veya deĒiĲtirilen
parçalara kaporta atölyesinde korozyon
önleyici uygulandĘĒĘndan emin olunuz.

NOT
Mat boyalĘ araç (varsa)
AraçlarĘn mat boyalĘ olmasĘ Kalinde
sadece KasarlĘ alanĘn deĒiĲtirilmesi
mümkün deĒildir ve parçanĘn tümünün
onarĘmĘ gereklidir. Araç KasarlĘysa ve
boya gerekliyse aracĘnĘzĘn HYU1DAI
yetkili servisi tarafĘndan bakĘm ve
onarĘmĘnĘn yapĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz.
OnarĘmlarda ilk baĲtaki kalitenin saĒlanmasĘ güç olacaĒĘndan azami dikkat
gösteriniz.

Alt Ĳasi bakĘmĘ
Buzlanma ve kar için yollarda kullanĘlan
aĲĘndĘrĘcĘ maddeler ve toz Ĳasinin altĘnda
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse,
aracĘn altĘndaki yakĘt borularĘ, Ĳasi, karter
ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas
koruyucusu uygulanmĘĲ bile olsa, KĘzlĘ bir
paslanma baĲlayabilir.
AracĘn altĘnĘ ve tekerlek açĘklĘklarĘnĘ ayda
bir kez, Ker arazi yolculuĒunun ardĘndan
ve Ker kĘĲ sezonunun sonunda ĘlĘk veya
soĒuk su ile iyice yĘkayĘnĘz. Özellikle bu
bölgelere dikkat ediniz, çünkü buralardaki tüm çamur ve kirleri görmek zordur. Yol
kirlerini Ęslatmak ama tamamen çĘkartmadan bĘrakmak yarardan çok zarar saĒlar.
KapĘlarĘn alt kenarlarĘ, marĲpiyeller ve
Ĳasi parçalarĘnda kirlenerek tĘkanmamalarĘ gereken drenaj delikleri vardĘr. Bu bölgelerin içinde kalabilecek su paslanmaya
neden olur.
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UYARI
YĘkadĘktan sonra frenlerin sudan etkilenip etkilenmediklerini görmek için aracĘ
yavaĲça sürerken frenleri kontrol ediniz. Frenlerin performansĘ etkilenmiĲse yavaĲ bir KĘzla seyrederken frenlere
Kafifçe basarak kurumalarĘnĘ saĒlayĘnĘz.

Al»minyum Mant bakĘmĘ
Alüminyum jantlar koruyucu, Ĳeffaf bir
cila ile kaplanmĘĲtĘr.

Koro]yona karĲĘ koruma
+\XQGDL¶QL]LQNRUR]\RQDNDUúÕ
NRUXQPDVÕ
Hyundai, paslanmaya karĲĘ en ileri tasarĘm ve paslanma koruma uygulamalarĘnĘ
içeren, üstün kalitede araçlar üretmektedir. Bununla birlikte, bu, iĲin yalnĘzca bir
parçasĘnĘ oluĲturur. HyundaiŔnizin uzun
vadeli paslanma koruma direncinin saĒlanabilmesi için, kullanĘcĘnĘn iĲbirliĒi ve
yardĘmĘ da ayrĘca gerekmektedir.

.RUR]\RQD\RODoDQJHQHOQHGHQOHU

NOT
ś Alüminyum jantlarda aĲĘndĘrĘcĘ temizlik maddeleri parlatĘcĘ bileĲikler solventler veya tel fĘrça kullanmayĘnĘz.
ś SoĒuduktan sonra jantĘ temizleyiniz.
ś YalnĘz Kafif bir sabun veya nötr bir
deterjanla temizleyip su ile iyice durulayĘnĘz. TuzlanmĘĲ yollarda kullanĘlan
jantlarĘ da temizlemeyi iKmal etmeyiniz.
ś -antlarĘ yüksek KĘzlĘ otomobil yĘkama
fĘrçalarĘ ile yĘkamayĘnĘz.
ś Asitli KerKangi bir temizleyici veya
alkali deterjan kullanmayĘnĘz.
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AracĘnĘzda paslanmaya yol açan en yaygĘn nedenler arasĘnda aĲaĒĘdakiler gelmektedir:
ś Yol tuzlarĘ, pislikler nem ile birlikte aracĘn altĘnda birikme yapar.
ś HerKangi bir boya veya koruyucu kaplamanĘn, metal yüzeyleri açĘĒa çĘkararak korozyona neden olan taĲ, çakĘl,
sürtünme veya küçük çizik ve çökmeler
sonucu açĘĒa çĘkmasĘ.

$úÕUÕNRUR]\RQJ|UOHQE|OJHOHU
AracĘnĘzĘn sürekli oksitleyici malzemeler ile
yüz yüze olduĒu bölgelerde paslanmaya
karĲĘ koruma özellikle önem taĲĘr. AĲĘrĘ
korozyona yol açan nedenlerin bazĘlarĘ,
yol tuzlarĘ, toz kontrolü için kullanĘlan
kimyasal maddeler, deniz KavasĘ ve
endüstriyel kirliliktir.

09
1HPNRUR]\RQXEHVOHU

AracĘnĘ]Ę temi] tutunu]

Nem, korozyonun ortaya çĘkmasĘna
neden olan bir ortam yaratĘr. ÖrneĒin,
korozyon yüksek nem ve sĘcaklĘklar
donma seviyesinin Kemen üzerinde olduĒunda KĘzlanĘr. Bu koĲullar altĘnda, pasa
yol açan malzeme, çok yavaĲ buKarlaĲan
nem aracĘlĘĒĘ ile araç yüzeyine temas
ettirilmiĲ olur.
Özellikle çamur, korozyona yol açan
unsurlardan biridir, çünkü kurumasĘ uzun
süre alĘr ve nemin araç ile uzun süreli
temas etmesine neden olur. KurumuĲ
görünse bile, içinde paslanmayĘ KĘzlandĘran nem barĘndĘrabilir.
Yüksek sĘcaklĘk, iyi KavalandĘrĘlmamĘĲ ve
bu nedenle nemin KapsedildiĒi parçalarda paslanmayĘ KĘzlandĘrĘr. Bütün bu
nedenle, aracĘn temiz tutulmasĘ ve çamur
veya yabancĘ madde birikiminin önlenmesi önem taĲĘr. Bu özellikle aracĘn görünen kĘsĘmlarĘ için deĒil, araç altĘ için de
geçerlidir.

PaslanmayĘ önlemenin en iyi yolu, aracĘnĘzĘ temiz tutmak ve pas yapan maddelerden uzak tutmaktĘr. Araç altĘnĘn temiz
tutulmasĘna özel önem gösterilmelidir.

.RUR]\RQXQHQJHOOHQPHVL
Korozyonun baĲlamasĘnĘ önlemek için
aĲaĒĘdaki önlemleri alabilirsiniz:

ś Yol tuzlarĘnĘn kullanĘldĘĒĘ, deniz kĘyĘsĘ
veya endüstriyel kirliliĒin ve asit yaĒmurlarĘnĘn, vs. yaĲandĘĒĘ yüksek pas
oluĲumuna yol açan bir bölgede yaĲĘyorsanĘz, korozyonu önlemek için ilave
önlem almalĘsĘnĘz. KĘĲĘn, en az ayda bir
araç altĘna Kortum tutarak yĘkatĘn ve kĘĲ
bittiĒinde, araç altĘnĘn temiz olduĒundan emin olunuz.
ś AracĘnĘzĘn altĘnĘ temizlediĒiniz zaman,
çamurluklarĘn ve gözden uzak diĒer
bölgelerin altĘnda bulunan parçalara özel dikkat gösterin. Araç altĘnĘ
iyice yĘkayĘnĘz ve araç altĘnda birikmiĲ çamurlarĘ Ęslatmak yerine, paslanmaya karĲĘ etkin korunma için iyice
çĘkarĘlmĘĲ olduĒundan emin olunuz.
BirikmiĲ çamur ve paslandĘrĘcĘ maddelerin temizlenmesi için basĘnç altĘnda
su veya buKar etkili olur.
ś KapĘ alt panelleri, çamurluk panelleri ve Ĳasinin temizlenmesi sĘrasĘnda,
taKliye deliklerinin tĘkanmamĘĲ olduĒu
ve böylece nemin araç parçalarĘ içinde
paslanmayĘ KĘzlandĘracak Ĳekilde birikmediĒinden emin olunmalĘdĘr.
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*araMĘnĘ]Ę kuru tutunu]
AracĘnĘzĘ Ęslak, yeterli KavalandĘrĘlmamĘĲ
garaj içinde park etmeyiniz. Bu durum,
korozyon için uygun bir ortam yaratĘr.
Bu durum özellikle aracĘnĘzĘ garaj içinde yĘkadĘĒĘnĘzda veya araç üzerinde Kala
daKa kar, buz veya çamur varken aracĘ
garajda park ettiĒinizde söz konusudur.
,sĘtĘlĘyor bile olsa, yeterince KavalandĘrĘlarak nemin atĘlmamĘĲ olduĒu garajlarda
paslanma gözlenebilir.
Boya Ye GöĲemelerin Gurumu
Boya üzerindeki çizik veya taĲ vuruklarĘ,
paslanmayĘ önlemek üzere en kĘsa
zamanda ŕrötuĲŖ boya ile kaplanmalĘdĘr.
ÇĘplak metal görünüyorsa, yetkili bir
kaporta atölyesinde gözden geçirtmenizi
öneririz.
KuĲ pislikleri: KuĲ pislikleri çok aĲĘndĘrĘcĘdĘr
ve birkaç saat içinde boyalĘ yüzeylere
zarar verir KuĲ pisliklerini en kĘsa sürede
temizleyiniz.
Araç içinin bakĘmĘ
AracĘn paspas ve döĲemelerinin altĘnda
nem birikebilir ve paslanmaya yol açabilir. DöĲemelerin altĘnĘ kontrol ediniz ve
kuru olduĒundan emin olunuz. Araç içinde, temizlik malzemeleri veya kimyasal
maddeler taĲĘyorsanĘz, buna özel dikkat
etmelisiniz.
Bu maddeler uygun kaplar içinde taĲĘnmalĘ
ve olabilecek KerKangi bir dökülme veya
kaçak temizlenmeli ve bu bölge temiz su
ile yĘkandĘktan sonra kurutulmalĘdĘr.
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Ôç bakĘm
Ôç kĘsĘm genel uyarĘlar
Parfüm, kozmetik yaĒ, güneĲ kremi, el
losyonu ve oda spreyi gibi kimyasallarĘn iç
parçalara temas etmemesine dikkat ediniz. Bunlar renk deĒiĲimine veya Kasara
neden olabilir. Bunlar iç parçalara dokunacak olursa, derKal silerek temizleyiniz.
Vinil yüzeyleri doĒru temizlemek için
geçerli olan talimatĘ okuyunuz.

NOT
Suyun veya diĒer sĘvĘlarĘn aracĘn içindeki elektriklielektronik parçalarla temas
etmesine asla izin vermeyiniz. Aksi
Kalde Kasar görebilirler.

NOT
Deri ürünleri (direksiyon koltuklar
vs.) temizlerken nötr deterjanlar veya
düĲük alkol içeren çözeltiler kullanĘnĘz.
Yüksek alkol içeren çözeltiler veya asit
alkali deterjanlar kullanĘrsanĘz derinin
rengi atabilir veya yüzey soyulabilir.

09
Ôç GöĲemenin Ye GekoratiI aksamĘn
temi]lenmesi
9LQLO YDUVD
Bir fĘrçalĘ süpürge veya elektrikli süpürge
ile vinil yüzeylerdeki toz ve yapĘĲmamĘĲ
kirleri temizleyiniz. Vinil yüzeyleri bir vinil
temizleyicisi ile temizleyiniz.

.XPDú YDUVD
Bir fĘrçalĘ süpürge veya elektrikli süpürge
ile kumaĲ yüzeylerdeki toz ye yapĘĲmamĘĲ kirleri temizleyiniz. Ôç döĲeme veya
KalĘlar için önerilen Kafif sabunlu eriyik
ile temizleyiniz. Yeni oluĲmuĲ lekeleri
derKal bir kumaĲ lekesi temizleyicisi ile
temizleyiniz. Hemen temizlenmeyen yeni
oluĲmuĲ lekeler kumaĲĘn içine iĲler ve
renginin bozulmasĘna neden olabilirler.
Malzemelerin bakĘmĘ gereĒince yapĘlmazsa, yanmazlĘk özellikleri de etkilenebilir.

NOT
Önerilen temizleyici ve temizleme yöntemlerinin dĘĲĘnda bir Ĳeyin kullanĘlmasĘ kumaĲĘn görünümünü ve yanmazlĘk
özelliklerini bozabilir.

'HUL YDUVD
ś Koltuk Derisinin Özellikleri
- Hayvan derisinden imal edilen deri,
kullanĘlabilmesi için özel iĲlemden
geçmiĲtir. DoĒal bir ürün olmasĘ
sebebi ile Ker bir kĘsmĘnĘn kalĘnlĘĒĘ
veya yoĒunluĒu deĒiĲebilir.
SĘcaklĘk ve neme baĒlĘ esneme ve
sarkmalarĘn doĒal sonucu olarak
kĘrĘĲmalar meydana çĘkabilir.
- DaKa iyi bir konfor sunabilmesi
için koltuklar esneyen kumaĲ ile
kaplanmĘĲtĘr.
- Gövdeye temas eden kĘsĘmlar kĘvrĘmlĘ
ve sürüĲ konforu ve sabit tutan yan
destek kĘsmĘ yüksektir.
- KullanĘm sonucu doĒal olarak kĘrĘĲmalar ortaya çĘkabilir. Bu durum ürünün bir arĘzasĘ deĒildir.

DÔKKAT
ś KullanĘma baĒlĘ doĒal olarak ortaya
çĘkan kĘrĘĲma ve aĲĘnmalar garanti
kapsamĘnda deĒildir.
ś Metal aksesuarlĘ kemerler fermuarlar
veya arka cepteki anaKtarlar koltuk
kumaĲĘna Kasar verebilir.
ś KoltuklarĘn ĘslanmadĘĒĘndan emin olunuz. Bu doĒal derinin yapĘsĘnĘ deĒiĲtirebilir.
ś AĒartĘlmĘĲ kot ve giysiler koltuk kumaĲ
yüzeyini kirletebilir.
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ś Deri koltuklarĘn bakĘmĘ
- KoltuklarĘ vakumlu bir süpürge
ciKazĘ ile periyodik olarak üstündeki
tozdan ve kumdan arĘndĘrĘnĘz. Derinin
aĲĘnmasĘnĘ ve Kasar görmesini
engeller ve kalitesini muKafaza eder.
- DoĒal deri koltuk kĘlĘfĘnĘ kuru veya
yumuĲak bir bezle sĘklĘkla siliniz.
- Uygun deri koruyucu kullanĘmĘ kaplamanĘn aĲĘnmasĘnĘ engelleyebilir ve
rengin korunmasĘna destek olabilir.
Deri kaplamasĘnĘ ve koruma materyalini talimatlarĘ okuyarak ve bir
uzmana danĘĲarak gerçekleĲtirdiĒinizden emin olunuz.
- AçĘk renkli deri bej, krem beji) kolayca
kirlenebilir ve lekeler fark edilecektir.
KoltuklarĘ sĘk sĘk temizleyiniz.
- ,slak bez ile silmekten kaçĘnĘn. Bu,
yüzeyin çatlamasĘna sebep olabilir.
ś Deri koltuklarĘn temizlenmesi
- Tüm kirliliĒi süre geçmeden temizleyiniz. Her bir kir tipinin çĘkarĘlmasĘ
için aĲaĒĘdaki talimatlara bakĘnĘz.
- Kozmetik ürünler güneĲ kremi, fondoten, vs.)
Beze temizleyici kremi sürüp kirlenmiĲ bölgeyi siliniz. Kremi Ęslak bez ile
silip kuru bez ile ĘslaklĘĒĘ alĘnĘz.
- Ôçecekler kaKve, meyve suyu, vs.)
Az miktarda doĒal deterjan uygulayĘn
ve kirlenme çĘkana kadar siliniz.
- YaĒ
Emici bir bez ile yaĒĘ süre geçmeden
çĘkarĘnĘz ve yalnĘz doĒal deri için
kullanĘlan bir leke çĘkarĘcĘ ile siliniz.
- SakĘz
Buz ile sakĘzĘ sertleĲtirin ve yavaĲça
sökünüz.
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Emniyet kemeri Ĳeritlerinin
temi]lenmesi
Emniyet kemerlerinin Ĳeritlerini, iç döĲeme ve KalĘlar için önerilen KerKangi bir
Kafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Sabun
ile ilgili talimatlarĘ izleyiniz. AĲĘnmasĘna
sebep olacaĒĘ için, kumaĲĘ yeniden boyamayĘnĘz veya aĒartĘcĘ madde kullanmayĘnĘz.

&amlarĘn iç kĘsmĘnĘn temi]liĒi
CamlarĘn iç yüzeyleri buĒulanĘyorsa yaĒlĘ
bir tabaka ile kaplanmĘĲsa), bir cam silicisi
ile temizlenmeleri gerekir. Cam temizleyicisinin kabĘndaki talimatĘ uygulayĘnĘz.

NOT
Arka camlarĘn iç kĘsmĘnĘ kazĘmayĘnĘz
veya çizmeyiniz. Aksi takdirde arka cam
buĒu giderici ĘzgaralarĘ Kasar görebilir.

09
EMÔS<ON KONTROL SÔSTEMÔ
AracĘnĘzĘn emisyon kontrol sistemi yazĘlĘ
bir sĘnĘrlĘ garanti ile korunmuĲtur. Lütfen
aracĘnĘzda bulunan Garanti Belgesi
KitapçĘĒĘndaki garanti bilgilerine bakĘnĘz.
AracĘnĘz, bütün emisyon yönetmeliklerini
karĲĘlayacak Ĳekilde bir emisyon kontrol
ünitesi ile donatĘlmĘĲtĘr.
Araç üzerinde yer alan üç türlü emisyon
kontrol sistemi, aĲaĒĘda verilmektedir.
1) Karter emisyon kontrol sistemi
2) BuKar emisyon kontrol sistemi
3) Egzoz emisyon kontrol sistemi
Emisyon kontrol sistemlerinin normal olarak çalĘĲtĘĒĘndan emin olmak için, aracĘnĘzĘn bu TanĘtma ve Kullanma KĘlavuzunda
belirtilen Ĳekilde HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan periyodik bakĘmlarĘnĘn gerçekleĲtirilmesini öneririz.

NOT
Kontrol ve BakĘm Testi UyarĘsĘ (Elektronik
Denge Kontrolü (ESC) sistemi ile)
ś Dinamometre testi sĘrasĘnda aracĘn
teklemesine engel olmak için ESC
düĒmesine basarak Elektrik Destekli
Denge Kontrolü (ESC) sistemini
kapatĘnĘz.
ś Dinamometre testinin tamamlanmasĘndan sonra ESC düĒmesine tek-rar
basarak ESC sistemini tekrar çalĘĲtĘrĘnĘz.

1. Karter emisyon kontrol sistemi
Pozitif Karter HavalandĘrma Sistemi,
karterden yayĘlan gazlardan kaynaklanan
Kava kirliliĒinin önlemesini saĒlar. Bu
sistem, kartere bir emiĲ Kortumu aracĘlĘĒĘ
ile emilen taze ve filtrelenmiĲ Kava temin
etmektedir. Karter içinde, taze Kava
çĘkan gazlarla birlikte karĘĲmakta, daKa
sonra PCV valfĘndan geçerek Kava emiĲ
sistemine verilmektedir.

2. BuKar emisyon kontrol sistemi
BuKar Emisyon Kontrol Sistemi yakĘt
buKarlarĘnĘn atmosfere karĘĲmasĘnĘ önlemek amacĘyla tasarlanmĘĲtĘr.

Kanister
YakĘt deposu içinde oluĲan yakĘt buKarĘ,
kanister tarafĘndan emilmekte ve saklanmaktadĘr. Motor çalĘĲĘrken, kanister tarafĘndan emilen yakĘt buKarĘ, bir boĲaltma
kontrolü solenoid valfĘ üzerinden boĲalma tankĘna verilmektedir.

TaKliye Kontrol SolenoiG 9alIi
3&S9
TaKliye kontrol solenoid valfĘ Motor
Kontrol Ünitesi ECU) tarafĘndan kontrol
edilir: Motor soĒutma suyu sĘcaklĘĒĘ
rölantide düĲük olduĒunda bu valf PCSV)
kapalĘdĘr ve buKarlaĲmĘĲ yakĘt gazlarĘ,
motora alĘnmaz. Motor ĘsĘndĘktan sonra
ve normal sürüĲ sĘrasĘnda, PCSV açĘlĘr ve
buKarlaĲan yakĘt gazlarĘ motora alĘnĘr.
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3. Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi araç
performansĘnĘn en üst seviyede olmasĘnĘ
saĒlarken, egzoz emisyonlarĘnĘ kontrol
eden çok verimli bir sistemdir.

Motor eg]o] ga]Ę önlemleri karbon
monoksit
ś DiĒer egzoz gazlarĘ ile birlikte karbon
monoksit de mevcut olabilir. Bu nedenle, aracĘnĘzĘn içinde egzoz kokusu alacak olursanĘz, derKal kontrol ettiriniz ve
onarĘlmasĘnĘ saĒlayĘnĘz. AracĘnĘzĘn içine
egzoz gazĘ girdiĒinden ĲüpKeleniyorsanĘz, sadece bütün camlar açĘk durumda
sürünüz. DerKal aracĘnĘzĘ kontrol ettiriniz ve onarĘlmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.

UYARI
Motor egzoz gazlarĘ içinde karbon
monoksit vardĘr. Renksiz ve kokusuz
olmasĘna karĲĘn teKlikelidir ve solunduĒu taktirde ölümcül olabilir. CO zeKirlenmesinden kaçĘnmak için aĲaĒĘdaki
talimatĘ uygulayĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ kapalĘ ortamlarda bir garaj
gibi) sadece içeri sokmanĘza ve çĘkarmanĘza yetebilecek bir süre kadar çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ açĘk bir alanda uzunca bir
süre motor çalĘĲĘr durumda durduracak olursanĘz, KavalandĘrma sistemini
aracĘn içine dĘĲ Kava çekecek Ĳekilde
ayarlayĘnĘz.
ś Asla motoru çalĘĲan park etmiĲ veya
durmuĲ bir aracĘn içinde uzun bir süre
oturmayĘnĘz.
ś Motor durur veya çalĘĲamazsa, tekrar
tekrar çalĘĲtĘrmaya çalĘĲĘlmasĘ emisyon
kontrol sistemine zarar verebilir.
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Katalitik konYertörler için kullanĘm
uyarĘlarĘ Yarsa

UYARI
ś SĘcak bir egzoz sistemi aracĘnĘzĘn
altĘndaki yanĘcĘ maddeleri yakabilir.
AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt yapraklar ve
benzeri yanĘcĘ maddelerin üstünde
veya yakĘnĘnda sürmeyiniz rölantide
bĘrakmayĘnĘz veya park etmeyiniz.
ś Egzoz sistemi ve katalitik konvertör
sistemi motor çalĘĲĘrken veya motor
kapatĘldĘktan Kemen sonra çok sĘcaktĘr. Egzoz sisteminden ve katalitik
konvertör sisteminden uzak durunuz
yanabilirsiniz.
AyrĘca egzoz sistemi etrafĘndaki ĘsĘ
emiciyi çĘkarmayĘnĘz aracĘn altĘnĘ sĘzdĘrmaz yapmayĘnĘz ve aracĘ korozyon
kontrolü amacĘyla kaplamayĘnĘz. BazĘ
koĲullarda yangĘn teKlikesi olabilir.
AracĘnĘz, katalitik konvertör emisyon
kontrol ünitesi ile donatĘlmĘĲtĘr.
Bu nedenle aĲaĒĘdaki önlemler alĘnmalĘdĘr:
ś Benzinli motorlarda sadece KURìUNSU= BEN=ÔN kullanĘnĘz.
ś Motorda tekleme veya büyük ölçüde
performans kaybĘ gibi arĘza belirtileri
varsa aracĘnĘzĘ kullanmayĘnĘz.
ś Motoru KatalĘ veya yanlĘĲ bir Ĳekilde
zorlamayĘnĘz. Motor kapalĘyken aracĘn
itilmesi ve motor kapalĘ durumda vites
takĘlĘ olarak dik yokuĲtan inme, KatalĘ
kullanmaya örnek olarak verilebilir.
ś Motoru uzun bir süre 5 dakika veya
daKa fazla) yüksek rölantide çalĘĲtĘrmayĘnĘz.
ś Motorda veya emisyon kontrol sisteminde tadilat yapmayĘnĘz veya buralara
müdaKale etmeyiniz. Bütün kontrol ve
ayarlamalarĘn HYUNDA, yetkili servisi
tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz.
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ś Çok düĲük yakĘt seviyesi ile aracĘnĘzĘ
kullanmaktan kaçĘnĘnĘz. Araçta yeterli
yakĘt olmamasĘ, motorun KatalĘ ateĲlemesine ve katalitik konvertörün aĲĘrĘ
yüklenmesine yol açabilir.
Bu önlemlerin alĘnmamasĘ katalitik
konvertörün ve aracĘnĘzĘn bozulmasĘna
neden olabilir. AyrĘca, bu tür müdaKaleler
garantiyi de geçersiz kĘlabilir.

Ben]in 3artik»l )iltresi *3)
Yarsa
Benzin Partikül Filtresi GPF) sistemi,
egzoz gazĘndaki kurumu uzaklaĲtĘrĘr.
GPF sistemi, toplanan kurumu kullanĘldĘktan sonra atĘlan Kava filtrelerinden farklĘ
olarak, sürüĲ durumuna göre otomatik
olarak yakar veya okside eder).
BaĲka bir deyiĲle, toplanan kurum motor
kontrol sistemi ve normal/yüksek sürüĲ
KĘzlarĘnda yüksek egzoz gazĘ sĘcaklĘĒĘ
tarafĘndan otomatik olarak tasfiye edilir.
Ancak araç tekrar kĘsa mesafelerde veya
düĲük KĘzda uzun süre sürülmeye devam
edilirse, düĲük egzoz gazĘ sĘcaklĘĒĘ nedeniyle biriken kurum otomatik olarak uzaklaĲtĘrĘlamayabilir. Bu durumda, kurum
oksitlenme iĲlemi yapĘlmasĘna raĒmen
birikmiĲ kurum belli bir miktara ulaĲabilir,
dolayĘsĘyla GPF lambasĘ yanar.
Motor devri 1.500-4.000 arasĘndayken ve
vites yaklaĲĘk 30 dakika boyunca 3. vites
veya üzerindeyken sürüĲ KĘzĘ 80 km/saat
deĒerini aĲtĘĒĘnda Benzin Partikül Filtresi
GPF) lambasĘ söner.

GPF lambasĘ yanĘp sönmeye baĲladĘĒĘnda
ya da Egzoz sistemini kontrol edin
uyarĘ mesajĘ yukarĘdaki durumlarda araç
kullanĘlĘrken yandĘĒĘnda, GPF sistemini
HYUNDA, yetkili servisine muayene
ettirmenizi öneririz.
GPF lambasĘ uzun bir süre yanĘp söner
durumda iken belli bir süre kullanĘldĘĒĘnda,
GPF sistemi Kasar görebilir ve yakĘt
tüketimi artabilir.

UYARI
Benzin (GPFŔli ise)
GPF [Benzin Partikül Filtresi@ sistemi bulunan benzinli araçlarda yalnĘz
uyumlu benzin yakĘtĘ kullanĘlmasĘ tavsiye edilir.
Belirli olmayan katkĘ maddeleri içeren
baĲka benzin yakĘtlarĘnĘ kullandĘĒĘnĘzda
GPF sistemi Kasar görebilir ve egzoz
emisyon problemlerine neden olabilir.
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Tüketici Koruma

TDQĘWPD YH KXOODQPD KODYX]X
%X EHOJH  VD\×O×7NHWLFLQLQ .RUXQPDV× +DNN×QGD .DQXQ YH EX .DQXQҋD
GD\DQ×ODUDN \UUOùH NRQXODQ 7DQ×WPD YH .XOODQPD .×ODYX]X 8\JXODPD
(VDVODU×QDGDLU<|QHWPHOLNX\DU×QFDKD]×UODQP×üW×U
 0DO×Q.XOODQ×P|PU RQ \×OG×U
 0DO×QD\×SO×ROGXùXQXQDQODü×OPDV×GXUXPXQGDWNHWLFL
D  6DW×ODQ×JHULYHUPH\HKD]×UROGXùXQXELOGLUHUHNV|]OHüPHGHQG|QPH
E  6DW×ODQ×DO×NR\XSD\×SRUDQ×QGDVDW×üEHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
F  $ü×U× ELU PDVUDI JHUHNWLUPHGLùL WDNGLUGH EWQ PDVUDIODU× VDW×F×\D DLW
ROPDN]HUHVDW×ODQ×QFUHWVL]RQDU×OPDV×Q×LVWHPH
o  úPNkQYDUVDVDW×ODQ×QD\×SV×]ELUPLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLLVWHPHVHoLPOLNKDNODU×QGDQELULQLNXOODQDELOLU6DW×F×WNHWLFLQLQWHUFLKHWWLùLEXWDOHEL
\HULQHJHWLUPHNOH\NPOGU
 hFUHWVL] RQDU×P YH\D PDO×Q D\×SV×] PLVOL LOH GHùLüWLULOPHVL KDNODU× UHWLFL
YH\DLWKDODWo×\DNDUü×GDNXOODQ×ODELOLU%XI×NUDGDNLKDNODU×Q\HULQHJHWLULOPHVL NRQXVXQGD VDW×F× UHWLFL YH LWKDODWo× PWHVHOVLOHQ VRUXPOXGXU hUHWLFL
YH\D LWKDODWo× PDO×Q NHQGLVL WDUDI×QGDQ SL\DVD\D VUOPHVLQGHQ VRQUD
D\×E×QGRùGXùXQXLVSDWHWWLùLWDNGLUGHVRUXPOXWXWXOPD]
 hFUHWVL]RQDU×PYH\DPDO×QD\×SV×]PLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLQVDW×F×LoLQRUDQW×V×]JoONOHULEHUDEHULQGHJHWLUHFHNROPDV×KkOLQGHWNHWLFLV|]OHüPHGHQ
G|QPHYH\DD\×SRUDQ×QGDEHGHOGHQLQGLULPKDNODU×QGDQELULQLNXOODQDELOLU
2UDQW×V×]O×ù×QWD\LQLQGHPDO×QD\×SV×]GHùHULD\×E×Q|QHPLYHGLùHUVHoLPOLN
KDNODUD EDüYXUPDQ×Q WNHWLFL Do×V×QGDQ VRUXQ WHüNLO HGLS HWPH\HFHùL JLEL
KXVXVODUGLNNDWHDO×Q×U
 hFUHWVL]RQDU×PYH\DPDO×QD\×SV×]PLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLKDNODU×QGDQELULQLQ VHoLOPHVL GXUXPXQGD EX WDOHELQ VDW×F×\D UHWLFL\H YH\D LWKDODWo×\D
\|QHOWLOPHVLQGHQ LWLEDUHQ D]DPL N×UN EHü Lü JQ LoLQGH \HULQH JHWLULOPHVL
]RUXQOXGXU$QFDNEX.DQXQXQҋLQFLPDGGHVLX\DU×QFDo×NDU×ODQ\|QHWPHOLNHNLOLVWHGH\HUDODQPDOODUDLOLüNLQWNHWLFLQLQFUHWVL]RQDU×PWDOHEL
\|QHWPHOLNWHEHOLUOHQHQD]DPLWDPLUVUHVLLoLQGH\HULQHJHWLULOLU$NVLKkOGH
WNHWLFLGLùHUVHoLPOLNKDNODU×Q×NXOODQPDNWDVHUEHVWWLU
 7NHWLFLQLQV|]OHüPHGHQG|QPHYH\DD\×SRUDQ×QGDEHGHOGHQLQGLULPKDNN×Q×VHoWLùLGXUXPODUGD|GHPLüROGXùXEHGHOLQWPYH\DEHGHOGHQ\DS×ODQ
LQGLULPWXWDU×GHUKkOWNHWLFL\HLDGHHGLOLU
 6HoLPOLNKDNODU×QNXOODQ×OPDV×QHGHQL\OHRUWD\Do×NDQWPPDVUDIODUWNHWLFLQLQVHoWLùLKDNN×\HULQHJHWLUHQWDUDIoDNDUü×ODQ×U7NHWLFLEXVHoLPOLNKDNODU×QGDQELULLOHELUOLNWHWDULKOLYHVD\×O×7UN%RUoODU.DQXQX
KNPOHULX\DU×QFDWD]PLQDWGDWDOHSHGHELOLU
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Tüketici Koruma

 7NHWLFLOHUüLNk\HWYHLWLUD]ODU×NRQXVXQGDNLEDüYXUXODU×Q×7NHWLFL0DKNH
PHOHULQHYH\D7NHWLFL+DNHP+H\HWOHULQH\DSDELOLUOHU
 *DUDQWLNDSVDP×QGDNLUQOHULQDU×]DV×Q×QRQLüJQLoHULVLQGHJLGHULOHPHPHVLKDOLQGHUHWLFLYH\DLWKDODWo×WDUDI×QGDQPDO×QWDPLULWDPDPODQ×QFD\D
NDGDUEHQ]HU|]HOOLNOHUHVDKLSEDüNDELUPDOWNHWLFLQLQNXOODQ×P×QDWDKVLV
HGLOHFHNWLU

1-2

ERTUĞRUL OTOMOTİV

NOYANER OTOMOTİV

GÜRSES OTOMOTİV

ÇAĞ OTOMOTİV

ATA OTOMOTİV

AKBAK OTOMOTİV

ŞİNASİ ALTINSOY OTO.

CANGARLAR OTO.

ALANSES OTOMOTİV

ALANSES OTOMOTİV

SURTAŞ OTOMOTİV

BAŞ-TAŞ OTOMOTİV

UYTUNLAR OTOMOTİV

ŞENTÜRK OTOMOTİV

İNALLAR OTOMOTİV

SÖNMEZLER OTO.

ADANA / Seyhan

ADANA / Yüreğir

AFYONKARAHİSAR

AKSARAY

ANKARA / Balgat

ANKARA / Hasköy

ANKARA / Etimesgut

ANTALYA

ANTALYA / Alanya

ANTALYA / Manavgat

AYDIN / Efeler

BALIKESİR / Bandırma

BALIKESİR / Edremit

BURSA / Osmangazi

BURSA / Nilüfer

ÇANAKKALE

Tel: (0322) 370 09 09

Tel: (0322) 429 25 25 (Pbx)

Armutlu Mevkii Yeni İzmir Yolu Sokak No:1 - Kepez

İzmir Yolu 11. Km No: 375, 16120 - Nilüfer

Yeni Yalova Yolu 5. Km. No: 397 - Osmangazi

İzmir Yolu Üzeri 2. Km. - Edremit

17 Eylül Mah. Gönen Yolu No:24/A

Ovaeymir Mah.Çine Caddesi, Muğla Karayolu Üzeri, 3.Km. No: 17, Efeler

Çevreyolu üzeri Sorgun Bulv. No:1

Güllerpınarı Mah. Keykubat Bulvarı Ticaret Lisesi Karşısı 07400

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi No. 243/1

İstanbul Yolu 12. Km. Bahçekapı Mah. 6.Cad. No:1-2 Etimesgut

İrfan Baştuğ Caddesi No. 201 - Hasköy

Mevlana Bulvarı (Konya yolu) No. 148 Çukurambar - Balgat

Konya Bulvarı Tacin Mahallesi No. 36 / Aksaray

Tel: (0286) 263 00 53 - 263 03 53

Tel: (0224) 413 66 00

Tel: (0224) 211 18 00

Tel: (0266) 373 20 20

Tel: (0266) 712 25 25

Tel: (0256) 226 45 25

Tel: (0242) 777 06 06 - 07

Tel: (0242) 515 05 15

Tel: (0242) 340 17 17

Tel: (0312) 278 22 22

Tel: (0312) 338 24 24 - 347 75 75

Tel: (0312) 378 38 38

Tel: (0382) 216 00 41

Fevzi Çakmak Mh. Atatürk Bulvarı Erkmen Kasabası No:9 Afyonkarahisar Tel: (0272) 213 80 37

Eski Ceyhan Yolu üzeri 4.km (Et Balık Kurumu Karşısı) Yüreğir

Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:610 Mersin Yolu Üzeri

1

Fax: (0286) 263 64 04

Fax: (0224) 413 64 91

Fax: (0224) 211 76 86

Fax: (0266) 373 20 20

Fax: (0266) 714 88 24

Fax: (0256) 226 45 26

Fax: (0242) 743 32 41

Fax: (0242) 515 27 40

Fax: (0242) 340 65 65

Fax: (0312) 278 17 15

Fax: (0312) 339 83 73

Fax: (0312) 220 51 51

Fax: (0382) 216 00 45

Fax: (0272) 213 26 60

Fax: (0322) 370 09 10

Fax: (0322) 429 29 19

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

TURKUAZ OTOMOTİV

ÇAVUŞOĞLU OTO.

ÖZENLER OTOMOTİV

KUBİLAY OTOMOTİV

HAYAT OTOMOTİV

CİHAN PETROL OTO.

SEYYAH OTOMOTİV

AYINTAP OTOMOTİV

ARSLANOĞLU OTO.

BOZAL OTOMOTİV

ARSLANOĞLU OTO.

MAR OTOMOTİV

NEV OTOMOTİV

COŞKUN OTOMOTİV

ELMAS OTOMOTİV

DENİZLİ

DİYARBAKIR

DÜZCE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR / Tepebaşı

GAZİANTEP

HATAY / Antakya

ISPARTA

İSKENDERUN

İSTANBUL / Samandıra

İSTANBUL / Yenibosna

İSTANBUL / Çekmeköy

İSTANBUL / Kağıthane

2

KARATAŞ OTOMOTİV

ÇORUM

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi No. 2 Candere Yolu

Mimar Sinan Mah. Barbaros Cad. No. 9

Yeni Bosna Merkez Mh. Kavak Sk. No:11 D:1/4, Bahçelievler

Eyüp Sultan Mah. No:3 Samandıra, Sancaktepe

Antakya Yolu Üzeri Karapelik Mevkii 7. Km.

Antalya-Isparta Karayolu Üzeri 2.Km. 37/1 Sav Kasabası-Merkez

İskenderun Yolu Üzeri 7. Km.

Mücahitler Mh. G.Muhtar Paşa Blv. 9 Nolu Cd. No. 30 Şehitkamil

Batıkent Mahallesi, Bursa Karayolu üzeri 10. km No: 716

Tortum Yolu Üzeri 1. Km.

Ergenekon Bulvarı Kırklar Caddesi Terminal Kavşağı No. 5 Merkez

Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:535/1 Merkez

Doğanlı Köyü D-100 Karayolu Üzeri

Y.Mardin Yolu Üzeri Çarıklı Köyü Mev. M Oil Akaryakıt İst. Yanı

Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı No: 290 Merkezefendi

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarı 3. Km No: 11

Tel: (0212) 222 58 58

Tel: (0216) 643 43 43

Tel: (0212)451 19 00 (Pbx)

Tel: (0216) 311 20 18

Tel: (0326) 456 13 00

Tel: (0246) 228 70 00

Tel: (0326) 285 63 63

Tel: (0342) 323 66 66

Tel: (0222) 315 15 55

Tel: (0442) 242 31 31

Tel: (0446) 223 07 10

Tel: (0424) 281 30 26

Tel: (0380) 549 79 14 - 15 - 16

Tel: (0412) 318 24 85 - 87

Tel: (0850) 808 99 77

Tel: (0364) 333 10 52

Fax: (0212) 326 91 29

Fax: (0216) 641 86 19-20

Fax: (0212) 552 05 60

Fax: (0216) 561 02 24

Fax: (0326) 456 13 00

Fax: (0246) 228 25 55

Fax: (0326) 285 63 70

Fax: (0342) 323 59 59

Fax: (0222) 315 15 64

Fax: (0442) 242 26 36

Fax: (0446) 223 07 13

Fax: (0424) 281 27 16

Fax: (0380) 549 79 60

Fax: (0412) 318 24 34

Fax: (0850) 221 04 03

Fax: (0364) 235 00 97

ERDEMİR OTO.

ERK OTOMOTİV

HUNKO OTOMOTİV

KAYNAK OTOMOTİV

MASLAK OTOMOTİV

UÇAR OTOMOTİV

ODAK OTOMOTİV

YÜKSEL İŞ OTOMOTİV

Hunko OTOMOTİV

İLYAS ŞEN OTOMOTİV

PODYUM OTOMOTİV

CİHAN OTOMOTİV

HB İNOTO OTOMOTİV

FERTAN OTOMOTİV

ÖNTUR OTOMOTİV

KARSEÇ OTOMOTİV

İSTANBUL / Avcılar

İSTANBUL /Bayrampaşa

İSTANBUL / Maltepe

İSTANBUL /Ümraniye

İSTANBUL /Maslak

İSTANBUL /Üsküdar

İSTANBUL /Zeytinburnu

İZMİR / Bayraklı

İZMİR / Gaziemir

İZMİR / Karşıyaka

KAHRAMANMARAŞ

KARS

KAYSERİ

KOCAELİ / İzmit

KONYA

KÜTAHYA

Eskişehir karayolu üzeri 3. Km No:54 43100 Kütahya

Fevzi Çakmak Mah Ankara Cad No. 198

Sanayi Mah. Nazar Sk. No:18

Osman Kavuncu Bulvarı, Anbar Mah. Ankara Yolu No.566

Karacaören Mevkii Çevre Yolu Üzeri

Barbaros Mah. Batı Çevre Yolu No:62/A Onikişubat

Anadolu Caddesi No. 604 Karşıyaka

Binbaşı Reşatbey, Akçay Cad. No:47, Gaziemir

Anadolu Caddesi No. 29-31

Cevizlibağ Maltepe Mh. Londra Asfaltı Cd. No.40/A Zeytinburnu

Altunizade, Kısıklı Caddesi No. 73

Dereboyu Caddesi No. 303 Kat. 2

Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Saﬁr Sok. No.5, Dudullu

E5 Yanyol, Girne Mah. Doğuşkent Cad. No.3

Kartaltepe Mahallesi 67. Sokak No.2

E5 Londra Asfaltı Haramidere Sanayi Sitesi D-1 Blok No. 206

Tel: (0274) 225 15 50

Tel: (0332) 236 66 66 - 236 55 55

Tel: (0262) 335 56 00

Tel: (0352) 311 51 11

Tel: (0474) 213 52 03

Tel: (0344) 234 14 14

Tel: (0232) 398 03 98

Tel: (0232) 423 44 23

Tel: (0232) 498 88 00

Tel: (0212) 449 13 33

Tel: (0216) 422 30 40

Tel: (0212) 276 38 60

Tel: (0216) 540 80 80

Tel: (0216) 417 92 92

Tel: (0212) 616 44 00 (Pbx)

Tel: (0212) 422 85 05
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Fax: (0274) 225 15 52

Fax: (0332) 233 59 05

Fax: (0262) 335 56 62

Fax: (0352) 311 33 66

Fax: (0474) 213 52 10

Fax: (0344) 234 51 01

Fax: (0232) 398 03 88

Fax: (0232) 423 44 23

Fax: (0232) 486 04 03

Fax: (0212) 482 66 55

Fax: (0216) 422 30 37

Fax: (0212) 276 38 69

Fax: (0216) 449 32 50

Fax: (0216) 388 83 55

Fax: (0212) 563 81 81

Fax: (0212) 422 85 08

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

KASIM TUĞMANER OTO.

DERYA OTOMOTİV

DERYA OTOMOTİV

İLYAS ŞEN OTOMOTİV

ACARLAR OTOMOTİV

ATEŞ OTOMOTİV

METELER OTOMOTİV

FERHAT OTMOTİV

KAMER OTOMOTİV

İN OTO OTOMOTİV

HARMANİŞ OTOMOTİV

ATMAŞ OTOMOTİV

GENÇLER OTOMOTİV

ÇAKIRLAR OTOMOTİV

ÇİFTÇİOĞLU OTOMOTİV

MARDİN

MERSİN/ Mezitli

MERSİN/ Anamur

MUĞLA / Bodrum

MUĞLA / Fethiye

ORDU

RİZE

SAKARYA

SAMSUN / Kutlukent

SİVAS

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ / Çorlu

TEKİRDAĞ

TRABZON

UŞAK
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ŞAMPİYON OTOMOTİV

MALATYA

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

Fevzi Çakmak Mah.Gazi Bulvarı, No. 86/A

Kaşüstü Mevki, Şana

Değirmenaltı Mahallesi istanbul Yolu 4. Km.

İstanbul Yolu E-5 üzeri, Önerler Kavşağı

Akçakale Yolu Üzeri 1. Km. TMO Karşısı - Merkez

Gültepe Mahallesi Ankara Karayolu 3. Km.

Samsun-Ordu Yolu 8.Km 19 Mayıs Mh. Atatürk Blv. Kirazlık

Hanlıköy Mah. Eskişehir Cad. No. 64/1

Boğaz Mahallesi Çiftekavak Mevki

Karapınar mah. 1127 sok. No.1 Altınordu

Yarankavak Mevkii Yanıklar Köyü

Umurça Mah. Yokuşbaşı Mevkii Emin Anter Blv. No:44 Bodrum

Alparslan Türkeş Bulvarı Bahçelievler Mah. Derya Plaza İş Merkezi

Hyundai Plaza Tes. G.M.K. Bulvarı Fatih Mah. Mezitli

Kızıltepe Yolu Üzeri Havaalanı Civarı Kızıltepe

Çevre Yolu Kömür Tevzi Önü Shell İstasyon Yanı

Tel: (0276) 231 33 70 (Pbx) - 231 63 15

Tel: (0462) 341 20 40

Tel: (0282) 293 35 15 - 293 34 45

Tel: (0282) 685 44 40 - 41 - 42

Tel: (0414) 247 20 08

Tel: (0346) 226 20 00

Tel: (0362) 266 58 88

Tel: (0264) 276 91 11 - 275 62 91

Tel: (0464) 223 66 44

Tel: (0452) 666 87 87

Tel: (0252) 623 99 16

Tel: (0252) 316 94 05

Tel: (0324) 814 44 44

Tel: (0324) 359 75 00 (Pbx)

Tel: (0482) 312 09 09

Tel: (0422) 336 77 22

Fax: (0276) 231 64 07

Fax: (0462) 341 45 90

Fax: (0282) 293 35 45

Fax: (0282) 685 45 15

Fax: (0414) 247 20 11

Fax: (0346) 226 30 60

Fax: (0362) 266 68 24

Fax: (0264) 276 91 14

Fax: (0464) 223 78 87

Fax: (0452) 666 97 77

Fax: (0252) 623 99 14

Fax: (0252) 398 03 88

Fax: (0324) 816 61 75

Fax: (0324) 359 75 09

Fax: (0482) 312 33 00

Fax: (0422) 336 83 36

ONURLU OTOMOTİV

SİMGE OTOMOTİV

OTOTÜRK TİC.LTD.

YALOVA

ZONGULDAK

KKTC / Lefkoşa

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı No. 206 Haspolat/Lefkoşa

K.Ereğli, Müftü Mahallesi Çetin Apatay Bulvarı No. 16

Yalova-lzmit Yolu 8. Km.

İpek Yolu Üzeri 4. Km.

Hyundai resmi web sitesini (www.hyundai.com.tr) ziyaret ediniz.

AHSEN OTOMOTİV

VAN

Fax: (0392) 223 58 95

Fax: (0372) 322 90 20

Fax: (0226) 351 42 10

Fax: (0432) 217 53 63
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01 Ekim 2020 tarihinde geçerli olan Hyundai Yetkili Servis listesidir.

Tel: (0392) 444 90 09

Tel: (0372) 322 90 70 (5 Hat)

Tel: (0226) 351 73 06 - 351 42 19

Tel: (0432) 217 94 94

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

