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TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU
Çal›ﬂt›rma
Bak›m
Teknik Özellikler

Bu Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay›n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz
ürün geliﬂtirme politikas› do¤rultusunda, herhangi bir zamanda de¤iﬂiklik
yapma hakk›n› sakl› tutar.
Bu el kitab›, tüm Hyundai modelleri için geçerlidir, iste¤e ba¤l› ve standart
donan›mlar›n aç›klama ve tan›mlar›n› içermektedir. Sonuç olarak, arac›n›zda bulunmayan baz› özellikler bu k›lavuzda, aç›klanm›ﬂ olabilir.
Baz› modellerin Sa¤dan Direksiyonlu (RHD) oldu¤una dikkat ediniz. Burada
yer alan aç›klamalar ve ﬂekiller RHD (Sa¤dan Direksiyonlu) araçlar için simetrik konumda olacakt›r.

DIKKAT: HYUNDA‹’N‹ZDE TAD‹LAT YAPILMASI
Hyundai’nizde herhangi bir ﬂekilde tadilat yap›lmamal›d›r. Bu tür modifikasyonlar Hyundai’nizin performans›n›, emniyetini ve dayan›kl›l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilir ve buna ek olarak, arac›n s›n›rl›
garanti ﬂartlar›n› ihlal edebilir. Baz› modifikasyonlar ayn› zamanda Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› ve ülkenizdeki di¤er devlet kurumlar›n›n belirledi¤i yönetmelikleri de ihlal edebilir.

ALICI-VER‹C‹ RADYO C‹HAZI VEYA MOB‹L (CEP) TELEFON MONTAJI
Arac›n›z elektronik yak›t enjeksiyonu ve di¤er elektronik parçalar ile donat›lm›ﬂt›r. Uygun tak›lmam›ﬂ/ayarlanmam›ﬂ cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi mümkündür. Bu nedenle, böyle bir
cihaz takmay› düﬂündü¤ünüzde, radyo imalatç› firma talimat›na dikkatle uyman›z veya al›nacak önlemler veya özel talimatlar aç›s›ndan HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurman›z› öneririz.
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EMN‹YET VE ARAÇ HASARI UYARILARI
Bu k›lavuzda, UYARI, D‹KKAT ve NOT baﬂl›klar› alt›nda baz› bilgilere yer verilmektedir.
Bu baﬂl›klar, aﬂa¤›daki anlamlarda kullan›lmaktad›r:

UYARI
Uyulmamas› durumunda, arac›n›z için bir hasar veya sizin veya araçta bulunanlar için ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir durumu gösterir. Uyar› ile verilen önerileri
yerine getiriniz.

D‹KKAT
Uyulmamas› durumunda, arac›n›z veya onun bir parças› için bir hasar ile sonuçlanabilecek
bir durumu gösterir. Dikkat ile verilen önerileri yerine getiriniz.

] NOT
Bu baﬂl›k alt›nda ilginç ve yararl› bilgiler sunulmaktad›r.
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ÖNSÖZ
Hyundai’yi seçti¤iniz için teﬂekkürler. Say›lar› giderek artan seçkin Hyundai sürücüleri aras›na kat›lman›zdan büyük k›vanç duymaktay›z. Bütün Hyundai araçlar›n›n ileri mühendislik ve yüksek kaliteli üretiminden büyük bir gurur duymaktay›z.
Tan›tma ve Kullanma K›lavuzunuz, size yeni Hyundai arac›n›z›n özelliklerini ve çal›ﬂmas›n› tan›tmaktad›r. Bunu dikkatle okuman›z› öneririz, çünkü içindeki bilgiler yeni araçtan duyaca¤›n›z memnuniyete büyük ölçüde katk›da bulunacakt›r.
Üretici ayr›ca arac›n›z›n bütün servis ve bak›mlar›n›n yetkili Hyundai servisi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesini önermektedir. Hyundai
servisleri üstün kalitede servis ve bak›m sa¤laman›n yan› s›ra, gereksinim duyulabilecek di¤er yard›m ve bak›mlar› da sa¤layacaklard›r.

HYUNDAI ASSAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A. ﬁ.
Not: Daha sonraki araç sahiplerinin de yer alan bilgilere gereksinim duyacaklar› göz önünde bulundurularak, arac›n›z› satt›¤›n›zda,
lütfen içinde Tan›tma ve Kullanma K›lavuzunu da içinde b›rak›n›z. Teﬂekkür ederiz.

D‹KKAT
Hyundai teknik özelliklerine uymayan kalitesi kötü yak›t ve ya¤lar›n kullan›lmas› ciddi motor ve ﬂanz›man hasarlar›na neden
olabilir. Bu nedenle mutlaka Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu Araç Teknik Özellikleri Sayfa 8-5 ile listelenen özelliklere uygun
yak›t ve ya¤lar kullanmal›s›n›z.

Telif Hakk› 2011 Hyundai Motor Company’e aittir. Her hakk› sakl›d›r. Bu yay›n›n herhangi bir k›sm› önceden Hyundai’nin yaz›l› izni olmaks›z›n ço¤alt›lamaz, bilgi eriﬂim sistemine yüklenemez veya herhangi bir baﬂka ﬂekilde bir baﬂka yere aktar›lamaz.
KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.
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Hyunda› Orijinal Parça K›lavuzu
1. Hyundai Orijinal Parçalar› Nelerdir?
Hyundai Orijinal Parçalar›, Hyundai Motor Company ve Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.ﬁ.’nin üretimde kulland›¤› parçalar ile ayn›d›r. Hyundai Orijinal
Parçalar›, müﬂterilerimizin optimum güvenlik, performans ve emniyeti için tasarlan›p test edilmiﬂtir.Neden orijinal
parça kullanmal›s›n›z?

2. Neden orijinal parça kullanmal›s›n›z?
Hyundai Orijinal Parçalar›, arac›n üretim
ve performans özellikleri dikkate al›narak dizayn edilip, üretilmiﬂtir. Taklit veya
ç›kma parça kullan›m› halinde, Hyundai
araç/parça veya herhangi bir Hyundai
garantisi uygulanmaz.

A100A01L

Buna ek olarak taklit veya ç›kma parça
tak›lmas›ndan ya da bunlar›n bozulmas›ndan dolay› di¤er Hyundai Orijinal
Parçalar›’na gelecek herhangi bir zarardan Hyundai Assan Otomotiv San. ve
Tic. A.ﬁ. sorumlu de¤ildir.

3. Sat›n ald›¤›n›z parçalar›n Hyundai
Orijinal Parças› oldu¤unu nas›l
anlayacaks›n›z?
Yedek parça paketlerinin üzerinde
yaln›zca ‹ngilizce “Hyundai Genuine
Parts” yaz›l›, Hyundai orijinal parça,
logo ve etiketleri bulunur.
‹hraç edilen orijinal Hyundai yedek
parçalar› sadece ‹ngilizce yaz›lm›ﬂ etiketlerle ambalajlanm›ﬂt›r.

A100A02L

Hyundai Orijinal Parçalar› yaln›zca
Hyundai Yetkili Servisleri taraf›ndan
temin edilir.

A100A03L

A100A04L
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Giriﬂ
BU KILAVUZUN KULLANIMI
Arac›n›zdan en ileri derecede sürüﬂ keyfi alman›za yard›mc› olmak istiyoruz. Kullan›c› K›lavuzunuz size birçok yönden
yard›mc› olabilir. Tüm k›lavuzu okuman›z› önemle tavsiye ederiz. Ölüm veya yaralanma olas›l›¤›n› en düﬂük seviyeye indirmek için k›lavuzdaki UYARI ve D‹KKAT bölümlerini mutlaka okumal›s›n›z.
Bu k›lavuzda, resimlerle desteklenen
metinler sayesinde arac›n›zdan nas›l keyif alaca¤›n›z anlat›lm›ﬂt›r. K›lavuzunuzu
okuyarak özellikleri, önemli emniyet bilgilerini ve de¤iﬂik yol koﬂullar›nda sürüﬂ
ipuçlar›n› ö¤renirsiniz.
K›lavuzun genel plan› ‹çindekiler tablosunda verilmiﬂtir. Özel bir konu veya özel
bir bölüm ile ilgileniyorsan›z fihristi kullan›n›z; fihrist, k›lavuzunuzdaki tüm bilgilerin alfabetik bir listesini verir.
Bölümler: Bu k›lavuzun sekiz bölümü ve
bir fihristi vard›r. Her bölüm içindekilerin
k›sa bir listesi ile baﬂlar, böylece bir bak›ﬂta istedi¤iniz bilginin o bölümde olup
olmad›¤›n› anlars›n›z.
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YAKIT GEREKS‹N‹MLER‹
Bu manuelde çeﬂitli UYARI'lar, D‹KKAT'ler ve NOT'lar bulacaks›n›z. Bunlar
sizin kiﬂisel emniyetinizi art›rmak için haz›rlanm›ﬂt›r. Bu UYARI’lar, D‹KKAT’ler ve
NOT’larda verilen tüm prosedür ve önerileri dikkatle okumal› ve bunlara uymal›s›n›z.

UYARI
Bir UYARI, e¤er uyulmazsa zarar,
ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek bir durumu belirtir.

D‹KKAT
Bir D‹KKAT, e¤er buna uyulmazsa
arac›n›z›n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek bir durumu belirtir.

] NOT
NOT baﬂl›¤› alt›nda ilgili ve yararl› bilgiler sunulmaktad›r.

Benzinli motor
Kurﬂunsuz
Avrupa için
En iyi araç performans› için RON (Oktan
say›s›) 95 oktan de¤erli / AKI (Vuruntu
önleme indeksi) 91 de¤erli ya da daha
yüksek de¤erli ve EN 228’e uygun kurﬂunsuz benzin kullanman›z› tavsiye ederiz. RON 91-94/AKI 87-90 oktan de¤erli
kurﬂunsuz benzin de kullanabilirsiniz ancak bu benzin arac›n performans›nda hafif bir düﬂmeye neden olabilir.
Avrupa hariç
Yeni arac›n›z sadece RON (Araﬂt›rma
Oktan Say›s›) 91 / AKI (Vuruntu Önleme
‹ndeksi) 87 veya daha yüksek oktan kurﬂunsuz benzin kullan›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Yeni arac›n›z, KURﬁUNSUZ BENZ‹N ile
azami performans elde edilecek ve ayn›
zamanda egzoz emisyonunu ve bujilerin
bozulmas›n› en alt seviyeye indirecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.

Giriﬂ

D‹KKAT
ASLA KURﬁUNLU BENZ‹N KULLANMAYINIZ. Kurﬂunlu benzin kullan›m› katalitik konvertör için zararl›d›r ve motor kontrol sisteminin oksijen sensörüne hasar vererek
emisyon kontrolünü etkiler.
Yak›t deposuna asla belirtilenden
baﬂka bir yak›t sistemi temizleme
maddesi eklemeyiniz (Detaylar için
HYUNDAI yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.).

UYARI
• Yak›t al›rken pompa otomatik olarak durduktan sonra daha fazla
doldurmaya çal›ﬂmay›n›z.
• Bir kaza durumunda yak›t s›z›nt›s›n› önlemek için daima depo kapa¤›n›n emniyetli ﬂekilde kapat›ld›¤›n› kontrol ediniz.

Kurﬂunlu Benzin (varsa)
Baz› ülkelerde, Hyundai’niz kurﬂunlu
benzin kullan›m›na uygun olarak dizayn
edilmiﬂtir. Kurﬂunlu benzin kullanmay›
düﬂündü¤ünüzde, Hyundai arac›n›zda
kurﬂunlu benzin kullan›m›n›n mümkün
olup olmad›¤› konusunda HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
Kurﬂunlu benzinin oktan oran› kurﬂunsuz
benzinin oktan oran› ile ayn›d›r.

Alkol ve metanol içeren benzin
Bir benzin ve etanol kar›ﬂ›m› (ayr›ca tah›ldan üretilmiﬂ alkol olarak an›l›r) olan
gasohol ve benzin veya gasohol içeren
methanol (ayr›ca odun alkolü olarak an›lan), kurﬂunlu veya kurﬂunsuz benzin ile
birlikte veya onun yerine kullan›lmak
üzere pazarlanmaktad›r.
%10’dan fazla etanol içeren gasohol kullanmay›n›z ve metanol içeren benzin veya gasohol kullanmay›n›z. Bu yak›tlar›n
her ikisi de sürüﬂle ilgili problemlere neden olabilir ve yak›t sistemine hasar verebilir.
Sürüﬂ ile ilgili problemler meydana ç›kt›¤›
zaman, gasohol kullanmaya devam etmeyiniz.
Araç hasar› veya sürüﬂle ilgili problemler
aﬂa¤›dakilerin kullan›m› sonucu meydana gelirse, üretici garantisi geçerli olmayabilir:
1. %10’dan fazla etanol içeren gasohol.
2. Metanol içeren benzin veya gasohol.
3. Kurﬂunlu benzin veya kurﬂunlu gasohol.

D‹KKAT
Asla Metanol içeren gasohol kullanmay›n›z. Sürüﬂü zay›flatan herhangi
bir gasohol ürününün kullan›m›na
son veriniz.
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MTBE’nin kullan›lmas›
HYUNDAI olarak biz, hacmen %15,0’dan
fazla (Oksijen içeri¤i a¤›rl›¤›n %2,7’si)
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) içeren yak›tlar›n arac›n›zda kullan›lmamas›n› öneririz.
Hacmen %15,0’dan fazla (Oksijen içeri¤i
a¤›rl›¤›n %2,7’si) MTBE içeren yak›t araç
performans›n› düﬂürebilir ve buhar t›kanmas›na veya zor çal›ﬂmaya neden olabilir.

D‹KKAT
Yeni arac›n›z›n S›n›rl› Garantisi, metanol veya hacmen %15,0’dan fazla
(Oksijen içeri¤i a¤›rl›¤›n %2,7’si)
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)
içeren yak›tlar›n kullan›m› nedeniyle yak›t sisteminde oluﬂan hasarlar›
ve performans problemlerini kapsamayabilir.
Metanol Kullanmay›n›z
‹çinde metanol (odun alkolü) bulunan yak›tlar› arac›n›zda kullanmaman›z gerekir.
Bu tür yak›t araç performans›n› düﬂürür
ve yak›t sistemi parçalar›n›n hasar görmesine yol açar.
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Yak›t Katk› Maddeleri
HYUNDAI Avrupa Yak›t Standartlar›n›
(EN228) veya eﬂde¤er standartlar› karﬂ›layan iyi kaliteli yak›t kullanman›z› önermektedir.
‹çinde düzenli olarak yak›t katk› maddesi
bulunan iyi kalite benzin kullanmayan ve
çal›ﬂt›rma problemi olan ve motoru düzgün çal›ﬂmayan müﬂteriler için, her
15.000 km (Avrupa için) / 5,000 km (Avrupa hariç) mesafede bir yak›t deposuna
bir ﬂiﬂe katk› maddesi ilave edilir. Katk›
maddelerini, nas›l kullan›laca¤›na dair
bilgiler ile birlikte, HYUNDAI yetkili servisinizde bulabilirsiniz. Baﬂka katk› maddelerini kar›ﬂt›rmay›n›z.
Yabanc› ülkelerde kullan›m
Hyundai'nizi yabanc› ülkelerde kullanacaksan›z, aﬂa¤›daki durumlara dikkat
ediniz:
• Yönetmelik ve sigorta ile ilgili bütün kurallar› yerine getiriniz.
• Arac›n›z için uygun yak›t temin edebilece¤inizden emin olunuz.

Dizel Motor
Dizel yak›t
Dizel motor sadece ticari olarak bulunan
ve EN 590 veya buna denk bir standarda
uygun dizel yak›t› ile çal›ﬂt›r›lmal›d›r. (EN
"Avrupa Normu" k›saltmas›d›r). Deniz
motoru dizel yak›t›, ›s›tma ya¤lar› veya
onaylanmam›ﬂ yak›t katk›lar› kullanmay›n, bunlar motor ve yak›t sisteminde
aﬂ›nmay› artt›r›r. Onaylanmam›ﬂ yak›tlar›n ve/veya yak›t katk›lar›n›n kullan›m›
garanti haklar›n›z›n s›n›rlanmas›yla sonuçlan›r.
Hyundai araçlar›nda setan numaras›
51’den yukar› olan dizel yak›t› kullan›l›r.
‹ki tip dizel yak›t› varsa, aﬂa¤›da verilen
s›cakl›k koﬂullar›na uygun yaz ve k›ﬂ yak›t› kullan›n›z.
• -5°C üzeri) ... Yaz tipi dizel yak›t.
• -5°C alt› … K›ﬂ tipi dizel yak›t.
Yak›t deposundaki yak›t seviyesini dikkatle takip ediniz: Yanl›ﬂ yak›t kullan›m›
nedeniyle motor durursa, yeniden çal›ﬂt›rma için yak›t devresi tamamen boﬂalt›lmal›d›r.

Giriﬂ
ARACIN RODAJ ‹ﬁLEM‹
D‹KKAT
Yak›t deposu içine benzin veya su
girmemesine dikkat ediniz. Aksi
taktirde, enjeksiyon pompas› ar›zas› ve motor hasar›na karﬂ› önlem
için depo tahliye edilmeli ve yak›t
hatlar›nda hava alma iﬂlemi yap›lmal›d›r.

D‹KKAT - Dizel Yak›t
(DPF varsa)
DPF [Dizel Partikül Filtresi] sistemi
bulunan dizel araçlarda, kontrollü
otomobil dizel yak›t› kullan›lmas›
tavsiye edilir.
Yüksek sülfür (50 ppm sülfürden
fazla] içeren dizel yak›t› ve belirtilmemiﬂ katk› maddeleri kullan›rsan›z, bu DPF sisteminin hasar görmesine ve beyaz duman ç›kmas›na
neden olabilir.

Bio-dizel
Ticari olarak sat›lan ve %7’den fazla biyodizel içermeyen, genel olarak "B7 dizel" olarak bilinen Dizel harmanlar›, EN
14214 veya buna denk standartlar› karﬂ›l›yorsa arac›n›zda kullan›labilir (EN "Avrupa Normu" k›saltmas›d›r). Kolza metil
ester (RME), ya¤ asidi metil ester (FAME), bitkisel ya¤ metil ester (VME) vb.
yap›lan %7’yi aﬂan biyoyak›tlar veya
%7’yi aﬂan oranda dizelin biyodizelle kar›ﬂt›r›lmas› motor ve yak›t sisteminde daha fazla aﬂ›nmaya veya hasara neden
olur. Onaylanmam›ﬂ yak›tlar›n kullan›m›ndan kaynaklanan aﬂ›nma veya hasar
nedeniyle parça de¤iﬂimi veya tamiri arac›n›z›n üretici garantisi kapsam›nda de¤ildir.

Özel bir rodaj sürecine gerek yoktur. ‹lk
1.000 km’de birkaç basit önlemi takip
ederek arac›n›z›n performans›n›, ekonomisini ve ömrünü uzatabilirsiniz.
• Motoru zorlamay›n›z.
• Sürüﬂ s›ras›nda, motor devrini (dakikada devir say›s›) 2.000 d/dak ile 4.000
d/dak aras›nda tutunuz.
• Uzun süre ayn› h›zda gitmeyiniz ya
h›zlan›n ya da yavaﬂlay›n›z. Motorun
aç›lmas› için de¤iﬂken motor devrine
ihtiyaç vard›r.
• Frenlerin düzgün ﬂekilde oturmas› için,
acil durumlar d›ﬂ›nda, ani duruﬂlardan
kaç›n›n›z.
• Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan
daha fazla rölantide çal›ﬂt›rmay›n›z.
• ‹lk 2.000 km s›ras›nda römork çekmeyiniz.

D‹KKAT
• ‹ster dizel, ister B7 biyodizel veya
baﬂka türlü olsun, petrol endüstrisinin en son ﬂartnamesine uymayan herhangi bir yak›t› asla
kullanmay›n›z.
• Araç üreticisinin onaylamad›¤›
veya önermedi¤i herhangi bir yak›t katk›s›n› asla kullanmay›n›z.
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GÖSTERGE PANEL‹ ÜZER‹NDEK‹ UYARI SEMBOLLER‹
Emniyet kemeri uyar› lambas›

Ön Ayd›nlatma
AFLS Uyarlamal›
Sistemi (AFLS) ar›za göstergesi*

Hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›

Ön sis lambas› göstergesi*

Elektronik denge (ESP) program› göstergesi

Immobilizer gösterge Iﬂ›¤›

Arka sis lambas› göstergesi*

Elektronik denge (ESP) program› OFF göstergesi

Kap› aç›k uyar› ›ﬂ›¤›

Ön cam y›kama suyu seviyesi
düﬂük uyar› ›ﬂ›¤›

ISG Sistemi otomatik durdurma
göstergesi*

Arka kapak aç›k uyar› ›ﬂ›¤›

Buzlu yol uyar› ›ﬂ›¤›*

Cruise kontrol
göstergesi*

Düﬂük yak›t seviyesi uyar› ›ﬂ›¤›

Düz ﬂanz›man vites göstergesi

H›z sabitleyici AYAR
göstergesi*

Elektronik hidrolik direksiyon
(EPS) sistemi uyar› lambas›

Vites konum göstergesi

H›z s›n›rlay›c›
göstergesi*

Sinyal lambas› göstergesi

SPORT Spor sürüﬂ modu göstergesi*
El freni ve Fren hidroli¤i
seviyesi uyar› ›ﬂ›¤›

Göstergedeki lamba
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ABS uyar› ›ﬂ›¤›

ﬁerit Tutma Yard›m Sistemi
(LAKS) göstergesi*
Düﬂük lastik bas›nc› göstergesi*/
TPMS ar›za göstergesi*

K›sa far gösterge ›ﬂ›¤›*

el freni (EPB) ar›za
EPB Elektrikli
göstergesi

Motor ya¤› bas›nç uyar› ›ﬂ›¤›

Uzun far gösterge ›ﬂ›¤›

AUTO
HOLD

Motor ya¤› seviyesi uyar› ›ﬂ›¤›*

AUTO HOLD göstergesi*

Giriﬂ

Ar›za göstergesi
Motor so¤utma suyu s›cakl›k
uyar› ›ﬂ›¤›
Ön ›s›tma göstergesi (Sadece
dizel araç)
Yak›t filtresi uyar› ›ﬂ›¤› (Sadece
Dizel araç)
Akü uyar› ›ﬂ›¤›
120 Aﬂ›r› h›z uyar› ›ﬂ›¤›*
km/h
* : varsa
h Daha detayl› aç›klamalar için Bölüm 4’teki “Gösterge Paneli”ne bak›n›z.
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Bir bak›ﬂta arac›n›z
Gösterge paneli görünüﬂü / 2-2
‹ç görünüﬂ / 2-4
Motor bölümü / 2-5

2

Bir bak›ﬂta arac›n›z
GÖSTERGE PANEL‹NE GENEL BAKIﬁ
n Soldan direksiyonlu tip

h Gerçek ﬂekil resimdekinden farkl› olabilir.
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OVF021002

Bir bak›ﬂta arac›n›z

1. Koltuk ›s›t›c›/Havaland›rmal› koltuk*............................ 3-10/3-11

16. Klima kontrol sistemi .............................................. 4-112/4-121

2. Ön yolcu emniyet kemeri uyar› lambas›* ............................ 3-19

17. Orta konsol saklama bölmesi ............................................ 4-136

3. Yolcu Ön Hava Yast›¤› AÇIK/KAPALI göstergesi*.............. 3-44

18. Torpido Gözü .................................................................... 4-136

4. Sürücü ön hava yast›¤› ...................................................... 3-48

19. Bardak tutucu/Küllük* .............................................. 4-141/4-140

5. Sürücü diz hava yast›¤›* .................................................... 3-48

20. Priz/Çakmak* .......................................................... 4-142/4-140

6. Yolcu ön hava yast›¤›* ........................................................ 3-48

21. Direksiyon simidi radyo kumandas›* ................................ 4-154

7. Merkezi kap› kilitleme/açma sistemi .................................... 4-16

22. Aux, USB ve iPod.............................................................. 4-143

8. Elektrikli bagaj kap›s› açma dü¤mesi* ................................ 4-21

23. Ses/AVN sistemi ................................ 4-158, 4-181/Ayr› Manuel

9. Korna .................................................................................. 4-43

24. Bluetooth telefon kontrolu* ...................................... 4-175,4-196

10. Gösterge paneli .................................................................. 4-48

25. Kontak anahtar› veya Motor çal›ﬂt›rma/durdurma

11. LCD ekran› tuﬂu .................................................................. 4-53

dü¤mesi .......................................................................... 5-4/5-8

12. Trip tuﬂu .............................................................................. 4-53

26. Elektrikli el freni (EPB) dü¤mesi.......................................... 5-31

13. Park etme yard›m sistemi tuﬂu* .......................................... 4-79

27. Auto hold kumanda dü¤mesi* ............................................ 5-36

14. Ak›ll› park etme yard›mc› sistemi tuﬂu* .............................. 4-88

28. Elektronik Stabilite (Denge) Program› (ESP) tuﬂu ............ 5-41

15. Dörtlü flaﬂör sistemi ............................................................ 4-95

29. H›z sabitleyici (Cruise) kumanda svici/
H›z s›n›r› kontrolü* ...................................................... 5-48/5-53
30. Spor sürüﬂ modu dü¤mesi* ................................................ 5-26
* : varsa
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Bir bak›ﬂta arac›n›z
‹Ç GÖRÜNÜﬁ
n Soldan direksiyonlu tip

1. Koltuk ....................................................3-2
2. ‹ç kap› kolu ..........................................4-16
3. Otomatik cam tuﬂu ..............................4-26
4. Elektrikli cam kilitleme dü¤mesi ..........4-29
5. Kaput Açma Kolu ................................4-30
6. Sürücü oturma konumu haf›zal›
.. koltuk* ..................................................4-39
7. Direksiyon simidi ..................................4-41
8. Yat›rmal› ve teleskopik direksiyon
.. kontrol kolu ..........................................4-42
9. Is›t›lm›ﬂ direksiyon* ..............................4-42
10. D›ﬂ dikiz aynas› kumandas› ................4-46
11. D›ﬂ dikiz aynas› katlamal›* ..................4-47
12. Iﬂ›k dü¤mesi ........................................4-97
13. Silecekler/Cam y›kama ......................4-104
14. Far yükseklik ayar sistemi* ................4-102
15. Gösterge paneli ayd›nlatmas›
.. kontrol sistemi ......................................4-49
16. ISG (Rölanti Dur ve Git) OFF
.. dü¤mesi* ..............................................5-14
17. Düz ﬂanz›man vites kolu/Otomatik
ﬂanz›man vites kolu ....................5-19/5-22
18. Sigorta Kutusu ....................................7-72
* : varsa

h Gerçek ﬂekil resimdekinden farkl› olabilir.
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Bir bak›ﬂta arac›n›z
MOTOR BÖLÜMÜ
n Benzinli (1.6L)

1. Motor ya¤› çubu¤u .........................7-44
2. Motor ya¤› dolum kapa¤› ...............7-44
3. Motor so¤utma suyu genleﬂme
tank› ...............................................7-46
4. Radyatör kapa¤› ............................7-47
5. Fren/Debriyaj* hidroli¤i deposu......7-48
n Benzinli (2.0L)

6. Ön cam y›kama suyu haznesi .......7-49
7. Hava filtresi ....................................7-51
8. Pozitif akü terminali........................7-58
9. Negatif akü terminali ......................7-28
10. Sigorta Kutusu ...............................7-73
* : varsa

h Araçtaki gerçek motor bölmesi ﬂekildekinden farkl› olabilir.

OVF071002/OVF071001
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Bir bak›ﬂta arac›n›z

n Dizel Motor (1.7L)

1. Motor ya¤› çubu¤u .........................7-44
2. Motor ya¤› dolum kapa¤› ...............7-44
3. Motor so¤utma suyu genleﬂme
tank› ...............................................7-46
4. Radyatör kapa¤› ............................7-47
5. Fren/Debriyaj* hidroli¤i deposu......7-48
6. Ön cam y›kama suyu haznesi .......7-49
7. Yak›t filtresi ....................................7-50
8. Hava filtresi ....................................7-51
9. Pozitif akü terminali........................7-58
10. Negatif akü terminali ......................7-58
11. Sigorta Kutusu ...............................7-73
* : if equipped

h Araçtaki gerçek motor bölmesi ﬂekildekinden farkl› olabilir.
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OVF071003

Koltuk / 3-2
Emniyet kemerleri / 3-18
Çocuk Emniyet Sistemi / 3-29
‹lave güvenlik sistemi (hava yast›¤›) sistemi / 3-40

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

3

Arac›n›z›n güvenlik sistemi
KOLTUKLAR
Ön koltuk
(1) ‹leri ve geri
(2) Koltuk arkal›¤› aç›s›
(3) Koltuk minderi yüksekli¤i*
(4) Bel deste¤i
(5) Koltuk ›s›t›c›*/
Koltuk ›s›t›c› havaland›rmal›*
(6) Koltuk baﬂl›¤›

Arka koltuk
(7) Koltuk arkal›¤› katlama
(8) Koltuk baﬂl›¤›
(9) Kol dayana¤›
(10) Koltuk Is›t›c›*
* : varsa

OVF031001
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UYARI - Baﬂ›boﬂ duran
nesneler
Sürücünün ayak bölümünde baﬂ›boﬂ duran nesneler pedallar›n kullan›lmas›na müdahale edebilir ve
olas› bir kazaya neden olabilir. Ön
koltuklar›n alt›na herhangi bir ﬂey
koymay›n›z.

UYARI - Koltu¤u
dikleﬂtirme
Koltu¤u dik pozisyonuna getirirken, s›rt k›sm›n› tutunuz ve yavaﬂça
pozisyona getiriniz ve koltuk etraf›nda kimsenin bulunmad›¤›ndan
emin olunuz. Koltuk tutulmadan ve
kontrolsüz olarak dikleﬂtirilirse,
koltu¤un arkas› ileri f›rlayabilir ve
çarpt›¤› kiﬂinin yaralanmas›na neden olabilir.

UYARI - Sürücünün ön
koltuktaki yolcu
sorumlulu¤u
Araçta ön koltuk yat›r›lm›ﬂ ﬂekilde
gitmek, bir kaza durumunda ciddi
veya ölümcül yaralanmaya neden
olabilir. Bir kaza an›nda e¤er ön
koltuk yat›r›lm›ﬂ durumdaysa, oturan kiﬂinin baseni emniyet kemerinin kucak bölümünün alt›ndan kayarak korumas›z kar›n bölgesine
aﬂ›r› kuvvet uygulayabilir. Ciddi veya ölümcül iç yaralanmalar oluﬂabilir. Sürücü, araç hareket halindeyken koltu¤unu dik durumda tutmas›
için öndeki yolcuyu uyarmal›d›r.

UYARI
Koltuk ile yolcu aras›ndaki sürtünmeyi azaltan bir oturma minderi
kullanmay›n›z. Bir kaza s›ras›nda
veya bir ani duruﬂta, yolcunun kalçalar› emniyet kemerinin kucak parças›n›n alt›ndan kayabilir. Emniyet
kemeri normal ﬂekilde çal›ﬂamayaca¤› için, ciddi veya ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.

UYARI - Sürücü koltu¤u
• Araç hareket halinde iken, hiçbir
zaman koltu¤u ayarlamaya çal›ﬂmay›n›z. Bu durum, araç hakimiyetini kaybetmenize neden olur
ve ölüm, ciddi yaralanma ve hasar ile sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilirsiniz.
• Koltuk arkal›¤›n›n normal pozisyonunu herhangi bir ﬂeyin etkilemesine izin vermeyiniz. Eﬂyalar›
koltuk s›rt›na dayal› olarak yerleﬂtirmek veya koltuk s›rt›n›n
düzgünce kilitlenmesini baﬂka bir
ﬂekilde engellemek, ani duruﬂlarda veya çarp›ﬂmalarda ciddi veya
ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
• Arac›n›z› daima koltu¤unuz dik
pozisyonda ve emniyet kemerinizin kucak bölümü basene tam
oturmuﬂ ﬂekilde sürünüz. Bu, bir
kaza durumunda sizi koruyacak
en iyi pozisyondur.
• Gereksiz ve muhtemelen ﬂiddetli
hava yast›¤› yaralanmalar›n› önlemek için, daima araca rahatça
kumanda edebilece¤iniz ﬂekilde
direksiyondan mümkün oldu¤u
kadar geride oturunuz. Gö¤sünüzün direksiyondan en az 250 mm
uzakta olmas› önerilir.
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UYARI - Arka koltuk
arkal›klar›
• Arka koltuk arkal›¤› mutlaka güvenli bir ﬂekilde kilitlenmelidir.
Böyle yap›lmazsa, bir ani duruﬂ
veya çarp›ﬂma s›ras›nda yolcular
ve eﬂyalar ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olacak ﬂekilde
öne do¤ru f›rlayabilir.
• Bagaj ve di¤er yükler, bagaj bölümüne yatay olarak yerleﬂtirilmelidir. Eﬂyalar büyük, a¤›r veya mutlaka istiflenecek ise, bunlar mutlaka emniyet alt›na al›nmal›d›r.
Yükler hiçbir zaman koltuk arkal›klar›ndan daha yükse¤e istiflenmemelidir. Bu uyar›lara uyulmad›¤› takdirde, bir ani duruﬂ, çarp›ﬂma veya takla atma s›ras›nda
ciddi yaralanmalara veya ölüme
neden olunabilir.
• Araç hareket halinde iken, hiçbir
yolcu yük bölümünde oturmamal› veya koltuk arkal›klar› katlanm›ﬂ ﬂekilde yatmamal›d›r. Tüm
yolcular mutlaka uygun ﬂekilde
koltuklara oturmal› ve yolculuk
s›ras›nda emniyet kemerlerini
takmal›d›r.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Koltuk arkal›¤›n› dik konuma getirdi¤iniz zaman, bunu öne ve arkaya do¤ru iterek emniyetli bir
ﬂekilde kilitlendi¤ini kontrol ediniz.

UYARI
Koltu¤u ayarlad›ktan sonra, güvenli bir ﬂekilde kilitlenmiﬂ olup olmad›¤›n› kontrol etmek için, koltu¤u
kilit açma kolunu kullanmadan öne
veya arkaya do¤ru hareket ettirmeyi deneyiniz. Sürücü koltu¤unun
ani veya beklenmeyen hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize ve bir
kazaya neden olabilir.

UYARI
• Koltuk hareket halinde iken, ellerin veya baﬂka nesnelerin koltuk
mekanizmas› taraf›ndan s›k›ﬂt›r›lmamas›na son derece dikkat ediniz.
• Zemine veya koltu¤a bir çakmak
koymay›n›z. Koltu¤u hareket ettirdi¤iniz zaman, çakmaktan gaz
kaçabilir ve yang›na neden olabilir.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

OVF031002

Ön koltuk
Manuel ayarlama
‹leri ve geri
Koltu¤u ileri ve geri hareket ettirmek için:
1. Koltuk kayd›rma ayar kolunu yukar›
çekiniz ve tutunuz.
2. Koltu¤u istedi¤iniz pozisyona kayd›r›n›z.
3. Kolu b›rak›n›z ve koltu¤un yerine kilitlendi¤inden emin olunuz.
Koltu¤u hareket etmeden önce ayarlay›n›z ve kolu kullanmadan ileri geri hareket ettirmeye çal›ﬂarak koltu¤un emniyetli ﬂekilde kilitlendi¤inden emin olunuz.
Koltuk hareket ederse, düzgün ﬂekilde
kilitlenmemiﬂ demektir.

OVF031003

OVF031004

Koltuk arkal›¤› aç›s›
Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için:
1. Hafifçe öne do¤ru e¤iliniz ve koltuk arkal›¤› yat›rma kolunu yukar› kald›r›n›z.
2. Dikkatle arkan›za yaslan›n›z ve koltu¤un arkal›¤›n› istedi¤iniz pozisyona
ayarlay›n›z.
3. Kolu gevﬂetiniz ve koltuk s›rtl›¤›n›n kilitlenmiﬂ olmas›na dikkat ediniz (Kol,
koltuk s›rtl›¤›n› kilitlemek için MUTLAKA orijinal konumuna geri dönmelidir).

Koltuk minderi yüksekli¤i (varsa)
Koltuk minderi yüksekli¤ini de¤iﬂtirmek
için, kolu yukar› veya aﬂa¤› itiniz.
• Koltuk minderini alçaltmak için kolu birkaç kez aﬂa¤› itiniz.
• Koltuk minderini yükseltmek için kolu
birkaç kez yukar› itiniz.
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Otomatik ayarlama (varsa)
Ön koltuk, koltuk minderinin d›ﬂ taraf›nda
konumlanm›ﬂ koltuk kumanda sviçleri
kullan›larak uygun biçimde ayarlanabilir.
Sürüﬂ öncesinde, direksiyon simidi, pedallar ve gösterge paneli üzerindeki
anahtara en rahat eriﬂim sa¤layacak ﬂekilde koltuk ayar›n› gerçekleﬂtiriniz.

UYARI
Kontak anahtar› kapal› durumdayken koltuk otomati¤i çal›ﬂabilir durumdad›r.
Bu nedenle, çocuklar gözetimsiz bir
ﬂekilde araç içinde b›rak›lmamal›d›r.
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D‹KKAT
• Koltuk otomati¤i bir elektrik motoru taraf›ndan yürütülür. Ayarlama tamamlan›r tamamlanmaz çal›ﬂt›rmay› durdurunuz. Aﬂ›r› çal›ﬂma elektrik donan›m›na zarar verebilir.
• Çal›ﬂ›r durumda iken, koltuk otomati¤i büyük miktarlarda elektrik
gücü tüketir. ﬁarj sisteminin gereksiz yere boﬂalmas›n› engellemek için, motor çal›ﬂm›yorken gerekenden daha uzun süre koltuk
otomati¤i ayar› yapmay›n›z.
• ‹ki veya daha çok koltuk otomati¤i kontrol svicini ayn› anda çal›ﬂt›rmay›n›z. Bunu yapmak koltuk
otomati¤i motorunu veya elektrik
donan›m›n› çal›ﬂmaz duruma gelmesine sebep olur.

OVF031005

‹leri ve geri
1. Koltu¤u istenen konuma hareket ettirmek için kontrol svicini öne veya arkaya itiniz.
2. Koltuk istenilen konuma geldi¤inde,
svici b›rak›n›z.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

OVF031006

OVF031007

OVF031008

Koltuk arkal›¤› aç›s›
1. Koltuk s›rtl›¤›n› istenen aç›ya hareket
ettirmek için kontrol svicini öne veya
arkaya itiniz.
2 Koltuk istenilen konuma geldi¤inde,
svici b›rak›n›z.

Koltuk minderi yüksekli¤i (varsa)
1. Koltuk minderinin ön k›sm›n› yükseltmek veya alçaltmak için kumanda svicinin ön k›sm›n› yukar› do¤ru çekiniz.
Koltuk minderinin arka k›sm›n› yükseltmek veya alçaltmak için kumanda
svicinin arka k›sm›n› yukar› do¤ru çekiniz.
2. Koltuk istenilen konuma geldi¤inde,
svici b›rak›n›z.

Bel deste¤i (varsa)
Bel deste¤i, koltu¤unun yan›ndaki bel
deste¤i dü¤mesine bas›larak ayarlanabilir.
1. Deste¤i artt›rmak için, dü¤menin ön
k›sm›na, veya deste¤i azaltmak için
dü¤menin arka k›sm›na bas›n›z.
2. Koltuk istenilen konuma geldi¤inde,
svici b›rak›n›z.
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UYARI

OPA039052

Koltuk baﬂl›¤›
Sürücü ve ön yolcu koltuklar›nda, oturan›n güvenli¤i ve rahat› için bir koltuk baﬂl›¤› bulunmaktad›r.
Baﬂl›k, sürücü ve ön yolcuya sadece rahatl›k sa¤lamakla kalmaz, bir çarp›ﬂma
esnas›nda baﬂ› ve boynu korumaya da
yard›m eder.
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• Bir kaza s›ras›nda azami koruma
için, koltuk baﬂl›¤›n›n orta k›sm›
koltukta oturan›n gözlerinin üstü
ile ayn› seviyede bulunmal›d›r.
Genel olarak, birçok kiﬂinin baﬂ
a¤›rl›k merkezi, gözlerinin üstü ile
ayn› yüksekliktedir. Ayr›ca, koltuk baﬂl›¤›n› mümkün oldu¤unca
baﬂ›n›za yak›n olacak ﬂekilde
ayarlay›n›z. Bu nedenle, yolcu baﬂ›n› koltuk baﬂl›¤›ndan uzaklaﬂt›ran bir minder kullan›m› önerilmez.
• Arac› koltuk baﬂl›klar› sökülmüﬂ
durumda kullanmay›n›z. Aksi halde bir kaza durumunda koltukta
oturan kiﬂi ciddi ﬂekilde yaralanabilir. Koltuk baﬂl›klar› ancak uygun ayarlanm›ﬂ oldu¤unda boyun
yaralanmalar›na karﬂ› koruyabilir.
• Araç hareket halindeyken sürücü
koltuk baﬂl›¤›n› ayarlamay›n›z.

OVF031009

‹leri ve geri ayarlama
Koltuk baﬂl›¤›, öne do¤ru istenen konuma çekilerek dört farkl› konumda öne
do¤ru ayarlanabilir. Koltuk baﬂl›¤›n› en
geri konuma do¤ru ayarlamak için s›rtl›¤›
öne, en uç konuma do¤ru tamamen çekiniz ve b›rak›n›z. Koltuk baﬂl›¤›n› kafa ve
boynu do¤ru destekleyecek biçimde
ayarlay›n›z.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

OVF031010

OVF031012

HNF2041-1

Yüksekli¤i yukar› aﬂa¤› ayarlama
Koltuk baﬂl›¤›n› yükseltmek için, istenen
konuma (1) do¤ru yukar› çekiniz. Baﬂl›¤›
alçaltmak için baﬂl›k deste¤indeki serbest b›rakma tuﬂunu (2) bas›l› tutunuz,
baﬂl›¤› istedi¤iniz pozisyona (3) indiriniz.

Sökme ve takma
Koltuk baﬂl›¤›n› ç›kartmak için, ç›kabildi¤i
kadar baﬂl›¤› yükseltiniz ve daha sonra,
yukar› çekerken (2) b›rakma tuﬂuna (1)
bas›n›z.
Koltuk baﬂl›¤›n› yeniden takmak için, serbest b›rakma dü¤mesine (1) basarak
baﬂl›k çubuklar›n› deliklere yerleﬂtiriniz.
Sonra uygun yüksekli¤e ayarlay›n›z.

Aktif koltuk baﬂl›klar›
Hareketli koltuk baﬂl›klar› arkadan bir
darbe esnas›nda öne ve yukar› do¤ru hareket edecek biçimde tasarlanm›ﬂt›r. Bu
düzenek, sürücünün ve ön koltuktaki yolcunun kafas›n›n geriye do¤ru hareket etmesini engellemekte ve böylece boyun
yaralanmalar›n› en aza indirmektedir.

UYARI
UYARI
Oturan› uygun ﬂekilde korumak
üzere ayarlad›ktan sonra, koltuk
baﬂl›¤›n›n konumuna kilitlendi¤inden emin olunuz.

Koltukta oturdu¤unuz zaman veya
koltu¤u itti¤iniz veya çekti¤iniz zaman, koltuk ve kafal›k ay›rma tuﬂu
aras›nda bir boﬂluk belirebilir. Bu
boﬂlu¤u parma¤›n›z›, vs. kapt›rmamaya dikkat ediniz.
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n A Tipi

Normal havalarda veya koltuk ›s›tma iﬂlemi istenmedi¤inde, dü¤meler kapal› durumda tutulmal›d›r.
• Dü¤meye her bast›¤›n›zda, koltuk ›s›
ayar› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂir:
)’ MIDDLE(

) ’ LOW(

)

’

OFF ’ HIGH (

• Koltuk ›s›t›c›s› kontak aç›ld›¤›nda OFF
durumuna döner.
OVF031013
n B Tipi

] NOT
Koltuk ›s›t›c›s› ON durumundayken,
koltuktaki ›s›tma sistemi koltuk ›s›s›na
ba¤l› olarak otomatik olarak kapan›r
veya aç›l›r.

OVF031014

Koltuk ›s›t›c› (Varsa)
So¤uk havalarda ön koltuklar›n ›s›t›lmas›
için koltuk ›s›t›c› vard›r. Kontak anahtar›
ON (AÇIK) konumuna getirildi¤inde, her
iki dü¤meye birden basarak sürücü ve ön
yolcu koltuklar›n›n ›s›t›lmas›n› sa¤lay›n›z.
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D‹KKAT
• Koltuklar› temizlerken tiner, alkol
veya benzin gibi organik çözeltiler kullanmay›n›z. Bunlar›n kullan›lmas›, koltuk ›s›t›c›ya veya koltuklar›n yüzeyine hasar verebilir.
• Koltuk ›s›t›c›s›n›n aﬂ›r› ›s›nmas›n›
önlemek için, koltuk ›s›t›c›s› devredeyken, koltuk üzerine battaniye, yast›k veya koltuk k›l›f› koymay›n›z.
• Koltuk ›s›t›c›s› ile donat›lm›ﬂ koltuklara a¤›r veya keskin nesneler
koymay›n›z. Koltuk ›s›tma parçalar› hasar görebilir.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

• Havaland›rmal› koltuk çal›ﬂt›r›ld›¤› zaman, koltuk yaklaﬂ›k 5 dakika içinde
so¤ur.
• Havaland›rmal› koltuk, kontak her ON
konumuna getirildi¤inde, OFF konumuna geri döner.

UYARI - Koltuk ›s›t›c›s›
yan›klar›

OVF031015

Havaland›rmal› koltuk (varsa)
Havaland›rma koltuklar›n ve koltuk arkal›klar›n›n yüzeyindeki küçük hava deliklerinden hava üfleyerek, s›cak havada ön
koltuklar›n so¤utulmas›n› sa¤lar. Motor
çal›ﬂ›r durumda iken, sürücü koltu¤u veya ön yolcu koltu¤unu so¤utmak için
dü¤menin arka taraf›n› itiniz.
Havaland›rman›n çal›ﬂmas› istenmedi¤i
zaman, dü¤meyi KAPALI konumda tutunuz.
• Dü¤meye her bast›¤›n›zda, hava ak›ﬂ›
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂecektir:
OFF’HIGH(

)’MIDDLE(

)’LOW(

)

’

Koltuk ›s›t›c›s› kullan›rken yolcular
aﬂ›r› ›s›nma veya yan›k olas›l›klar›na karﬂ› çok dikkatli olmal›d›rlar.
Özellikle, sürücü aﬂa¤›daki tip yolcular için çok büyük dikkat göstermelidir:
1. Bebekler, çocuklar, yaﬂl›lar,
özürlüler veya hastanede ayakta
tedavi gören hastalar.
2. Hassas cilde sahip veya kolay
yanan kiﬂiler.
3. Bitkin kiﬂiler.
4. Sarhoﬂ kiﬂiler.
5. Rehavet veya uyku yapan ilaçlar›
alan kiﬂiler (uyku haplar›, so¤uk
alg›nl›¤› tabletleri, vb.).
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OVF031068

OVF031016

Koltuk arkal›¤› cebi
Koltuk arkal›¤› cebi ön yolcu ve sürücü
koltuklar›n›n arkas›nda bulunur.

UYARI - Koltuk arkal›¤›
cepleri
Koltuk ceplerine a¤›r veya keskin
nesneler koymay›n›z. Bir kaza s›ras›nda cepten düﬂebilir ve araçta bulunanlar› yaralayabilirler.
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Arka koltuk
Koltuk arkal›¤› aç›s›
Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için:
1. Koltuk arkal›¤›n› yat›rma kolunu yukar› çekiniz.
2. Kolu tutunuz ve koltu¤un arkal›¤›n› istedi¤iniz konuma ayarlay›n›z.
3. Kolu gevﬂetiniz ve koltuk s›rtl›¤›n›n kilitlenmiﬂ olmas›na dikkat ediniz (Kol,
koltuk s›rtl›¤›n› kilitlemek için MUTLAKA orijinal konumuna geri dönmelidir).

OPA039053

Koltuk baﬂl›¤›
Arka koltuk oturan›n güvenli¤i ve konforu
için, tüm oturma konumlar›nda koltuk
baﬂl›klar› ile donat›lm›ﬂt›r.
Baﬂl›k, yolculara sadece rahatl›k sa¤lamakla kalmaz, bir çarp›ﬂma esnas›nda
baﬂ› ve boynu korumaya da yard›m eder.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI
• Bir kaza s›ras›nda azami koruma
için, koltuk baﬂl›¤›n›n orta k›sm›
koltukta oturan›n gözlerinin üstü
ile ayn› seviyede bulunmal›d›r.
Genel olarak, birçok kiﬂinin baﬂ
a¤›rl›k merkezi, gözlerinin üstü ile
ayn› yüksekliktedir. Ayr›ca, koltuk baﬂl›¤›n› mümkün oldu¤unca
baﬂ›n›za yak›n olacak ﬂekilde
ayarlay›n›z. Bu nedenle, yolcu baﬂ›n› koltuk baﬂl›¤›ndan uzaklaﬂt›ran bir minder kullan›m› önerilmez.
• Arac› koltuk baﬂl›klar› sökülmüﬂ
durumda kullanmay›n›z. Bir kaza
durumunda koltukta oturanlar yaralanabilir. Koltuk baﬂl›klar› ancak uygun ayarlanm›ﬂ oldu¤unda
boyun yaralanmalar›na karﬂ› koruyabilir.

OVF031017

OVF031018

Yüksekli¤i yukar› aﬂa¤› ayarlama
Koltuk baﬂl›¤›n› yükseltmek için, istenen
konuma (1) do¤ru yukar› çekiniz. Baﬂl›¤›
alçaltmak için baﬂl›k deste¤indeki serbest b›rakma tuﬂunu (2) bas›l› tutunuz,
baﬂl›¤› istedi¤iniz pozisyona (3) indiriniz.

Sökme ve takma
Koltuk baﬂl›¤›n› ç›kartmak için, ç›kabildi¤i
kadar baﬂl›¤› yükseltiniz ve daha sonra,
baﬂl›¤› yukar› çekerken (2) b›rakma tuﬂuna (1) bas›n›z.
Koltuk baﬂl›¤›n› yeniden takmak için, serbest b›rakma dü¤mesine (1) basarak
baﬂl›k çubuklar›n› deliklere yerleﬂtiriniz.
Sonra uygun yüksekli¤e ayarlay›n›z.

UYARI
Oturan› uygun ﬂekilde korumak
üzere ayarlad›ktan sonra, koltuk
baﬂl›¤›n›n konumuna kilitlendi¤inden emin olunuz.
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] NOT
Koltuk ›s›t›c›s› ON durumundayken,
koltuktaki ›s›tma sistemi koltuk ›s›s›na
ba¤l› olarak otomatik olarak kapan›r
veya aç›l›r.

D‹KKAT

OVF031019

OVF031020

Kol dayana¤›
Kol dayana¤›n› kullanmak için koltuk s›rt›ndan ileriye do¤ru çekiniz.

Koltuk ›s›t›c› (varsa)
So¤uk havalarda arka koltuklar›n ›s›t›lmas› için koltuk ›s›t›c› vard›r. Arka koltuklar› ›s›tmak için, kontak anahtar› “ON
(AÇIK)” konuma getirilmiﬂ halde dü¤melerden birine bas›n›z.
Normal havalarda veya koltuk ›s›tma iﬂlemi istenmedi¤inde, dü¤meler kapal› durumda tutulmal›d›r.
• Dü¤meye her bast›¤›n›zda, koltuk ›s›
ayar› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂir:
’

HIGH(

)

’

LOW(

)

’

OFF

• Koltuk ›s›t›c›s› kontak aç›ld›¤›nda OFF
durumuna döner.
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• Koltuklar› temizlerken tiner, alkol
veya benzin gibi organik çözeltiler kullanmay›n›z. Bunlar›n kullan›lmas›, koltuk ›s›t›c›ya veya koltuklar›n yüzeyine hasar verebilir.
• Koltuk ›s›t›c›s›n›n aﬂ›r› ›s›nmas›n›
önlemek için, koltuk ›s›t›c›s› devredeyken, koltuk üzerine battaniye, yast›k veya koltuk k›l›f› koymay›n›z.
• Koltuk ›s›t›c›s› ile donat›lm›ﬂ koltuklara a¤›r veya keskin nesneler
koymay›n›z. Koltuk ›s›tma parçalar› hasar görebilir.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI - Koltuk ›s›t›c›s›
yan›klar›
Koltuk ›s›t›c›s› kullan›rken yolcular
aﬂ›r› ›s›nma veya yan›k olas›l›klar›na karﬂ› çok dikkatli olmal›d›rlar.
Özellikle, sürücü aﬂa¤›daki tip yolcular için çok büyük dikkat göstermelidir:
1. Bebekler, çocuklar, yaﬂl›lar,
özürlüler veya hastanede ayakta
tedavi gören hastalar.
2. Hassas cilde sahip veya kolay
yanan kiﬂiler.
3. Bitkin kiﬂiler.
4. Sarhoﬂ kiﬂiler.
5. Rehavet veya uyku yapan ilaçlar›
alan kiﬂiler (uyku haplar›, so¤uk
alg›nl›¤› tabletleri, vb.).

Arka koltu¤un katlanmas›
Arka koltuk arkal›klar›, uzun eﬂyalar›n taﬂ›nmas›n› kolaylaﬂt›rmak ya da arac›n
bagaj kapasitesini art›rmak için yat›r›labilirler.

UYARI
Katlan›r arka koltuk arkal›klar›n›n
amac›, yük bölümüne normalde
yerleﬂtirilemeyecek uzun cisimlerin
taﬂ›nabilmesini sa¤lamakt›r.
Araç hareket halindeyken, yolcular›n asla katlanm›ﬂ koltuk arkal›¤›
üzerine oturmas›na izin vermeyiniz.
Bu uygun bir oturma pozisyonu de¤ildir ve emniyet kemerleri kullanabilecek durumda de¤ildir. Bu durum, bir kaza veya ani duruﬂ s›ras›nda ciddi yaralanmaya ve hatta
ölüme neden olabilir. Katlan›r koltuk arkal›¤›nda taﬂ›nan eﬂyalar, ön
koltuklar›n üst seviyesini aﬂmamal›d›r. Aksi takdirde ani duruﬂ s›ras›nda yükler öne kayabilir ve bir yaralanma veya zarara neden olabilir.

OVF031023

Arka koltuk arkal›¤›n› katlamak için:
1. Emniyet kemerinin hasar görmesini
önlemek için, arka emniyet kemeri ﬂeridinin yuvas›na girdi¤inden emin olunuz.
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n Ön

OVF031021
OVF031031

n Arka (varsa)

OVF031022

2. Arka koltuk emniyet kemeri tokas›n›,
arka koltuk s›rtl›¤› ile minderin aras›na
sokunuz.
3. Ön koltu¤u dik duruma getiriniz ve gerekirse ileriye kayd›r›n›z.
4. Arka koltuk baﬂl›klar›n› en alt konuma
getiriniz.

6. Arka koltu¤u kullanmak için, koltuk arkal›¤›n› kald›r›n›z ve arkaya do¤ru çekiniz. Koltuk arkal›¤›n› klik sesi duyuluncaya kadar iyice çekiniz. Koltuk arkal›klar›n›n yerine kilitlendi¤inden
emin olunuz.
7. Arka emniyet kemerini normal pozisyonuna getiriniz.
OVF031067

5. Koltuk arkal›¤› katlama kolunu çekiniz,
daha sonra arac›n ön taraf›na do¤ru
koltu¤u katlay›n›z.
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D‹KKAT - Arka koltuk

UYARI
Katlad›ktan sonra arka koltuk arkal›¤›n› dik konuma getirdi¤inizde:
Emniyet kemerine veya tokas›na
hasar vermemek için dikkatli olunuz. Emniyet kemeri kay›ﬂ›n›n ve
tokas›n›n arka koltu¤a tak›lmas›na
veya s›k›ﬂmas›na izin vermeyiniz.
Arkal›¤›n üstünü iterek, arkal›¤›n
dik konumuna tamamen kilitlendi¤inden emin olunuz. Aksi halde, bir
kazada veya ani duruﬂta koltuk katlanabilir ve eﬂyalar›n yolcu kabinine girmesine neden olabilir, bu da
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

UYARI - Koltu¤u
dikleﬂtirme
Koltuk arkal›¤›n› dik konuma döndürdü¤ünüz zaman, arkal›¤› tutunuz ve yavaﬂça geri getiriniz. Koltuk arkal›¤› tutulmadan dikleﬂtirilirse, koltu¤un arkas› ileri f›rlayabilir
ve çarpt›¤› kiﬂinin yaralanmas›na
neden olabilir.

emniyet kemeri tokas›
hasar›
Arka koltuk arkal›¤›n› katlad›¤›n›z
veya arka koltuk minderinin üzerine
bagaj malzemesi koydu¤unuz zaman, tokay› arka koltuk arkal›¤› ile
arka koltuk oturma minderi aras›ndaki cebe yerleﬂtiriniz. Arka koltuk
arkal›¤› veya bagaj malzemesinden
dolay› tokan›n hasar görmesi böylece önlenecektir.

D‹KKAT - Arka koltuk
emniyet kemeri
Arka koltuk arkal›klar›n› dik duruma
getirirken arka emniyet kemerlerini
do¤ru konumlar›na getirmeyi unutmay›n›z. Arka emniyet kemeri k›lavuzlar› vas›tas›yla emniyet kemeri
kay›ﬂ sisteminin çevrilmesi sayesinde kemerlerin koltuklar›n arkas›na ya da alt›na tak›lmas› önlenir.

UYARI - Yükler
Yüklerin bir çarp›ﬂmada savrularak
araçta bulunanlar› yaralamas›na
engel olmak için, yükler daima sabitlenmelidir. Arka koltuklara eﬂya
yerleﬂtirirken özel itina gösterilmelidir. Çünkü bir önden çarp›ﬂmada
bunlar ön koltuklarda oturanlara
çarpabilir.

UYARI - Yükleme
Eﬂya yüklerken veya boﬂalt›rken,
motorun kapal›, otomatik vitesin P
(Park) konumunda veya düz vitesin
R (Geri vites) veya 1’inci vites konumunda ve el freninin güvenli bir
ﬂekilde çekilmiﬂ olmas›n› sa¤lay›n›z. Bu ad›mlar›n ihmal edilmesi, vites istemeden baﬂka bir konuma
getirilirse, arac›n hareket etmesine
neden olabilir.
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EMN‹YET KEMERLER‹
Emniyet kemeri sistemleri

UYARI
• Azami emniyet sistemi korumas›
için, araç hareket halindeyken
emniyet kemerleri mutlaka tak›lmal›d›r.
• Emniyet kemerleri en çok koltuk
arkalar› dik durumdayken etkilidirler.
• 12 yaﬂ›nda ve daha küçük çocuklar arka koltukta güvenli bir ﬂekilde oturtulmal›d›r. Çocuklar kesinlikle yolcu koltu¤una oturtulmamal›d›r. E¤er 12 yaﬂ›ndan büyük
bir çocu¤un ön koltukta oturmas›
gerekiyorsa, emniyet kemeri düzgünce tak›lmal› ve koltuk mümkün oldu¤u kadar geriye kayd›r›lmal›d›r.
• Emniyet kemerini asla kolunuzun
alt›ndan veya s›rt›n›z›n arkas›ndan geçirmeyiniz. Yanl›ﬂ konumland›r›lm›ﬂ bir emniyet kemeri bir
kazada ciddi yaralanmalara neden olabilir. Emniyet kemeri, omzunuzun üzerinden köprücük kemi¤inizi ortalayacak ﬂekilde konumland›r›lmal›d›r.
(Devam ediyor)

3 18

(Devam ediyor)
• Emniyet kemerlerini k›vr›lm›ﬂ olarak takmay›n›z. K›vr›lm›ﬂ bir kemer iﬂlevini yerine getiremez. Bir
çarp›ﬂma esnas›nda vücudunuzu
bile kesebilir. Kemer dokumas›n›n bükülmemiﬂ durumda, düz oldu¤undan emin olunuz.
• Kemer kay›ﬂ›na veya donan›m›na
hasar vermemek için dikkat ediniz. Kemer kay›ﬂ›nda veya donan›m›nda hasar oluﬂmuﬂsa, emniyet kemerinizi de¤iﬂtiriniz.

UYARI
Emniyet kemerleri vücudun kemik
yap›s›n› destekleyecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r ve aﬂa¤›da le¤en kemi¤i boyunca veya le¤en kemi¤i, gö¤üs ve omuzlar boyunca tak›lmal›d›r; kemerin kucak bölümünün kar›n üzerine gelmesi önlenmelidir.
Emniyet kemerleri, amaçlanan korumay› sa¤lamalar› için, mümkün
oldu¤u kadar s›k› ayarlanmal›d›r.
Gevﬂek bir kemer, takan kiﬂinin korunmas›n› büyük ölçüde azalt›r.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
Kemer kay›ﬂ›n›n cilalar, ya¤lar, kimyasallar ve özellikle akü asidiyle temas etmemesi için özen gösterilmelidir.
Temizlik yumuﬂak sabun ve su kullanarak emniyetli ﬂekilde yap›labilir. Kay›ﬂ› y›pranan, kimyasallarla
temas eden veya hasar gören emniyet kemerleri de¤iﬂtirilmelidir. Ciddi
bir darbede kullan›lm›ﬂsa, emniyet
kemeri kitinde görünen bir hasar olmasa bile, tüm kitin de¤iﬂtirilmesi
gereklidir. Kemerler kay›ﬂlar› bükülmüﬂ durumda tak›lmamal›d›r. Her
emniyet kemeri kiti sadece bir kiﬂi
taraf›ndan kullan›lmal›d›r; kucakta
taﬂ›nan bir çocu¤un üzerinden emniyet kemeri geçirmek tehlikelidir.
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n A Tipi

UYARI
• Kullan›c› taraf›ndan, emniyet kemeri ayar cihazlar›n›n boﬂlu¤u almas›n› engelleyecek veya boﬂlu¤u almak için emniyet kemeri kitinin ayarlanmas›n› önleyecek hiçbir modifikasyon veya ekleme yap›lmamal›d›r.
• Emniyet kemerini sabitledi¤iniz
zaman, kemer tokas›n›n di¤er
koltuklar›n toka yuvas›na girmemesine dikkat ediniz. Bu durum
çok tehlikelidir ve emniyet kemeri taraf›ndan uygun ﬂekilde korunmayabilirsiniz.
• Sürüﬂ s›ras›nda, emniyet kemerini sökmeyiniz ve tekrar tekrar tak›p ç›karmay›n›z. Bu durum, araç
hakimiyetini kaybetmenize neden
olur ve ölüm, ciddi yaralanma ve
hasar ile sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilirsiniz.
• Emniyet kemerini sabitlerken, kemerin sert veya kolayl›kla k›r›labilen nesneler üzerinden geçmemesine dikkat ediniz.
• Toka yuvas›nda hiç bir ﬂey olmamas›n› sa¤lay›n›z. Emniyet kemeri güvenli bir ﬂekilde sabitlenmeyebilir.

OVF031024
1GQA2083

Emniyet kemeri uyar›s›
n A Tipi
Kontak anahtar›n› her ON (AÇIK) konumuna getirdi¤inizde emniyet kemeri uyar› lambas› kemer tak›lmas›n› dikkate almaks›z›n, sürücü için bir hat›rlat›c› olarak
yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle yan›p söner.
Kontak ON konumuna getirildikten sonra
e¤er sürücünün emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse, emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤› yaklaﬂ›k
6 saniye boyunca tekrar yan›p söner.
Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildi¤inde sürücünün emniyet kemeri
ba¤l› de¤ilse ya da kontak anahtar› ON
(AÇIK) konumuna getirildikten sonra kemer çözülmüﬂse, emniyet kemeri uyar›
zili, yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle çalar. Bu
sürede e¤er emniyet kemeri tak›l›rsa,
sesli uyar› hemen durur (varsa).

n B Tipi

OVF031025
n B Tipi
(1)Sürücü emniyet kemeri uyar› lambas›.
(2)Ön yolcu emniyet kemeri uyar› lambas›.
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Sürücü ve yolcu için bir hat›rlatma olarak,
emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤› yan›p sönecek
veya yanacakt›r ve aﬂa¤›daki nedenlerle
uyar› sesi iﬂitilecektir:
• Emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤›, kemer tak›lmas›n› dikkate almaks›z›n, kontak
anahtar›n› her ON konumuna getirdi¤inizde, yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle yanar.
• Emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤›, kontak aç›ld›ktan sonra kemer ba¤lanmad›¤› takdirde yanacakt›r.
• Emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤›, kontak aç›ld›¤› zaman, kemer ba¤lanmad›¤› takdirde yanacakt›r.
• E¤er emniyet kemerini ba¤lamamaya
devam eder ve saatte 9 km/sa. üzerinde seyrederseniz, yanan uyar› lambas›
siz saatte 6 km/sa’in alt›nda sürene kadar yan›p sönmeye ya da yanmaya
baﬂlayacakt›r.
• E¤er emniyet kemerini ba¤lamamaya
devam eder ve saatte 20 km/sa’in üzerinde seyrederseniz, emniyet kemeri
sesli uyar›s› yaklaﬂ›k 100 saniye çalacak ve ilgili uyar› lambas› yan›p sönecektir.
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] NOT

n Ön koltuk

• Ön yolcu emniyet kemeri uyar› lambas›n› orta ön panel üzerinde bulabilirsiniz.
• Ön yolcunun koltu¤u iﬂgal edilmemiﬂ
olmas›na ra¤men, emniyet kemeri
uyar› lambas› 6 saniye yanar veya yan›p söner.
• Ön yolcu emniyet kemeri uyar›s›, ön
yolcu koltu¤una eﬂya kondu¤u zaman
çal›ﬂabilir.
OLM039026

Kucak/omuz kemeri
Yükseklik ayar›
Maksimum rahatl›k ve güven için emniyet kemeri takma yüksekli¤ini 4 ayr› konumdan birine ayarlayabilirsiniz.
Emniyet kemeri yüksekli¤i boynunuza
yak›n olmamal›d›r. En etkili korumay› elde edemeyebilirsiniz. Emniyet kemeri
omuz k›sm› boynunuza yak›n de¤il, gö¤sünüz ile kap›ya yak›n, omzunuzun orta
konumunda duruyor olmal›d›r.
Emniyet kemeri takma yüksekli¤ini ayarlamak için, yükseklik ayar dü¤mesini
yükselterek veya alçaltarak yüksekli¤in
en uygun konuma gelmesini sa¤lay›n›z.
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Yükseklik ayarlay›c›y› yükseltmek için,
yukar› (1) çekiniz. ‹ndirmek için, yükseklik ayarlay›c› tuﬂuna (2) basarak aﬂa¤›ya
(3) itiniz.
Daha sonra tuﬂu b›rakarak bu konuma
kilitleyiniz. Yükseklik ayarlay›c›y› hareket
ettirmeye çal›ﬂarak yerine kilitlenmiﬂ oldu¤undan emin olunuz.

1
2

UYARI
• Omuz kemeri yükseklik ayar›n›n
uygun yükseklikte pozisyonuna
kilitlendi¤ini kontrol ediniz. Omuz
kay›ﬂ›n› asla boynunuzun veya
yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz. Do¤ru pozisyonda tak›lmayan emniyet kemerleri bir kazada
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Bir kazadan sonra emniyet kemerlerini de¤iﬂtirmemek, sizi
baﬂka bir kaza durumunda korumayacak hasarl› emniyet kemerleriyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakabilir ve
yaralanma veya ölüme neden olabilir. Bir kazadan sonra mümkün
olan en k›sa sürede emniyet kemerlerinizi de¤iﬂtiriniz.

Emniyet kemeri boyu, manuel olarak
ayarland›ktan sonra, otomatik olarak
ayarlan›r ve böylece kar›n alt›ndan geçen kay›ﬂ yerine iyice oturur. ‹leri do¤ru
yavaﬂça ve rahatça hareket etti¤inizde,
kay›ﬂ uzanmal› ve size hareket serbestli¤i sa¤lamal›d›r. Ancak ani bir duruﬂ veya
darbe oldu¤unda, kemer oldu¤u yerde kilitlenir. Öne do¤ru çok h›zl› hareket etti¤inizde de kilitlenmelidir.
B180A01NF

D‹KKAT

n Arka orta koltuk

1

Arka orta emniyet kemerini kullan›rken, “CENTER” iﬂaretli toka kullan›lmal›d›r.
2

] NOT
E¤er emniyet kemerini sar›c›dan ç›karam›yorsan›z, kemeri iyice d›ﬂar› çekiniz ve b›rak›n›z. O zaman kemeri yumuﬂak olarak çekebilirsiniz.
OVF031028

Emniyet kemerinin tak›lmas›:
Emniyet kemerinizi takmak için makaradan d›ﬂar› çekiniz ve metal dili (1) tokan›n (2) içine sokunuz. Toka yuvan›n içine
oturunca bir “klik” sesi duyulur.
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UYARI
n Arka orta koltuk

A
B200A01NF

B210A01NF

n Arka orta koltuk

OVF031066

A

UYARI
Kucak kay›ﬂ›n› belinize de¤il, mümkün oldu¤u kadar kalçan›za do¤ru
indirilmiﬂ olarak takmal›s›n›z. E¤er
kucak kemeri belinizin üzerinde
çok yüksek tak›l›rsa, bir kaza durumunda yaralanma olas›l›¤›n› art›rabilir. Kollar›n›z›n emniyet kemerinin
üzerinde veya alt›nda olmamas› gerekir. Bunun yerine ﬂekilde gösterildi¤i gibi, bir kol altta iken, di¤eri
kemerin üstünde kalmal›d›r.
Kap›ya yak›n otururken, emniyet
kemerini kesinlikle kolun alt›ndan
takmay›n›z.
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Plaka (1) ve toka (A) daima birlikte
kilitlenmelidir. Emniyet kemerinin
bükülmemiﬂ oldu¤undan emin olunuz.

OVF031029

Emniyet kemerinin ç›kar›lmas›:
Emniyet kemeri, kilit tokas› üzerindeki ç›kartma tuﬂuna (A) bas›larak ç›kar›l›r. Kemer ç›kar›ld›¤› zaman, otomatik olarak
makara içine çekilmelidir.
Böyle olmuyorsa, emniyet kemeri kay›ﬂ›n› kontrol ederek katlanmam›ﬂ oldu¤undan emin olunuz, sonra yeniden deneyiniz.
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OED030300

Araç aniden durdu¤unda veya yolcular
ani bir ﬂekilde öne do¤ru hareket ettiklerinde, emniyet kemeri makaras› kilitlenir.
Baz› önden çarpmalarda, ön gerdirici
devreye girer ve emniyet kemerinin kemeri takan›n vücudunu daha s›k› sarmas›n› sa¤lar.
Ön gerdirici çal›ﬂt›¤› zaman sistem, sürücü ya da ön yolcu emniyet kemeri üzerinde aﬂ›r› biçimde emniyet kemeri gerginli¤i alg›larsa, ön gerdirici içinde bulunan
yük s›n›rlay›c›, etkilenen emniyet kemeri
üzerindeki bask›n›n bir k›sm›n› al›r.

Ön gerdiricili emniyet kemeri
Hyundai arac›n›z sürücü ve ön yolcu ön
gerdiricili emniyet kemeri ile teçhiz edilmiﬂtir. Ön gerdiricinin amac›, baz› önden
çarp›ﬂmalar s›ras›nda, emniyet kemerinin yolcunun vücudunu iyice sarmas›n›
sa¤lamakt›r. Ön gerdirme sistemi, önden
çarpma ﬂiddetinin belli bir seviyeye ulaﬂmas› durumunda devreye girebilir.

UYARI
Güvenli¤iniz için, kemerin gevﬂek
veya dönük olmamas›na ve daima
yerine tam oturmas›na dikkat ediniz.

8KMB3311

Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi, esas
olarak aﬂa¤›da belirtilmekte olan parçalardan oluﬂur. Bunlar›n yerleri, ﬂekilde
gösterilmektedir:
1. SRS hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›
2. Sar›c› ön gerdirici grubu
3. SRS kontrol modülü
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UYARI
Bir ön gerdiricili emniyet kemerinden azami yarar sa¤lamak için:
1. Emniyet kemeri do¤ru tak›lm›ﬂ
ve uygun pozisyona ayarlanm›ﬂ
olmal›d›r. Lütfen, arac›n›z›n yolcu emniyeti özellikleriyle ilgili –
emniyet kemerleri ve hava yast›klar› dahil – bu k›lavuzda verilen
tüm bilgileri ve önlemleri okuyunuz ve uygulay›n›z.
2. Kendinizin ve yolcular›n›z›n emniyet kemerlerinin daima do¤ru
ﬂekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
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] NOT
• Ön gerdiricili emniyet kemerleri devreye girdi¤inde, yolcu bölmesinde bir
gürültü duyulabilir ve bir duman ç›kar. Bunlar normal çal›ﬂma koﬂullar›n› gösterir ve herhangi bir tehlike arz
etmezler.
• Zararl› olmamas›na karﬂ›n, bu s›rada
ç›kan toz cilt üzerinde etki yapabilir
ve uzun süreli solunmamal›d›r. Ön
gerdiricili emniyet kemerinin çal›ﬂm›ﬂ
oldu¤u bir kaza sonras›nda aç›ktaki
tüm vücut bölgelerini iyice y›kay›n›z.
• SRS hava yast›¤›n› çal›ﬂt›ran sensör,
öngerdiricili emniyet kemerine ba¤l›
oldu¤undan gösterge panelindeki uyar› ›ﬂ›¤› kontak anahtar› ON (AÇIK)
konumuna getirildikten sonra yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle yanacakt›r, bu ›ﬂ›¤›n daha sonra sönmesi gerekmektedir.

D‹KKAT
Ön gerdiricili emniyet kemeri normal çal›ﬂm›yorsa, SRS hava yast›¤›nda herhangi bir ar›za olmamas›na karﬂ›n, bu uyar› ›ﬂ›¤› yanmaya
devam edecektir. SRS hava yast›¤›
uyar› ›ﬂ›¤›, kontak anahtar› “ONaç›k” konumuna getirildi¤inde yanm›yor veya yaklaﬂ›k 6 saniye süre
ile yan›p söndükten sonra tamamen
sönmüyorsa, veya araç hareket halinde oldu¤unda yan›yorsa, lütfen
HYUNDAI yetkili servisinize baﬂvurarak ön gerdiricili emniyet kemerlerinizi veya SRS hava yast›¤› sistemini kontrol ettiriniz.

UYARI
• Ön gerdiriciler yaln›zca bir kez
çal›ﬂmak üzere yap›lm›ﬂt›r. Bir
kere devreye girmelerinin ard›ndan de¤iﬂtirilmeleri gerekir. Tüm
emniyet kemerleri, hangi tip olursa olsun, bir çarp›ﬂma s›ras›nda
kullan›ld›larsa, mutlaka de¤iﬂtirilmelidir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Ön gerdiricili emniyet kemeri grubu mekanizmas›, devreye girdikten sonra ›s›n›r. Devreye girmelerinin ard›ndan, ön gerdiricili emniyet kemeri mekanizmalar›na bir
kaç dakika süre ile dokunmay›n›z.
• Ön gerdiricili emniyet kemerini
kendiniz kontrol etmeye veya de¤iﬂtirmeye kalk›ﬂmay›n›z. Bunun
HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
• Ön gerdiricili emniyet kemeri
gruplar› üzerine vurmay›n›z.
• Ön gerdiricili emniyet kemerine
herhangi bir ﬂekilde bak›m veya
onar›m yapmaya kalk›ﬂmay›n›z.
• Ön gerdiricili emniyet kemeri
gruplar›n›n yanl›ﬂ bak›m› ve ilgili
uyar›lara uyulmamas›; üzerine vurulmas›, tadil edilmesi, kontrol
edilmesi, de¤iﬂtirilmesi veya onar›lmas› normal çal›ﬂmalar›n›n aksamas›na veya yanl›ﬂl›kla çal›ﬂmas›na ve ciddi yaralanmalara yol
açabilir.
• Bir araç kullan›rken veya içinde
seyahat ederken, mutlaka emniyet kemeri tak›n›z.
• Ön gerdiricili emniyet kemeri veya
araç hurdaya ayr›lacak ise, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

Emniyet kemeri önlemleri

UYARI
Araçta bulunanlar sürekli olarak
emniyet kemeri takmal›d›rlar. Emniyet kemerleri ve çocuk koltuklar›,
bir çarp›ﬂma veya ani durmada tüm
yolcular›n ciddi veya ölümcül yaralanma risklerini azalt›r. Emniyet kemeri olmadan, yolcular aç›lan bir
hava yast›¤›n›n aﬂ›r› yak›n›na kayabilirler, iç donan›ma çarpabilirler
veya araçtan d›ﬂar› f›rlayabilirler.
Düzgün tak›lm›ﬂ emniyet kemerleri
bu tehlikeleri büyük ölçüde azalt›r.
Emniyet kemerleri, hava yast›klar›
ve yolcu koltuklar›yla ilgili bu k›lavuzda bulunan önemleri daima uygulay›n›z.

Bebek veya küçük çocuk
Kendi ülkenizdeki yönetmelikleri bilmelisiniz. Çocuk ve/veya bebek koltuklar› arka koltu¤a düzgün ﬂekilde yerleﬂtirilmeli
ve monte edilmelidir. Bunlar›n kullan›m›yla ilgili daha fazla bilgi için bu bölümdeki “Çocuk koruma sistemi”ne bak›n›z.

UYARI
Arac›n›zdaki her kiﬂi, bebekler ve
çocuklar da dahil, her zaman uygun
ﬂekilde korunmal›d›r. Bir araçta giderken bir çocu¤u asla kollar›n›zda
veya kuca¤›n›zda tutmay›n›z. Bir
çarp›ﬂmada ortaya ç›kan ﬂiddetli
kuvvetler çocu¤un kollar›n›zdan
kurtulup araç içinde savrulmas›na
neden olur. Daima çocu¤unuzun
boyuna ve kilosuna uygun bir çocuk koltu¤u kullan›n›z.
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] NOT
Küçük çocuklar›n bir kazada yaralanmalar›n› önlemek için en iyi yöntem ,arka koltu¤a düzgün ﬂekilde tak›lm›ﬂ, ülkenizin trafik emniyeti yönetmeliklerine
uygun bir koltukta oturmas›d›r. Bir çocuk koruma sistemi almadan önce, ülkenizin trafik emniyeti yönetmeliklerine
uygunlu¤unu kan›tlayan bir iﬂaret taﬂ›d›¤›ndan emin olunuz. Koruma sistemi
çocu¤unuzun boy ve kilosuna uygun olmal›d›r. Bu bilgi için çocuk koruma sisteminin etiketine bak›n›z. Bu bölümdeki
“Çocuk koruma sistemi”ne bak›n›z.
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Büyük çocuklar
Çocuk koltu¤u için çok büyük olan çocuklar, daima arka koltukta oturtulmal› ve
burada bulunan kucak/omuz kemerlerini
kullanmal›d›r. Kucak kemeri, kalçalara
iyice oturacak ﬂekilde, mümkün oldu¤u
kadar gövdenin alt k›sm›na tak›lmal›d›r.
Arada bir kemerlerin tak›lma ﬂeklini kontrol ediniz. Çocu¤un hareketi ile kemer
yerinden ç›km›ﬂ olabilir. Çocuklar›n kazadan korunmalar›n›n en güvenli yolu, arka
koltukta uygun bir koltuk sistemi ile tespit
edilmiﬂ olmalar›d›r. Büyük çocuklar (12
yaﬂ üzeri) ön koltu¤a oturtulmuﬂsa,çocuk
mevcut kucak/emniyet kemeri ile iyice
korunmuﬂ olmal›d›r ve koltuk en arka konuma getirilmelidir. 12 yaﬂ›n›n alt›ndaki
çocuklar arka koltukta güvenli bir ﬂekilde
oturtulmal›d›r. 12 yaﬂ ve alt›ndaki bir çocu¤u ASLA ön koltu¤a oturtmay›n›z. KES‹NL‹KLE arkaya bakan bir çocuk koltu¤unu arac›n ön koltu¤una yerleﬂtirmeyiniz.

E¤er omuz kemeri k›sm› çocu¤un boynuna veya yüzüne hafifçe de¤iyorsa, çocu¤u arac›n ortas›na daha yak›n koymay›
deneyiniz. E¤er omuz kemeri hâlâ boynuna veya yüzüne de¤iyorsa, çocu¤un
tekrar çocuk koruma sistemine oturtulmas› gerekir.

UYARI - Küçük çocuklarda
omuz kemerleri
• Araç hareket halindeyken, omuz
kemerinin çocu¤un boynuna veya yüzüne temas etmesine asla
izin vermeyiniz.
• E¤er çocuklar›n emniyet kemerleri düzgün ﬂekilde tak›lmaz ve
ayarlanmazsa, ölüm veya ciddi
yaralanma riski vard›r.
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Hamile kad›nlar
Hamile kad›nlar›n bir kaza s›ras›nda yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak için emniyet
kemeri kullanmalar› önerilmektedir. Bir
emniyet kemeri kullan›lm›ﬂ oldu¤unda,
kucak kemeri k›sm›n›n mümkün oldu¤u
kadar aﬂa¤›ya indirilmesi ve kar›n üzerinden de¤il, ama kalçalara oturtulmas›
önerilir. Özel öneriler için doktora baﬂvurunuz.

Yaral› Kiﬂi
Yaral› bir kiﬂi taﬂ›nd›¤›nda, emniyet kemeri kullan›lmal›d›r. Gerekti¤inde, bu konuda doktor önerilerini uygulamal›s›n›z.

UYARI - Hamile kad›nlar

Koltu¤unuzu geriye yat›rmay›n›z
Bir kaza durumunda, yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak ve güvenlik sisteminden azami derecede yararlanmak için, araç hareket halindeyken, bütün yolcular›n dik olarak oturmalar› ve ön koltuklar›n dik durumda olmalar› gerekir. Arka koltuk üzerinde uzanm›ﬂ bir kiﬂi varsa veya ön koltuk arkal›klar› yat›r›lm›ﬂ durumda ise,
emniyet kemeri gerekli korumay› sa¤layamaz.

Hamile kad›nlar emniyet kemerinin
kucak k›sm›n› hiç bir zaman ceninin
bulundu¤u yere veya kay›ﬂ›n bir
sadmede cenini s›k›ﬂt›rabilece¤i
kar›n üstü k›sma getirmemelidirler.

Her kemer için bir kiﬂi
‹ki kiﬂi (çocuklar dahil) ayn› anda kesinlikle tek bir emniyet kemeri takmaya kalk›ﬂmamal›d›r. Böyle bir durum kaza oldu¤unda yaralanma ﬂiddetini artt›r›r.

UYARI
Yat›k durumdaki bir koltukta oturmak, bir çarp›ﬂma veya ani durma
halinde ciddi veya ölümcül yaralanma olas›l›¤›n›z› art›r›r. Koruma sisteminizin (emniyet kemerleri ve hava yast›klar›) korumas›, koltu¤unuzu yat›rman›zla önemli ölçüde azal›r. Emniyet kemerleri, düzgün çal›ﬂmalar› için, baseninize ve gö¤sünüze s›k›ca oturmal›d›r. Koltu¤un
arkas› ne kadar arkaya yatarsa, yolcunun baseninin kucak kemerinin
alt›ndan kayarak ciddi iç yaralanmalara neden olma veya boynunun
omuz kemerine çarpma olas›l›klar›
da o kadar artar. Sürücü ve yolcular
daima arkalar›na yaslanm›ﬂ olarak,
emniyet kemerleri tak›l› ve koltuklar› dik durumda oturmal›d›rlar.
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Emniyet kemerlerinin bak›m›
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle da¤›t›lmamal› veya tadil edilmemelidir. Emniyet kemeri ve ilgili donan›mlar›n›n kap›
menteﬂeleri, kap›lar veya yanl›ﬂ kullan›m
nedeniyle hasar görmemiﬂ oldu¤undan
emin olunuz.

UYARI
Arka koltuk arkal›klar› katland›ktan
sonra tekrar dik konuma geri getirildiklerinde, emniyet kemeri kay›ﬂ
veya toka yuvas›n›n hasar görmemesine dikkat ediniz. Emniyet kemeri kay›ﬂ veya tokas›n›n arka koltuklara tak›lmam›ﬂ veya s›k›ﬂmam›ﬂ
oldu¤undan emin olunuz. Dokumas› veya tokas› hasar görmüﬂ bir emniyet kemeri eskisi kadar güçlü olmaz ve bir çarp›ﬂma veya ani durma halinde muhtemelen çal›ﬂmayarak ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Kay›ﬂ veya toka hasar görmüﬂse, hemen Hyundai yetkili servisine baﬂvurarak de¤iﬂtirilmelerini
sa¤lay›n›z.

3 28

Periyodik kontrol
Bütün emniyet kemerlerinin herhangi bir
aﬂ›nma veya hasara karﬂ› düzenli olarak
kontrol edilmesi önerilir. Hasarl› herhangi
bir parça mümkün olan en k›sa sürede
de¤iﬂtirilmelidir.
Emniyet kemerlerini temiz ve kuru
tutunuz
Emniyet kemerinin temiz ve kuru tutulmas› gerekir. Kirlendi¤inde, sabun ve ›l›k
su kullanarak temizlenebilir. Çamaﬂ›r suyu, boya, güçlü deterjanlar veya aﬂ›nd›r›c›lar kay›ﬂ kumaﬂ›na hasar verece¤i için
kullan›lmamal›d›r.
Emniyet kemerlerinin de¤iﬂtirilmesi
Araç bir kaza geçirmiﬂ ise, kullan›lm›ﬂ
olan emniyet kemeri grubu veya gruplar›
komple olarak de¤iﬂtirilmelidir. Belirgin
bir hasar görülmüyor olsa bile de¤iﬂtirilmelidir. Emniyet kemeri ile ilgili daha detayl› sorular›n›z için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
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ÇOCUK EMN‹YET S‹STEM‹ (VARSA)
Araçta seyahat eden çocuklar arka koltuklara oturtulmal› ve bir kaza, ani duruﬂ
veya ani manevra s›ras›nda yaralanma
riskini asgaride tutmak için mutlaka uygun bir ﬂekilde korunmuﬂ olmalar› gerekir. Kaza istatistikleri, çocuklar›n arka
koltuklarda, uygun ﬂekilde korunduklar›
zaman ön koltuklarda oldu¤undan daha
güvenli oldu¤unu göstermektedir. Çocuk
koltu¤u sistemi kullanamayan büyük çocuklar, mevcut olan emniyet kemerlerinden birisini takmal›d›r.
Kendi ülkenizdeki yönetmelikleri bilmelisiniz. Çocuk ve/veya bebek güvenlik koltuklar› arka koltu¤a düzgün ﬂekilde yerleﬂtirilmeli ve monte edilmelidir. Ülkenizin
trafik emniyet yönetmeliklerinin gerekliliklerini karﬂ›layan, ticari olarak sat›lan bir
çocuk koruma sistemi kullanmal›s›n›z.
Çocuk emniyet sistemleri, bir bel ve
omuz emniyet kemerinin bel k›sm› veya
kemer ankraj› veya ISOFIX ankrajlar› taraf›ndan araç koltuklar›na sabitlenecek
ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Çocuk koltu¤u araç içinde iyice sabitlenmelidir, aksi taktirde bir kaza sonucu çocuk yaralanabilir veya ölebilir. Küçük çocuk ve bebekler için çocuk koltu¤u kullan›lmal›d›r. Bir çocuk koltu¤u sistemi sat›n
al›rken, bunun araç koltu¤una ve emniyet kemerlerine uyaca¤›ndan ve çocu¤unuz için uygun oldu¤undan emin olunuz.
Çocuk koltu¤u sistemini imalatç› firma talimat›na uygun ﬂekilde arac›n›za tak›n›z.

UYARI
• Çocuk koltu¤u, arka koltu¤a yerleﬂtirilmelidir. Çocuk veya bebek koltuklar›n› kesinlikle ön koltu¤a yerleﬂtirmeyiniz. Yolcu taraf› hava yast›¤›n›n aç›lmas› ile sonuçlanacak
bir kaza durumunda, ön koltuk üzerinde bulunan çocuk veya bebek
koltu¤unda bulunan çocu¤un ciddi
bir ﬂekilde yaralanmas› ve hatta ölmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, çocuk koltu¤unu sadece arac›n›z›n arka koltu¤unda kullan›n›z.
• Bir emniyet kemeri ya da çocuk koltu¤u sistemi güneﬂli bir günde kapal› bir araç içinde kald›¤›nda, d›ﬂar›daki s›cakl›¤›n çok yüksek oldu¤u
hissedilmese bile çok ›s›nabilmektedir. Çocu¤u kemere ya da çocuk
koltu¤una yerleﬂtirmeden önce kemer kay›ﬂ›n› ve tokas›n› kontrol etmeyi unutmay›n›z.
• Çocuk koltu¤u sistemi kullan›lmad›¤›nda, bagajda saklay›n›z veya
emniyet kemeri ile sabitleyiniz. Bu
ﬂekilde ani duruﬂ veya kaza s›ras›nda araç içinde savrulmas›n› engellemiﬂ olursunuz.
• Çocuklar aç›lan bir hava yast›¤› ile
ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Tüm çocuklar, hatta çocuk
koruma sistemi gerektirmeyen yaﬂtaki çocuklar da arka koltukta oturmal›d›r.

UYARI
Ciddi veya ölümcül yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak için:
• Her yaﬂtaki çocuklar arka koltukta korumal› ﬂekilde oturduklar›nda daha çok emniyette olurlar. Ön
yolcu koltu¤unda oturan bir çocuk, aç›lan bir hava yast›¤›n›n
güçlü çarpmas›yla ciddi veya
ölümcül ﬂekilde yaralanabilir.
• Çocuk koruma sistemi üreticisinin kullan›m ve montaj talimat›na
daima uyunuz.
• Çocuk koltu¤unun araçta düzgünce sabitlendi¤inden ve çocu¤unuzun çocuk koltu¤una emniyetli ﬂekilde ba¤land›¤›ndan daima emin olunuz.
• Bir araçta giderken bir çocu¤u
asla kollar›n›zda veya kuca¤›n›zda tutmay›n›z. Bir çarp›ﬂmada ortaya ç›kan ﬂiddetli kuvvetler çocu¤un kollar›n›zdan kurtulup araç
içinde savrulmas›na neden olur.
• Bir emniyet kemerini asla beraberinizde bir çocukla birlikte takmay›n›z. Bir çarp›ﬂma esnas›nda, kemer çocu¤a aﬂ›r› bask› uygulayarak ciddi iç yaralanmalara neden
olabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Çocuklar›, k›sa bir süreli¤ine de
olsa, asla araç içinde yaln›z b›rakmay›n›z. Otomobil çok k›sa bir
sürede ›s›nabilir ve içerideki çocu¤a ciddi zararlar verebilir. Çok
küçük çocuklar bile, istemeden
arac› hareket ettirebilirler, gövdelerini cam aral›¤›na s›k›ﬂt›rabilirler veya kendilerinin ve arac›n
içindeki di¤er kiﬂilerin yaralanmas›na neden olabilirler.
• ‹ki çocu¤un veya herhangi iki kiﬂinin ayn› emniyet kemerini kullanmas›na asla izin vermeyiniz.
• Çocuklar s›kl›kla e¤ilirler veya
düzgün olmayan pozisyonlar da
otururlar. Bir çocu¤un emniyet
kemerini kolunun alt›ndan veya
s›rt›ndan geçirmesine asla izin
vermeyiniz. Çocuklar› daima arka
koltukta düzgün pozisyonda ve
sabitlenmiﬂ ﬂekilde oturtunuz.
• Çocu¤un hareket eden araçta yere basarak veya koltuk üzerinde
ayakta ya da diz çökmüﬂ olarak
durmas›na kesinlikle izin verilmemelidir. Bir çarp›ﬂma veya ani
durma halinde çocuk arac›n içinde ﬂiddetle savrulabilir ve ciddi
ﬂekilde yaralanabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Koltuk arkal›¤›na “as›lan” tipte
çocuk koltu¤u veya çocuk emniyet sistemi kullanmay›n›z; bunlar
bir kaza s›ras›nda yeterli korumay› sa¤lamaz.
• Emniyet kemerleri, özellikle araç
do¤rudan güneﬂ alt›na park edilirse, çok s›cak hale gelebilir. Bir
çocu¤a takmadan önce, daima
emniyet kemerinin tokas›n› kontrol ediniz.
• Bir kaza sonras›nda, çocuk koruma sistemi, emniyet kemeri, ba¤lant› c›vatas› ve alt ba¤lant› yeri
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirilmelidir.
• E¤er çocuk güvenlik koltu¤unun
yerleﬂtirilmesi için sürücü koltu¤u nedeniyle yeterli yer yok ise,
çocuk güvenlik koltu¤unu arka
sa¤ koltu¤a monte ediniz.

Arkaya dönük çocuk koltu¤u sistemi

CRS09
Öne dönük çocuk koltu¤u sistemi

OVF031032

Çocuk koltu¤unun kullan›lmas›
Küçük çocuk ve bebekler için çocuk koltu¤u veya bebek koltu¤u kullan›lmas› gereklidir. Uygun ebattaki çocuk veya bebek koltuklar› araç içine imalatç› firma talimat›na uygun yerleﬂtirilmelidir. Emniyet
için, çocuk koltu¤unun arka koltukta kullan›lmas›n› öneririz.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI
Arkaya dönük bir çocuk koltu¤unu
asla ön koltu¤a yerleﬂtirmeyiniz.
Çünkü aç›lacak yolcu taraf› ön hava
yast›¤› arkaya bakan çocu¤a darbe
vurarak çocu¤u öldürebilir.

UYARI - Çocuk koltu¤unun tak›lmas›
• E¤er çocuk koltu¤u otomobile
düzgün ﬂekilde sabitlenmediyse
ve çocuk koltu¤a düzgün ﬂekilde
ba¤lanmad›ysa, bir çarp›ﬂmada
ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya
ölebilir. Çocuk koltu¤unun tak›lmas› öncesinde, imalatç› firma taraf›ndan verilen talimat› okuyunuz.
• Bu bölümde anlat›lan emniyet kemeri belirtilen ﬂekilde çal›ﬂm›yorsa, sistemin kontrol edilmesi
amac›yla derhal HYUNDAI yetkili
servisine baﬂvurunuz.
• Bu k›lavuzda verilen çocuk koruma sistemiyle ilgili talimat ile çocuk koruma sisteminin kendi talimat›na uymamak bir kazada yaralanma olas›l›¤›n› ve yaralanman›n
ﬂiddetini art›rabilir.

E2MS103005

Çocuk koltu¤unun kucak/omuz
kemeriyle monte edilmesi
Arka koltu¤un yanlar›na veya ortas›na bir
çocuk koltu¤u monte etmek için aﬂa¤›dakileri yap›n›z:
1. Çocuk koltu¤unu araç koltu¤una yerleﬂtirin ve koltuk üreticisinin talimat›n›
takip ederek kucak/omuz kemerini
koltu¤un etraf›ndan veya aras›ndan
geçiriniz. Emniyet kemeri kay›ﬂ›n›n
bükülmemiﬂ oldu¤undan emin olunuz.

UYARI
Arka orta koltuk emniyet kemerini
kulland›¤›n›z zaman, bu bölümdeki
“3-noktal› Arka Orta Emniyet Kemeri” k›sm›na bak›n›z.
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OEN036101

OEN036104

2. Kucak/omuz kemerinin mandal›n› tokaya ba¤lay›n›z. “Klik” sesini duyunuz.
Kemer tokas› serbest b›rakma dü¤mesini
acil durumda kolay ulaﬂ›labilecek ﬂekilde
konumland›r›n›z.

3. Emniyet kemerini çocuk koltu¤una tak›n ve emniyet kemerinin boﬂlu¤unu
al›n›z. Çocuk koltu¤unun bu ﬂekilde
yerleﬂtirilmesinden sonra, koltu¤u her
yöne do¤ru hareket ettirerek sa¤lam
bir ﬂekilde sabitlenmiﬂ oldu¤undan
emin olunuz.
Emniyet kemerinin daha s›k› olmas› gerekti¤inde, kemerden tutup çekerek makaran›n kemeri toplamas›n› sa¤lay›n›z.
Kemer tokas› aç›larak kemerin geri sar›lmas› istendi¤inde makara, kemeri normal oturma konumuna geri getirecek ﬂekilde sarar.
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Emniyet Kemeri ile Çocuk Koltu¤u Pozisyonunun Ayarlanabilirli¤i –
Avrupa için
Çocuklar›n›z için uygun ve yasal olarak onaylanm›ﬂ çocuk koltuklar› kullan›n›z. Çocuk
emniyet koltuklar› kullan›ld›¤›nda, aﬂa¤›daki tabloya baﬂvurunuz.
Yaﬂ Grubu

Oturma Konumu
Ön yolcu

Arka d›ﬂ

Arka orta

0 : 10 kg kadar
(0 - 9 ay)

U

U

X

0+ : 13 kg kadar
(0 -2 yaﬂ)

U

U

X

I : 9 kg ila 18 kg
(9 ay ila 4 y›l)

U

U

X

II & III : 15 kg - 36 kg aras›
(4-12 yaﬂ)

U

U

X

OVF031037

U : Bu grupta kullan›lmak üzere onaylanm›ﬂ olan “universal” kategori içindeki
uygun emniyet sistemleri.

“Ba¤lant› kay›ﬂl›” bir çocuk
koltu¤unun yerine tak›lmas› (varsa)
Çocuk koltu¤u ba¤lant› kancas› tutucular› arka koltuklar›n arkas›nda bagaj taban
döﬂemesi üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir.

UYARI
Ön yolcu ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA dü¤mesi “OFF” konumuna
ayarlanm›ﬂ olsa bile, bir çocuk emniyet koltu¤unun arka koltu¤a monte edilmesini tavsiye ederiz. Çocu¤unuzun güvenli¤ini sa¤lamak için
istisnai durumlarda ön yolcu koltu¤una bir çocuk emniyet koltu¤u
konmas› gerekti¤inde ön yolcu hava
yast›¤›n›n devre d›ﬂ› b›rak›lmas› gerekmektedir.
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UYARI

OVF031034

1. Çocuk emniyet koltu¤u kay›ﬂ›n› koltuk
arkal›¤› üzerinden geçiriniz.
Koltuk baﬂl›¤› ayarlanabilir olan araçlarda, kemer kay›ﬂ›n› koltuk baﬂl›¤›n›n
alt›ndan ve koltuk baﬂl›¤›n›n ayaklar›
aras›ndan geçiriniz. Aksi halde kemer
kay›ﬂ›n› koltuk arkal›¤›n›n üst k›sm›n›n
üzerinden geçiriniz.
2. Kemer kay›ﬂ› kancas›n› uygun çocuk
emniyet koltu¤u kanca tutucusuna tak›n›z ve koltu¤u emniyete almak için
s›k›ﬂt›r›n›z.
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UYARI - Çocuk koruma
kontrolü

E¤er çocuk koltu¤u otomobile düzgün ﬂekilde sabitlenmediyse ve çocuk koltu¤a düzgün ﬂekilde ba¤lanmad›ysa, bir çarp›ﬂmada ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilir.
Montaj ve kullan›m için daima çocuk koltu¤u üreticisinin talimat›na
uyunuz.

Çocuk koruma sisteminin sabit oldu¤unu de¤iﬂik yönlere iterek ve
çekerek kontrol ediniz. Yanl›ﬂ yerleﬂtirilmiﬂ çocuk koruma sistemleri
sallanabilir, dönebilir veya yerinden
ç›kabilir ve ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

UYARI - Ba¤lant› kay›ﬂ›

UYARI - Çocuk koltu¤u

Çocuk koltu¤u alt ba¤lant› noktas›na ya da tek bir ba¤lant›ya birden
fazla say›da çocuk koltu¤u ba¤lant›s› yapmay›n›z. Çocuk koltu¤u sayesinde artan yük, ba¤lant› c›vatas›
veya ba¤lant› kemerini koparabilir
ve ciddi yaralanma veya ölüme yol
aç›labilir.

ba¤lant›s›
• Çocuk koltuklar›n›n ba¤lama yerleri sadece do¤ru yerleﬂtirilmiﬂ
koltuklar›n üretti¤i kuvvetlere dayanacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Hiçbir koﬂulda yetiﬂkin emniyet
kemerleri yerine veya baﬂka eﬂyalar› ve teçhizat› otomobile ba¤lamak için kullan›lmamal›d›r.
• Ba¤lant› kay›ﬂ›, do¤ru ba¤lama
yerinden baﬂka bir yere ba¤lan›rsa düzgün çal›ﬂmayabilir.
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ISOFIX Kemer
Ask›s› Konum
Göstergesi

ISOFIX Kemer
Ask›s›
OLM039035

OVF031035

OVF031036

Bir çocuk koltu¤unun ‘’ISOFIX’’
sistemi ve ‘’Ba¤lant› Kancal›’’ sistem
ile sabitlenmesi (varsa)
ISOFIX, araçta koltu¤u emniyete almak
için standart yetiﬂkin emniyet kemeri kullan›m› gereksinimini ortadan kald›ran çocuk koltuklar›n›n tak›lmas›na iliﬂkin standart bir yöntemdir. Bu sistem, daha kolay
ve daha h›zl› takma ilave yarar›yla, çok
daha fazla emniyet ve olumlu konum
sa¤lamaktad›r.
Bir ISOFIX çocuk koltu¤u, sadece ECER 44 standartlar›na uygun oldu¤una dair
arac›n özel veya evrensel onay› varsa,
tak›labilir.

Arka koltuklar›n her iki yan›n›n alt k›s›mlar›nda ISOFIX sembolleri vard›r. Bu
semboller, o ﬂekilde donat›lm›ﬂ çocuk
koruma sistemlerinin alt ba¤lama yeri pozisyonlar›n› gösterir.

Her iki arka d›ﬂ koltuklar bir çift ISOFIX
ba¤lama yeri, ayn› zamanda arka koltuklar›n s›rt k›sm›na uygun olarak üst ba¤lant› eleman›yla donat›lm›ﬂt›r. ISOFIX
ba¤lama yerleri koltuk yast›klar› ve arka
s›rt dayama yeri aras›nda ISOFIX ikonu
ile gösterilmiﬂtir.
Montaj için CRS ISOFIX ba¤lant›lar› arac›n ISOFIX ba¤lant›s›yla uyumlu olmal›d›r (CLICK sesini duyunuz, CRS üzerindeki, potansiyel görsel göstergeleri kontrol edin ve çekerek çapraz kontrol yap›n›z).
ECE-R 44 standard›na göre genel olarak
onaylanm›ﬂ CRS sistemi, bir üst kay›ﬂla,
arka koltuklar›n arkas›ndaki döﬂemedeki
ilgili üst ba¤lant› noktas›na ilave olarak
sabitlenmelidir.

h ISOFIX: Uluslararas› Standartlar Organizasyonu
FIX
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Çocuk koltu¤unun montaj› ve kullan›m›n›n ISOFIX çocuk koltu¤u ile birlikte verilen kullanma k›lavuzuna uygun olarak
yap›lmas› gerekmektedir.
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UYARI
• Arka koltu¤a bir çocuk emniyet
koltu¤u takmak için araç "ISOFIX” sistemi kullan›ld›¤›nda, arka
koltuktaki kullan›lmayan tüm emniyet kemeri metal dilleri ya da
ask›lar› koltuk kemer tokalar›na
tam olarak tak›lmal› ve çocu¤un
toplanmam›ﬂ emniyet kemerlerine ulaﬂmas›n› ve yakalamas›n›
önlemek için emniyet kemeri ﬂeridi çocuk emniyet koltu¤u arkas›nda toplanmal›d›r. Tokalanmam›ﬂ mandal dilleri ya da kemer
ask›lar› çocu¤u toplanmam›ﬂ emniyet kemerlerine ulaﬂt›rabilir, bu
da çocuk emniyet koltu¤undaki
çocu¤un s›k›ﬂmas›na ve ciddi biçimde yaralanmas›na ya da ölmesine neden olabilir.
• ISOFIX tespit yerlerine herhangi
bir ﬂey koymay›n›z. Ayr›ca emniyet kemerinin ISOFIX tespit yerlerinde s›k›ﬂmamas›na dikkat ediniz.

Çocuk koltu¤unun yerine tak›lmas›
1. Çocuk emniyet koltu¤unun ISOFIX
kancas›na kenetlenmesi için, çocuk
emniyet koltu¤u mandal›n› ISOFIX
kancas›na tak›n›z. Bir ‘’klik’’ sesi dinleyiniz.

D‹KKAT
Montaj s›ras›nda arka koltuk emniyet kemeri kay›ﬂ›n›n ISOFIX-koltuk
mandal› taraf›ndan çizilmesine veya
kesilmesine izin vermeyiniz.
2. Koltuk ba¤lant› kancas›n› çocuk emniyet koltu¤u kanca tutucusuna tak›n›z
ve koltu¤u emniyete almak için s›k›ﬂt›r›n›z (Önceki sayfaya bak›n›z.).

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI
• Araçtaki ISOFIX ba¤lant› kancalar›n› kullanarak sabitlenen çocuk
koltuklar›n› arka orta oturma konumuna yerleﬂtirmeyiniz. ISOFIX
ba¤lant› kancalar› sadece arka
koltuk sa¤ ve sol yan oturma konumlar›nda bulunmaktad›r. Arka
koltuk orta konumuna yerleﬂtirilmiﬂ çocuk güvenlik koltu¤unu
her iki yanlarda yer alan ISOFIX
ba¤lant› kancalar› ile sabitlemeye
kalk›ﬂmay›n›z.
• Bir çarp›ﬂma durumunda, her iki
yanda yer alan ISOFIX ba¤lant›
kancalar›, arka orta oturma konumuna yerleﬂtirilmiﬂ çocuk koltu¤u için yeterli mukavemeti sa¤layamaz ve bunun sonucunda ciddi
yaralanma veya ölüm sözkonusu
olabilir.
• Çocuk koltu¤u alt ba¤lant› noktas›na birden fazla say›da çocuk
koltu¤u ba¤lant›s› yapmay›n›z.
Aksi taktirde ba¤lant› noktalar›
veya ba¤lant› kancas› kopabilir
ve ciddi yaralanma veya ölüme
yol aç›labilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• ISOFIX veya ISOFIX – uyumlu çocuk koltuklar›, sadece gösterilen
uygun konumlara tak›lmal›d›r.
• Mutlaka çocuk koltu¤u imalatç›
firma kullan›m ve montaj talimat›na uyunuz.
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Çocuk koruma koltu¤unun araç ISOFIX pozisyonlar›na uygunlu¤u – Avrupa için
Araç ISOFIX pozisyonlar›
Kütle Grubu

Portatif yatak

Beden S›n›f›

F

Ba¤lama Düzeni
Ön Yolcu

Arka Yan
(Sürücü taraf›)

-

X

ISO/L1

Arka Yan
(Yolcu taraf›)
X

Arka Orta
-

G

ISO/L2

-

X

X

-

0 : 10kg’a kadar

E

ISO/R1

-

IL

IL

-

E

ISO/R1

-

IL

IL

-

0+ : 13kg’a kadar

D

ISO/R2

-

IL

IL

-

C

ISO/R3

-

IL

IL

-

D

ISO/R2

-

IL

IL

-

C

ISO/R3

-

IL

IL

-

I : 9 – 18kg aras›

B

ISO/F2

-

IUF

IUF

-

B1

ISO/F2X

-

IUF

IUF

-

A

ISO/F3

-

IUF

IUF

-

IUF = Bu grupta kullan›lmak üzere onaylanm›ﬂ olan universal kategorisi öne bakan ISOFIX çocuk koltu¤u güvenlik sistemleri için uygundur.
IL = ECE44 standard›na göre bu araç tipi için onaylanm›ﬂ ISOFIX Çocuk
Güvenlik Sistemi (CRS) için özellikle uygun. Bu ISOFIX CRS’ler,
“özel araç”, “s›n›rl›” veya “yar›-evrensel” kategoriler içindir.
X = IBu grup ve/veya bu boyut s›n›f› içinde yer alan ISOFIX çocuk koltu¤u sistemi için uygun olmayan ISOFIX konumu.
* Hem ISO/R2 hem de ISO/R3 sadece yolcu koltu¤u en ön pozisyondayken kurulabilir.
* ISOFIX çocuk koruma sistemi beden s›n›flar› ve ba¤lama düzenleri
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A - ISO/F3: Tam Yükseklik Öne Bakan ana kuca¤› ÇKS (yükseklik
720 mm)
B - ISO/F2: Düﬂük Yükseklik Öne Bakan ana kuca¤› ÇKS (yükseklik
650 mm)
B1 - ISO/F2X: Düﬂük Yükseklik ‹kinci Versiyon Arka Yüz ﬁekli Öne
Bakan ana kuca¤› CRS (yükseklik 650 mm)
C - ISO/R3: Tam Boy Arkaya Bakan ana kuca¤› CRS
D - ISO/R2: Düﬂük Boy Arkaya Bakan ana kuca¤› CRS
E - ISO/R1: Bebek Boyu Arkaya Bakan ana kuca¤› CRS
F - ISO/L1: Sol Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)
G - ISO/L2: Sa¤ Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

Önerilen çocuk emniyet sistemi – Avrupa için
Kütle Grubu

Grop 0-1
(0-18kg)
Grop 1
(9-18kg)

‹sim

Üretici

BIMBO G0/1 S

FAIR

Baby Safe Plus II

Britax Römer

Duo Plus

Britax Römer

Sabitleme Tipi

ECE-R44
Onay No.

Araç özel ISOFIX platform tipi “G” olan yüzü

E4 03443416 (Koltuk)

arkaya dönük

E4 04443718 (Platform)

ISOFIX adaptörü olan yüzü arkaya dönük

E1 04301146

Araç ISOFIX alt ba¤lama yeri +
Üst Ba¤lamal› yüzü ileri dönük

E1 04301133

CRS Üretici bilgisi
FAIR
http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer
http://www.britax.com
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HAVA YASTI⁄I – ‹LAVE GÜVENL‹K S‹STEM‹ (VARSA)
(1) Sürücü ön hava yast›¤›
(2) Yolcu ön hava yast›¤›*
(3) Yan hava yast›¤›*
(4) Perde hava yast›¤›*
(5) Sürücü diz hava yast›¤›*
(6) Yolcu Ön Hava Yast›¤› AÇIK/KAPALI
Dü¤mesi*
* : varsa

UYARI
Siz ve yolcular›n›z, çarp›ﬂma veya
devrilme durumunda yaralanma riskini ve ﬂiddetini azaltmak için, hava
yast›kl› araçlarda bile emniyet kemerlerinizi takmal›s›n›z.

* Araçtaki gerçek hava yast›klar› ﬂekildekinden farkl› olabilir.
OVF031069/OYN039026
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Hava yast›¤› sistemi nas›l çal›ﬂ›r?
• Hava yast›klar› sadece kontak ON veya START konumuna getirildi¤inde çal›ﬂ›r duruma gelir (gerekti¤inde aç›lmak
üzere).
• Hava yast›klar› önden veya yandan
(araç donan›m›nda yan darbe veya
perde hava yast›klar› varsa) ciddi çarp›ﬂmalarda, yolcular› ciddi fiziksel yaralanmalardan korumaya yard›m etmek için an›nda aç›l›r.
• Hava yast›¤› sadece belirli bir araç h›z›nda aç›lmaz.
• Genellikle, hava yast›klar› bir çarp›ﬂman›n ﬂiddetine ve yönüne ba¤l› olarak aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Bu
iki faktör, sensörlerin elektronik bir hava yast›¤› aç›lma sinyali üretip üretmeyece¤ini belirler.
• Hava yast›¤›n›n aç›lmas›, araç h›z›,
darbenin aç›s› ve çarp›ﬂmada arac›n
vurdu¤u di¤er arac›n veya nesnenin
yo¤unlu¤u ve sabitli¤i gibi bir dizi faktöre ba¤l›d›r. Belirtilen faktörler yukar›dakilerle s›n›rl› de¤ildir.
• Ön hava yast›klar› an›nda tamamen
aç›l›r ve söner.

Bir kaza an›nda hava yast›klar›n›n aç›ld›¤›n› görmeniz fiilen mümkün de¤ildir.
Daha çok, çarp›ﬂmadan sonra, ba¤lant› yerlerinden sarkan sönmüﬂ hava
yast›klar›n› görebilirsiniz.
• Ciddi bir çarp›ﬂmada koruma sa¤lamas› için hava yast›klar›n›n çok h›zl› aç›lmas› gerekir. Hava yast›¤›n›n h›zl› aç›lmas›, bir çarp›ﬂman›n meydana geldi¤i
anda, yolcu arac›n iç yap›s›na çarpmadan önce, yolcuyla arac›n iç yap›s› aras›na hava yast›¤›n›n girmesi gereklili¤inin ortaya ç›kt›¤› son derece k›sa bir
sürede oluﬂan bir olayd›r. Aç›lma h›z›,
ﬂiddetli bir çarp›ﬂmada ciddi veya hayat› tehdit eden yaralanma riskini azalt›r ve bu nedenle hava yast›¤› tasar›m›n›n gerekli bir parças›d›r.
Hava yast›¤›n›n aç›lmas›, da yüzde
tahriﬂ, ezilme, kemik k›r›lmas› gibi yaralanmalara neden olabilir, çünkü aç›lma h›z› hava yast›klar›n›n ayn› zamanda büyük bir kuvvetle aç›lmas›na da
neden olur.
• Sürücü direksiyona çok yak›n bir
konumdaysa, direksiyon hava yast›¤›yla temas ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI
• Bir çarp›ﬂmada aç›lan hava yast›klar›n›n yaralanma veya ölüme
yol açmas›n› önlemek için, sürücü direksiyon hava yast›¤›ndan
mümkün oldu¤u kadar uzak oturmal›d›r (en az 250 mm uzakta). Ön
koltuktaki yolcu daima koltuklar›n› mümkün oldu¤u kadar geriye
çekmeli ve arkas›na yaslanarak
oturmal›d›rlar.
• Kaza durumunda hava yast›klar›
an›nda aç›l›r, e¤er yolcular düzgün pozisyonda de¤illerse hava
yast›¤›n›n aç›lma kuvvetiyle yaralanabilirler.
• Hava yast›¤›n›n aç›lmas›, yüzde
veya vücutta yanmalara veya
gözlük k›r›lmas› gibi nedenlerle
kesiklere sebep olabilir.
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Ses ve duman
Hava yast›klar› aç›ld›¤› zaman, yüksek
bir ses ve duman ç›kar›rlar ve arac›n içine bir toz yayarlar. Bu normaldir ve hava
yast›¤› fünyesinin ateﬂlenmesinin sonucudur. Hava yast›¤› aç›ld›ktan sonra,
gö¤sünüzün hem emniyet kemeri hem
de hava yast›¤› ile s›k›ﬂt›r›lmas› sonucu
ve ayn› anda duman ve toz yüzünden nefes almakta oldukça zorlanabilirsiniz. Rahats›zl›¤› azaltmak ve ayn› zamanda
duman ve tozu uzun süre solumay›
önlemek için, darbeden sonra mümkün olunca hemen kap›lar› ve/veya
camlar› aç›n›z.
Duman ve toz zehirli olmamakla birlikte,
ciltte (gözlerde,burunda, g›rtlakta, vb) kaﬂ›nmaya neden olabilir. Bu durumda, cildinizde tozun temas etti¤i yüzeyleri derhal so¤uk suyla y›kay›p durulay›n›z ve
belirtiler sürerse bir doktora görününüz.
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UYARI
Hava yast›klar› aç›ld›¤›nda, direksiyonun ve/veya gösterge panelinin
ve/veya her iki yandaki ön ve arka
kap›lar›n üzerindeki tavan raylar›n›n hava yast›¤›yla ilgili bölümleri
çok s›cak olur. Yaralanmay› önlemek için, bir hava yast›¤› aç›ld›ktan
hemen sonra hava yast›¤› yuvalar›n›n iç unsurlar›na dokunmay›n›z.
1JBH3051

Hava yast›¤› aktif iken, ön yolcu koltu¤una çocuk koruma sistemi monte etmek yasaklanm›ﬂt›r.
Arkaya bakan çocuk koltu¤unu asla ön
yolcu koltu¤una yerleﬂtirmeyiniz. E¤er
hava yast›¤› aç›l›rsa, arkaya bakan çocuk koltu¤una vuraca¤› için ciddi veya
ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
Ayr›ca, öne bakan çocuk koltuklar›n› da
ön yolcu koltu¤una yerleﬂtirmeyiniz. E¤er
ön yolcu hava yast›¤› aç›l›rsa çocu¤un
ciddi veya ölümcül ﬂekilde yaralanmas›na neden olabilir.
Arac›n›z yolcu ön hava yast›¤› AÇIK/KAPALI dü¤mesi ile donat›lm›ﬂ ise, gerekti¤inde ön yolcu hava yast›¤›n› devreye
sokar veya devre d›ﬂ› b›rakabilirsiniz.
Daha fazla ayr›nt› için 3-44’üncü sayfaya
bak›n›z.
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UYARI
• Çok Tehlikeli! Önünde hava yast›¤› olan bir koltu¤a arkaya bakan
çocuk koltu¤u yerleﬂtirmeyiniz!
• Çocuk koltu¤unu asla ön yolcu
koltu¤una koymay›n›z. E¤er ön
yolcu hava yast›¤› aç›l›rsa ciddi
veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
• Çocuklar, yan ve/veya perde hava
yast›klar›n›n bulundu¤u arka koltu¤un yan taraflar›na oturtulursa,
çocuk koltu¤unun kap› yan›ndan
mümkün oldu¤u kadar uza¤a tak›ld›¤›ndan emin olunuz ve çocuk
koltu¤unu pozisyonuna güvenli
ﬂekilde sabitleyiniz.
Yan ve/veya perde hava yast›klar›n›n aç›lmas›, bebek yada çocuklar için ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.

W7-147

Hava yast›¤› uyar›s› ve göstergesi

Kontak ON konumuna getirildi¤inde,
uyar› ›ﬂ›¤› yaklaﬂ›k 6 saniye yanmal› ve
sonra sönmelidir.
Aﬂa¤›daki durumlarda sisteminizi kontrol
ettiriniz:
• Konta¤› “ON” durumuna getirdi¤inizde
›ﬂ›k yanm›yor.
• Yaklaﬂ›k 6 saniye yand›ktan sonra hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› sönmüyor.
• Araç hareket halinde oldu¤unda hava
yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› yan›yor.
• Kontak anahtar› AÇIK (ON) konumunda oldu¤unda, ›ﬂ›k yan›p söner.

Hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›
Gösterge panelinizdeki hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›n›n amac›, hava yast›¤›-‹lave Güvenlik Sistemindeki(SRS) olas› bir problem için sizi uyarmakt›r.
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n A Tipi

n A Tipi

OVF031038
n B Tipi

D‹KKAT

OVF031040
n B Tipi

OVF031039

OVF031041

Ön yolcu hava yast›¤› ON
(AÇIK) göstergesi (varsa)

Ön yolcu hava yast›¤› OFF
(KAPALI) göstergesi (varsa)

Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde, ön yolcu hava yast›¤› ON göstergesi yaklaﬂ›k 4 saniye yanar.
Yolcu ön hava yast›¤› ON göstergesi,
yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF dü¤mesi
ON konumuna getirildi¤i zaman yanar ve
yaklaﬂ›k 60 saniye sonra söner.

Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde, ön yolcu hava yast›¤› OFF göstergesi yaklaﬂ›k 4 saniye yanar.
Ön yolcu ön hava yast›¤› OFF göstergesi, ön yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF
dü¤mesi OFF konumuna getirildi¤i zaman da yanar ve dü¤me ON konumuna
getirildi¤inde söner.
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Yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF dü¤mesinde bir ar›za varsa, yolcu ön
hava yast›¤› OFF göstergesi yanmaz (Yolcu ön hava yast›¤› ON göstergesi yanar ve yaklaﬂ›k 60 saniye
sonra söner) ve yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF dü¤mesi OFF konumuna getirilmiﬂ olsa bile yolcu ön hava
yast›¤› önden darbeli bir çarpmada
ﬂiﬂer.
Bu durum meydana gelirse, bir
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz ve yolcu ön hava yast›¤› ON/
OFF dü¤mesini ve SRS hava yast›¤›
sistemini derhal kontrol ettiriniz.
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12. Yolcu Ön Hava Yast›¤› AÇIK/
KAPALI Dü¤mesi*
* : varsa
SRSCM sistemi, kontak anahtar› “ONaç›k” durumunda iken, bir ön, yan-ön veya yan darbenin hava yast›¤›n›n veya ön
gerdiricili emniyet kemerinin aç›laca¤› derecede ﬂiddetli olup olmad›¤›na karar vermek için, tüm parçalar› sürekli olarak izler.
OVF031042

SRS (‹lave Güvenlik Sistemi)
parçalar› ve fonksiyonlar›
SRS sistemi aﬂa¤›daki parçalardan oluﬂur:
1. Sürücü ön hava yast›¤› modülü
2. Yolcu ön hava yast›¤› modülü*
3. Yan hava yast›¤› modülleri*
4. Perde hava yast›¤› modülleri*
5. Ön gerdirici gruplar›
6. Hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›
7. SRS kontrol modülü (SRSCM)
8. Ön darbe sensörleri*
9. Yan darbe sensörleri*
10. Sürücü diz hava yast›¤› modülü*
11. Yolcu Ön Hava Yast›¤› AÇIK/
KAPALI göstergesi*

Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildikten sonra gösterge panelindeki
SRS hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› yaklaﬂ›k 6
saniye süreyle yanacakt›r, hava yast›¤›
uyar› ›ﬂ›¤›n›n daha sonra sönmesi gerekmektedir.

UYARI
E¤er aﬂa¤›daki durumlardan birisi
oluﬂursa, bu bir SRS ar›zas›n› gösterir. Mümkün olan en k›sa sürede
HYUNDAI yetkili servisine hava
yast›¤› sistemini kontrol ettiriniz.
• Konta¤› “ON” durumuna getirdi¤inizde ›ﬂ›k yanm›yor.
• Yaklaﬂ›k 6 saniye yand›ktan sonra hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› sönmüyor.
• Araç hareket halinde oldu¤unda
hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› yan›yor.
• Kontak anahtar› AÇIK (ON) konumunda oldu¤unda, ›ﬂ›k yan›p söner.
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Sürücü ön hava yast›¤› (1)

Sürücü ön hava yast›¤› (2)

Sürücü ön hava yast›¤› (3)

OHM039102N

OHM039103N

OHM039104N

Ön hava yast›¤› modülleri, direksiyon simidi ortas›nda ve gösterge paneli üzerindeki ön yolcu taraf›nda, torpido gözünün
üzerinde ve/veya sürücü taraf›ndaki diz
takviyesinde yer al›r. SRSCM, arac›n yeterince ﬂiddetle önden çarp›ﬂt›¤›n› alg›lad›¤› zaman, otomatik olarak ön hava yast›klar›n› açar.

Hava yast›¤›n›n aç›lmas›n›n ard›ndan
yast›k kapaklar› üzerindeki y›rt›lma ekleri, hava yast›¤›n›n aç›lmas› ile oluﬂan bas›nç alt›nda ayr›l›r. Bundan sonra kapa¤›n aç›lmas› ile hava yast›klar› tam olarak ﬂiﬂer.

Tam ﬂiﬂmiﬂ bir hava yast›¤›, emniyet kemerini uygun takm›ﬂ bir sürücünün ileri
do¤ru hareketini engelleyecek ve böylelikle baﬂ ve gö¤üs yaralanmas›n› önleyecektir.
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Hava yast›¤›, tamamen ﬂiﬂtikten sonra,
hemen sönmeye baﬂlar ve böylelikle sürücü görüﬂü ve di¤er kontrolleri çal›ﬂt›rma ve direksiyonu kullanma olana¤› yeniden sa¤lan›r.
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Yolcu ön hava yast›¤›

(Devam ediyor)
Bunlar yolcu hava yast›klar›n›n
aç›lmas› durumunda f›rlayan parçalar haline gelir ve yaralanmalara yol açar.

UYARI
B240B05L

UYARI
• Yolcu hava yast›¤› ile donat›lm›ﬂ
olan araçlarda, ön yolcu panelindeki torpido gözünün üst k›sm›na
herhangi bir aksesuar (bardak veya kaset tutucu, vs) yerleﬂtirmeyin veya bir ç›kartma yap›ﬂt›rmay›n›z. Bu tür cisimler yolcu hava
yast›klar›n›n aç›lmas› durumunda
f›rlayan mermiler haline gelir ve
yaralanmalara yol açar.
• Araç içinde s›v› hava tazeleyici
kab› bulundurdu¤unuzda, bunu
gösterge paneli üzerindeki gösterge grubuna yak›n veya gösterge paneli üzerine koymay›n›z.
(Devam ediyor)

• Bir hava yast›¤› aç›ld›¤›nda, kuvvetli bir ses ve arkas›ndan araç
içinde ince bir toz oluﬂabilir. Bu
durumlar normaldir ve tehlikeli
de¤ildir – hava yast›klar› bu ince
tozun içinde muhafaza edilmiﬂtir.
Hava yast›¤› aç›lmas› s›ras›nda
oluﬂan toz ciltte veya gözlerde
kaﬂ›nt›ya neden olabilir ve baz›
kiﬂilerin ast›m›n› ﬂiddetlendirebilir. Hava yast›klar›n›n aç›ld›¤› bir
kazadan sonra, vücudunuzun
aç›kta olan tüm bölgelerini daima
›l›k su ya da yumuﬂak bir sabunla
y›kay›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• SRS yaln›zca kontak anahtar›
“ON” konumunda oldu¤unda çal›ﬂ›r. SRS hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›
yanmaz veya 6 saniye süre ile yan›p söndükten sonra veya motor
çal›ﬂt›ktan sonra sürekli yan›k kal›rsa, araç hareket halindeyken
yanmaya baﬂlarsa, SRS normal
çal›ﬂm›yor demektir. Bu durumda, arac›n›z› derhal Hyundai yetkili servisinize götürmelisiniz.
• Bir sigorta de¤iﬂimi öncesinde
veya akü kutup baﬂ›n› ay›rmadan
önce, kontak anahtar›n› LOCK
(K‹L‹TL‹) konumuna getiriniz ve
kontaktan ç›kart›n›z. Hava yast›¤›
ile ilgili bir sigortay›, kontak
anahtar› ON (AÇIK) konumunda
iken kesinlikle de¤iﬂtirmeyiniz.
Bu uyar›ya dikkat edilmemesi ar›za, SRS hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›n›n yanmas›na neden olur.
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n Sürücü ön hava yast›¤›

Sistemin mevcut oldu¤u, direksiyon simidindeki ve/veya direksiyon simidi alt›nda
bulunan sürücü taraf›ndaki diz takviyesi
kapa¤›na ve yolcu taraf› torpido gözü
üzerindeki hava yast›¤› kapa¤›na bas›lm›ﬂ “AIR BAG” yaz›s›ndan anlaﬂ›l›r.

OVF031049
n Sürücü diz hava yast›¤›

SRS sistemi, direksiyon simidinin ortas›nda, direksiyon simidi alt›nda bulunan
sürücü taraf›ndaki diz takviyesinde ve ön
panelin yolcu taraf›nda torpido gözünün
üzerinde yer alan hava yast›klar›ndan
oluﬂur.

n Yolcu ön hava yast›¤›

OVF031050

SRS'nin amac›, aç›lmas› için yeterli ﬂiddetteki önden çarpmalarda, sürücü
ve/veya ön yolcu için, emniyet kemerlerinin sa¤lad›¤› korumaya ilave koruma
sa¤lamakt›r.

OVF031051

Sürücü ve yolcu ön hava yast›¤›
(varsa)
Arac›n›z ‹lave Güvenlik Sistemi (Hava
Yast›¤›) ve hem sürücü hem yolcu oturuﬂ
pozisyonlar›nda kucak/omuz kay›ﬂlar› ile
donat›lm›ﬂt›r.
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UYARI
Daima emniyet kemerlerinizi ve çocuk emniyet kemerlerini kullan›n›z her yolculukta, her zaman, herkes!
Hava yast›klar› göz aç›p kapayana
kadar hat›r› say›l›r bir kuvvetle aç›l›r. Emniyet kemerleri, hava yast›klar›ndan azami fayday› sa¤lamak
için, yolcular› do¤ru pozisyonda
tutmaya yard›m eder. Hava yast›kl›
araçlarda bile, düzgün ba¤lamam›ﬂ
veya hiç kemer ba¤lamam›ﬂ yolcular, hava yast›¤› aç›ld›¤›nda ciddi
ﬂekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerleri, hava yast›klar› ve yolcu
emniyeti ile ilgili bu k›lavuzda bulunan önlemleri daima uygulay›n›z.
Ciddi veya ölümcül yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak ve koruma sisteminizden azami fayday› elde etmek
için:
• Bir çocu¤u çocuk koltu¤u veya
yükseltici koltukla asla ön koltu¤a koymay›n›z.
• Çocuklar› daima arka koltu¤a
oturtunuz. Her yaﬂtaki çocuk için
en emniyetli yer oras›d›r.
• Ön ve yan darbe hava yast›klar›
ön koltuklarda biçimsiz oturan
yolcular› yaralayabilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Koltu¤unuzu ön hava yast›klar›ndan mümkün oldu¤u kadar geriye, ama yine de arac›n kontrolünü muhafaza edecek ﬂekilde, çekiniz.
• Siz veya yolcular›n›z asla hava
yast›klar›na gereksiz ﬂekilde yak›n oturmamal› veya uzanmamal›s›n›z. Biçimsiz oturan sürücü ve
yolcular aç›lan hava yast›klar› taraf›ndan ciddi ﬂekilde yaralanabilirler.
• Asla kap›lara veya orta konsola
yaslanmay›n›z – daima dik durumda oturunuz.
• Direksiyon simidinde, gösterge
panelinde veya torpido gözü üzerinde; hava yast›klar›n›n üzerine
veya yak›nlar›na herhangi bir cisim yerleﬂtirilmemelidir; aksi taktirde bu cisimler, hava yast›klar›n›n aç›lmas›na yol açacak ﬂiddette bir önden çarp›ﬂma s›ras›nda
sizi yaralayabilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• SRS kablolar› veya bir SRS parças›n› sökerek kurcalamay›n›z.
Aksi taktirde, hava yast›klar›n›n
yanl›ﬂl›kla aç›lmas› veya bir kaza
an›nda aç›lmamas› sonucu yaralanabilirsiniz.
• Araç hareket halindeyken SRS
hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› yanmaya
devam ediyorsa, mümkün olan
en k›sa sürede HYUNDAI yetkili
servisine hava yast›¤› sistemini
kontrol ettiriniz.
• Hava yast›klar› sadece bir kez
kullan›labilir – aç›ld›ktan sonra
hemen HYUNDAI yetkili servisinde hava yast›¤›n› de¤iﬂtirtiniz.
• SRS, ancak darbe yeterince ﬂiddetli ve darbe aç›s›, araç boylamas›na ekseni ile en fazla 30° olmas› durumunda aç›lacak ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. Ayr›ca hava yast›klar› sadece birkez aç›l›r. Emniyet kemerleri mutlaka sürekli olarak tak›lmal›d›r.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Ön hava yast›klar›, yandan çarpma, arkadan çarpma veya takla
atma s›ras›nda aç›lacak ﬂekilde
yap›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca, hava yast›klar› belli bir s›n›r›n alt›ndaki önden ﬂiddette çarpmalarda aç›lmaz.
• Çocuk koltu¤u kesinlikle ön koltu¤a yerleﬂtirilmez. Bir kaza s›ras›nda hava yast›¤›n›n aç›lmas› ile
çocuk veya bebek ciddi bir ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilir.
• 12 yaﬂ›nda ve daha küçük çocuklar arka koltukta güvenli bir ﬂekilde oturtulmal›d›r. Çocuklar kesinlikle yolcu koltu¤una oturtulmamal›d›r. E¤er 12 yaﬂ›ndan büyük
bir çocu¤un ön koltukta oturmas›
gerekiyorsa, emniyet kemeri düzgünce tak›lmal› ve koltuk mümkün oldu¤u kadar geriye kayd›r›lmal›d›r.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Her türlü çarp›ﬂma s›ras›nda azami koruma sa¤lanmas› ve sürücünün bir çarp›ﬂma s›ras›nda ciddi yaralanma veya ölüm riskini
asgariye indirmek için, oturduklar› bölümde hava yast›¤› olsun olmas›n, emniyet kemerleri de tak›lm›ﬂ olmal›d›r. Araç hareket halinde iken gereksiz yere hava yast›¤›na yak›n oturmay›n›z veya e¤ilmeyiniz.
• Biçimsiz veya pozisyon d›ﬂ›nda
oturmak bir çarp›ﬂmada ciddi veya ölümcül yaralanmayla sonuçlanabilir. Araç park edilip kontak
kapat›lana kadar, tüm yolcular
kendileri ve koltuklar› dik durumda, koltuk minderinin ortas›nda,
emniyet kemerleri ba¤l› olarak,
bacaklar› serbestçe uzanm›ﬂ ve
ayaklar› yere basar ﬂekilde oturmal›d›rlar.
• SRS hava yast›¤› sisteminin, bir
çarp›ﬂma s›ras›nda koruma sa¤layabilmesi için çok çabuk aç›lmas› gerekir. Hava yast›¤›, emniyet kemeri takmad›¤› için yerinde
olmayan bir yolcuya çok güçlü
bir ﬂekilde çarpabilir ve onun ciddi veya ölümcül yaralanmas›na
yol açabilir.

OVF031044

Ön yolcu hava yast›¤› ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) anahtar› (varsa)
Ön yolcu hava yast›¤› e¤er ön yolcu koltu¤una bir çocuk koltu¤u tak›l› ise ya da
ön yolcu koltu¤unda kimse oturmuyorsa,
ön yolcu hava yast›¤› ON /OFF (AÇIK
/KAPALI) dü¤mesi vas›tas›yla devreden
ç›kar›labilmektedir.
Çocu¤unuzun güvenli¤ini sa¤lamak için
istisnai durumlarda ön yolcu koltu¤una
arkaya do¤ru bakan bir çocuk koltu¤u
konmas› gerekti¤inde ön yolcu hava yast›¤›n›n devre d›ﬂ› b›rak›lmas› gerekmektedir.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

n A Tipi

Ön yolcu hava yast›¤› OFF (KAPALI)
göstergesi ( ) yanar ve ön yolcu hava
yast›¤› tekrar devreye sokuluncaya kadar yanmaya devam eder.
Ön yolcu hava yast›¤›n› devreye sokmak
için, master anahtar› ön yolcu hava yast›¤› ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü¤mesine
tak›n ve dü¤meyi ON (AÇIK) konumuna
getirin. Ön yolcu hava yast›¤› OFF (KAPALI) göstergesi söner ve ön yolcu hava
yast›¤› ON göstergesi (
) yaklaﬂ›k 60
saniye yanar.

] NOT
• Ön yolcu hava yast›¤› ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) dü¤mesi ON konumuna getirildi¤inde, ön yolcu hava yast›¤› devreye
girer, bu nedenle çocuk veya bebek koltu¤unun ön yolcu koltu¤una konulmamas› gerekir.
• Yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) tuﬂu OFF (KAPALI) durumuna getirildi¤inde, yolcu ön hava yast›¤› çal›ﬂmaz.

OVF031045
n B Tipi

UYARI
Baz› modellerde, ön hava yast›¤›
AÇMA/KAPAMA Dü¤mesi benzer
bir küçük sa¤lam alet kullan›larak
döndürülebilir. Ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA Dü¤mesinin ve yolcu
ön hava yast›¤› AÇMA/KAPALI göstergesinin durumunu daima kontrol
ediniz.

OVF031046

Ön yolcu hava yast›¤›n›n devre d›ﬂ› b›rak›lmas› ya da tekrar devreye sokulmas›
Ön yolcu hava yast›¤›n› devreden ç›karmak için, master anahtar› ön yolcu hava
yast›¤› ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü¤mesine tak›n›z ve dü¤meyi OFF (KAPALI)
konumuna getiriniz.

D‹KKAT
• Ön yolcu hava yast›¤› ON / OFF
(AÇIK/ KAPALI) dü¤mesi düzgün
çal›ﬂm›yorsa, gösterge panelindeki hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› (
)
yanar.
• Fakat yolcu ön hava yast›¤› OFF
göstergesi (
) yanmayacakt›r
(Yolcu ön hava yast›¤› ON göstergesi yanar ve yaklaﬂ›k 60 saniye
sonra söner), SRS Kumanda Modülü, ön yolcu hava yast›¤›n› tekrar devreye sokar ve yolcu ön hava yast›¤› ON/OFF dü¤mesi OFF
konumuna getirilmiﬂ olsa bile yolcu ön hava yast›¤› önden darbeli
bir çarpmada ﬂiﬂer.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
Bu durum sözkonusu oldu¤unda
bir Hyundai yetkili sat›c›s›na baﬂvurarak ön yolcu hava yast›¤›
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü¤mesini, ön gerdiricili emniyet kemerini
ve SRS hava yast›¤› sistemini
derhal kontrol ettiriniz.
• Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna getirildi¤inde SRS hava
yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤› yan›p söner veya yanmazsa ya da arac›n seyri
esnas›nda yanarsa bir Hyundai
yetkili sat›c›s›na baﬂvurup ön yolcu hava yast›¤› ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) dü¤mesini, ön gerdiricili
emniyet kemerini ve SRS hava
yast›¤› sistemini derhal kontrol
ettiriniz.
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UYARI
• Sürücü, ön yolcu hava yast›¤›
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü¤mesinin do¤ru konumda olmas›ndan
sorumludur.
• Yaln›zca kontak anahtar› kapand›¤›nda ya da SRS Kumanda Modülünde bir ar›za oldu¤unda yolcu
ön hava yast›¤›n› devre d›ﬂ› b›rak›n›z.
• Sürücü ve/veya ön yolcu taraf›
ve/veya yan ve perde hava yast›klar› tetiklenmedi¤inde veya bir
çarp›ﬂma esnas›nda do¤ru tetiklenmedi¤inde bir tehlike söz konusu olabilmektedir.
• Yolcu ön hava yast›¤› çal›ﬂmaz
duruma getirilmedi¤i sürece, arkaya bakan bir çocuk koltu¤unu
asla ön yolcu koltu¤una monte etmeyiniz. Bir kaza s›ras›nda hava
yast›¤›n›n aç›lmas› ile çocuk veya
bebek ciddi bir ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Arac›n›zda yolcu ön hava yast›¤›
ON/OFF dü¤mesi olsa bile ön yolcu koltu¤una bir çocuk koltu¤u
koymay›n›z. Çocuk koltu¤u kesinlikle ön koltu¤a yerleﬂtirilmez.
Çocuk koltu¤u için çok büyük
olan çocuklar, daima arka koltukta oturtulmal› ve burada bulunan
kucak/omuz kemerlerini kullanmal›d›r. Çocuklar›n kazadan korunmalar›n›n en güvenli yolu, arka koltukta uygun bir koltuk sistemi ile tespit edilmiﬂ olmalar›d›r.
• Ön koltukta çocuk koltu¤u ihtiyac› ortadan kalkar kalkmaz, yolcu
ön hava yast›¤›n› tekrar aktif hale
getiriniz.
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n Ön

Yan darbe hava yast›klar› (varsa)

OVF031047
n Arka

Hyundai’nizin her ön koltu¤u arka koltuk
yan taraflar› hava yast›¤› ile donat›lm›ﬂt›r. Yan hava yast›klar›n›n amac›, sürücüye ve/veya ön yolcuya emniyet kemerlerinin sa¤lad›¤› korumaya ilave koruma
sa¤lamakt›r.
Yan darbe hava yast›klar›, yaln›zca belirli ﬂiddette, aç›da, h›zda ve çarp›ﬂma noktas›nda, oluﬂan çarp›ﬂmalarda aç›lmak
için tasarlanm›ﬂt›r. Yan hava yast›klar›,
her türlü yan darbe durumunda aç›lmak
üzere tasarlanmam›ﬂt›r.

UYARI

OVF031048

Yan ve/veya perde hava yast›klar›
ile donat›lm›ﬂ koltuklarda oturduklar› zaman, yolcular›n baﬂlar›n› veya vücutlar›n› kap›lara yaslamalar›na, kollar›n› kap›lara koymalar›na,
camdan uzatmalar›na izin vermeyiniz veya kap›larla yolcular aras›na
nesneler koymay›n›z.

UYARI
• Yan darbe hava yast›¤›, sürücü
ve ön yolcu emniyet kemeri sistemine yard›m etmekte olup, onlar›n yerine geçmez. Bu nedenle
emniyet kemerlerinizin araç hareket halinde oldu¤unda mutlaka
tak›l› olmas› gerekir. Hava yast›klar›, sadece yolcularda bir yaralanmaya yol açacak ﬂiddetteki
yandan çarpmalar s›ras›nda aç›lacak ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
• Yan darbe hava yast›¤› sisteminden en iyi biçimde koruma sa¤lamak ve yandan çarpma sonucu
hava yast›¤› aç›lmas›ndan dolay›
yaralanmamak için ön koltuklarda oturanlar›n dik durumda ve
emniyet kemerleri düzgün ba¤lanm›ﬂ olarak oturmalar› gerekmektedir. Sürücünün elleri direksiyon simidi üzerinde saat 3:00
ve 9:00 konumlar›nda olmal›d›r.
Yolcunun elleri ve kollar› ise kuca¤›nda bulunmal›d›r.
• Koltuk k›l›f› kullan›lmamal›d›r.
(Devam ediyor)

OVF031071
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(Devam ediyor)
• Koltuk k›l›f› kullan›lmas›, sistem
etkinli¤ini önler veya düﬂürür.
• Yan darbe hava yast›¤›n›n yak›nlar›na herhangi bir aksesuar takmay›n›z.
• Hava yast›klar› üzerinde veya hava yast›¤› ile aran›zda herhangi
bir cisim bulunmamal›d›r.
• Ön kap› ile ön koltuk aras›nda
herhangi bir cisim (bir ﬂemsiye,
poﬂet, vs.) bulunmamal›d›r. Bu
tür cisimler ilave hava yast›klar›n›n aç›lmas› durumunda f›rlayan
parçalar haline gelir ve yaralanmalara yol açar.
• Yan darbe hava yast›¤›n›n kiﬂisel
yaralanma ile sonuçlanabilecek
ﬂekilde aniden aç›lmamas› için,
kontak anahtar› “ON (AÇIK)” konumda iken, yan darbe sensörü
üzerine vurmaktan kaç›n›n›z.
• E¤er koltuk veya koltuk kaplamas› hasar görmüﬂse, HYUNDAI yetkili servisinde arac› kontrol ve tamir ettiriniz. Arac›n›z›n yan darbe
hava yast›klar› ile donanm›ﬂ oldu¤unu bildiriniz.
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Perde hava yast›klar›, çarp›ﬂma ﬂiddetine, aç›s›na, h›z›na ve darbe noktas›na
ba¤l› olarak belirli yan çarp›ﬂmalarda
aç›lmak için tasarlanm›ﬂt›r. Perde hava
yast›klar›, her türlü yan darbede, arac›n
ön ve arkas›ndan çarp›ﬂmalarda veya
devrilme durumunda aç›lacak ﬂekilde tasarlanmam›ﬂt›r.

OVF031070

OVF031072

Perde hava yast›klar› (varsa)
Perde hava yast›klar›, ön ve arka kap›lar›n üst k›sm›nda tavan raylar›n›n her iki
taraf› boyunca yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bu hava yast›klar›, ön koltuktaki yolcular
ile arka koltuklarda oturan yolcular›n baﬂlar›n›n yandan darbeli çarp›ﬂmalarda korunmas›na yard›mc› olmak için tasarlanm›ﬂt›r.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI
• Yan darbe ve perde hava yast›klar›n›n en iyi korumay› sa¤lamas›
için, ön koltuklarda oturan her iki
kiﬂi ile arka koltu¤un iki yan›nda
oturanlar›n emniyet kemerleri
ba¤l› olarak dik durumda olmalar› gerekir. Çocuklar›n uygun bir
çocuk koltu¤unda arka koltukta
oturmalar› önemlidir.
• Çocuklar arka koltu¤un yanlar›nda oturduklar› zaman, uygun çocuk koruma sistemi içinde bulunmalar› gerekir.
• Çocuk koruma sistemini mümkün
oldu¤u kadar kap› yan›ndan uza¤a yerleﬂtirdi¤inizden ve sistemi
kilitli bir pozisyonda sabitledi¤inizden emin olunuz.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Yan ve/veya perde hava yast›klar›
ile donat›lm›ﬂ koltuklarda oturduklar› zaman, yolcular›n baﬂlar›n› veya vücutlar›n› kap›lara yaslamalar›na, kollar›n› kap›lara koymalar›na, camdan uzatmalar›na
izin vermeyiniz veya kap›larla yolcular aras›na nesneler koymay›n›z.
• Yan perde hava yast›¤› sistemini
asla açmaya veya herhangi bir
aksam›n› tamir etmeye kalk›ﬂmay›n›z. Bunun HYUNDAI yetkili servisiniz taraf›ndan yap›lmas› gereklidir.
Yukar›daki talimata uyulmamas›,
bir kaza an›nda araçta bulunanlar›n
yaralanmalar› veya ölümleriyle sonuçlanabilir.
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Çarp›ﬂmada hava yast›¤›m neden
aç›lmad›? (Hava yast›¤›n›n aç›lma
ve aç›lmama ﬂartlar›)
Hava yast›¤›n›n ilave bir koruma sa¤lamas›n›n beklenemeyece¤i birçok kaza türü vard›r.
Bunlar›n aras›nda arkadan gelen darbeler, çok darbeli kazalarda ikinci veya üçüncü çarpmalar, düﬂük h›zda
çarpmalar say›labilir. Di¤er bir deyiﬂle, arac›n›z hasar gördü¤ü ve hatta tümüyle kullan›lamaz hale geldi¤i halde
hava yast›klar›n›n aç›lmamas›na ﬂaﬂ›rmamal›s›n›z.

1

2

3

4

OVF031056/OVF031057/OVF031058/OVF031059/OVF031060

Hava yast›¤› çarp›ﬂma sensörleri
(1) SRS kontrol modülü
(2) Ön darbe sensörü
* : varsa
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(3) Yan darbe sensörü (ön)*
(4) Yan darbe sensörü (arka)*

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

UYARI
• Hava yast›¤›n›n veya sensörlerinin bulundu¤u bölgelere vurmay›n veya herhangi bir nesnenin
çarpmas›na izin vermeyiniz.
• Bu, hava yast›¤›n›n beklenmeyen
ﬂekilde aç›lmas›na ve ciddi yaralanma ve ölüme neden olabilir.
• E¤er sensörlerin yeri veya aç›s›
herhangi bir ﬂekilde de¤iﬂtirilirse,
hava yast›klar› aç›lmamalar› gereken zamanlarda aç›labilir veya
aç›lmalar› gereken zamanlarda
aç›lmayabilir ve ciddi yaralanma
ve ölüme neden olabilir.
• Bu nedenle, hava yast›¤› sensörlerinde veya etraf›nda bak›m yapmaya çal›ﬂmay›n›z. Araç HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol
edilmeli ve onar›lmal›d›r.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Ön tamponun, gövdenin veya
yandan çarpma sensörlerinin yerleﬂtirildi¤i B dikmesi ve C dikmelerinin deformasyonu sonucu
sensör montaj aç›lar› de¤iﬂirse
problemler ç›kabilir. Araç HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmeli ve onar›lmal›d›r.
• Arac›n›z darbeyi emecek ve belirli çarpmalarda hava yast›klar› aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Tampon koruyucular› monte etmek
veya tamponu orijinal olmayan
bir parça ile de¤iﬂtirmek arac›n›z›n çarp›ﬂma ve hava yast›¤› aç›lma performans›n› olumsuz ﬂekilde etkileyebilir.

OED036096

Hava yast›¤› aç›lma ﬂartlar›
Ön hava yast›klar›
Ön hava yast›klar›, önden çarp›ﬂmalarda, çarp›ﬂman›n ﬂiddetine, h›z›na veya
aç›s›na ba¤l› olarak aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.

3 57

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

OVF031061

OVF031073

Yan darbe ve perde hava yast›¤› (varsa)
Yan darbe ve/veya perde hava yast›klar›,
yan darbe sensörleri taraf›ndan, belirli bir
ﬂiddete, h›za ve aç›ya sahip bir darbe
hissedildi¤i zaman aç›l›rlar.
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Ön hava yast›klar› (sürücü ve yolcu hava
yast›klar›) sadece önden çarp›ﬂmalarda
aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ olmas›na
ra¤men, önden çarpma sensörleri yeterli
ﬂiddette bir darbe alg›larsa, baﬂka türlü
çarp›ﬂmalarda da aç›labilir. Yan hava
yast›klar› (yan darbe ve/veya perde hava
yast›klar›) sadece yandan çarp›ﬂmalarda
aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r, ancak
yandan çarpma sensörleri yeterli ﬂiddette bir darbe alg›larsa, baﬂka türlü çarp›ﬂmalarda da aç›labilir.
E¤er araç ﬂasisi tümseklerden veya düzgün olmayan yollardaki nesnelerden veya kald›r›mdan darbe al›rsa, hava yast›klar› aç›labilir. ‹stenmeyen hava yast›¤›
aç›lmalar›n› önlemek için düzgün olmayan yollarda veya araç trafi¤i için tasarlanmam›ﬂ yüzeylerde dikkatli sürünüz.

OED036099

Hava yast›¤› aç›lmama ﬂartlar›
• Baz› düﬂük h›zdaki çarp›ﬂmalarda hava yast›¤› aç›lmayabilir. Hava yast›klar› böyle durumlarda aç›lmayacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r, çünkü bu tür çarp›ﬂmalarda emniyet kemerinin ötesinde
bir koruma sa¤lamayabilirler.

Arac›n›z›n güvenlik sistemi

OED036100

OVF031061

OED036102

• Hava yast›klar› arkadan çarpmalarda
aç›lacak ﬂekilde tasarlanmam›ﬂt›r,
çünkü yolcular darbenin ﬂiddetiyle arkaya do¤ru hareket ederler. Bu durumda, aç›lan hava yast›klar› herhangi bir
ilave koruma sa¤layamazlar.

• Ön hava yast›klar› yandan çarpmalarda aç›lmayabilir, çünkü yolcular çarp›ﬂman›n oldu¤u yöne do¤ru hareket
ederler ve böylece yandan çarpmalarda ön hava yast›¤›n›n aç›lmas› herhangi bir ilave koruma sa¤layamaz.
• Ancak, yan darbe ve perde hava yast›klar› varsa, darbenin ﬂiddetine, arac›n
h›z›na ve çarpma aç›s›na ba¤l› olarak
hava yast›klar› aç›labilir.

• Aç›l› çarp›ﬂmalarda, darbenin ﬂiddeti
yolcular› hava yast›¤›n›n ilave bir koruma sa¤layamayaca¤› bir yöne hareket
ettirebilir, bu durumda sensörler herhangi bir hava yast›¤›n› açmayabilir.
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OED036103

OED036104

OVF031063

• Darbeden hemen önce sürücüler genellikle sert fren yaparlar. Böyle bir sert
frenleme, arac›n ön k›sm›n›n alçalmas›na ve yerden yüksekli¤i kendisinden
fazla olan bir arac›n alt›na girmesine
neden olur. Bu tür durumlarda hava
yast›¤› aç›lmayabilir, çünkü sensörlerin
alg›lad›¤› h›z kesme kuvvetleri bu tür
“alt›na girme” çarp›ﬂmalar›n›n yerini
alabilir.

• Devrilme kazalar›nda hava yast›klar›
aç›lmayabilir, çünkü hava yast›¤›n›n
aç›lmas› yolculara koruma sa¤lamayacakt›r.
• Ancak, araç donan›m›nda yan darbe
ve perde hava yast›klar› varsa, bir yandan çarpma sonucunda araç devrildi¤inde arac›n yan darbe ve/veya perde
hava yast›klar› aç›labilir.

• Araç, direk veya a¤aç gibi bir nesneye
çarparsa, darbe tek bir noktaya odakland›¤› ve darbe ﬂiddeti sensörlere iletilmedi¤i için hava yast›klar› aç›lmayabilir.
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SRS Bak›m›
SRS esas olarak bak›m gerektirmez ve
sizin güvenli biçimde servis sa¤layaca¤›n›z bir parças› yoktur. SRS hava yast›¤›
uyar› ›ﬂ›¤› yanmazsa ya da sürekli biçimde yan›k kal›yorsa, arac›n›z› derhal
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
SRS sistemi üzerinde yap›lacak sökme,
takma, onar›m gibi çal›ﬂmalar›n yan› s›ra, direksiyon simidi üzerinde yap›lacak
çal›ﬂmalar, HYUNDAI yetkili servisiniz taraf›ndan yap›lmal›d›r. SRS sisteminin
yanl›ﬂ servisi ciddi kiﬂisel yaralanmalara
yol açabilir.

UYARI
• SRS parçalar›n›n veya kablolar›n›n tadilat›n›n yan› s›ra, yast›k kapaklar›na etiket yap›ﬂt›r›lmas› veya gövde yap›s›n›n tadil edilmesi,
SRS performans›n› olumsuz etkileyebilir ve muhtemel yaralanmalara yol açabilir.
• Hava yast›¤› kapaklar›n› silmek
için yumuﬂak kuru bez veya sadece su ile ›slat›lm›ﬂ bez kullan›n›z. Çözelti veya temizleyiciler,
hava yast›¤› kapaklar›n› ve sistemin uygun olarak aç›lmas›n› engelleyebilir.
• Direksiyon simidinde torpido gözünde ve gösterge panelinde; hava yast›¤› modüllerinin üzerine
veya yak›nlar›na herhangi bir cisim yerleﬂtirilmemelidir; aksi takdirde bu cisimler, hava yast›klar›n›n aç›lmas›na yol açacak ﬂiddette bir önden çarp›ﬂma s›ras›nda
sizi yaralayabilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Hava yast›klar› ﬂiﬂerse, yenisi ancak HYUNDAI yetkili servisiniz taraf›ndan tak›lmal›d›r.
• SRS kablolar› veya bir baﬂka SRS
parças›n› sökerek kurcalamay›n›z. Aksi taktirde SRS sistemi,
yanl›ﬂl›kla aç›larak veya bir kaza
s›ras›nda aç›lmayarak yaralanmalara sebep olabilir.
• Hava yast›¤› parçalar›ndan biri
veya araç komple hurdaya ayr›lacak ise, belirli güvenlik önlemleri
al›nmal›d›r. HYUNDAI yetkili servisi bu önlemleri bilir ve size gerekli bilgiyi sa¤lar. Bu önlemlerin
ve iﬂlemlerin yerine getirilmemesi
kiﬂisel yaralanma riskini art›r›r.
• Arac›n›za su dolmuﬂ ve paspaslar veya döﬂemeler ›slanm›ﬂ ise,
motoru çal›ﬂt›rmay› denemeyiniz.
Arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine çektiriniz.
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‹lave emniyet önlemleri
• Yolcular›n bagaj bölümüne binmelerine veya katlanm›ﬂ arka koltuk üzerine oturmalar›na asla izin vermeyiniz. Tüm yolcular dik durumda, s›rtlar›
koltuklar›na tam dayal›, emniyet kemerleri tak›l› ve ayaklar› yere basar ﬂekilde oturmal›d›rlar.
• Araç hareket halindeyken yolcular
d›ﬂar› ç›kmamal› veya yer de¤iﬂtirmemelidirler. Bir çarp›ﬂma veya ani
duruﬂ esnas›nda emniyet kemeri tak›l›
olmayan bir yolcu araç içinde di¤er yolcular›n üzerine veya araçtan d›ﬂar› f›rlayabilir.
• Her emniyet kemeri bir yolcuyu korumak için tasarlanm›ﬂt›r. E¤er birden fazla kiﬂi ayn› emniyet kemerini
kullan›rsa, bir çarp›ﬂmada ciddi ﬂekilde
yaralanabilir veya ölebilirler.
• Emniyet kemerlerinin üzerinde hiçbir aksesuar kullan›lmamal›d›r. Yolcu konforunu art›rd›¤›n› veya emniyet
kemerini yeniden konumland›rd›¤›n› iddia eden cihazlar emniyet kemerinin
sa¤lad›¤› korumay› azaltabilir ve bir
kazada ciddi yaralanma riskini art›rabilir.
• Yolcular kendileriyle hava yast›klar›
aras›na sert veya keskin nesneler
koymamal›d›rlar. Kuca¤›n›zda veya
a¤z›n›zda sert veya keskin nesneler
taﬂ›mak, e¤er bir hava yast›¤› aç›l›rsa,
yaralanmayla sonuçlanabilir.

3 62

• Yolcular› hava yast›¤› kapaklar›ndan
uzak tutunuz. Tüm yolcular dik durumda, s›rtlar› koltuklar›na tam dayal›,
emniyet kemerleri tak›l› ve ayaklar› yere basar ﬂekilde oturmal›d›rlar. E¤er
yolcular hava yast›¤› kapaklar›na çok
yak›n olurlarsa ve hava yast›¤› aç›l›rsa,
yaralanabilirler.
• Hava yast›¤› kapaklar›n›n üzerine
veya yak›n›na nesneler monte etmeyiniz ve koymay›n›z. Ön veya yan
darbe hava yast›¤› kapaklar›n›n üzerine veya yak›n›na monte edilmiﬂ veya
konulmuﬂ herhangi bir nesne, hava
yast›¤›n›n düzgün çal›ﬂmas›n› engelleyebilir.
• Ön koltuklar› modifiye etmeyiniz. Ön
koltuklar› modifiye etmek, ilave güvenlik sisteminin alg›lay›c› unsurlar›n›n veya yan hava yast›klar›n›n çal›ﬂmas›n›
etkileyebilir.
• Ön koltuklar›n alt›na bir ﬂey koymay›n›z. Ön koltuklar›n alt›na bir ﬂey koymak ilave güvenlik sisteminin alg›lay›c›
unsurlar›n›n ve kablo donan›m›n›n çal›ﬂmas›n› etkileyebilir.
• Bir bebe¤i veya çocu¤u asla kuca¤›n›zda tutmay›n›z. Bir kaza durumunda
bebek veya çocuk ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilir. Tüm bebekler ve
çocuklar arka koltukta, uygun çocuk
emniyet koltuklar› veya çocuk emniyet
kemerleriyle düzgünce ba¤lanmal›d›r.

UYARI
• Biçimsiz veya pozisyon d›ﬂ›nda
oturmak yolcular›n aç›lan bir hava yast›¤›n›n çok yak›n›na kaymas›na, arac›n iç yap›s›na çarpmas›na veya araçtan d›ﬂar› f›rlamas›na ve ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir
• Daima dik olarak, koltuk arkas›
dik durumda, koltuk minderinin
ortas›nda, emniyet kemeri ba¤l›
olarak, bacaklar serbestçe uzan›r
ve ayaklar yere basar durumda
oturunuz.

Hava yast›¤› donan›ml› arac›n›za
ekipman eklemek veya modifiye
etmek
E¤er arac›n gövdesini, tampon sistemini,
ön uç veya yan saclar›n› veya sürüﬂ yüksekli¤ini de¤iﬂtirerek arac›n›z› modifiye
ederseniz, bu, arac›n›z›n hava yast›¤›
sisteminin çal›ﬂmas›n› etkileyebilir.
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Bu resmi uyar›lar›n çocuklar için risklere
odakland›¤›na dikkatinizi çekeriz. Ayr›ca,
önceki sayfalarda anlat›ld›¤› üzere, biz
yetiﬂkinler için de mevcut olan risklerin
fark›nda olman›z› istiyoruz.

n A Tipi

OVF031064
n B Tipi

OVF031065

Hava yast›¤› uyar› etiketi (varsa)
Hava yast›¤› uyar› etiketleri, sürücü ve
yolcular› hava yast›¤› sisteminin olas›
risklerine karﬂ› uyarmak için tak›lm›ﬂt›r.
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Arac›n›z›n özellikleri
ANAHTARLAR
Anahtar numaran›z›n kayd›
Anahtar kod numaras›,
anahtar tak›m›na ekli
bulunan bar kod etiketine bas›lm›ﬂt›r. Anahtarlar›n›z› kaybederseniz,
bu numara ile HYUNDAI yetkili servisinde anahtarlar›n›z kolayca ço¤alt›labilir.
Bar kod etiketini ç›kar›n›z ve emniyetli bir
yerde saklay›n›z. Ayr›ca, kod numaras›n›
kaydediniz ve bu numaray› araçta de¤il,
kolay bulabilece¤iniz emniyetli bir yerde
tutunuz.

Anahtar iﬂlemleri
• Motoru çal›ﬂt›rmak için kullan›l›r.
• Kap›lar› açmak ve kilitlemek için kullan›l›r.
• Torpido gözünü açmak ve kilitlemek
için kullan›l›r.

UYARI
Arac›n›zda kontak anahtar› için sadece HYUNDAI orijinal parçalar›n›
kullan›n›z. E¤er piyasa mal› bir
anahtar kullan›l›rsa, ateﬂleme anahtar› START’tan sonra ON konumuna geri dönmeyebilir. Böyle bir durumda, marﬂ›n çal›ﬂmaya devam etmesi marﬂ motoruna hasar verebilir
ve kablolarda aﬂ›r› ak›m nedeniyle
olas› yang›na neden olabilir.

UYARI - Kontak anahtar›
Kontak anahtar› üzerindeyken çocuklar› araçta yaln›z b›rakmak,
anahtar kontakta olmasa bile, tehlikelidir. Çocuklar yetiﬂkinleri taklit
ederler ve anahtar› konta¤a sokabilirler. Kontak anahtar› çocuklar›n
elektrikli camlar› veya di¤er kumandalar› çal›ﬂt›rmalar›na, ve hatta arac› hareket ettirmelerine olanak verir
ve bu, ciddi yaralanmalara ve hatta
ölüme neden olabilir. Anahtarlar›,
asla çocuklar yaln›z baﬂ›na iken
araçta b›rakmay›n›z.

‹mmobilizer sistemi
Arac›n›z, izinsiz araç kullan›m› riskini
azaltmak için elektronik motor immobilizeri ile donat›lm›ﬂ olabilir.
‹mmobilizer sistemi, anahtardaki küçük
bir transponderden ve arac›n içindeki
elektronik cihazlardan meydana gelir.
Ak›ll› anahtar sistemsiz araçlar
‹mmobilizer sistemi, kontak anahtar›n›
kontak yuvas›na sokarak ON (AÇIK) konuma getirdi¤inizde, kontak anahtar›n›
kontrol edip, geçerli olup olmad›¤›n› do¤rular.
Kontak anahtar› geçerliyse, motor çal›ﬂ›r.
Kontak anahtar› geçersiz olarak belirlenirse, motor çal›ﬂmaz.
‹mmobilizer sistemini devreden ç›karmak
için:
Anahtar› konta¤a tak›n›z ve kontak anahtar›n› ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
‹mmobilizer sistemini etkinleﬂtirmek için:
Kontak anahtar›n› OFF (KAPALI) konumuna getiriniz. ‹mmobilizer sistemi otomatik olarak etkinleﬂir. Arac›n›z için geçerli bir kontak anahtar› olmadan motor
çal›ﬂmaz.
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Ak›ll› anahtar sistemli araçlar
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ON
(AÇIK) konuma de¤iﬂtirildi¤inde, immobilizer sistemi kontak anahtar›n›n geçerli
olup olmad›¤›n› kontrol eder ve onaylar.
Kontak anahtar› geçerliyse, motor çal›ﬂ›r.
Kontak anahtar› geçersiz olarak belirlenirse, motor çal›ﬂmaz.
‹mmobilizer sistemini devreden ç›karmak
için
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesini
ON (AÇIK) konumuna de¤iﬂtiriniz.
‹mmobilizer sistemini etkinleﬂtirmek için
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesini
OFF (KAPALI) konumuna de¤iﬂtiriniz.
‹mmobilizer sistemi otomatik olarak etkinleﬂir. Arac›n›z için geçerli bir ak›ll›
anahtar olmadan motor çal›ﬂmaz.
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UYARI
H›rs›zl›¤› önlemek için, yedek anahtarlar› arac›n›zda b›rakmay›n›z. ‹mmobilizer ﬂifreniz benzersiz bir müﬂteri ﬂifresidir ve gizli tutulmal›d›r. Bu
numaray› arac›n›z›n herhangi bir
yerinde b›rakmay›n›z.

] NOT
Motoru çal›ﬂt›r›rken etrafta baﬂka immobilizerli anahtarlar varsa anahtar›
kullanmay›n›z. Aksi halde motor çal›ﬂmayabilir ya da çal›ﬂt›ktan hemen sonra
durabilir. Yeni arac›n›z› teslim ald›ktan
sonra herhangi bir ar›za olmamas› için
her anahtar› ayr› ayr› saklay›n›z.

D‹KKAT
Kontak anahtar›n›n yak›n›na metal
aksesuarlar koymay›n›z.
Metal aksesuarlar transponder sinyalinin normal iletimini etkileyebilece¤i için motor çal›ﬂmayabilir.

] NOT
E¤er daha fazla anahtara ihtiyac›n›z
varsa veya anahtar›n›z› kaybettiyseniz,
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

D‹KKAT
Kontak anahtar›n›zdaki transponder, immobilizer sisteminin önemli
bir parças›d›r. Y›llar boyu problemsiz hizmet verecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r, ancak nem, statik elektrik ve
kaba hareketlere maruz kalmas›n›
önlemelisiniz. ‹mmobilizer sistem
ar›zas› olabilir.

D‹KKAT
‹mmobilizer sistemini de¤iﬂtirmeyin
veya ayarlamay›n, çünkü bu immobilizer sisteminin ar›zalanmas›na
neden olabilir, sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan
müdahale edilmelidir.
‹mmobilizer sisteminde uygun olmayan de¤iﬂiklikler, ayarlar veya
modifikasyonlar neticesinde oluﬂan
ar›zalar, arac›n›z›n üretici garantisi
kapsam›nda de¤ildir.

Arac›n›z›n özellikleri
UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARSIZ G‹R‹ﬁ (VARSA)
n A Tipi

D‹KKAT

n A Tipi

Anahtar›, serbest b›rakma dü¤mesine basmadan katlamay›n›z. Bu,
anahtara hasar verebilir.

OVF041001
n B Tipi

OVF041215

Uzaktan kumandal› anahtars›z
giriﬂ sistemi iﬂlemleri
A Tipi
• Anahtar› açmak için serbest b›rakma
dü¤mesine bas›n›z, anahtar otomatik
olarak aç›lacakt›r.
• Anahtar› katlamak için, serbest b›rakma dü¤mesine basarken anahtar› manuel olarak katlay›n›z.

B Tipi
• Mekanik anahtar› ç›karmak için, serbest b›rakma dü¤mesini bas›l› tutunuz
ve mekanik anahtar› ç›kar›n›z.
• Mekanik anahtar› tekrar yerine takmak
için, anahtar› deli¤e yerleﬂtiriniz ve bir
klik sesi duyuluncaya kadar itiniz.

OVF041003
n B Tipi

OVF041214

Kilitli (1)
1. Bütün kap›lar› kapat›n›z.
2. Kilitleme dü¤mesine bas›n›z.
3. Tüm kap›lar›n (motor kaputu ve bagaj
kap›s› kilitli olmal›d›r) kilitlendi¤ini göstermek için dörtlü flaﬂörler bir kez yan›p sönecektir.
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] NOT
Herhangi bir kap› aç›ld›¤›nda kap›lar
kilitlenmeyecektir.
Aç›k (2)
1. Kilit açma dü¤mesine bas›n›z.
2. Dörtlü flaﬂörler iki kez yan›p sönerek
tüm kap›lar›n aç›ld›¤›n› gösterir.

] NOT
Tüm kap› kilitlerini açt›ktan sonra, 30
saniye içinde herhangi bir kap› aç›lmad›¤› takdirde, kap›lar otomatik olarak
kilitlenecektir.

Bagaj kap›s› aç›k (3)
Elektrikli olmayan bagaj kap›s›.
1. Bagaj kap›s› kilit açma tuﬂuna 1 saniyeden daha fazla süre ile bas›n›z.
2. Bagaj kap›s›n›n aç›ld›¤›n› göstermek
için dörtlü flaﬂör ›ﬂ›¤› iki kez yan›p söner.

] NOT
• Bagaj kap›s› kilidini açt›ktan sonra,
30 saniye içinde bagaj aç›lmad›¤› takdirde, bagaj kap›s› otomatik olarak
kilitlenecektir.
• Bagaj kap›s› bir kez aç›l›p kapat›ld›ktan sonra, otomatik olarak kilitlenir.
• Tuﬂu mutlaka bas›l› tutman›z gerekti¤i konusunda bilgilendirmek amac›yla, tuﬂun üzerine "HOLD" (TUT) kelimesi yaz›lm›ﬂt›r.

Elektrikli bagaj kap›s›
1. Bagaj kap›s› kilit açma tuﬂuna 1 saniyeden daha fazla süre ile bas›n›z.
2. Bagaj kap›s›n›n aç›ld›¤›n› veya aç›k
oldu¤unu göstermek için dörtlü flaﬂör
›ﬂ›¤› yan›p sönecek ve sesli uyar› iki
kez çalacakt›r.

] NOT
• Bagaj kap›s› bir kez aç›l›p kapat›ld›ktan sonra, otomatik olarak kilitlenir.
• Tuﬂu mutlaka bas›l› tutman›z gerekti¤i konusunda bilgilendirmek amac›yla, tuﬂun üzerine "HOLD" (TUT) kelimesi yaz›lm›ﬂt›r.
Alarm (4)
1. Alarm tuﬂuna 0,5 saniyeden daha fazla süre ile bas›n›z.
2. Bir korna sesi duyulacak ve dörtlü flaﬂör, yaklaﬂ›k 30 saniye süre ile ses
verecektir.
Araçtaki Alarm fonksiyonunu devreye sokabilir veya devreden ç›karabilirsiniz. Bu
bölümdeki “Kullan›c› ayarlar›” konusuna
bak›n›z.

4 6

Arac›n›z›n özellikleri

Kumanda önlemleri

] NOT
Aﬂa¤›dakilerden herhangi biri meydana
gelirse kumanda çal›ﬂmaz:
• Kontak anahtar› kontakta.
• Çal›ﬂma mesafesi limitini geçmeniz
(yaklaﬂ›k 10 m).
• Kumandan›n pili zay›f.
• Di¤er araçlar ya da nesneler sinyali
engelliyor olabilir.
• Hava aﬂ›r› derecede so¤uk.
• Kumanda, örne¤in bir radyo istasyonu gibi bir telsiz vericisine ya da kumandan›n normal çal›ﬂmas›n› engelleyebilen bir havaalan›na yak›n.
Kumanda düzgün çal›ﬂmad›¤› zaman
kap›y› kontak anahtar›yla aç›p kapay›n›z. Kumanda ile ilgili bir sorun yaﬂ›yorsan›z, HYUNDAI yetkili servisine
baﬂvurunuz.

D‹KKAT
Uygunluktan sorumlu taraf›n aç›kça
onaylamad›¤› de¤iﬂiklikler ve tadilatlar, kullan›c›n›n donan›m› çal›ﬂt›rma yetkisini geçersiz k›labilir.
Anahtars›z giriﬂ sistemi, uygunluktan sorumlu taraf›n aç›kça onaylamad›¤› de¤iﬂiklikler ve tadilat nedeniyle çal›ﬂmaz olursa, bu durum
arac›n›z›n üretici garantisi kapsam›na girmez.

n A Tipi

OVF041213
n B Tipi

D‹KKAT
Kumanday› su veya herhangi bir s›v›dan uzak tutunuz. Suya veya s›v›lara maruz kalmas› nedeniyle anahtars›z giriﬂ sistemi çal›ﬂm›yorsa, bu
durum arac›n›z›n üretici garantisi
kapsam›na girmez.

OHG040009

Pil de¤iﬂimi
Bir pil senelerce kullan›labilir, ancak
uzaktan kumanda veya ak›ll› anahtar
düzgün çal›ﬂm›yorsa, pili yenisiyle de¤iﬂtiriniz. E¤er nas›l kullanaca¤›n›zdan veya
pili nas›l de¤iﬂtirece¤inizden emin de¤ilseniz, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
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1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve kapa¤› hafifçe kan›rtarak aç›n›z.
2. Pili yeni pille de¤iﬂtirin (CR2032). Pili
de¤iﬂtirirken, pilin pozitif “+” sembolünün ﬂekilde gösterildi¤i gibi yukar›ya
bakt›¤›ndan emin olunuz.
3. Arka kapa¤› tak›n›z.
De¤iﬂtirilen uzaktan kumandan›n veya
ak›ll› anahtar›n yeniden programlanmas›
için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

D‹KKAT
• Uzaktan kumanda veya ak›ll›
anahtar size uzun seneler problemsiz olarak hizmet edecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r, ancak nem
veya statik elektri¤e maruz kal›rsa ar›zalanabilir. E¤er nas›l kullanaca¤›n›zdan veya pili nas›l de¤iﬂtirece¤inizden emin de¤ilseniz, HYUNDAI yetkili servisine
baﬂvurunuz.
• Yanl›ﬂ pil kullanmak uzaktan kumandan›n veya ak›ll› anahtar›n
ar›zalanmas›na neden olabilir.
Do¤ru pili kulland›¤›n›zdan emin
olunuz.
• Kumandaya veya ak›ll› anahtara
hasar verilmesini önlemek için
düﬂürmeyiniz, ›slatmay›n›z ve ›s›ya veya güneﬂe maruz b›rakmay›n›z.

D‹KKAT
Uygun olmayan biçimde at›lan pil
çevre ve insan sa¤l›¤› için zararl›
olabilir.
Pili yerel yasalara ve düzenlemelere
uygun olarak at›n›z.
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AKILLI ANAHTAR (VARSA)
Kilitleme
1. Ak›ll› anahtar› yan›n›zda taﬂ›y›n›z.
2. Bütün kap›lar› kapat›n›z.
3. D›ﬂ kap› kolundaki dü¤meye bas›n›z.
4. Dörtlü flaﬂörler (motor kaputu ve bagaj
kap›s› kilitli olmal›d›r) bir kez yan›p sönecektir.
5. D›ﬂ kap› kolunu çekerek kap›lar›n kilitlenmiﬂ oldu¤undan emin olunuz.

OVF041216

Ak›ll› anahtar iﬂlevleri
1. Kap› kilitleri
2. Kap› kilitlerinin aç›lmas›
3. Bagaj kap›s› aç›k
4. Alarm
Ak›ll› anahtar ile, bir kap›y› ve bagaj kap›s›n› kilitleyebilir veya kilidini açabilir ve
hatta anahtar› sokmadan motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.
Bir ak›ll› anahtar›n üzerinde bulunan tuﬂlar uzaktan kumandal› anahtars›z giriﬂ
sistemine benzerdir. Bu bölümdeki
“Uzaktan Kumandal› Anahtars›z Giriﬂ
Sistemine” bak›n›z.

OVF041006

Ak›ll› anahtar› taﬂ›yarak, arac›n kap›lar›n›
ve bagaj kap›s›n› kilitleyebilir ve kilidini
açabilirsiniz.
Ayr›ca, motoru da çal›ﬂt›rabilirsiniz. Daha
fazla detay için aﬂa¤›ya bak›n›z.

] NOT
• D›ﬂ kap› kolundaki dü¤me sadece,
ak›ll› anahtar 0,7 m dahilinde ise iﬂ görür.
• Aﬂa¤›dakilerden birisi meydana gelirse, d›ﬂ kap› kolu dü¤mesine bassan›z
bile, kap›lar kilitlenmez ve 3 saniye
sesli uyar› duyulur:
- Ak›ll› anahtar araç içindedir.
- Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ACC veya ON konumundad›r.
- Bagaj kap›s› haricindeki herhangi
bir kap› aç›lm›ﬂt›r.
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Kilitleri açma
1. Ak›ll› anahtar› yan›n›zda taﬂ›y›n›z.
2. Ön d›ﬂ kap› kolundaki dü¤meye bas›n›z.
3. Tüm kap›lar›n kilidi aç›l›r ve dörtlü flaﬂör iki defa yan›p söner.

Bagaj kap›s› kilidini açma
1. Ak›ll› anahtar› yan›n›zda taﬂ›y›n›z.
2. Bagaj kap›s› kolu svicine bas›n›z.
3. Bagaj kap›s›n›n kilidi aç›l›r.

] NOT

• Bagaj kap›s› bir kez aç›l›p kapat›ld›ktan sonra, otomatik olarak kilitlenir.
• Bagaj kap›s› kolundaki dü¤me sadece,
ak›ll› anahtar 0,7 m dahilinde ise iﬂ
görür.

• D›ﬂ kap› kolundaki dü¤me sadece,
ak›ll› anahtar 0,7 mm dahilinde ise iﬂ
görür.
• Ak›ll› anahtar ön d›ﬂ kap› kolundan
0,7 m mesafede bulundu¤u zaman, di¤er kiﬂiler de kap›y› açabilir.
• Tüm kap› kilitlerini açt›ktan sonra,
herhangi bir kap› aç›lmad›¤› takdirde,
kap›lar otomatik olarak kilitlenecektir.
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] NOT

Ak›ll› anahtar önlemleri

] NOT
• Herhangi bir nedenle ak›ll› anahtar›n›z› kaybederseniz, motoru çal›ﬂt›ramazs›n›z. Gerekirse, arac› çektiriniz
ve HYUNDAI yetkili servisine götürünüz.
• Bir araca azami 2 adet ak›ll› anahtar
kayd› yap›labilir. Ak›ll› anahtarlar›n›zdan birisini kaybederseniz, arac›n›z› olas› h›rs›zl›ktan korumak için,
arac› ve di¤er anahtar› derhal HYUNDAI yetkili servisine götürmelisiniz.
• Aﬂa¤›dakiler meydana geldi¤i zaman,
ak›ll› anahtar çal›ﬂmaz:
- Ak›ll› anahtar, normal çal›ﬂmas›n›
bozabilen radyo istasyonu gibi bir
radyo vericisi veya havaalan›n›n yak›n›ndad›r.
- Ak›ll› anahtar iki yollu bir seyyar
radyo sisteminin veya bir cep telefonunun yak›n›ndad›r.
- Arac›n›z›n yak›n›ndaki baﬂka bir
arac›n ak›ll› anahtar› çal›ﬂmaktad›r.
Ak›ll› anahtar do¤ru çal›ﬂmad›¤› zaman, kap›y› mekanik anahtarla aç›n›z
ve kapay›n›z. Ak›ll› anahtarla bir
probleminiz oldu¤u zaman, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT
Ak›ll› anahtar› sudan veya di¤er s›v›lardan uzakta tutunuz. Suya veya
s›v›lara maruz kalma nedeniyle
anahtars›z giriﬂ sistemi çal›ﬂm›yorsa, bu durum arac›n›z›n üretici garantisi kapsam›na girmez.

OVF041215

Acil bir durumda kap›lar›
kilitleme/açma
Ak›ll› anahtar normal çal›ﬂm›yorsa, mekanik anahtar› kullanarak kap›lar› kilitleyebilir veya açabilirsiniz.
1. Açma dü¤mesini (1) bas›l› tutunuz ve
mekanik anahtar› (2) ç›kart›n›z.
2. Anahtar› d›ﬂ kap› kolundaki yuvas›na
sokunuz. Açmak için anahtar› arac›n
arkas›na do¤ru, kilitlemek için ön taraf›na do¤ru çeviriniz.
3. Mekanik anahtar› tekrar yerine takmak için, anahtar› deli¤e yerleﬂtiriniz
ve bir klik sesi duyuluncaya kadar itiniz.
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HIRSIZLIK ALARM S‹STEM‹ (VARSA)
Devrede aﬂamas›
Devrede
aﬂamas›

Devre d›ﬂ›
aﬂamas›

H›rs›zl›k
alarm›
aﬂamas›

OJC040170

H›rs›zl›k önleyici alarm sistemi ile donat›lm›ﬂ araçlarda aﬂa¤›daki bilgilerin bulundu¤u bir etiket vard›r:
1. UYARI
2. GÜVENL‹K S‹STEM‹
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Bu sistem, araç içine istenmeyen giriﬂlere karﬂ› koruma sa¤lamak için tasarlanm›ﬂt›r. Bu sistem üç aﬂamada çal›ﬂt›r›l›r:
Birincisi “Devrede” aﬂamas›, ikincisi “H›rs›zl›k-alarm›” aﬂamas› ve üçüncüsü ile
“Devre d›ﬂ›” aﬂamas›d›r. Devreye al›nm›ﬂ
olmas› durumunda, sistem dörtlü flaﬂörler yan›p sönerken bir sesli uyar› verir.

Ak›ll› anahtar›n kullan›lmas›
Arac› park ederek motoru durdurunuz.
Sistemi, aﬂa¤›da belirtilen ﬂekilde devreye al›n›z.
1. Motoru kapat›n›z.
2. Bütün kap›lar›n, motor kaputu ve bagaj kap›s›n›n kapal› oldu¤undan emin
olunuz.
3. • Ak›ll› anahtar›n›z yan›n›zdayken, ön
d›ﬂ kap› kolunun dü¤mesine basarak
kap›lar› kilitleyiniz.
Yukar›daki iﬂlemler tamamland›ktan
sonra, dörtlü flaﬂör ›ﬂ›klar›, sistemin
devrede oldu¤unu göstermek için bir
defa yan›p söner.
Bagaj kap›s› veya motor kaputu aç›k
kal›rsa, dörtlü flaﬂörler çal›ﬂmaz ve
h›rs›z alarm› aktif hale gelmez. Bundan sonra, bagaj kap›s› ve motor kaputu kapat›l›rsa tehlike uyar› ›ﬂ›klar›
bir kez yan›p sönecektir.

Arac›n›z›n özellikleri

• Ak›ll› anahtardaki kilitleme dü¤mesine basarak kap›lar› kilitleyiniz.
Yukar›daki iﬂlemler tamamland›ktan
sonra, dörtlü flaﬂör ›ﬂ›klar›, sistemin
devrede oldu¤unu göstermek için bir
defa yan›p söner.
Herhangi bir kap›, bagaj kap›s› veya
motor kaputu aç›k kal›rsa, dörtlü flaﬂörler çal›ﬂmaz ve h›rs›z alarm› aktif
hale gelmez. Bundan sonra, bütün
kap›lar, bagaj kap›s› ve motor kaputu
kapat›l›rsa tehlike uyar› ›ﬂ›klar› bir
kez yan›p sönecektir.

Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›
Arac› park ederek motoru durdurunuz.
Sistemi, aﬂa¤›da belirtilen ﬂekilde devreye al›n›z.
1. Motoru kapat›n›z ve kontak anahtar›n›
kontaktan ç›kart›n›z.
2. Bütün kap›lar›n, motor kaputu ve bagaj kap›s›n›n kapal› oldu¤undan emin
olunuz.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki kilitleme
dü¤mesine basarak kap›lar› kilitleyiniz.
Yukar›daki iﬂlemler tamamland›ktan
sonra, dörtlü flaﬂörler, sistemin devrede oldu¤unu göstermek için bir defa
yan›p söner.
Herhangi bir kap›, bagaj kap›s› veya
motor kaputu aç›k kal›rsa, dörtlü flaﬂörler çal›ﬂmaz ve h›rs›z alarm› aktif
hale gelmez. Bundan sonra, bütün kap›lar, bagaj kap›s› ve motor kaputu kapat›l›rsa tehlike uyar› ›ﬂ›klar› bir kez
yan›p sönecektir.

motor kaputu 30 saniye içinde aç›l›rsa, sistem gereksiz yere alarm çalmas›n›n önlenmesi için devre d›ﬂ›
olur.

H›rs›zl›k alarm› aﬂamas›
Sistem devreye al›nm›ﬂ durumda iken,
aﬂa¤›dakilerden herhangi birisi gerçekleﬂirse alarm devreye girer.
• Bir ön veya arka kap›n›n uzaktan kumanda veya ak›ll› anahtar kullanmadan aç›lmas›.
• Bagaj kap›s›n›n uzaktan kumanda veya ak›ll› anahtar kullanmadan aç›lmas›.
• Kaputun aç›lmas›.
Sistem devreden ç›kart›lmad›kça, 27 saniye boyunca alarm çalar ve dörtlü flaﬂörler yan›p söner. Sistemi kapatmak için,
kap›lar› uzaktan kumanda veya ak›ll›
anahtar ile aç›n›z.

• Tüm yolcular araçtan ç›kmadan önce, sistemi devreye almay›n. Yolcular araçta iken sistem devreye al›n›rsa, kalan yolcu(lar) araçtan ç›karken
alarm devreye girebilir. Araç koruma aﬂamas›na geçildikten sonra
herhangi bir kap› bagaj kap›s› ya da
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Devre d›ﬂ› aﬂamas›

] NOT

Aﬂa¤›daki durumlarda sistem kapanacakt›r:
Uzaktan kumanda
- Kap› kilidini açma dü¤mesine bas›ld›¤›nda.
- Motor çal›ﬂt›r›ld›¤›nda.
- Kontak anahtar› 30 saniye veya daha
fazla süre için “AÇIK” konumda olur.

• Ak›ll› anahtar sistemsiz
E¤er sistem kumanda ile devreden
ç›kart›lmazsa, anahtar› konta¤a sokun ve motoru çal›ﬂt›r›n›z. O zaman
sistem kapanacakt›r.
• Ak›ll› anahtar sistemli
E¤er sistem ak›ll› anahtar ile devre
d›ﬂ›na ç›kar›lmazsa, kap›y› mekanik
anahtarla aç›n›z ve motoru çal›ﬂt›r›n›z. O zaman sistem kapanacakt›r.
• Anahtar›n›z› kaybetti¤iniz zaman,
HYUNDAI yetkili servisinize baﬂvurunuz.

Ak›ll› anahtar
- Kap› kilidini açma dü¤mesine bas›ld›¤›nda.
- Ak›ll› anahtar yan›n›zdayken ön d›ﬂ kap› kolunun dü¤mesine bas›ld›¤›nda.
- Motor çal›ﬂt›r›ld›¤›nda.
Kap› kilitleri aç›ld›ktan sonra, dörtlü flaﬂörler iki kez yan›p sönerek sistemin devre d›ﬂ› oldu¤unu gösterir.
Kilit açma dü¤mesine bast›ktan sonra,
e¤er 30 saniye içinde herhangi bir kap›
(veya bagaj kap›s›) aç›lmazsa, sistem
tekrar devreye girer.
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D‹KKAT
H›rs›zl›k alarm sistemini de¤iﬂtirmeyiniz veya ayarlamay›n›z. Çünkü bu
h›rs›zl›k alarm sisteminin ar›zalanmas›na neden olabilir, sisteme sadece HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan müdahale edilmelidir.
H›rs›zl›k alarm sisteminde uygun olmayan de¤iﬂiklikler, ayarlar veya
modifikasyonlar neticesinde oluﬂan
ar›zalar, arac›n›z›n üretici garantisi
kapsam›nda de¤ildir.

Arac›n›z›n özellikleri
KAPI K‹L‹TLER‹

Kilitleri
açma

Kilitleme

OVF041209

Kap› kilitlerinin araç d›ﬂ›ndan
çal›ﬂt›r›lmas›
Mekanik anahtar
Kapa¤› ç›kartmak için:
1. Kap› kolunu d›ﬂar› çekiniz (1).
2. Kapa¤›n alt iç taraf›nda bulunan kola
(A) bir anahtar veya bir düz tornavida
ile bast›r›n›z (2).
3. Kolu bast›r›rken kapa¤› d›ﬂar› itiniz.

• Kapa¤› ç›kard›ktan sonra, açmak için
anahtar› arac›n arkas›na do¤ru, kilitlemek için (3) ön taraf›na do¤ru çeviriniz.
• E¤er kap›y› anahtarla aç›p/kilitlerseniz,
sadece sürücü kap›s› aç›l›r/kilitlenir.
• E¤er kap› kilidi aç›k ise, kap› kolu çekilerek de aç›labilir.
• Kap›y› kapat›rken, elinizle itiniz. Kap›lar›n tam olarak kapand›¤›ndan emin
olunuz.
Uzaktan kumanda/Ak›ll› anahtar
• Kap›lar kumandal› anahtarla veya ak›ll› anahtarla da aç›labilir ve kilitlenebilir.
• Ak›ll› anahtar›n›z yan›n›zdayken, d›ﬂ
kap› kolunun dü¤mesine bas›larak kap›lar kilitlenebilir veya aç›labilir (Ak›ll›
anahtar sistemi ile donat›lm›ﬂ araçlar).
• Kap› kilitleri bir kez aç›ld›ktan sonra,
kap›lar kap› kollar› çekilerek aç›labilir.
• Kap›y› kapat›rken, elinizle itiniz. Kap›lar›n tam olarak kapand›¤›ndan emin
olunuz.

] NOT
• So¤uk ve nemli iklimlerde, kap› kilidi
ve kap› mekanizmalar›, donma ﬂartlar› nedeniyle, düzgün çal›ﬂmayabilir.
• Kap›n›n araç anahtar› yada kap› kilitleme dü¤mesi ile birbiri ard›na h›zla
birden fazla aç›l›p kilitlenmesi halinde, devrenin korunmas› ve sistem bileﬂenlerinin zarar görmemesi için, sistem geçici olarak çal›ﬂmay› durdurabilir.

UYARI
• Kap›y› emniyetli bir ﬂekilde kapatmazsan›z, kap› tekrar aç›labilir.
• Kap›y› kapat›rken, herhangi birisinin el ve gövdesinin s›k›ﬂmamas›na dikkat ediniz.

UYARI
Kapa¤› ç›kar›rken kapa¤a zarar vermemeye veya ç›kard›ktan sonra
kaybetmemeye dikkat ediniz.
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n A Tipi

Kilitleme

OVF041010
OVF041009

Acil durumda
E¤er otomatik kap› kilitleme svici elektrikle çal›ﬂm›yorsa, kap›lar› kilitlemenin tek
yolu mekanik anahtar ile d›ﬂ anahtar deli¤inden kilitlemektir.
D›ﬂ anahtar deli¤i olmayan kap›lar› aﬂa¤›daki gibi kilitleyebilirsiniz:
1. Kap›y› aç›n›z.
2. Anahtar›, acil durum kap› kilitleme deli¤ine yerleﬂtiriniz ve kilitlemek için
anahtar› yatay olarak çeviriniz.
3. Kap›lar› güvenli bir ﬂekilde kapat›n›z.

] NOT
Otomatik kap› kilitleme svici elektrikle
çal›ﬂmad›¤› zaman arka kapak kapal›
oldu¤unda, arka kapa¤› açamazs›n›z.
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OVF041008

n B Tipi

Kap› kilitlerini arac›n içinden
çal›ﬂt›rma
Kap› kolu ile
Ön kap›
Kap› kilitli oldu¤u zaman, iç kap› kolu çekildi¤inde, kap›n›n kilidi aç›l›r.
Arka kap›
Kap› kilitli oldu¤u zaman, iç kap› kolu çekildi¤inde, kap›n›n kilidi aç›l›r.
E¤er iç kap› kolu bir defa çekilirse, kap›
aç›l›r.

OVF041011

Merkezi kap› kilitleme/kilit açma
dü¤mesi ile
Bu kap› kilitleme/açma dü¤mesine bas›larak çal›ﬂt›r›l›r.
• Merkezi kap› kilitleme svicine basarsan›z, tüm araç kap›lar› kilitlenecektir ve
sviçteki gösterge lambas› yanacakt›r.

Arac›n›z›n özellikleri

• Dü¤meye bas›ld›¤› zaman, herhangi
bir kap› aç›l›rsa, tüm kap›lar kilitlenmez.
• Herhangi bir kap›n›n kilidi aç›k ise,
merkezi kap› kilit svicinin göstergesi
söner.
• Merkezi kap› kilit açma svicine bast›¤›n›z zaman, tüm araç kap›lar›n›n kilidi
aç›lacakt›r.

] NOT
Kap›lar uzaktan kumanda veya ak›ll›
anahtar ile kilitlenmiﬂ ise, kap›lar›n kilidi, merkezi kap› kilitleme/kilit açma svici ile aç›lamaz.

UYARI - Kap› kilidi ar›zas›
E¤er siz arac›n içindeyken elektrikli kap› kilidi çal›ﬂmazsa, araçtan
ç›kmak için aﬂa¤›dakilerden bir veya birkaç›n› deneyiniz:
• Di¤er kap› kilitlerini ve kollar›n›
deneyiniz.
• Sürücü cam›n› indiriniz ve kap›y›
d›ﬂar›dan açmak için anahtar›
kullan›n›z.
• Yük alan›na geçiniz ve bagaj kap›s›n› aç›n›z.

UYARI - Kap›lar
• Kap›lar›n kazayla aç›lmas›n› önlemek için, araç hareket halindeyken kap›lar daima tam olarak kapal› ve kilitli olmal›d›r. Kilitli kap›lar ayn› zamanda, araç yavaﬂlad›¤›nda veya durdu¤unda, kötü niyetli kiﬂiler için cayd›r›c› olur.
• Kap›lar› açarken dikkatli olun ve
kap› hizas›nda araca yaklaﬂmakta
olan araçlara, motosikletlere, bisikletlere ve yayalara dikkat ediniz. Yaklaﬂan bir ﬂey varken kap›y› açmak hasar veya yaralanmaya
neden olabilir.

UYARI - Kilitlenmemiﬂ
araçlar
Arac›n›z› kilitlemeden b›rakmak h›rs›zlara davetiye ç›kart›r ve siz yokken arac›n›za saklanan birisinin size veya beraberinizdekilere zarar
vermesine neden olabilir. Arac› gözetimsiz olarak terk etti¤iniz zaman,
daima kontak anahtar›n› kontaktan
ç›kar›n›z, el frenini çekiniz, tüm
camlar› kapat›n›z ve tüm kap›lar›
kilitleyiniz.

UYARI - Yaln›z b›rak›lan
çocuklar
Kapal› bir arac›n içi aﬂ›r› s›cak olabilece¤i için, araç içinde b›rak›lan
ve d›ﬂar› ç›kamayan çocuklar›n veya hayvanlar›n ciddi ﬂekilde yaralanmas›na, hatta ölümüne neden
olabilir. Ayr›ca, çocuklar arac›n
kendilerini yaralayabilecek olan
özelliklerini çal›ﬂt›rabilirler veya
araca girmeye çal›ﬂan bir kiﬂiden
zarar görebilirler. Çocuklar› veya
hayvanlar› asla arac›n›zda yanl›z
b›rakmay›n›z.
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Deadlock (varsa)

Kap›kilitli/kilitsiz özellikleri

Baz› araçlar bir deadlock sistemi ile donat›lm›ﬂt›r. Araç güvenli¤ine ilave bir önlem sa¤layan deadlock sistemi devreye
girdikten sonra, bir kap›n›n içerden veya
d›ﬂardan aç›lmas›n› önler.
Sabit kilitleme sistemi ile bir arac› kilitlemek için, kap›lar mutlaka uzaktan kumanda veya ak›ll› anahtar kullan›larak kilitlenmelidir. Arac›n kilidini açmak için,
uzaktan kumanda veya ak›ll› anahtar
mutlaka tekrar kullan›lmal›d›r.

Darbeye hassas kap› kilitleme sistemi
Hava yast›klar›n›n aç›lmas›na neden
olan bir çarp›ﬂma oldu¤unda, tüm kap›lar›n kilitleri otomatik olarak aç›l›r.

UYARI
Arac›n içinde birisi varken, kap›lar›
ak›ll› anahtar veya uzaktan kumanda ile kilitlemeyiniz. ‹çerdeki yolcu
kap›lar›n kilidini kap› kilitleme dü¤mesi ile açamaz. Örne¤in, e¤er kap›
uzaktan kumanda ile kilitlenirse,
içerdeki yolcu kap›n›n kilidini uzaktan kumanda olmadan açamaz.

H›z alg›lay›c› kap› kilit sistemi (varsa)
Arac›n h›z› 15 km/sa. de¤erini aﬂ›nca,
tüm kap›lar otomatik olarak kilitlenir.
Motor kapal› kap› kilidi açma sistemi
(varsa)
Tüm kap›lar›n kilitleri otomatik olarak aç›lacakt›r:
Ak›ll› anahtar sistemsiz
Kontak anahtar›n› kontaktan ç›kartt›¤›n›z
zaman.
Ak›ll› anahtar sistemli
Motor Çal›ﬂt›rma/Durdurma dü¤mesi
“OFF” konumunda oldu¤u zaman.
Vites kolu kap› kilitli/kilitsiz sistemi
• Vites kolu P (Park) konumundan ç›kar›ld›¤› zaman tüm kap›lar otomatik olarak kilitlenecektir.
• Vites kolu P (Park) konumuna geçirildi¤i zaman tüm kap›lar›n otomatik olarak
kilidi aç›lacakt›r.
Araçtaki otomatik kilitleme/kilit açma
özelliklerini devreye sokabilir veya devreden ç›karabilirsiniz. Bu bölümdeki “Kullan›c› ayarlar›” konusuna bak›n›z.
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3. Arka kap›y› kapat›n›z.
Arka kap›y› açmak için, d›ﬂ kap› kolunu
(2) d›ﬂar› do¤ru çekiniz.
Kap›lar kilitli olmasa bile, arka kap› çocuk
emniyet kilidi aç›lmad›¤› sürece, iç kap›
kolu (3) çekilerek arka kap› aç›lamaz.

UYARI - Arka kap› kilitleri

OVF041007

Arka kap› çocuk koruma kilidi
Çocuk emniyet kilidi, çocuklar›n arka kap›lar› arac›n içinden kazayla açmalar›n›
önlemek içindir. Araçta çocuklar›n oldu¤u zamanlarda, arka kap› emniyet kilitleri kullan›lmal›d›r.
1. Arka kap›y› aç›n›z.
2. Yuvaya (1) bir anahtar (veya tornavida) yerleﬂtiriniz ve “kilitleme ( )” konumuna getiriniz. Çocuk emniyet kilidi
“Lock” konumundayken, iç kap› kolu
(3) arac›n içinden çekilse bile arka kap› aç›lmaz.

Araç hareket halindeyken çocuklar
kazayla arka kap›lar› açarsa, d›ﬂar›ya düﬂebilirler ve ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Çocuklar›n içeriden arka kap›lar› açmas›n›
önlemek için, araçta çocuk varken
daima arka kap› emniyet kilitleri
kullan›lmal›d›r.
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BAGAJ KAPISI
] NOT
So¤uk ve nemli iklimlerde, kap› kilidi ve
kap› mekanizmalar›, donma ﬂartlar› nedeniyle, düzgün çal›ﬂmayabilir.

UYARI
Bagaj kap›s› yukar›ya do¤ru aç›l›r.
Bagaj kap›s›n› açarken arac›n arkas›nda nesneler veya insanlar bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
OVF041012

Elektrikli olmayan bagaj kap›s›
Bagaj kap›s›n›n aç›lmas›
• Bagaj kap›s›, tüm kap›lar anahtarla,
kumanda ile, ak›ll› anahtarla veya merkezi kilitleme/açma dü¤mesi kilitlenip
aç›ld›¤›nda, kilitlenir veya aç›l›r.
• Ak›ll› anahtar veya uzaktan kumanda
üzerindeki bagaj kap›s› kilidini açma
dü¤mesine yaklaﬂ›k 1 saniye bas›l›rsa
sadece bagaj kap›s› kilidi aç›l›r.
• E¤er kilidi aç›lm›ﬂsa, bagaj kap›s›, kap› kolu yukar›ya kald›r›larak aç›labilir.
• Bagaj kap›s› bir kez aç›l›p kapat›ld›ktan sonra, bagaj kap›s› otomatik olarak
kilitlenir (Bütün kap›lar kilitlenmelidir).
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OVF041013

D‹KKAT
Arac›n›z› hareket ettirmeden önce
bagaj kap›s›n› kapatt›¤›n›zdan emin
olunuz. Sürüﬂten önce bagaj kap›s›
kapat›lmazsa, kald›rma pistonlar›nda ve ba¤lant› donan›m›nda hasar
oluﬂabilir.

Bagaj kap›s›n›n kapat›lmas›
Bagaj kap›s›n› indiriniz ve aﬂa¤› do¤ru s›k›ca bast›r›n›z. Bagaj kap›s›n›n iyice kapand›¤›ndan emin olunuz.

UYARI
Bagaj kap›s›n› kapatmadan önce ellerinizin, ayaklar›n›z›n veya vücudunuzun
baﬂka parçalar›n›n kapanma yerinde
bulunmad›¤›ndan emin olunuz.

D‹KKAT
Bagaj kap›s›n› kapat›rken bagaj kap›s› kilidi ve karﬂ›l›¤›n›n yak›n›nda
herhangi bir ﬂey bulunmad›¤›ndan
emin olunuz. Bu, bagaj kap›s› kilidine hasar verebilir.

Arac›n›z›n özellikleri

Elektrikli bagaj kap›s› (varsa)

UYARI - Egzoz duman›

(1) Elektrikli bagaj kap›s› açma dü¤mesi
(2) Elektrikli bagaj kapa¤› kolu dü¤mesi
(3) Elektrikli bagaj kap›s› kapatma dü¤mesi

E¤er bagaj kap›s› aç›k olarak arac›
sürerseniz, tehlikeli egzoz duman›n› içeriye çekersiniz ve araçta bulunanlar ciddi ﬂekilde zarar görebilir
veya ölebilir.
E¤er bagaj kap›s› aç›k olarak araç
sürmek zorundaysan›z, tüm havaland›rma kanallar›n› ve camlar› aç›k
tutarak araca ilave temiz hava girmesini sa¤lay›n›z.

] NOT
Elektrikli bagaj kap›s› ﬂu konumlarda
çal›ﬂ›r:
• Manuel vites kolu nötr konumda iken.
• Otomatik vites P (Park) konumunda
iken.

UYARI

UYARI - Arka yük bölmesi

Çocuklar› veya hayvanlar› asla arac›n›zda yaln›z b›rakmay›n›z. Çocuklar veya hayvanlar elektrikli bagaj›
çal›ﬂt›rabilirler, kendilerine ve di¤er
kiﬂilere zarar verebilir veya araçta
hasara neden olabilirler.

Yolcular asla, herhangi bir koruma
bulunmayan arka yük alan›nda gitmemelidir. Bir kaza veya ani durma
durumunda yaralanmay› önlemek
için, araçtakiler daima düzgün
ﬂekilde korunmuﬂ olmal›d›r.

UYARI
Elektrikli bagaj kap›s›n› çal›ﬂt›rmadan önce kap›n›n etraf›nda hiç kimsenin veya hiç bir nesnenin olmamas›na dikkat ediniz. Eﬂyalar› yüklemeden veya boﬂaltmadan önce
bagaj kap›s›n›n tamamen aç›lmas›n› veya kapanmas›n› bekleyiniz.
OVF041015/OVF041014/OVF041016
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D‹KKAT
Elektrikli bagaj kap›s›n› manuel olarak açmay›n veya kapamay›n›z. Bu
durum elektrikli bagaj kap›s›nda hasar meydana getirebilir. Akü boﬂald›¤› veya ayr›ld›¤› zaman, elektrikli
bagaj kap›s›n›n manuel olarak aç›lmas› veya kapat›lmas› gerekli oldu¤unda, aﬂ›r› kuvvet uygulamay›n›z.
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OVF041015

OVF041014

Bagaj kap›s›n›n aç›lmas›
Elektrikli bagaj kap›s› aﬂa¤›dakilerin birisi
yap›larak otomatik olarak aç›lacakt›r:
• Uzaktan kumandadaki veya ak›ll›
anahtardaki bagaj kap›s› kilit açma
dü¤mesine bas›n›z.
• Otomatik bagaj kap›s› açma dü¤mesine bas›n›z.

• Ak›ll› anahtar› yan›n›zda taﬂ›yarak bagaj kap›s› kol svicine bas›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Otomatik bagaj kap›s› aç›lmama
ﬂartlar›
Araç 3 km/saatten yüksek bir h›zla giderken, otomatik bagaj kap›s› otomatik olarak aç›lmaz veya kapanmaz.

UYARI

OVF041016

Bagaj kap›s›n›n kapat›lmas›
1. Otomatik bagaj kap›s› kapatma dü¤mesine bas›n›z (yaklaﬂ›k 1 saniye).
2. Bagaj kap›s› kapan›r ve otomatik olarak kilitlenir.

UYARI
Bagaj kap›s› kapal› olarak ancak kilitlenmeden sürüﬂ yaparsan›z, sesli
uyar› alarm› duyulur ve dörtlü flaﬂör sistemi 10 defa yan›p söner.
Arac›n›z› derhal güvenli bir yerde
durdurunuz ve bagaj kap›s›n›n kilitlenmiﬂ olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Bagaj kap›s› aç›k olarak 3 km/saatten yüksek bir h›zla giderseniz, sesli bir uyar› sürekli olarak duyulur.
Arac›n›z› derhal güvenli bir yerde
durdurun ve bagaj kap›s›n›n aç›k
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

] NOT
• Otomatik bagaj kap›s› motor çal›ﬂmad›¤› zaman çal›ﬂt›r›labilir. Bununla
birlikte, elektrikli bagaj kap›s› arac›n
elektrik gücünü büyük miktarda tüketir. Akünün boﬂalmas›n› önlemek
için, bu sistemi aﬂ›r› kullanmay›n›z.
Örne¤in: Arka arkaya yaklaﬂ›k 10 defadan fazla.
• Akünün boﬂalmas›n› önlemek için,
elektrikli bagaj kap›s›n› uzun süre
aç›k b›rakmay›n›z.
• Otomatik bagaj kap›s›n›n herhangi
bir parças›n› de¤iﬂtirmeye veya onarmaya kalk›ﬂmay›n›z. Bunun HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
• Arac› bir lastik de¤iﬂtirmek veya onar›m için kriko ile kald›rd›¤›n›z zaman,
otomatik bagaj kap›s›n› çal›ﬂt›rmay›n›z. Bu durum otomatik bagaj kap›s›n›n düzgün çal›ﬂmamas›na neden
olur.
• So¤uk ve nemli iklimlerde, buzlanma
ﬂartlar› nedeniyle, otomatik bagaj
düzgün çal›ﬂmayabilir.
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Arac›n›z›n özellikleri

Açma veya kapama iﬂlemi s›ras›nda,
otomatik geriye dönüﬂ özelli¤i sürekli veya iki defadan fazla çal›ﬂ›rsa, otomatik
bagaj kap›s› o konumda durabilir. Böyle
bir durumda kap›y› el ile kapat›n›z ve kap›y› tekrar otomatik olarak çal›ﬂt›r›n›z.

UYARI

OVF041017

Otomatik geri döndürme
Otomatik açma ve kapama s›ras›nda,
otomatik bagaj kap›s› bir nesne veya vücudun bir k›sm› taraf›ndan engellenirse,
otomatik bagaj kap›s› direnci alg›lar.
• Bu direnç bagaj kap›s› aç›l›rken alg›lan›rsa, durur ve ters yönde hareket
eder.
• Bu direnç bagaj kap›s› kapan›rken alg›lan›rsa, durur ve ters yönde hareket
eder.
Bununla birlikte, e¤er nesnenin ince veya
yumuﬂak olmas›ndan dolay› direnç zay›fsa veya kapak kilit konumuna yak›nsa,
otomatik sistem direnci alg›lamayabilir.
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Otomatik geri dönüﬂ sisteminin çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›ndan emin olmak
için, otomatik bagaj kap›s›n›n yoluna bilinçli olarak herhangi bir nesne veya vücut parçan›z› asla koymay›n›z.

Otomatik bagaj kap›s›n›n baﬂlang›ç
konumuna getirilmesi
E¤er akü boﬂalm›ﬂ veya ayr›lm›ﬂ ise, veya ilgili sigorta de¤iﬂtirilmiﬂ veya ç›kar›lm›ﬂ ise, bagaj kap›s›n› normal çal›ﬂt›rmak için, bagaj kap›s›n› aﬂa¤›daki gibi
baﬂlang›ç konumuna getiriniz:
1. Vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz.
2. Bagaj kap›s› kol svicine ve kapatma
dü¤mesine ayn› anda 3 saniyeden
fazla bas›n›z (sesli alarm duyulur).
3. Bagaj› manuel olarak kapat›n›z.
Yukar›daki iﬂlemden sonra elektrikli bagaj kap›s› düzgün ﬂekilde çal›ﬂmazsa,
sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

] NOT
E¤er otomatik bagaj kap›s› normal çal›ﬂm›yorsa, bagaj kap›s›n› kullanmadan
önce ﬂu kontrolleri yap›n›z:
Vites kolunun nerede oldu¤unu kontrol
ediniz:
• Düz vitesli araçlarda nötr konumda
m›?
• Otomatik vitesli araçlarda P (Park)
konumunda m›?

Arac›n›z›n özellikleri

UYARI

OVF041016

OVF041018

Otomatik bagaj kap›s› açma
yüksekli¤i kullan›c› ayar›

Acil durum bagaj kap›s› emniyet
açma kolu

Sürücü tam olarak aç›lm›ﬂ bir bagaj kap›s›n›n yüksekli¤ini aﬂa¤›daki talimat› uygulayarak ayarlayabilir:
1. Bagaj kap›s›n› manuel olarak istedi¤iniz yüksekli¤e konumland›r›n›z.
2. Bagaj kap›s› kapatma dü¤mesine 3
saniyeden daha fazla süre ile bas›n›z.
3. Bagaj kap›s›n›, sesli uyar›y› duyduktan sonra el ile kapat›n›z.

Arac›n›z, bagaj kap›s›n›n alt›nda bulunan
bir acil durum bagaj kap›s› emniyet açma
kolu ile donat›lm›ﬂt›r. Bir kiﬂi istemeden
bagaj bölmesinde kilitli kal›rsa, bagaj bölmesi aﬂa¤›dakiler yap›larak aç›labilir:
1. Kapa¤› sökünüz.
2. Serbest b›rakma kolunu sa¤a do¤ru
itiniz.
3. Bagaj kap›s›n› aç›n›z.

• Acil durumlar için, bagaj kap›s›
acil emniyet açma kolunun araçtaki yerini ve kazayla bagaj bölmesinde kilitli kalman›z durumunda bagaj kap›s›n›n nas›l aç›laca¤›n› tam olarak ö¤reniniz.
• Hiç kimsenin asla bagaj bölümünde kalmas›na izin verilmemelidir. Bir çarp›ﬂma durumunda bagaj bölümü çok tehlikeli bir yerdir.
• Açma kolunu sadece acil durumda kullan›n›z. Özellikle, araç hareket halindeyken çok dikkatle kullan›n›z.

Bagaj kap›s› sürücünün ayarlam›ﬂ oldu¤u yüksekli¤e kadar aç›l›r.
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Arac›n›z›n özellikleri
CAMLAR
(1) Sürücü kap›s› elektrikli cam dü¤mesi
(2) Ön yolcu kap›s› elektrikli cam dü¤mesi
(3) Arka kap› (sol) elektrikli cam dü¤mesi
(4) Arka kap› (sa¤) elektrikli cam dü¤mesi
(5) Cam açma ve kapama
(6) Otomatik elektrikli cam yukar›*/aﬂa¤›*
(7) Elektrikli cam kilitleme dü¤mesi
*: varsa

] NOT
So¤uk ve nemli iklimlerde, buzlanma
ﬂartlar› nedeniyle, elektrikli camlar düzgün çal›ﬂmayabilir.

OVF041019
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Arac›n›z›n özellikleri

Elektrikli camlar
Elektrikli camlar›n çal›ﬂmas› için kontak
anahtar› ON (Aç›k) konumunda olmal›d›r.
Her kap›da o kap›n›n cam›n› kontrol
eden bir elektrikli cam dü¤mesi vard›r.
Sürücü kap›s›nda araçtaki tüm camlar›
kontrol eden bir ana elektrikli cam dü¤mesi vard›r. Sürücünün de, arka kap›
camlar›n›n çal›ﬂmas›n› engelleyebilen bir
elektrikli cam kilit dü¤mesi vard›r.
Elektrikli camlar kontak anahtar› ACC veya LOCK konumuna getirildikten yaklaﬂ›k 30 saniye sonra çal›ﬂt›r›labilir. Ancak,
e¤er ön kap›lar aç›l›rsa, elektrikli camlar
30 saniyelik süre içinde bile çal›ﬂmaz.

] NOT
Arka camlar aç›k veya aç›l›r tavan (e¤er
varsa) aç›k (veya k›smen aç›k) konumdayken, arac›n›z rüzgar çarpmas› veya
titreﬂim sesi ç›kartabilir. Bu ses normaldir ve aﬂa¤›daki önlemleri alarak azalt›labilir veya yok edilebilir. E¤er ses arka
camlardan birisi veya ikisi aç›kken ortaya ç›k›yorsa, her iki ön cam› yaklaﬂ›k 2,5
cm indiriniz. E¤er ses aç›l›r tavan aç›kken geliyorsa, aç›l›r tavan aç›kl›¤›n› biraz
azalt›n›z.

OVF041020

OVF041021

Cam açma ve kapama
A Tipi
Bir cam› açmak veya kapamak için, ilgili
dü¤menin ön bölümünü ilk yakalama konumuna (5) kadar bas›n›z veya yukar›
çekiniz.

B Tipi
Otomatik kapanan/aç›lan cam (varsa)
Elektrikli cam dü¤mesine ikinci yakalama
pozisyonuna kadar (6) bir an basmak veya yukar› çekmek, dü¤me b›rak›lsa bile,
cam›n tamamen aç›lmas›n› veya kapanmas›n› sa¤lar. Cam çal›ﬂ›rken istenen konumda durdurmak için, dü¤meyi yukar›
çekiniz veya aﬂa¤›ya bast›r›n›z ve b›rak›n›z.
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Arac›n›z›n özellikleri

] NOT

] NOT

E¤er elektrikli cam düzgün çal›ﬂmazsa,
otomatik cam sistemi aﬂa¤›daki ﬂekilde
s›f›rlanmal›d›r:
1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna
getiriniz.
2. Sürücü penceresini kapat›n ve cam
tamamen kapand›ktan sonra sürücü
elektrikli cam dü¤mesini en az 1 saniye yukar› çekiniz.

Otomatik geri döndürme özelli¤i, sadece
dü¤me tümüyle yukar›ya çekilerek
“otomatik kapama” özelli¤i kullan›ld›¤›nda etkindir. Elektrikli cam dü¤mesi
üzerindeki yar› aç›k konumu kullan›larak cam kald›r›lm›ﬂsa, otomatik geri
döndürme özelli¤i çal›ﬂmaz.

UYARI
OUN026013

Otomatik geri döndürme
Cam›n yukar› do¤ru hareketi bir nesne
ya da vücudun bir bölümü taraf›ndan engellenirse, cam bu direnci alg›lar ve yukar› do¤ru hareketini durdurur. Cam daha sonra nesnenin kald›r›labilmesi için
yaklaﬂ›k 30 cm aﬂa¤›ya iner.
E¤er elektrikli cam dü¤mesi devaml› yukar›ya çekildi¤inde cam herhangi bir direnç alg›larsa, cam›n yukar›ya do¤ru hareketi durur ve sonra yaklaﬂ›k 2,5 cm
iner. E¤er otomatik geri döndürme özelli¤i ile cam indikten sonra elektrikli cam
dü¤mesi 5 saniye içinde tekrar devaml›
yukar›ya çekilirse, otomatik geri döndürme özelli¤i çal›ﬂmaz.
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Yaralanmalar› ve araç hasar›n› önlemek için, herhangi bir cam› kald›rmadan önce, engelleyen herhangi
bir ﬂey olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Cam ile üst cam kanal› aras›na
4 mm’den daha küçük çapta bir
nesne girerse, otomatik geri dönen
cam sözkonusu nesnenin direncini
alg›layamayabilir. Bu durumda cam
durmayacak ve geriye dönmeyecektir.

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT

OVF041022

Elektrikli cam kilit dü¤mesi
Avrupa için
• Sürücü, sürücü kap›s›ndaki elektrikli
cam dü¤mesini LOCK konumuna(bas›l› konum) basarak arka kap›lardaki
elektrikli cam dü¤melerini etkisiz hale
getirebilir.
Avrupa hariç
• Sürücü, sürücü kap›s›ndaki elektrikli
cam dü¤mesini LOCK konumuna(bas›l› konum) basarak yolcu kap›lardaki
elektrikli cam dü¤melerini etkisiz hale
getirebilir.
• Elektrikli cam dü¤mesi K‹L‹TL‹ konumundayken (bas›l›), sürücünün
ana kumandas› ön ve/veya arka yolcu kap›lar›n›n elektrikli camlar›n› çal›ﬂt›ramaz.

• Elektrikli cam sisteminde olas› bir
hasar› önlemek için, iki veya daha
fazla cam› ayn› anda aç›p kapamay›n›z. Bu, ayn› zamanda sigortan›n ömrünü de uzat›r.
• Sürücü kap›s›ndaki ana dü¤me ile
herhangi bir baﬂka elektrikli cam
dü¤mesine asla ayn› anda farkl›
yönlerde basmay›n›z. Aksi takdirde, cam durur ve aç›lamaz veya
kapat›lamaz.

UYARI - Camlar
• Kontak anahtar›n› ASLA arac›n
içinde b›rakmay›n›z.
• Çocuklar› ASLA yaln›z olarak arac›n içinde b›rakmay›n›z. Çok küçük çocuklar bile, istemeden arac› hareket ettirebilirler, gövdelerini cam aral›¤›na s›k›ﬂt›rabilirler
veya kendilerinin ve di¤er kiﬂilerin yaralanmas›na neden olabilirler.
• Bir cam› kapatmadan önce, tüm
kollar›n, ellerin, baﬂ ve di¤er engellerin camdan emniyetli ﬂekilde
uzak oldu¤unu daima iki kez
kontrol ediniz.
• Çocuklar›n elektrikli camlarla oynamalar›na izin vermeyin. Sürücü
kap›s›ndaki elektrikli cam kilit
dü¤mesini LOCK konumunda
(bas›l› konum) tutunuz. Çocu¤un
cam› istemeden çal›ﬂt›rmas› ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• Sürüﬂ esnas›nda baﬂ ve kollar›
camdan d›ﬂar› uzatmay›n›z.

4 29

Arac›n›z›n özellikleri
KAPUT
Kaputun kapat›lmas›

OVF041023

Kaputun aç›lmas›
1. Kaputu açmak için açma kolunu çekiniz. Motor kaputu birden hafifçe aç›l›r.

UYARI
Motoru düz bir yerde durdurduktan
sonra, otomatik ﬂanz›manl› araçlarda vites kolunu P (Park) konumuna
ve düz ﬂanz›manl› araçlarda 1. (Birinci) vitese veya R (Geri) vitese takarak ve el frenini çekerek kaputu
aç›n›z.
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OVF041024

2. Arac›n önüne gidin, kaputu biraz kald›r›n, kaput merkezindeki yard›mc›
mandal› (1) iterek kaputu (2) kald›r›n›z.
3. Kaputu kald›r›n›z. Yar› yar›ya kald›r›ld›ktan sonra kendi kendine tamamen
kalkacakt›r.

1. Kaputu kapatmadan önce, aﬂa¤›dakileri kontrol ediniz:
• Motor bölmesindeki tüm depo kapaklar› do¤ru ﬂekilde kapat›lm›ﬂ olmal›d›r.
• Eldiven, bez veya di¤er herhangi bir
yan›c› malzeme motor bölmesinden
ç›kart›lmal›d›r.
2. Kaputu yar› yar›ya indiriniz ve aﬂa¤›
do¤ru bast›r›n›z. Kaputun kilitlendi¤inden emin olunuz.

Arac›n›z›n özellikleri

UYARI - Kaput
• Kaputu kapatmadan önce, kaput
aç›kl›¤›ndaki tüm engellerin kald›r›ld›¤›ndan emin olunuz. Kaput
aç›kl›¤›nda engelleyici bir ﬂey
varken kaputu kapatmak arac›n›z›n hasar görmesiyle veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Motor bölmesinde eldiven, bez
veya di¤er herhangi bir yan›c›
malzeme b›rakmay›n›z. Bunlar,
›s›ya ba¤l› yang›n ç›kartabilir.

UYARI
• Arac› hareket ettirmeden önce,
kaputun iyice kilitlenmiﬂ oldu¤unu mutlaka iki defa kontrol ediniz. Tam kilitlenmemiﬂ ise, araç
hareket halinde iken kaput aniden aç›larak sürücünün görüﬂünü tümüyle yok edebilir ve bir kazaya neden olabilir.
• Motor bölmesi kontrol edilirken,
destek çubu¤unun deli¤e tam
oturmas› gerekir. Böylelikle kaputun düﬂerek sizi yaralamas› önlenir.
• Arac› kaput kald›r›lm›ﬂ durumda
kullanmay›n›z. Görüﬂ engellenir
ve kaput düﬂerek hasar verebilir.
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Arac›n›z›n özellikleri
YAKIT DEPOSU KAPA⁄I
Yak›t deposu kapa¤›n›n
kapat›lmas›
1. Kapa¤› yerine takmak için “klik” edene
kadar saat yönüne çeviriniz. Bu ses
kapa¤›n emniyetli ﬂekilde kapand›¤›n›
gösterir.
2. Kapa¤› kapatmak için kapa¤›n kenar›na bas›n›z. Kapa¤›n tam olarak kapand›¤›ndan emin olunuz.

OVF041026

OVF041025

Yak›t deposu kapa¤›n›n aç›lmas›
1. Kapa¤› açmak için, kapa¤›n kenar›n›n
ortas›na bas›n›z.

] NOT
Depo kapa¤› sadece tüm kap›lar›n kilitleri aç›ld›¤›nda aç›l›r. H›rs›zl›k alarm
sistemi aktifse, yak›t deposu kapa¤› aç›lmayacakt›r.
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2. Yak›t deposu kapa¤›n› tamamen aç›n›z.
3. Kapa¤› açmak için, saat yönünün tersine döndürünüz.
4 Gerekti¤i kadar yak›t doldurunuz.

] NOT
Yak›t deposu kapa¤› etraf›nda oluﬂan
buzlanma nedeniyle aç›lmazsa, kapa¤›n
serbest kalmas› amac›yla üzerine hafifçe
vurarak buzlar›n k›r›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Kapa¤› zorlamaya çal›ﬂmay›n›z. Gerekti¤inde, onaylanm›ﬂ bir buz çözme s›v›s›n› kapa¤›n etraf›na püskürtünüz (radyatör antifrizi kullanmay›n›z) veya arac› s›cak bir yere çekiniz ve buzun erimesini bekleyiniz.

Arac›n›z›n özellikleri

UYARI - Yak›t doldurma
• E¤er bas›nçl› yak›t püskürürse,
giysilerinizi ve cildinizi kaplayabilir ve sizi yang›n ve yan›k riskiyle
karﬂ› karﬂ›ya b›rakabilir. Yak›t kapa¤›n› daima dikkatle ve yavaﬂça
ç›kart›n›z. E¤er kapak yak›t kaç›r›yorsa veya ›sl›kl› bir ses duyuyorsan›z, kapa¤› tamamen ç›kartmadan önce bu durumun sona ermesini bekleyiniz.
• Yak›t al›rken pompa otomatik olarak durduktan sonra daha fazla
doldurmaya çal›ﬂmay›n›z.
• Bir kaza durumunda yak›t s›z›nt›s›n› önlemek için daima depo kapa¤›n›n emniyetli ﬂekilde kapat›ld›¤›n› kontrol ediniz.

UYARI - Yak›t doldurma
tehlikeleri
Otomotiv yak›tlar› parlay›c› malzemelerdir. Yak›t al›rken, lütfen aﬂa¤›daki kurallara dikkatle uyunuz. Bu
kurallar›n takip edilmemesi durumu, ciddi yaralanmalar, ciddi yan›klar veya yang›n ya da patlama sonucunda ölüm ile sonuçlanabilir.
• Benzin istasyonundaki tüm uyar›lar› okuyunuz ve bunlara uyunuz.
• Yak›t ikmali yapmadan önce, benzin istasyonundaki Acil Yak›t Kapatma (varsa) konumuna dikkat
ediniz.
• Yak›t tabancas›na dokunmadan
önce, yak›t dolum borusu, tabancas› veya di¤er yak›t kaynaklar›ndan güvenli bir uzakl›kta bulunan
arac›n di¤er bir metal k›sm›na dokunarak potansiyel statik elektrik
boﬂalmas› tehlikesini ortadan kald›rmal›s›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Yak›t almaya baﬂlad›ktan sonra
araca girmeyiniz. Çünkü statik
elektrik üretme kabiliyeti olan bir
nesneyi veya kumaﬂ› (polyester,
saten, naylon, vb.) elleyerek, sürterek veya üzerinde kayarak statik elektrik oluﬂturabilirsiniz. Statik elektrik boﬂalmas› yak›t buharlar›n› tutuﬂturarak h›zl› yanmaya neden olabilir. E¤er arac›n
içine girmek zorunda iseniz, önce
yak›t dolum a¤z›ndan, yak›t tabancas›ndan veya di¤er yak›t
kayna¤›ndan uzakta bulunan arac›n bir metal k›sm›na dokunarak
tehlikeli statik elektri¤i deﬂarj etmelisiniz.
• Onayl› bir taﬂ›nabilir yak›t bidonu
kullan›rken, yak›t› doldurmadan
önce bidonu yere koymaya dikkat
ediniz. Bidondan oluﬂan statik
elektrik boﬂal›m› yak›t buharlar›n›
tutuﬂturup yang›na neden olabilir. Yak›t dolumu baﬂlad›ktan sonra, yak›t dolumu tamamlan›ncaya
kadar araç ile temas devam etmelidir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
Sadece benzin taﬂ›mak ve depolamak üzere tasarlanm›ﬂ portatif
plastik yak›t kaplar›n› kullan›n›z.
• Yak›t al›rken cep telefonu kullanmay›n›z. Cep telefonlar›ndan gelen elektrik ak›m› ve/veya elektronik parazit, yak›t buharlar›n› tutuﬂturup yang›na neden olabilmektedir.
• Yak›t al›rken daima motoru kapat›n›z. Motorun elektrik donan›m›ndan ç›kan k›v›lc›mlar yak›t buharlar›n› tutuﬂturup yang›na neden
olabilmektedir. Yak›t ikmal iﬂlemi
bitti¤inde, motoru çal›ﬂt›rmadan
önce, yak›t dolum kapa¤›n›n ve
depo kapa¤›n›n kapanm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
• Bir benzin istasyonunda veya
özellikle yak›t ikmali yaparken,
hiçbir zaman kibrit veya çakmak
KULLANMAYINIZ ve S‹GARA ‹ÇMEY‹N‹Z veya yan›k bir sigaray›
arac›n›z›n içinde b›rakmay›n›z.
Otomotiv yak›t› yüksek derecede
parlay›c›d›r ve ateﬂ ald›¤› zaman
yang›na sebep olabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Yak›t ikmali s›ras›nda yang›n ç›karsa, arac›n etraf›ndan ayr›l›n ve
acil olarak benzin istasyonu sorumlusunu aray›n›z ve sonra yerel itfaiye teﬂkilat›na baﬂvurunuz.
Onlar›n verdi¤i emniyet talimatlar›na uyunuz.

D‹KKAT
• Arac›n›z›n yak›t ikmalinin Bölüm
1’deki “Yak›t gereklilikleri”ne göre yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
• Depo kapa¤›n›n de¤iﬂmesi gerekiyorsa, sadece orijinal HYUNDAI
kapak veya arac›n›z için önerilen
eﬂde¤erini kullan›n›z. Yanl›ﬂ bir
depo kapa¤› yak›t sisteminin veya
emisyon kontrol sisteminin ciddi
ﬂekilde ar›zalanmas›na neden olabilir.
• Arac›n d›ﬂ yüzeyine yak›t dökülmesine engel olunuz. Boyal› yüzeylere herhangi bir cins yak›t dökülmesi boyaya hasar verebilir.
• Yak›t ikmalinden sonra, bir kaza
durumunda yak›t s›z›nt›s›n› önlemek için daima depo kapa¤›n›n
emniyetli ﬂekilde kapat›ld›¤›n›
kontrol ediniz.

Arac›n›z›n özellikleri
PANORAM‹K AÇILIR TAVAN (SUNROOF) (VARSA)
] NOT
• So¤uk ve nemli iklimlerde, buzlanma
ﬂartlar› nedeniyle, aç›l›r tavan düzgün
çal›ﬂmayabilir.
• Araç y›kand›ktan veya ya¤murlu havalardan sonra, aç›l›r tavan› kullanmadan önce üzerinde birikmiﬂ sular›
temizledi¤inizden emin olunuz.

OVF041027

E¤er arac›n›zda aç›l›r tavan varsa, baﬂ
üstü konsol üzerinde yer alan aç›l›r tavan
kontrol kolu ile aç›l›r tavan›n›z› e¤imli hale getirebilir veya kayd›rabilirsiniz.

D‹KKAT
• Aç›l›r tavan tam olarak aç›k, kapal› veya e¤ik konuma geldikten
sonra, aç›l›r tavan kumanda kolunu hareket ettirmeye devam etmeyiniz. Aç›l›r tavan motoru veya sistem parçalar›nda hasar oluﬂabilir.
• Arac›n›z› terk ederken, aç›l›r tavan›n tam olarak kapand›¤›ndan
emin olunuz. Tavan aç›k ise, buradan ya¤mur ve kar girebilir, içerisi
›slanabilir ayr›ca h›rs›zl›kta olabilir.

Aç›l›r tavan, sadece kontak anahtar› “ON
(AÇIK)” konumunda iken aç›labilir, kapat›labilir veya e¤imli hale getirilebilir.
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] NOT
Aç›l›r tavan kayd›rma konumundayken
e¤imli yap›lamaz, fakat e¤imli konumundayken kayd›r›labilir.

UYARI
• Aç›l›r tavan› veya aç›l›r tavan gölgeli¤ini sürüﬂ esnas›nda hiçbir
zaman ayarlamay›n›z. Bu, araç
kontrolünün kaybedilmesine ve
ölüm, ciddi yaralanmalar veya
maddi hasara yol açan bir kazayla sonuçlanabilir.
• Bir çapraz çubuk kullanarak portbagajda eﬂya taﬂ›yacaksan›z, aç›l›r tavan› çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Portbagajda yük taﬂ›rken, aç›l›r
tavan veya cam tavan üzerine
a¤›r nesneler koymay›n›z.
• Çocuklar›n aç›l›r tavan› çal›ﬂt›rmas›na izin vermeyiniz.

OYF049214

OVF041028

Gölgelik

Aç›l›r tavan›n kayd›r›lmas›

• Gölgeli¤i açmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu geriye do¤ru ilk tutma
konumuna çekiniz.
• Aç›l›r tavan cam› kapal› oldu¤u zaman
gölgeli¤i kapatmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu ileri do¤ru itiniz.
Kaymay› herhangi bir noktada durdurmak
için, aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak çekiniz veya itiniz.

Gölgelik kapal› iken
Aç›l›r tavan kolunu geriye do¤ru ikinci tutma konumuna çekerseniz, gölgelik tamamen aç›l›r ve sonra aç›l›r tavan cam› sonuna kadar aç›l›r. Aç›l›r tavan›n hareketini herhangi bir noktada durdurmak için,
aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak
çekiniz veya itiniz.
Gölgelik aç›k iken
Aç›l›r tavan kolunu geri do¤ru çekerseniz, aç›l›r tavan cam› sonuna kadar aç›l›r.
Aç›l›r tavan›n hareketini herhangi bir noktada durdurmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak çekiniz veya itiniz.
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Aç›l›r tavan›n kapat›lmas›
Sadece aç›l›r tavan cam›n›
kapatmak için
Aç›l›r tavan kumanda kolunu birinci tutma konumuna kadar ileriye itiniz veya
aﬂa¤›ya do¤ru çekiniz.

OVF041029

Aç›l›r tavan›n e¤imli hale
getirilmesi
Gölgelik kapal› iken
Aç›l›r tavan kolunu yukar› do¤ru iterseniz, gölgelik tamamen aç›l›r ve sonra aç›l›r tavan cam› yat›k konuma gelir.
Aç›l›r tavan›n hareketini herhangi bir noktada durdurmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak çekiniz veya itiniz.
Gölgelik aç›k iken
Aç›l›r tavan kumanda kolunu yukar› do¤ru iterseniz, aç›l›r tavan tam olarak kalkacakt›r.
Aç›l›r tavan›n hareketini herhangi bir noktada durdurmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak çekiniz veya itiniz.

Gölgelik ile aç›l›r tavan›n kapat›lmas›
‹kinci tutma konumuna kadar aç›l›r tavan
kolunu ileri do¤ru itiniz. Aç›l›r tavan cam›
kapanacakt›r sonra da gölgelik otomatik
olarak kapanacakt›r.
Aç›l›r tavan›n hareketini herhangi bir noktada durdurmak için, aç›l›r tavan kumanda kolunu anl›k olarak çekiniz veya itiniz.

OYF049215

Otomatik geri döndürme
Aç›l›r tavan cam› veya gölgelik otomatik
olarak kapan›rken bir nesne ya da vücudun bir k›sm› alg›lan›rsa yönü ters çevirir
ve ard›ndan durur.
Kayar cam veya gölgelik ile aç›l›r tavan
çerçevesi aras›nda çok küçük bir cisim
varsa otomatik geri döndürme iﬂlevi çal›ﬂmaz. Aç›l›r tavan› kapatmadan önce
daima tüm yolcu ve nesnelerin aç›l›r tavandan uzakta olduklar›n› kontrol etmeniz gerekir.
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UYARI - Aç›l›r tavan
• Aç›l›r tavan kapan›rken, herhangi
bir baﬂ, el veya vücut bölümü taraf›ndan engellenmemesine dikkat ediniz.
• Sürüﬂ esnas›nda yüzünüzü, boynunuzu, kollar›n›z› veya gövdenizi aç›l›r tavandan d›ﬂar› ç›kartmay›n›z.
• Aç›l›r tavan› kapatmadan önce ellerinizin ve baﬂ›n›z›n emniyetli
ﬂekilde geri çekildi¤inden emin
olunuz.

D‹KKAT
• K›lavuz raylarda birikmiﬂ olan
pislikleri düzenli olarak temizleyiniz.
• S›cakl›k donma noktas›n›n alt›ndayken veya aç›l›r tavan kar veya
buzla kapl›yken tavan› açmaya
çal›ﬂ›rsan›z, aç›l›r tavan cam› veya motoru hasar görebilir.

Aç›l›r tavan›n s›f›rlanmas›
Arac›n aküsü boﬂalm›ﬂsa veya ba¤lant›s› kesilmiﬂse, aç›l›r tavan sistemini aﬂa¤›daki gibi s›f›rlamal›s›n›z:
1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna
getiriniz.
2. Aç›ksa gölgeli¤i ve aç›l›r tavan› tamamiyle kapat›n›z.
3. Aç›l›r tavan kumanda kolunu serbest
b›rak›n›z.
4. Aç›l›r tavan kumanda kolunu, aç›l›r tavan biraz hareket edene kadar, kapan›ﬂ yönünde (yaklaﬂ›k 10 saniye) ileriye itiniz. Sonra, kolu serbest b›rak›n›z.
5. Aç›l›r tavan kumanda kolunu, aç›l›r tavan tekrar aﬂa¤›daki ﬂekilde çal›ﬂ›ncaya kadar, kapan›ﬂ yönünde ileriye itiniz:
GÖLGEL‹⁄‹ AÇMA › E⁄‹ML‹ AÇMA
› KAYDIRARAK AÇMA › KAYDIRARAK KAPATMA › GÖLGEL‹⁄‹
KAPATMA
Sonra, kolu serbest b›rak›n›z.
Bu tamamland›¤›nda, aç›l›r tavan sistemi
s›f›rlanm›ﬂt›r.
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SÜRÜCÜ OTURMA POZ‹SYONU HAFIZA S‹STEM‹ (VARSA)
UYARI
Sürücü konumu haf›za sistemini
araç hareket halinde iken asla çal›ﬂt›rmaya kalk›ﬂmay›n›z.
Bu durum, araç hakimiyetini kaybetmenize neden olur ve ölüm, ciddi yaralanma ve hasar ile sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilirsiniz.
OVF041030

Sürücü koltu¤unun konumunu basit bir
tuﬂ hareketiyle kaydetmek ve tekrar geri
ça¤›rmak için, bir sürücü konumu haf›za
sistemi temin edilmiﬂtir. ‹stenen konumu
sistem haf›zas›na kaydederek, farkl› sürücüler sürücü koltu¤unu, kendi sürüﬂ
tercihlerine ba¤l› olarak tekrar konumland›rabilir. E¤er akü ba¤lant›s› ayr›l›rsa, konum haf›zas› silinir ve sürüﬂ konumu sisteme tekrardan kaydedilmelidir.

Sürüﬂ konumlar›n›n kap›daki
tuﬂlar› kullanarak haf›zaya
kaydedilmesi
Sürücü oturma konumlar›n›n
kaydedilmesi
1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna
de¤iﬂtiriniz.
2. Sürücü koltu¤unu rahatl›¤›n›za göre
ayarlay›n›z.
3. Kontrol panelindeki SET dü¤mesine
bas›n›z. Sistem birkez bip sesi verecektir.
4. SET tuﬂuna bast›ktan sonra haf›za
tuﬂlar›ndan (1 veya 2) birine 5 saniye
içinde bas›n›z. Haf›za baﬂar›l› bir ﬂekilde yüklendi¤i zaman ikinci bir bip
sesi duyulacakt›r.
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Sürüﬂ konumlar›n›n haf›zadan geri
ça¤›r›lmas›
1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna
de¤iﬂtiriniz.
2. Haf›zadaki konumu geri ça¤›rmak için,
istenen haf›za tuﬂuna bas›n›z (1 veya
2). Sistem bir defa “bip” sesi verir, daha sonra sürücü koltu¤u, otomatik olarak kaydedilen konuma ayarlan›r.
Sistem kaydedilmiﬂ konumlar› geri ça¤›r›rken, sürücü koltu¤u ile ilgili kumanda
svicini ayarlamak, hareketin durmas›na
ve kumanda svicinin hareket etti¤i yöne
hareket etmesine neden olur.

UYARI
Araç içinde otururken ayar haf›zas›n› geri ça¤›rd›¤›n›z s›rada çok dikkatli olunuz. E¤er koltuk herhangi
bir yöne çok fazla hareket ederse,
koltuk konumu kumanda dü¤mesini derhal istenen konuma itiniz.
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Kolay eriﬂme fonksiyonu (varsa)
Sürücü koltu¤u sistem taraf›ndan otomatik olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde hareket eder:
• Ak›ll› anahtar sistemi yoksa,
- Kontak anahtar› kontaktan ç›kar›ld›¤›
zaman, koltuk arkaya do¤ru hareket
eder.
- Kontak anahtar› konta¤a tak›ld›¤›
zaman, koltuk ileriye do¤ru hareket
eder.
• Ak›ll› anahtar sistemi varsa,
- Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
OFF konumuna getirildi¤inde, sürücü koltu¤u geri do¤ru hareket eder.
- Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
ACC veya START konumuna getirildi¤inde, sürücü koltu¤u ileri do¤ru
hareket eder.
Bu özelli¤i devreye alabilir veya devreden
ç›karabilirsiniz. Bu bölümdeki “Kullan›c›
ayarlar›” konusuna bak›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri
D‹REKS‹YON
Elektronik hidrolik direksiyon

] NOT

Elektrik destekli direksiyon, araca yön
vermenize yard›mc› olan bir motorla çal›ﬂ›r. E¤er motor çal›ﬂm›yorsa veya elektronik destekli direksiyon sistemi çal›ﬂmaz
olursa, araca hâlâ yön verilebilir, fakat
bunun için daha fazla kuvvet gerekir.
Motor tahrikli elektrikli direksiyon, motora
kumanda etmek için direksiyonun torkunu ve arac›n h›z›n› alg›layan elektrikli direksiyon kontrol ünitesi taraf›ndan kontrol edilir.
Direksiyona daha iyi hakimiyet için, arac›n h›z› artt›kça direksiyon daha a¤›rlaﬂ›r
ve arac›n h›z› azald›kça daha hafif olur.
Arac›n normal seyri s›ras›nda direksiyon
için gereken kuvvette bir de¤iﬂiklik fark
ederseniz, elektrikli direksiyon sistemini
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Arac›n normal çal›ﬂmas› s›ras›nda
aﬂa¤›daki belirtiler meydana gelebilir:
• EPS uyar› ›ﬂ›¤› yanm›yor.
• Kontak aç›ld›ktan sonra direksiyon
hemen a¤›rlaﬂ›yor.
Bu, EPS sistemi ar›za teﬂhis sürecini
yerine getirirken olur. Ar›za teﬂhis süreci tamamlan›nca, direksiyon normal durumuna döner.
• Kontak anahtar› ON veya LOCK/
OFF konumuna getirildi¤inde, EPS
rölesinden bir klik sesi gelebilir.
• Araç dururken veya çok düﬂük h›zdayken motor sesi duyulabilir.
• Araç hareket halinde de¤ilken direksiyon simidi sürekli döndürülürse, direksiyon a¤›rlaﬂabilir.
Ancak, birkaç dakika sonra direksiyon simidi normal durumuna geri dönecektir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Elektronik Direksiyon Sistemi normal
ﬂekilde çal›ﬂmazsa, gösterge panelindeki uyar› ›ﬂ›¤› yanar. Direksiyonun
kontrolü güçleﬂebilir veya anormal ﬂekilde çal›ﬂabilir. Arac›n›z› mümkün
olan en k›sa süre içinde HYUNDAI
yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettiriniz.
• Düﬂük s›cakl›klarda direksiyondan
anormal sesler gelebilir. S›cakl›k yükseldi¤inde, bu ses yok olacakt›r. Bu
normal bir durumdur.

4 41

Arac›n›z›n özellikleri

Direksiyon yükseklik ayar›
Yükseklik ayarl› direksiyon, sürüﬂten önce direksiyonu ayarlaman›za olanak verir. Ayr›ca, araca girip ç›karken bacaklar›n›z için daha fazla mesafe yaratmak
amac›yla da direksiyonu yükseltebilirsiniz (varsa).
Direksiyon, sürerken rahat olaca¤›n›z, bir
yandan da gösterge panelindeki uyar›
›ﬂ›klar›n› ve göstergeleri rahatça görmenize olanak verecek ﬂekilde ayarlanmal›d›r.

UYARI
• Direksiyonun aç›s›n› ve yüksekli¤ini asla araç hareket halindeyken ayarlamay›n›z. Direksiyon hakimiyetinizi kaybedebilir ve ciddi
yaralanmalara ya da kazalara neden olabilirsiniz.
• Direksiyon simidini ayarlad›ktan
sonra, yerine oturdu¤undan emin
olmak için direksiyonu hem aﬂa¤›
hem de yukar› do¤ru hareket ettiriniz.
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Direksiyonun aç›s›n› de¤iﬂtirmek için, kilit serbest b›rakma kolunu (1) aﬂa¤›ya
çekin, direksiyonun aç›s›n› (2) ve yüksekli¤ini (3) istedi¤iniz gibi ayarlay›n›z.
Sonra direksiyonu yerine kilitlemek için
kilit serbest b›rakma kolunu yukar›ya çekiniz. Direksiyonu, sürüﬂten önce istedi¤iniz konuma ayarlay›n›z.

OVF041032

Is›t›lm›ﬂ direksiyon (varsa)
Kontak anahtar› ON konumunda iken,
›s›tmal› direksiyon simidi tuﬂuna bas›ld›¤›nda direksiyon simidi ›s›n›r. Tuﬂun üzerindeki lamba yanar ve LCD ekranda
gösterilir.
Is›tmal› direksiyon simidi sistemini kapatmak için, tuﬂa bir kere daha bas›n. Tuﬂun
üzerindeki lamba söner ve LCD ekranda
gösterilir.

] NOT
Is›tmal› direksiyon simidi sistemi, ›s›tma
sistemi aç›ld›ktan yaklaﬂ›k 30 dakika
sonra otomatik olarak kapan›r.

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT
Direksiyon simidine herhangi bir tutamak takmay›n›z. Bu durum ›s›tmal› direksiyon simidi sisteminde hasara neden olur.

OVF041033

Korna
Kornay› çalmak için, direksiyonun üzerindeki korna sembolüne bas›n›z.
Düzgün çal›ﬂt›¤›ndan emin olmak için
kornay› düzenli olarak kontrol ediniz.

] NOT
Kornay› çalmak için, direksiyonun üzerindeki korna sembolüyle gösterilen alana bas›n›z (ﬂekle bak›n›z). Korna, sadece bu alana bas›ld›¤›nda çalar.

D‹KKAT
Çalmak için kornaya ﬂiddetle veya
yumru¤unuz ile vurmay›n›z. Kornaya sivri uçlu bir nesne ile basmay›n›z.
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AYNALAR
‹ç dikiz aynas›
Dikiz aynas›n›, arka camdan gelen görüntüyü ortalayacak ﬂekilde ayarlay›n›z.
Bu ayarlamay› yola ç›kmadan önce yap›n›z.
Gece

UYARI - Arka görüﬂ
Arka koltu¤a veya yük bölmesine,
arka cam›n görüﬂünü kapatacak ﬂekilde nesneler koymay›n›z.
Gündüz

UYARI
Dikiz aynas›n› araç hareket halindeyken ayarlamay›n›z. Bu, arac›n
hakimiyetini kaybetmenize ve hasar, ciddi yaralanma veya ölümle
sonuçlanan bir kazaya yol açabilir.

UYARI
‹ç dikiz aynas›nda de¤iﬂiklik yapmay›n ve geniﬂ bir ayna takmay›n›z.
Bir kaza veya hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda, yaralanmaya neden olabilir.
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OVF041034

Gündüz/gece dikiz aynas› (varsa)
Bu ayarlamay› yola ç›kmadan önce ve
gündüz/gece ayar kolu gündüz konumundayken yap›n›z.
Gece sürüﬂü s›ras›nda arkan›zdaki araçlar›n farlar›ndan gelen ›ﬂ›¤› azaltmak için,
gündüz/gece ayar kolunu kendinize do¤ru çekiniz.
Gece konumundayken arka görüﬂ netli¤inin biraz azald›¤›n› unutmay›n›z.

Elektro-krom ayna (ECM) (varsa)
Elektrikli dikiz aynas›, gece veya zay›f
›ﬂ›kta sürüﬂ koﬂullar›nda arkan›zdan gelen arac›n far yans›mas›n› otomatik olarak kontrol eder. Aynada bulunan sensör, arac›n etraf›ndaki ›ﬂ›k seviyesini alg›lar ve arkan›zdaki arac›n far yans›mas›n› otomatik olarak kontrol eder.
Motor çal›ﬂ›rken, yans›ma dikiz aynas›na
monte edilmiﬂ olan sensör taraf›ndan
otomatik olarak kontrol edilir.
Vites geri (R) konumuna getirildi¤inde,
sürücünün arac›n arka görüﬂünü art›rmak için ayna otomatik olarak en parlak
ayar seviyesine geçer.

D‹KKAT
Aynay› temizleyece¤iniz zaman,
cam temizleyici ile ›slat›lm›ﬂ ka¤›t
havlu veya benzeri bir malzeme kullan›n›z. Cam temizleyiciyi do¤rudan
ayna üzerine püskürtmeyiniz. Çünkü bu, s›v› temizleyicinin ayna mahfazas›n›n içine girmesine neden
olabilir.

Arac›n›z›n özellikleri

D›ﬂ dikiz aynas›
Ayna aç›lar›n› mutlaka yola ç›kmadan
önce ayarlay›n›z.
Arac›n›z hem sa¤, hem sol d›ﬂ dikiz aynalar› ile donat›lm›ﬂt›r. Elektrikli aynalar
kumanda dü¤mesiyle uzaktan ayarlanabilir. Otomatik y›kamada veya dar bir yoldan geçerken hasar görmesini önlemek
için, ayna baﬂl›klar› içeriye do¤ru katlanabilir.

Sensör
Gösterge

OVF041202

Elektrikli dikiz aynas›n› çal›ﬂt›rma:
• Otomatik kararma fonksiyonunu açmak için ON/OFF dü¤mesine (1) bas›n›z. Ayna gösterge ›ﬂ›¤› yanar.
Otomatik kararma fonksiyonunu kapatmak için, ON/OFF dü¤mesine bas›n›z.
Ayna gösterge ›ﬂ›¤› söner.
• Kontak aç›ld›¤›nda, ayna ON konumuna döner.

UYARI - Dikiz aynalar›
• D›ﬂ dikiz aynas› d›ﬂbükeydir. Aynada görülen nesneler, göründü¤ünden daha yak›nd›r.
• ﬁerit de¤iﬂtirirken, takip eden
araçlar›n gerçek uzakl›klar›n› belirlemek için iç dikiz aynas›n› kullan›n›z veya do¤rudan gözlemleyiniz.

D‹KKAT
Ayna yüzeyinden buzu kaz›may›n;
bu, cam yüzeyine hasar verebilir.
E¤er buz aynan›n hareketini s›n›rl›yorsa, ayarlamak için aynay› zorlamay›n›z. Buzu çözmek için, buz çözücü bir sprey kullan›n›z veya çok
s›cak suyla ›slat›lm›ﬂ bir sünger veya yumuﬂak bez kullan›n›z.

D‹KKAT
Ayna buzla s›k›ﬂm›ﬂsa, aynay› ayarlamak için güç kullanmay›n›z. Donmuﬂ mekanizmay› ay›rmak için
onayl› bir buz eritme spreyi (radyatör antifrizi d›ﬂ›nda) kullan›n›z veya
arac› buzun erimesini sa¤lamak için
s›cak bir yere götürünüz.

UYARI
D›ﬂ dikiz aynalar›n› araç hareket halindeyken ayarlamay›n›z veya katlamay›n›z. Bu, arac›n hakimiyetini
kaybetmenize ve hasar, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir
kazaya yol açabilir.
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D‹KKAT
• Azami ayar aç›s›na ulaﬂt›¤›nda
aynalar›n hareketi durur, fakat
dü¤me bas›l› oldu¤u sürece motor çal›ﬂmaya devam eder. Dü¤meye gere¤inden uzun basmay›n›z, motor hasar görebilir.
• D›ﬂ dikiz aynalar›n› el ile ayarlamaya kalk›ﬂmay›n›z. Bu, parçalara hasar verebilir.
OVF041035

OVF041036

Uzaktan kumanda
Elektrikli tip
Elektrikli uzaktan ayna kumanda dü¤mesi, sol ve sa¤ d›ﬂ dikiz aynalar›n›n konumunu ayarlaman›za olanak verir. Bir aynan›n konumunu ayarlamak için, kolu (1)
sol aynay› veya sa¤ aynay› seçmek üzere L (Sol) veya R (Sa¤) konumuna getiriniz. Sonra seçilen aynay› yukar›, aﬂa¤›,
sa¤a veya sola ayarlamak için ayna ayar
kumandas› üzerindeki ilgili noktaya bas›n›z.
Ayardan sonra, ayar›n kazara bozulmas›n› önlemek için kolu nötr (orta) konumuna getiriniz.

D›ﬂ dikiz aynas›n›n katlanmas›
Manuel tip
D›ﬂ dikiz aynas›n› katlamak için, aynan›n
muhafazas›n› kavray›n›z ve arac›n arkas›na do¤ru katlay›n›z.
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D‹KKAT
Elektrikli tip d›ﬂ dikiz aynalar›n› elle
katlamay›n›z. Bu, motor ar›zas›na
neden olabilir.

OVF041037

Elektrikli tip
D›ﬂ dikiz aynas›n› katlamak için, dü¤meye bas›n›z.
Açmak için, tekrar dü¤meye bas›n›z.

D‹KKAT
Elektrikli tip d›ﬂ dikiz aynas›, kontak
anahtar› OFF konumundayken bile
çal›ﬂ›r. Ancak, gereksiz akü boﬂalmas›n› önlemek için, motor çal›ﬂm›yorken aynalar› gere¤inden uzun
süre ayarlamay›n›z.
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GÖSTERGE PANEL‹
n A Tipi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Devir Saati
H›z göstergesi
Motor so¤utma suyu hararet göstergesi
Yak›t seviyesi göstergesi
Uyar› ve gösterge ›ﬂ›klar› (varsa)
Sinyal lambas› göstergeleri
LCD ekran›

n B Tipi

* Araçtaki gerçek gösterge tablosu ﬂekildekinden farkl› olabilir.
Daha fazla detay için, aﬂa¤›daki sayfalardaki “Göstergeler”e bak›n›z

OVF041040/OVF041041
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n A Tipi

n Soldan direksiyonlu tip

Göstergeler
H›z göstergesi
Takometre, araç h›z›n› gösterir.
H›z göstergesi, arac›n saatteki h›z›n› kilometre cinsinden göstermek üzere düzenlenmiﬂtir.

OVF041043
n B Tipi
OVF041042

Gösterge paneli ayd›nlatmas›
Gösterge paneli ayd›nlatma yo¤unlu¤u
aﬂa¤›daki gibi ayarlanabilir:
• Kontak anahtar› ON konumunda iken,
• Park lambas› veya far aç›k iken,
• Kumanda svicini yukar› veya aﬂa¤› iterek.

OVF041043L
n C Tipi

Ayd›nlatma yo¤unlu¤u gösterge paneli
LCD ekran›nda gösterilir.

OVF041043N
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n A Tipi

n Benzinli Motor

D‹KKAT
E¤er gösterge ibresi “130/H” konumuna do¤ru normal bölgenin d›ﬂ›na
ç›karsa, motora hasar verebilecek
olan harareti gösterir.

OVF041044
n Dizel Motor

OVF041047L
n B Tipi

OVF041045

OVF041047

Devir Saati
Devir saati, dakikadaki motor devri say›s›n› (d/dak) gösterir.
Do¤ru vites de¤iﬂtirme noktalar›n› seçmek ve çekiﬂ düﬂmesini veya aﬂ›r› devri
önlemek için devir saatini kullan›n›z.

Motor so¤utma suyu hararet
göstergesi
Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde, bu gösterge motor so¤utma suyunun s›cakl›¤›n› gösterir.
Hararet yapm›ﬂ bir motorla yola devam
etmeyiniz. Arac›n›z hararet yaparsa, Bölüm 6’daki “Motor aﬂ›r› ›s›n›yorsa” k›sm›na bak›n›z.

D‹KKAT
Motoru, devir saatinin KIRMIZI
BÖLGES‹ içinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Bu,
ciddi motor hasar›na neden olabilir.
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UYARI
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n›
asla sökmeyiniz. Motor so¤utma
suyu bas›nç alt›ndad›r ve ciddi yan›klara neden olabilir. Hazneye so¤utucu eklemeden önce motorun
so¤umas›n› bekleyiniz.

Arac›n›z›n özellikleri

] NOT

n A Tipi

OVF041046L
n B Tipi

• Yak›t deposu kapasitesi, bölüm 8’de
verilmektedir.
• Yak›t göstergesi, yak›t deposu hemen
hemen boﬂ iken yanan bir düﬂük yak›t
seviyesi uyar› ›ﬂ›¤› ile desteklenmiﬂtir.
• E¤imlerde veya virajlarda, depodaki
yak›t›n hareketine ba¤l› olarak, yak›t
gösterge ibresi oynayabilir veya düﬂük yak›t seviyesi uyar› ›ﬂ›¤› normalden önce yanabilir.

UYARI - Yak›t seviyesi
göstergesi

OVF041046

Yak›t seviyesi göstergesi
Yak›t göstergesi, yak›t deposunda kalan
yak›t›n yaklaﬂ›k miktar›n› gösterir.

Yak›t›n bitmesi araçta bulunanlar›
tehlikeye aç›k duruma getirebilir.
Uyar› ›ﬂ›¤› yand›¤›nda veya gösterge ibresi “O/E (Empty)” (Boﬂ) seviyesine yaklaﬂ›nca mümkün olan en
k›sa sürede durup yak›t almal›s›n›z.

D‹KKAT
Arac›n›z› çok düﬂük yak›t seviyesinde kullanmaktan kaç›n›n›z. Yak›t›n
bitmesi, motorun düzensiz ateﬂleme yaparak katalitik konvertöre
zarar vermesine yol açabilir.

OVF041089

D›ﬂ hava s›cakl›¤›
Mevcut d›ﬂ s›cakl›k 1°C’lik art›ﬂlarla gösterilir. S›cakl›k gösterge aral›¤› -40°C ~
60°C aras›ndad›r.
• Göstergedeki d›ﬂ s›cakl›k, sürücünün
dikkatinin da¤›lmas›n› önlemek için, bir
genel termometre gibi derhal de¤iﬂmeyebilir.
• °C sisteminden °F sistemine veya
°F’tan °C’ye geçmek için, DISP tuﬂuna
mesafe boﬂ (DTE) modunda 5 saniyeden fazla bas›n›z.
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OVF041048

Düz vites göstergesi (varsa)
Bu gösterge, sürüﬂ s›ras›nda yak›t tasarrufu sa¤lamak için hangi vitesin istendi¤i
bilgisini verir.
Örne¤in:
: 3’üncü vitese ç›k›lmas› istendi¤ini
gösterir (vites kolu halen 2’nci veya
1’inci vitestedir).
: 3’üncü vitese inilmesi istendi¤ini
gösterir (vites kolu halen 4’üncü
veya 5’inci vitestedir).
Sistem düzgün çal›ﬂmad›¤›nda, gösterge
gösterilmez.
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OVF041049

Otomatik vites konum göstergesi
(varsa)
Gösterge, seçilen otomatik vites konumunu gösterir.

OVF041090

Buzlu yol uyar› lambas› (varsa)
Bu uyar› lambas›, aﬂa¤›daki durumlarda
yolun buzlu olabilece¤i konusunda sürücüyü uyarmak içindir:
• Kontak ON
• S›cakl›k aral›¤›: Yaklaﬂ›k 4°C’nin alt›nda.
Uyar› lambas› 10 saniye yan›p söner ve
sonra yanar. Ayr›ca, uyar› alarm› çalar.

] NOT
Buzlu yol uyar› lambas› sürüﬂ s›ras›nda
yanarsa, aﬂ›r› h›zdan, ani h›zlanmadan,
ani frenlemeden veya keskin dönüﬂlerden kaç›narak, daha dikkatli ve güvenli
sürmelisiniz.

Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF041052

OVF041053

Kilometre sayac› (km)
Kilometre sayac›, arac›n kat etmiﬂ oldu¤u toplam mesafeyi gösterir.
Kilometre sayac›n›, periyodik bak›m zamanlar›n› belirlemek için de kullan›ﬂl› bulabilirsiniz.

Seyahat Kilometre Sayac› (km)
Bu konum, son seyahat sayac› s›f›rland›ktan sonra seçilen bireysel seyahatlerin mesafesini gösterir.
Sayac›n çal›ﬂma aral›¤› 0.0 ila 9999,9 km
ﬂeklindedir.
TRIP tuﬂuna 1 saniyeden fazla süreyle
bas›lmas›, km sayac›n› s›f›rlar (0.0).

OVF041050

LCD ekran›
Yol bilgisayar›, Kullan›c› ayarlar›, Uyar›lar, vs. LCD ekranda görüntülenir.
Gruplar aras›nda de¤iﬂiklik yapmak için,
DISP tuﬂuna bas›n›z.
Gruplar içindeki modlar aras›nda de¤iﬂiklik yapmak için, DISP tuﬂuna bas›n›z.
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Yol bilgisayar›
Yol bilgisayar›, kontak anahtar› ON konumunda iken, sürüﬂle ilgili bilgileri görüntüleyen bir mikrobilgisayar kumandal› sürücü bilgi sistemidir. E¤er akü ba¤lant›s›
kesilirse, kaydedilen tüm sürüﬂ bilgileri
(kilometre sayac›, anl›k yak›t ekonomisi
ve kalan yak›tla gidilecek mesafe) s›f›rlan›r.

Kalan yak›tla gidilecek mesafe

n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

Ortalama yak›t ekonomisi* ve
Anl›k yak›t ekonomisi*

Ortalama h›z
Geçen süre

* varsa

OVF041054

Modlar aras›nda de¤iﬂim yapmak için bu
DISP tuﬂuna bas›n›z.

OVF041055

Kalan Yak›tla Katedilecek Mesafe (km)
Bu mod, arac›n kalan yak›tla tahminen
gidebilece¤i mesafeyi gösterir. Kalan yak›t 50 km alt›nda ise, "---" görüntülenir.
Sayac›n çal›ﬂma aral›¤› 50 ila 999 km’dir.
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n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

OVF041056

Ortalama yak›t ekonomisi (varsa)
(lt./100 km)
Bu mod, ortalama yak›t ekonomisinin son
s›f›rlanmas›ndan sonra tüketilen yak›ttan ve
kat edilen mesafeden ortalama yak›t tüketimini hesaplar. Kullan›lan toplam yak›t, yak›t
tüketim giriﬂinden hesaplan›r. Hesaplaman›n do¤ru olmas› için, 50 m’den fazla yol kat
edilmelidir.
Ekranda ortalama yak›t tüketimi görüntülendi¤i zaman, DISP tuﬂuna 1 saniyeden
daha uzun süre bas›larak, ortalama yak›t
tüketimi (--.-) s›f›rlan›r.
6 litrelik yak›t ikmalinden sonra, arac›n h›z›
1 km/saati aﬂarsa, ortalama yak›t tüketimi
s›f›ra (---) getirilir.
6 litre yak›t ald›ktan sonra, ortalama yak›t
ekonomisini s›f›rlayarak bu özelli¤i devreye
sokabilir veya devreden ç›karabilirsiniz.
Bu bölümdeki “Kullan›c› ayarlar›” konusuna
bak›n›z.

] NOT

n B Tipi

OVF041057

Anl›k yak›t ekonomisi (varsa)
(lt./100 km)
Bu mod son birkaç saniyedeki anl›k yak›t
tüketimini hesaplar.

• E¤er araç düz bir yerde de¤ilse ve akü
ba¤lant›s› kesilmiﬂse, “Kalan yak›tla
gidilecek mesafe” fonksiyonu do¤ru
çal›ﬂmayabilir.
• Araca 6 litreden az yak›t kondu¤u
takdirde yol bilgisayar› konulan bu
yak›t› kaydetmeyebilir.
• Yak›t ekonomisi ve kalan yak›tla gidilecek mesafe de¤erleri sürüﬂ ﬂartlar›na, sürüﬂ al›ﬂkanl›klar›na ve arac›n
durumuna ba¤l› olarak önemli ölçüde
de¤iﬂiklik gösterebilir.
• Kalan yak›tla gidilecek mesafe, mevcut sürüﬂ mesafesinin bir tahminidir.
Bu de¤er gerçek sürüﬂ mesafesinden
farkl› olabilir.
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n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF041058

OVF041059

OVF041060

Ortalama H›z (km/sa.)
Bu mod, ortalama h›z en son s›f›rland›ktan sonra arac›n ortalama h›z›n› hesaplar.
Araç hareket etmese bile, motor çal›ﬂt›¤›
sürece ortalama h›z devam eder.
Ekranda ortalama h›z görüntülendi¤i zaman, DISP tuﬂuna 1 saniyeden fazla bas›larak, ortalama h›z (---) s›f›rlan›r.

Geçen süre
Bu mod, sürüﬂ süresi son s›f›rland›ktan
sonra gidilen toplam süreyi gösterir.
Araç hareket etmese bile, motor çal›ﬂt›¤›
sürece sürüﬂ süresi devam eder.
Sayac›n çal›ﬂma aral›¤› 0:00 ila
99:59’dur.
Sürüﬂ süresi görüntülenirken, DISP dü¤mesine 1 saniyeden fazla bas›larak sürüﬂ süresi s›f›rlan›r (0:00).

Kullan›c› Ayarlar›
1. Motor çal›ﬂ›r durumda veya kontak
anahtar› “ON” konumunda arac› durdurunuz.
2. Kullan›c› ayar modu gösterilinceye kadar, DISP dü¤mesine bas›n›z.
3. Kullan›c› ayarlar› gösterilirken, DISP
dü¤mesine 2 saniye bas›n›z.
4. TRIP dü¤mesine basarak konumu de¤iﬂtirebilir ve DISP dü¤mesine basarak konumu seçebilirsiniz.
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Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

n B Tipi

OVF041061

Kap›
• Otomatik kap› kilitleme
Kapal› - Otomatik kap› kilitleme iﬂlemi iptal edilecektir.
H›z - Arac›n h›z› 15km/saat de¤erini
aﬂ›nca, tüm kap›lar otomatik olarak
kilitlenir.
Vites Kolu - Vites kolu P(Park) konumundan R (Geri), N (Nötr)
veya D (‹leri) konuma tak›l›rsa, tüm kap›lar otomatik olarak kilitlenir (otomatik ﬂanz›man vites kolu için).

• Otomatik kap› kilidi açma
Kapal› - Otomatik kap› kilidi açma iﬂlemi
iptal edilecektir.
Anahtar D›ﬂar› - Kontak anahtar› kontaktan ç›kar›ld›¤›nda (veya
ak›ll› anahtar OFF konumunda) tüm kap›lar›n
kilidi otomatik olarak
aç›l›r.
Vites Kolu - Vites kolu P (Park) konumuna getirilirse, tüm kap›lar›n
kilidi otomatik olarak aç›l›r
(otomatik ﬂanz›man vites
kolu için).

n A Tipi

n B Tipi

OVF041062

Lamba
• Far Refakat özelli¤i
Far Refakat özelli¤i kontrol edilirse:
Far Refakat ve Far Hoﬂgeldin fonksiyonu
devreye girer.
Detaylar için, Bölüm 4’teki "Ayd›nlatma"
k›sm›na bak›n›z.
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Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

n B Tipi

• Alarm Fonksiyonu
Alarm fonksiyonu kontrol edilirse:
Uzaktan kumandadaki ve ak›ll› anahtardaki Alarm fonksiyonu devreye girer.
• Hoﬂgeldin Sesi
(B tipi gösterge paneli için)

Aç›k - Hoﬂgeldin Sesi fonksiyonu devreye girer.
Kapal› - Hoﬂgeldin Sesi fonksiyonu devreye girecektir.
OVF041063

OVF041064

Ayarlar
• Lisan
LCD ekran›nda tercih etti¤iniz bir lisan›
seçiniz.

• Bak›m
Bak›m kontrol edilirse:
Sürücü için bak›m servisinin gerekli
oldu¤unu belirten bir mesaj belirir.

• AVG Yak›t Ekonomisi
Oto. S›f›rlama - Yak›t ikmalinden sonra
sürüﬂ yapt›¤›n›zda, ortalama yak›t ekonomisi
otomatik olarak s›f›rlan›r.

• Koltu¤a Kolay Eriﬂim (Sürücü konumu
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haf›zal› sistem donan›ml› araç için)

Koltu¤a Kolay Eriﬂim özelli¤i kontrol edilirse:
Sürücü koltu¤u, sürücünün araca rahat
girmesi veya araçtan ç›kmas› için otomatik olarak ileri veya geri hareket eder.

LKAS Modu (B tipi gösterge paneli için)
(varsa)
LKA - The Lane Keeping Assistance
System (LKAS) (Yol ﬁeridi Tutma
Yard›mc› Sistemi) devreye girer.
LDW - The Lane Departure Warning
System (LDWS) (Yol ﬁeridinden
Ayr›lma Uyar› Sistemi) devreye
girer.
Detaylar için, Bölüm 5’teki LKAS k›sm›na
bak›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

3. ‹stedi¤iniz zaman format›n› seçmek
için TRIP tuﬂuna bas›n›z.

LCD ekran› bilgileri
Saat (varsa)

Kap›/Bagaj Kapa¤› (Kap›s›) aç›k
n Kap›

• Zaman ayar modu

OVF041065

Kontak anahtar› ON konumunda oldu¤unda, zaman görüntülenir.
• Zaman format modu

OVF041131/Q

12 saat format›n› 24 saat format›na getirmek için:
1. TIME tuﬂuna 1 saniyeden daha fazla
süre ile bas›n›z.
2. 12 saat format›ndan 24 saat format›na
veya 24’ten 12 format›na geçmek için
DISP dü¤mesine bas›n›z.

OVF041066

OVF041131/Q
n Bagaj kap›s›

Zaman› de¤iﬂtirmek için (saat/dakika):
1. Zaman format modunda iken TRIP tuﬂuna bas›n›z.
2. Saati de¤iﬂtirmek için DISP tuﬂuna
bas›n›z (avans 1 saat olarak).
3. Dakikay› ilerletmek için TRIP tuﬂuna
bas›n›z.
4. Zaman› 1 dakika de¤iﬂtirmek için
DISP tuﬂuna bas›n›z (avans 1 dakika
olarak)
5. Zaman modundan ç›kmak için TRIP
tuﬂuna bas›n›z.

OVF041067

Gösterge hangi kap›n›n veya bagaj kap›s›n›n aç›k oldu¤unu gösterir.
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Arac›n›z›n özellikleri

Is›t›lm›ﬂ direksiyon ON/OFF
n A Tipi

Ayd›nlatma yo¤unlu¤u

n B Tipi

n A Tipi

Park etme yard›m›

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF041068

OVF041070

OVF041071

Is›t›lm›ﬂ direksiyon aç›ld›¤›nda, gösterge
görüntüleyecektir.

Gösterge panelinin ayd›nlatma yo¤unlu¤u, ayd›nlatma kontrol svici ile ayarlanmas› s›ras›nda gösterilir.
Daha detayl› aç›klamalar için Bölüm 4’teki “Gösterge Paneli ayd›nlatmas›” konusuna bak›n›z.

Geriye veya ileriye do¤ru giderken, bir
engelin alg›land›¤› alan› gösterir.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 4'teki “Park
yard›m sistemi” k›sm›na bak›n›z.

n A Tipi

n B Tipi

OVF041069

Is›t›lm›ﬂ direksiyon kapat›ld›¤›nda, gösterge görüntüleyecektir.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 4'teki “Direksiyon” k›sm›na bak›n›z.
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Arac›n›z›n özellikleri

Düﬂük lastik bas›nc› (varsa)
n A Tipi

Sigorta svicini (mod svici) açma

n B Tipi

n A Tipi

Aktif hava klapesi sisteminin kontrolü

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF061012

OVF041073

OVF041074

Düﬂük lastik bas›nc› konum göstergesi,
lastiklerinizden birinde veya fazlas›nda
önemli ölçüde bas›nç düﬂmesi oldu¤unu
belirler. Bas›nc› düﬂük olan lasti¤i gösterecektir.
Daha fazla detay için, Bölüm 6’daki
“TPMS” k›sm›na bak›n›z.

Bu uyar› notu, direksiyon simidinin alt›ndaki gösterge panelinde bulunan sigorta
svicinin aç›lmas›n› sürücüye bildirmek
için belirir.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 7'deki “Sigortalar” k›sm›na bak›n›z.

Aﬂa¤›daki durumlarda sürücüyü bilgilendirmek için uyar› mesaj› belirir:
• Klape ar›zas›,
• Aktif hava klapesi kontrolör ar›zalar›,
• Hava klapeleri aç›lmas› gereken durumda aç›lmam›ﬂ.
Yukar›daki tüm koﬂullar giderildi¤inde,
uyar› ortadan kalkar.

] NOT
• Yukar›daki uyar› mesaj›, aktif hava
klapesi ar›zal› olmasa bile belirebilir.
Lütfen yabanc› madde kontrolü yap›n›z veya klapenin donmuﬂ olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• K›ﬂ mevsiminde, uyar› lambas› derhal
yanmayabilir.
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Arac›n›z›n özellikleri

Ak›ll› anahtar sistemi ile donat›lm›ﬂ araçlarda

Anahtar araçta de¤il
n A Tipi

Anahtar alg›lanmad›
n B Tipi

n A Tipi

Ak›ll› anahtarla çal›ﬂt›rmaya bas›n›z
n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF041075

OVF041076

OVF041077

Ak›ll› anahtar araçta de¤ilse ve motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ACC, ON,
veya START konumundayken herhangi
bir kap› aç›l›r veya kapan›rsa, LCD ekran›ndaki uyar› yanar. Ayr›ca, ak›ll› anahtar
araçta de¤ilse ve kap› kapal› ise 5 saniye için sesli bir alarm duyulur.
Ak›ll› anahtar› daima yan›n›zda bulundurunuz.

Ak›ll› anahtar araçta de¤ilse veya alg›lanmad›ysa ve motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine basarsan›z, LCD ekran›ndaki uyar› 10 saniye için yanar. Ayr›ca, immobilizer göstergesi 10 saniye yan›p söner.

LCD ekran›nda "Key is not detected
(Anahtar alg›lanmad›)" uyar›s› yanarken,
motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine
basarsan›z, "Press the start button with
smart key (Çal›ﬂt›rma dü¤mesine ak›ll›
anahtar ile bas›n›z.)” uyar›s› yaklaﬂ›k 10
saniye yanar. Ayr›ca, immobilizer göstergesi 10 saniye yan›p söner.
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Arac›n›z›n özellikleri

Anahtar pili zay›f
n A Tipi

Motoru çal›ﬂt›rmak için fren pedal›na
bas›n›z (Otomatik ﬂanz›man için)

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

Motoru çal›ﬂt›rmak için debriyaj pedal›na
bas›n›z (Manuel ﬂanz›man için)
n A Tipi

n B Tipi

OVF041078

Arac›n içindeki ak›ll› anahtar deﬂarj oldu¤unda, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi OFF konumuna getirilirse, LCD ekran›ndaki uyar› yaklaﬂ›k 10 saniye için
yanar. Ayr›ca, uyar› alarm› bir defa çalar.
Pili yenisiyle de¤iﬂtiriniz.

OVF041079

OVF041080

Fren pedal›na basmadan motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine tekrar tekrar
basarak iki kez ACC konumuna de¤iﬂtirirseniz, motoru çal›ﬂt›rmak için fren pedal›na basman›z gerekti¤ini göstermek
için, LCD ekran›ndaki uyar› 10 saniye süreyle yanar.

Debriyaj pedal›na basmadan motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine tekrar tekrar basarak iki kez ACC konumuna de¤iﬂtirirseniz, motoru çal›ﬂt›rmak için debriyaj pedal›na basman›z gerekti¤ini göstermek için, LCD ekran›ndaki uyar› 10
saniye süreyle yanar.
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Arac›n›z›n özellikleri

"P" konumuna getiriniz
n A Tipi

Çal›ﬂt›rma dü¤mesine tekrar bas›n›z

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

Motoru çal›ﬂt›rmak için "P" veya "N"
konumuna getiriniz
n A Tipi

OVF041081

OVF041082

Vites kolu P (Park) konumunda de¤ilken
motoru kapatmaya çal›ﬂ›rsan›z, motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ACC konumuna döner. Dü¤meye bir daha bas›l›rsa, ON konumuna döner. Vites kolu P
(Park) konumunda iken motoru kapatmak için motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine basman›z gerekti¤ini göstermek
için, LCD ekran›ndaki uyar› lambas› 10
saniye süreyle yanar.
Ayr›ca, yaklaﬂ›k 10 saniye boyunca sesli
alarm duyulur (varsa).

Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi sisteminde bir problem oldu¤unda, motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesini çal›ﬂt›ramazsan›z, motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesine tekrar basarak motoru çal›ﬂt›rabilece¤inizi göstermek üzere, uyar› 10
saniye için yanar ve sesli alarm sürekli
duyulur.
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi sistemi normal çal›ﬂ›rsa veya h›rs›zl›k alarm
sistemi devreye girerse, sesli alarm durur.
E¤er motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine her bast›¤›n›zda uyar› mesaj› yan›yorsa, arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine götürünüz ve sistemi kontrol ettiriniz.

n B Tipi

OVF041083
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Vites kolu P (Park) veya N (Boﬂ) konumunda de¤ilken motoru çal›ﬂt›rmak isterseniz, LCD ekran›ndaki uyar› 10 saniye
için yanar.
Vites kolu N (Boﬂ) konumunda iken de
motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz, ancak emniyetiniz için motoru vites kolu P (Park) konumunda iken çal›ﬂt›r›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Direksiyonu çevirirken çal›ﬂt›rma
dü¤mesine bas›n›z (varsa)
n A Tipi

n B Tipi

Direksiyon kilit sistemini kontrol ediniz
(varsa)
n A Tipi

Stop lambas› sigortas›n›n kontrolü
n A Tipi

n B Tipi

n B Tipi

OVF041086
OVF041084

OVF041085

Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, direksiyon simidinin kilidi
normal olarak aç›lmazsa, LCD ekran›ndaki uyar› lambas› 10 saniye için yanar.
Ayr›ca, uyar› alarm sesi bir kez duyulur
ve motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
›ﬂ›¤› 10 saniye için yan›p söner.
Uyar›ld›¤›n›z zaman, direksiyon simidini
sa¤a ve sola çevirirken motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesine bas›n›z.

Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi OFF
konumuna de¤iﬂti¤inde, direksiyon simidi
normal olarak kilitlenmezse, LCD ekran›ndaki uyar› lambas› 10 saniye için yanar. Ayr›ca, uyar› alarm sesi 3 saniye duyulur ve motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ›ﬂ›¤› 10 saniye için yan›p söner.

Stop lambas› sigortas› ç›kar›ld›¤› zaman,
LCD ekran›ndaki uyar› 10 saniye için yanar.
Sigortay› yenisiyle de¤iﬂtirin. E¤er mümkün de¤ilse, kontak anahtar› ACC konumunda iken motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesine 10 saniye basarak, motoru
çal›ﬂt›rabilirsiniz.

4 65

Arac›n›z›n özellikleri

Uyar›lar ve göstergeler
(Gösterge paneli)
Tüm uyar› ›ﬂ›klar› kontak anahtar› ON
konumuna getirilerek kontrol edilir (motoru çal›ﬂt›rmay›n). Yanmayan herhangi bir
›ﬂ›k, HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmelidir.
Motoru çal›ﬂt›rd›ktan sonra, tüm uyar›
›ﬂ›klar›n›n söndü¤ünden emin olun. Herhangi birisi hâlâ yan›yorsa, bu dikkat edilmesi gereken bir durumu gösterir.
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Aﬂa¤›daki uyar› ve göstergeler sonraki
sayfalarda sunulmaktad›r.
• Otomatik ﬂanz›man vites kolu göstergesi
• Düz ﬂanz›man vites göstergesi
• Buzlu yol uyar›s›
• Kap›/bagaj kap›s› aç›k (LCD ekran)
• Is›t›lm›ﬂ direksiyon ON/OFF (LCD ekran)
• Park yard›m uyar›s› (LCD ekran)
• Lastik hava bas›nc› (LCD ekran)

Emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤›
ve alarm›

Kontak anahtar›n› her ON (AÇIK) konumuna getirdi¤inizde emniyet kemeri uyar› ›ﬂ›¤›, kemer tak›lmas›n› dikkate almaks›z›n, sürücü için bir hat›rlatma olarak
yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle yan›p sönecek
veya yanacakt›r.
Daha fazla detay için, Bölüm 3’teki “Emniyet kemeri” konusuna bak›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›

Immobilizer gösterge ›ﬂ›¤›

Bu uyar› ›ﬂ›¤›, kontak anahtar›n› her ON
konumuna getirdi¤inizde, yaklaﬂ›k 6 saniye süreyle yanar.
Bu ›ﬂ›k, SRS düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂm›yorsa da yanar. Hava yast›¤› uyar› ›ﬂ›¤›,
kontak anahtar› “ON” konumuna getirildi¤inde veya motor çal›ﬂt›r›ld›¤›nda yanmaz veya 6 saniye geçtikten sonra bile
sürekli çal›ﬂ›rsa veya araç hareket halinde oldu¤unda yanarsa, SRS’nin kontrolü
için HYUNDAI yetkili servisinize baﬂvurmal›s›n›z.

Ak›ll› anahtar sistemsiz
Bu gösterge, immobilizer anahtar› yerine
tak›l›p, motoru çal›ﬂt›rmak için ON konumuna getirildi¤inde yanar.
Bu s›rada motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz. Motor
çal›ﬂt›ktan sonra gösterge söner.
E¤er bu gösterge, motoru çal›ﬂt›rmadan
önce kontak anahtar› ON konumundayken yan›p sönüyorsa, sistemi HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

.

Ak›ll› anahtar sistemli
Ak›ll› anahtar› olan bir araçta aﬂa¤›daki
durumlardan birisi gerçekleﬂirse, immobilizer göstergesi yanar, yan›p söner veya söner.
• Ak›ll› anahtar araçta oldu¤u zaman,
motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
ACC veya ON konumuna getirilirse,
motoru çal›ﬂt›rabilece¤inizi göstermek
için gösterge yaklaﬂ›k 30 saniye boyunca yanar. Bununla birlikte, ak›ll›
anahtar araçta olmad›¤› zaman, motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›l›rsa, gösterge ›ﬂ›¤› motoru çal›ﬂt›ramayaca¤›n›z› göstermek için birkaç saniye süre ile yan›p söner.
• Ak›ll› anahtar arac›n içindeyken motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ON konumuna getirildi¤inde, e¤er gösterge
sadece 2 saniye yanar ve sönerse, sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
• Akü zay›f oldu¤unda, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›l›rsa,
gösterge yan›p söner ve motoru çal›ﬂt›ramazs›n›z. Ancak, ak›ll› anahtar ile
motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine
basarak motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz. Ayr›ca, ak›ll› anahtar sistemi ile ilgili parçalarda bir problem oldu¤unda, gösterge
yan›p söner.
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Arac›n›z›n özellikleri

Kap› aç›k uyar› ›ﬂ›¤›

Düﬂük yak›t seviyesi
uyar›s›

Sinyal lambas› gösterge
›ﬂ›klar›

Kap› iyice kapanmad›¤›nda bu uyar› ›ﬂ›¤›
yanar.

Bu uyar› ›ﬂ›¤› yak›t deposunun neredeyse boﬂ oldu¤unu gösterir. Bu ›ﬂ›k yand›¤›nda, en k›sa zamanda yak›t doldurulmal›d›r. Yak›t seviyesi düﬂük uyar› ›ﬂ›¤›
yan›k durumda veya yak›t “O/E” iﬂaretinin alt›ndayken araç kullan›lmas›, motorun düzensiz ateﬂleme yapmas›na ve katalitik konvertör (varsa) ar›zalar›na yol
açar.

Gösterge paneli üzerinde yan›p sönen
yeﬂil oklar sinyallerin gösterdi¤i yönü
yans›t›r. Oklar yanar, ancak yan›p sönmezse veya normalden daha h›zl› yan›p
sönerse ya da hiç yanmazsa, dönüﬂ sinyal sisteminde bir ar›za var demektir.
Onar›m için servisinize baﬂvurmal›s›n›z.

Arka kapak aç›k uyar› ›ﬂ›¤›

Bu uyar› ›ﬂ›¤›, bagaj kap›s› güvenli bir ﬂekilde kapat›lmad›¤› zaman yanacakt›r.

EPS (Elektronik Hidrolik
Direksiyon) sistemi uyar›
›ﬂ›¤›
Bu uyar› ›ﬂ›¤›, kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde yanar ve sonra söner.
Bu ›ﬂ›k, EPS’de baz› sorunlar oldu¤u zaman da yanar. Sürüﬂ s›ras›nda yanarsa,
arac›n›z›n kontrol edilmesi amac›yla
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Göstergedeki lamba

Gösterge, arka lambalar veya farlar
AÇIK oldu¤unda yanar.
K›sa Huzme Gösterge Iﬂ›¤›
(varsa)

Bu gösterge ›ﬂ›¤› farlar aç›ld›¤›nda yanar.
E¤er arac›n›z Tip B gösterge paneli ile
donat›lm›ﬂ ise, gösterge LCD ekranda
görüntülenecektir.

AFLS (Uyarlamal› Ön
Ayd›nlatma Sistemi) ar›za
göstergesi (varsa)

AFLS

AFLS ar›za göstergesi yanarsa, AFLS
düzgün çal›ﬂm›yordur. En yak›n emniyetli yere yanaﬂ›n›z ve motoru tekrar çal›ﬂt›r›n›z. Gösterge sürekli yan›k kal›rsa, sistemi kontrol ettirmek için arac›n›z›
HYUNDAI yetkili servisine götürmelisiniz.

Ön sis lambas› göstergesi
(varsa)

Bu gösterge ön sis lambalar› AÇIK durumdayken yanar.
Arka sis lambas›
göstergesi (varsa)
Bu gösterge arka sis lambalar› AÇIK durumdayken yanar.
Düﬂük cam suyu seviyesi
uyar› göstergesi

Uzun far gösterge ›ﬂ›¤›

Bu gösterge farlar aç›k ve uzun huzme
konumundayken veya sinyal kolu Selektör konumuna çekildi¤i zaman yanar.

Bu uyar› ›ﬂ›¤› cam y›kama s›v›s› deposunun neredeyse boﬂ oldu¤unu gösterir.
Bu durumda y›kama s›v›s›n› en k›sa zamanda tekrar doldurunuz.
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El freni ve fren hidrolik
seviyesi uyar› ›ﬂ›¤›
El freni uyar› ›ﬂ›¤›
Bu ›ﬂ›k, kontak anahtar› START veya ON
konumundayken el freni çekildi¤inde yanar. El freni b›rak›ld›¤›nda uyar› ›ﬂ›¤›
sönmelidir.
Düﬂük fren hidrolik seviyesi uyar› ›ﬂ›¤›
Uyar› ›ﬂ›¤› sönmezse, depodaki fren hidrolik seviyesinin düﬂük oldu¤unu gösterebilir.
Uyar› ›ﬂ›¤› sönmüyorsa:
1. Dikkatle en yak›n emniyetli yere sürünüz ve arac› durdurunuz.
2. Motor çal›ﬂmad›¤› zaman, derhal fren
hidrolik seviyesini kontrol ediniz ve gerekti¤i kadar hidrolik ilave ediniz. Sonra tüm fren parçalar›n› hidrolik s›z›nt›s›na karﬂ› kontrol ediniz.
3. E¤er s›z›nt› bulursan›z, uyar› ›ﬂ›¤›
sönmezse veya frenler düzgün çal›ﬂmazsa arac› kullanmay›n›z. Arac› bir
HYUNDAI yetkili servisine çektirerek
fren sisteminin kontrolünü ve gerekli
tamirlerin yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
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Arac›n›z ikili çapraz fren sistemi ile donat›lm›ﬂt›r. Bunun anlam›, ikili fren devrelerinden biri ar›zaland›¤›nda, di¤er fren
devresi ile hala frenleme yapabilirsiniz
demektir. ‹kili fren sisteminden sadece
birinin çal›ﬂmas› durumunda, arac›n durdurulabilmesi için fren pedal›na daha fazla kuvvetle ve normalden daha uzun pedal kursu ile bas›lmas› gerekir. Ayr›ca,
fren sisteminin sadece bir k›sm› çal›ﬂ›rken araç normaldeki kadar k›sa mesafede durmaz. Araç hareket halindeyken
frenler ar›za yaparsa, ilave motor freni
için vitesi küçültün ve arac› en k›sa zamanda emniyetli bir biçimde durdurunuz.
Ampullerin çal›ﬂt›¤›n› kontrol etmek için,
kontak ON konumundayken el freni ve
fren hidrolik seviyesi uyar› ›ﬂ›klar›n›n yan›p yanmad›¤›n› kontrol ediniz.

UYARI
Bir uyar› ›ﬂ›¤› yanarken arac› sürmek tehlikelidir. E¤er fren uyar› ›ﬂ›¤› aç›k kal›rsa, HYUNDAI yetkili servisinde hemen frenleri kontrol ve
tamir ettiriniz.

EPB (Elektrikli El Freni)
ar›za göstergesi

EPB

EPB ar›za göstergesi kontak anahtar›
ON konumuna getirildi¤inde yanar, fakat
yaklaﬂ›k 3 saniye sonra sönmelidir. uyar›
›ﬂ›¤› yanm›yorsa veya sürekli yan›k kal›yorsa, kontrol için HYUNDAI yetkili servisinize baﬂvurmal› ve sistemi kontrol ettirmelisiniz.
ESP göstergesi ESP’nin düzgün çal›ﬂmad›¤›n› göstermek için yand›¤› zaman,
EPB ar›za göstergesi de yanabilir, ancak
bu durum EPB’de bir ar›za var demek
de¤ildir.
Detaylar için, Bölüm 5’teki "EPB" k›sm›na bak›n›z.
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AUTO HOLD göstergesi
(varsa)

AUTO
HOLD

AUTO HOLD svicine basarsan›z, gösterge panelindeki AUTO HOLD göstergesi
beyaz olur. Ve e¤er fren pedal›na basarak arac› tamamen durdurursan›z, gösterge beyaz renkten yeﬂile döner.
E¤er AUTO HOLD ar›za göstergesi sar›
renk olarak yanarsa, AUTO HOLD sistemi düzgün çal›ﬂm›yor demektir. Arac›n›z›
HYUNDAI yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettiriniz.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 5'teki “AUTO
HOLD” k›sm›na bak›n›z.

ABS Fren Sistemi (ABS)
uyar› ›ﬂ›¤›

Bu ›ﬂ›k kontak anahtar› ON konumuna
getirildi¤inde yanar ve sistem normal çal›ﬂ›yorsa, yaklaﬂ›k 3 saniye sonra söner.
ABS uyar› ›ﬂ›¤› yan›k kal›yor, sürüﬂ s›ras›nda yanmaya baﬂl›yor veya kontak
anahtar› “ON” konumuna getirildi¤inde
hiç yanm›yorsa, ABS ile ilgili bir sorun var
demektir.
Böyle bir durumda, arac›n›z› mümkün
olan en k›sa sürede HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz. Normal fren sistemi hâlâ çal›ﬂ›r durumdad›r, ancak ABS
fren sistemi deste¤i yoktur.
Elektronik fren
güç da¤›t›m
sistemi (EBD)
uyar› ›ﬂ›¤›
Sürüﬂ esnas›nda iki uyar› ›ﬂ›¤› ayn› anda
yan›yorsa, arac›n›z›n ABS ve EBD sisteminde bir ar›za olabilir.

Bu durumda, ABS ve normal fren sistemi
düzgün çal›ﬂmayabilir. Böyle bir durumda, arac›n›z HYUNDAI yetkili servisiniz
taraf›ndan en k›sa sürede kontrol edilmelidir.

UYARI
E¤er hem ABS, hem de Fren uyar›
›ﬂ›klar› yan›yor ve sönmüyorsa,
arac›n›z›n fren sistemi normal çal›ﬂmaz. Böylece, ani bir frende beklenmeyen ve tehlikeli bir durumla karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu durumda, h›z›n›z› düﬂürün ve ani frenden kaç›n›n›z.
Böyle bir durumda, arac›n›z HYUNDAI yetkili servisiniz taraf›ndan en
k›sa sürede kontrol edilmelidir.

] NOT
ABS uyar› ›ﬂ›¤› veya EBD uyar› ›ﬂ›¤› yanar ve sönmeden kal›rsa, h›z göstergesi
veya kilometre sayac›/ yol sayac› çal›ﬂmayabilir. Ayr›ca, EPS uyar› ›ﬂ›¤› yanabilir ve direksiyon için gereken güç azalabilir veya artabilir. Böyle bir durumda, arac›n›z HYUNDAI yetkili servisiniz
taraf›ndan en k›sa sürede kontrol edilmelidir.
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ESP (Elektronik Denge
Program›) göstergesi

Auto Stop göstergesi
(varsa)

SPORT göstergesi
(varsa)

ESP göstergesi kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde yanar, fakat yaklaﬂ›k 3 saniye sonra sönmelidir. ESP aç›kken, sürüﬂ ﬂartlar›n› izler. Normal sürüﬂ
ﬂartlar›nda, ESP ›ﬂ›¤› sönük olur. Kaygan yol veya düﬂük çekiﬂ ﬂartlar›yla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, ESP çal›ﬂ›r ve ESP göstergesi yan›p sönerek ESP’nin çal›ﬂt›¤›n›
gösterir.
Fakat, ESP sistemi ar›zal› ise, gösterge
yanar ve sönmez. Arac›n›z› HYUNDAI
yetkili servisine götürüp sistemi kontrol
ettiriniz.

Motor ISG (Idle Stop and Go) (rölanti dur
ve git) sisteminin Rölanti duruﬂ konumuna girdi¤inde, bu gösterge yanar.
Otomatik çal›ﬂt›rma meydana geldi¤inde,
gösterge panelindeki "auto stop" göstergesi 5 saniye için yanar söner.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 5’teki “ISG
(Idle Stop and Go) (Rölanti Dur ve Git)
sistemi” ne bak›n›z.

SPORT tuﬂuna bas›ld›¤›nda, SPORT
gösterge lambas› yanar. SPORT tuﬂuna
tekrar bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› söner.
Detaylar için, Bölüm 5’teki "Otomatik
ﬁanz›man" k›sm›na bak›n›z.

ESP OFF (ESP KAPALI)
göstergesi
ESP OFF göstergesi kontak anahtar› ON
konumuna getirildi¤inde yanar, fakat
yaklaﬂ›k 3 saniye sonra sönmelidir. ESP
OFF konumuna geçmek için, ESP OFF
dü¤mesine bas›n. ESP OFF göstergesi
yanarak, ESP’nin devreden ç›kt›¤›n› gösterir.
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E¤er arac›n›z Tip B gösterge paneli ile
donat›lm›ﬂ ise, gösterge LCD ekranda
görüntülenecektir.

] NOT
Motor ISG sistemi taraf›ndan otomatik
çal›ﬂt›¤›nda, baz› uyar› lambalar› (ABS,
ESP, ESP OFF, EPS veya el freni uyar›
lambas›) birkaç saniye için yanabilir.
Bu, düﬂük akü voltaj› nedeniyle olur.
Sisteminizde ar›za oldu¤u anlam›na gelmez.

SPORT

Arac›n›z›n özellikleri

H›z sabitleyici göstergesi (varsa)
HIZ SAB‹TLEY‹C‹ göstergesi
n A Tipi

n B Tipi

Detaylar için, Bölüm 5’teki "Cruise kontrol sistemi" k›sm›na bak›n›z.
Cruise göstergeleri LCD ekranda yanacakt›r.

H›z s›n›r› göstergesi (varsa)
n A Tipi

n B Tipi

OVF051024
OVF051028

Direksiyon simidi üzerindeki
/CRUISE
dü¤mesine bas›larak cruise kontrol sistemi devreye sokuldu¤unda gösterge yanar. Gösterge, sistemi devre d›ﬂ› b›rakmak için
/CRUISE dü¤mesine tekrar
bas›ld›¤›nda söner.

Direksiyon simidi üzerindeki
dü¤meye bas›larak h›z s›n›r› kontrol sistemi
devreye sokuldu¤unda gösterge yanar.
Gösterge, sistemi devre d›ﬂ› b›rakmak
için
dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda
söner.
n A Tipi

n B Tipi

H›z sabitleyici SET göstergesi
n A Tipi

n B Tipi

OVF051027

OVF051029

Gösterge, h›z sabitleyici kontrol dü¤mesine (-SET veya RES+) bas›ld›¤› zaman
yanar.
H›z sabitleyici SET göstergesi, h›z sabitleyici kontrol dü¤mesine (CANCEL) bas›ld›¤›nda ya da sistem devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda yanmaz.

H›z s›n›r› kumanda sisteminde bir problem varsa, "OFF" göstergesi yan›p söner.
Bu durumda, mümkün olan en k›sa sürede sistemin kontrolü için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
Detaylar için, Bölüm 5’teki “H›z s›n›r›
kontrol sistemi”ne bak›n›z.
H›z s›n›r› göstergeleri LCD ekranda yanacakt›r.
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LKAS (ﬁerit Tutma Yard›m
Sistemi) göstergesi
(varsa)
LKAS tuﬂuna basarak yol ﬂeridi tutma
yard›mc› sistemini devreye soktu¤unuzda LKAS gösterge lambas› yanar.
Sistem ile ilgili bir problem varsa, LKAS
gösterge lambas› sar› olarak yanar.
Detaylar için, Bölüm 5’teki “LKAS” k›sm›na bak›n›z.
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TPMS (Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi)
göstergesi (varsa)
Düﬂük lastik bas›nc›
göstergesi / TPMS ar›za
göstergesi
Düﬂük lastik bas›nc› göstergesi, kontak
anahtar› ON konumuna getirildikten sonra 3 saniye süreyle yanar.
Lastiklerden birinin veya daha fazlas›n›n
bas›nc› önemli ölçüde düﬂük oldu¤unda,
düﬂük lastik bas›nc› ve konum göstergeleri yanar.
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi'nde bir sorun oldu¤unda, TPMS ar›za göstergesi
bir dakika kadar yan›p söndükten sonra
sürekli yanar.
Bu durumda, mümkün olan en k›sa sürede sistemin kontrolü için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
Daha fazla detay için, Bölüm 6’daki
TPMS k›sm›na bak›n›z.
Düﬂük lastik bas›nc› konum göstergesi
LCD ekranda yanar.

UYARI - Güvenli duruﬂ
• TPMS, d›ﬂ etkenler nedeniyle oluﬂan ﬂiddetli ve ani bir lastik hasar› için sizi uyaramaz.
• Araçta herhangi bir dengesizlik
fark ederseniz, derhal aya¤›n›z›
gaz pedal›ndan çekiniz, kademeli
olarak hafif kuvvetle frene bas›n›z
ve yolun emniyetli bir bölümüne
yanaﬂ›n›z.
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Motor ya¤ bas›nc› uyar›s›

Bu uyar› ›ﬂ›¤› motor ya¤ bas›nc›n›n düﬂük oldu¤unu gösterir.
E¤er ›ﬂ›k sürüﬂ esnas›nda yanarsa:
1. Arac› emniyetli ﬂekilde yolun kenar›na
çekiniz ve durunuz.
2. Motor kapal›yken, motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz. Seviye düﬂükse,
gerekti¤i kadar ya¤ ilave ediniz.
Ya¤ ilave ettikten sonra uyar› ›ﬂ›¤› hâlâ
yan›yorsa veya ya¤ bulamazsan›z,
HYUNDAI yetkili servisi ça¤›r›n›z.

D‹KKAT
E¤er motor ya¤ bas›nc› uyar› ›ﬂ›¤›
yanar yanmaz motor derhal durdurulmazsa, ciddi hasar oluﬂabilir.

D‹KKAT
Motor çal›ﬂ›rken ya¤ bas›nc› uyar›
›ﬂ›¤› yanmaya devam ederse, motorda ciddi hasar meydana gelebilir.
Ya¤ bas›nc› yetersiz oldu¤unda,
ya¤ bas›nc› uyar› ›ﬂ›¤› yanar. Normal çal›ﬂma s›ras›nda, kontak anahtar› aç›ld›¤›nda yanmal›, daha sonra
motor çal›ﬂt›¤›nda sönmelidir. Motor çal›ﬂ›rken ya¤ bas›nc› uyar› ›ﬂ›¤›
sönmezse, ciddi bir ar›za vard›r.
Bu durumda, arac› en k›sa zamanda
emniyetli bir ﬂekilde durdurunuz,
motoru kapat›n›z ve ya¤ seviyesini
kontrol ediniz. Seviye düﬂük ise,
uygun seviyeye kadar ya¤› tamamlay›n ve motoru yeniden çal›ﬂt›r›n›z.
Motor çal›ﬂ›r durumda ›ﬂ›k hala yan›yorsa, motoru hemen durdurunuz. Motor çal›ﬂ›r durumda iken,
ya¤ uyar› ›ﬂ›¤›n›n yanmaya devam
etti¤i her durumda, arac› tekrar hareket ettirmeden önce kontrol için
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurulmal›d›r.

Motor ya¤ seviyesi uyar›
›ﬂ›¤› (varsa)

Motor ya¤› seviyesinin kontrol edilmesi
gerekti¤inde, motor ya¤ seviyesi uyar›
›ﬂ›¤› yanar.
Uyar› lambas› yanarsa, motor ya¤› seviyesini mümkün olan en k›sa sürede kontrol edin ve gerekirse motor ya¤› ekleyiniz.
Bir huni kullanarak önerilen ya¤› yavaﬂca
doldurunuz (Ya¤ ikmal kapasitesi: yaklaﬂ›k 0.6 ~ 1.0 lt).
Sadece belirtilen motor ya¤›n› kullan›n›z
(Bölüm 8’deki “Önerilen ya¤lar ve kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).
Motor ya¤›n› ya¤ seviyesinin ya¤ seviye
çubu¤undaki F iﬂaretini aﬂmad›¤›ndan
emin olacak ﬂekilde, taﬂ›rmadan doldurunuz.
E¤er arac›n›z Tip B gösterge paneli ile
donat›lm›ﬂ ise, gösterge LCD ekranda
görüntülenecektir.
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] NOT
• Motor ya¤› ilave ettikten sonra ve motor ›s›nd›ktan sonra, yaklaﬂ›k 50 km ~
100 km giderseniz, uyar› lambas› söner.
• Konta¤› 10 saniye içinde 3 defa OFF
konumundan ON konuma çevirirseniz, uyar› lambas› derhal söner. Ancak, uyar› lambas›n› motor ya¤› ilave
etmeden söndürürseniz, motor ›s›nd›ktan sonra yaklaﬂ›k 50 ~ 100 km.
gittikten sonra lamba tekrar yanar.

D‹KKAT
Motor ya¤› ilave edildikten ve motor
›s›nd›ktan sonra yaklaﬂ›k 50 km ~
100 km yol ald›ktan sonra da ›ﬂ›k
sürekli olarak yanmaya devam
ederse, sistemin kontrol edilmesi
için arac›n›z› en yak›n HYUNDAI
yetkili servisine götürünüz.
Motor çal›ﬂt›ktan sonra lamba yanmasa bile, motor ya¤› kontrol edilmeli ve periyodik olarak ikmal yap›lmal›d›r.
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Motor ar›za lambas› (MIL) (motor kontrol ›ﬂ›¤›)

Bu gösterge ›ﬂ›¤›, emisyon kontrol sisteminin çeﬂitli bileﬂenlerini izleyen Motor
Kontrol Sisteminin bir parças›d›r. E¤er
sürüﬂ esnas›nda bu ›ﬂ›k yanarsa, emisyon kontrol sisteminin bir yerinde olas›
bir problem tespit edildi¤ini gösterir.
Bu ›ﬂ›k ayr›ca, kontak anahtar› “ON” konumuna getirildi¤inde de yanar ve motor
çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra birkaç saniye içinde
söner. Sürüﬂ s›ras›nda yanarsa veya
kontak anahtar› “ON-aç›k” konumuna getirildi¤i zaman yanmazsa, sistemin kontrol edilmesi için arac›n›z› en yak›n
HYUNDAI yetkili servisine götürünüz.
Genellikle, arac›n›z› sürmeye devam
edebilirsiniz, fakat en k›sa sürede sistemi
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

D‹KKAT
Emisyon Kontrol Sistemi Ar›za
Gösterge Iﬂ›¤› yanarken uzun süreli
araç kullan›m›, arac›n sürülebilirli¤ine ve/veya yak›t ekonomisine etki
eden emisyon kontrol sistemlerinin
hasar görmesine neden olabilir.

D‹KKAT - Benzinli Motor
Emisyon Kontrol Sistemi Ar›za
Gösterge Iﬂ›¤› yanmaya baﬂlarsa,
motorun güç kayb›na neden olabilecek katalitik konvertör hasar› olas›d›r. Motor Kontrol Sistemini hiç
vakit kaybetmeden en yak›n HYUNDAI yetkili servisine incelettiriniz.

D‹KKAT - Dizel motor
(DPF varsa)
Ar›za uyar› lambas› yan›p sönerken,
arac› 60km/saat veya ikinci vitesten
yukar› 1500 ~ 2000 motor devir süratiyle belirli bir zaman sürdükten
sonra, (25 dakika kadar) yan›p sönme durabilir.
Ar›za uyar› lambas› buna ra¤men
yan›p sönmeye devam ederse, lütfen HYUNDAI yetkili servisini ziyaret ediniz ve DPF sistemini kontrol
ettiriniz.
Ar›za gösterge ›ﬂ›¤› yan›p sönerken
uzun süre sürmeye devam ederseniz, DPF sistemi hasar görebilir ve
yak›t tüketim durumu kötüleﬂebilir.

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT - Dizel Motor
Emisyon Kontrol Sistemi Ar›za
Gösterge Iﬂ›¤› yan›p sönerse, motor
gücünde kay›plara neden olan, yanma sesi ve kötü emisyon oluﬂturan,
enjeksiyon miktar ayar› ile ilgili baz›
hatalar meydana gelebilir. Motor
Kontrol Sistemini hiç vakit kaybetmeden en yak›n HYUNDAI yetkili
servisine incelettiriniz.

Motor so¤utma suyu
s›cakl›¤› uyar› ›ﬂ›¤› (varsa)

Ön ›s›tma göstergesi
(Dizel motor)

Motor so¤utma suyu s›cakl›¤› 120 ± 3°C
üzerine ç›kt›¤›nda uyar› ›ﬂ›¤› yanar.
Hararet yapm›ﬂ bir motorla yola devam
etmeyiniz. Arac›n›z hararet yaparsa, Bölüm 6’daki “Hararet” k›sm›na bak›n›z.

Kontak anahtar›n› “ON-aç›k” konumuna
getirdi¤inizde, gösterge ›ﬂ›¤› yanar. Motor, ön ›s›tma gösterge ›ﬂ›¤› söndükten
sonra çal›ﬂt›r›labilir. Bu uyar› ›ﬂ›¤›n›n
yanma süresi; so¤utma suyu harareti,
hava s›cakl›¤› ve akünün durumuna göre
de¤iﬂir.

] NOT
Motor so¤utma suyu s›cakl›k uyar› ›ﬂ›¤›
yanarsa, bu motora zarar verebilecek
aﬂ›r› ›s›nmay› gösterir.

] NOT
Ön ›s›tma iﬂlemi tamamland›ktan sonra,
motor 2 saniye içinde çal›ﬂt›r›lmazsa,
kontak anahtar›n› 10 saniye süreyle
LOCK/OFF konumuna geri getiriniz ve
sonra ön ›s›tmay› tekrar etmek için yeniden ON konuma getiriniz.

D‹KKAT
Motor ›s›nd›ktan sonra veya sürüﬂ
s›ras›nda, ön ›s›tma gösterge ›ﬂ›¤›
yanmaya veya yan›p sönmeye devam ederse, mümkün olan en k›sa
sürede HYUNDAI yetkili servisine
sistemi kontrol ettiriniz.
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Yak›t filtresi uyar› ›ﬂ›¤›
(Dizel motor)

ﬁarj sistemi uyar›s›

Bu uyar› ›ﬂ›¤›, kontak anahtar› "ON" konumuna getirildikten sonra 3 saniye süreyle yanar ve sonra söner. Iﬂ›k motor
çal›ﬂ›rken yanarsa, bu durum yak›t filtresi içinde su birikti¤ini gösterir. Bu durumda, yak›t filtresi içindeki suyu al›n›z.
Daha fazla detay için, Bölüm 7'deki “Yak›t filtresi” k›sm›na bak›n›z.

Bu uyar› ›ﬂ›¤› dinamoda veya elektrik ﬂarj
sisteminde bir ar›za oldu¤unu gösterir.
E¤er uyar› ›ﬂ›¤› araç hareket halindeyken
yanarsa:
1. En yak›n emniyetli yere yanaﬂ›n›z.
2. Motoru çal›ﬂt›rmadan, dinamo kay›ﬂ›n›n gevﬂek veya kopuk olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
3. Kay›ﬂ düzgün durumdaysa, elektrik
ﬂarj sisteminin bir yerinde bir problem
vard›r. Mümkün olan en k›sa süre içinde HYUNDAI yetkili servisinin problemi gidermesini sa¤lay›n›z.

D‹KKAT
Yak›t filtresi uyar› ›ﬂ›¤› yand›¤›nda,
motor gücü (araç h›z› ve rölanti h›z›)
düﬂebilir. Uyar› ›ﬂ›¤› yanarken sürüﬂe devam ederseniz, arac›n›z›n motor parçalar› ve ortak yak›t hatt› enjeksiyon sistemi hasar görebilir.
Böyle bir durumda, arac›n›z› mümkün olan en k›sa sürede bir HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
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Aﬂ›r› h›z uyar›s›
(varsa)

120
km/h

Aﬂ›r› h›z uyar› ›ﬂ›¤›
E¤er 120 km/sa. veya daha yüksek h›zda
sürüyorsan›z, aﬂ›r› h›z uyar› ›ﬂ›¤› yan›p
söner. Bu, arac›n›z› aﬂ›r› h›zl› sürmenizi
önlemek içindir.
Aﬂ›r› h›z uyar› alarm› (varsa)
E¤er 120 km/sa. veya daha yüksek h›zda sürüyorsan›z, aﬂ›r› h›z uyar› alarm›
yaklaﬂ›k 5 saniye süreyle çalacakt›r. Bu,
arac›n›z› aﬂ›r› h›zl› sürmenizi önlemek
içindir.

Arac›n›z›n özellikleri
PARK YARDIM S‹STEM‹ (VARSA)
n Ön

Sensörler taraf›ndan belirlenebilen nesneler ve alg›lama alan› s›n›rl›d›r. Hareket
ederken sanki park yard›m sistemi olmayan bir araçta bulunuyormuﬂ gibi arkan›zda ve önünüzde olanlara azami dikkati gösteriniz.

UYARI
Sensör

OVF041103

n Arka

Sensör

OVF041100

Park yard›m sistemi arac›n hareket etmesi esnas›nda, arac›n önünde 60 cm
mesafe ve arkas›nda 120 cm mesafe
içinde bir nesnenin alg›lanmas› halinde
sesli uyar› yaparak sürücüye yard›mc›
olur. Bu tamamlay›c› bir sistemdir ve sürücünün azami dikkat ve özen göstermesi gereklili¤inin yerini alma amac›n› taﬂ›maz.

Park yard›m sistemi ilave fonksiyon
olarak kabul edilmelidir. Sürücü,
ayn› zamanda ön ve arkay› kontrol
ediyor olmal›d›r. Park etme yard›m
sisteminin çal›ﬂma fonksiyonu, etraftaki birçok faktör ve koﬂullar taraf›ndan olumsuz etkilenebilir, ancak sorumluluk daima sürücüye
aittir.

OVF041104

Park yard›m sisteminin çal›ﬂmas›
Çal›ﬂma ﬂartlar›
• Bu sistem, kontak anahtar› aç›k iken,
park etme yard›m tuﬂuna bas›ld›¤›nda
devreye girer.
• Vites konumunu R (geri) konuma getirdi¤inizde, park etme yard›m sistemi tuﬂu otomatik olarak aç›l›r ve park etme
yard›m sistemi devreye girer. R (geri)
vitesinden ç›kt›¤›n›zda ve 10 km/sa.
üzerinde seyretti¤inizde, otomatik olarak kapat›l›r.
• 10 km/sa. h›zdan daha düﬂük bir h›zla
gitti¤inizde, geri manevrada alg›lanan
mesafe yaklaﬂ›k 100 cm’dir.
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• 10 km/sa. h›zdan daha düﬂük bir h›zla
gitti¤inizde, ileri harekette alg›lanan
mesafe yaklaﬂ›k 60 cm’dir.
• Ayn› anda ikiden fazla nesne alg›lan›rsa, en yak›nda olan nesne ilk önce tan›n›r.

Uyar› göstergesi tipi ve sesi
: Uyar› Sesi ile
: Uyar› Sesi olmadan

Uyar› göstergesi
Nesneden uzakl›k

] NOT
Sistem ON konumunda iken, nesneden
olan uzakl›k yaklaﬂ›k 25 cm’den az ise,
çal›ﬂmayabilir.

100 cm ~
61 cm

‹leri do¤ru
sürerken

Ön
Arka

-

60 cm ~ 31 cm
-

Alarm fas›lal›
olarak çalar

Alarm s›k
aral›klarla çalar
Alarm sürekli
biçimde çalar

Ön
30 cm
Arka

Uyar› sesi

Alarm s›k
aral›klarla çalar

Ön
Arka

Geriye do¤ru
sürerken

-

Alarm sürekli
biçimde çalar

] NOT
• Gerçek uyar› sesi ve gösterge, nesnelere ve sensör durumuna ba¤l› olarak resme
göre de¤iﬂebilir.
• Arac›n sensörünü yüksek bas›nçl› su ile y›kamay›n›z.

4 80

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT
• Bu sistem sadece sensörlerin
kapsama alan›ndaki nesneleri alg›lar.
Sensörlerin kapsama alan› d›ﬂ›ndaki nesneleri alg›lamaz. Sensörler aras›nda bulunan küçük veya
ince nesneler de sensörler taraf›ndan alg›lanmayabilir.
Geri manevra yaparken her zaman arac›n arkas›n› gözle kontrol
ediniz.
• Sistemin özellikleri ve s›n›rlamalar› hakk›nda bilgi sahibi olmayan
araç sürücülerini bilgilendirmeyi
unutmay›n›z.

Park yard›m sisteminin
çal›ﬂmad›¤› durumlar
Park yard›m sistemi aﬂa¤›daki
durumlarda düzgün çal›ﬂmayabilir:
1. Sensörde nem donmuﬂ olabilir (nem
temizlendi¤inde sensör normal çal›ﬂacakt›r).
2. Sensörün üzerini kar veya su gibi yabanc› maddeler kaplam›ﬂt›r ya da sensör t›kanm›ﬂt›r (Yabanc› madde temizlendi¤inde ya da sensörün t›kan›kl›¤›
giderildi¤inde sensör normal çal›ﬂacakt›r).
3. Sensör kar veya su gibi yabanc› maddelerle kirlenmiﬂtir (Bulaﬂan maddeler
temizlendi¤inde, alg›lama mesafesi
normale dönecektir).
4. Park yard›m dü¤mesi kapal›d›r.

Aﬂa¤›daki durumlarda park yard›m
sistemi ar›zas› ihtimali vard›r:
1. Stabilize yollar, mucurlu yollar, bozuk,
e¤imli yollar gibi muntazam olmayan
yollarda araç sürüﬂü.
2. Sensörle etkileﬂime girebilecek, araç
kornalar›, yüksek sesli motorsiklet motorlar›, veya haval› kamyon frenleri gibi aﬂ›r› gürültü ç›karan nesneler.
3. ﬁiddetli ya¤mur veya su s›çramas›.
4. Sensör alan› içinde kablosuz vericiler
veya cep telefonlar›.
5. Sensörün üzeri karla kapl›.
Sensör alg›lama alan› aﬂa¤›daki
durumlarda azalabilir:
1. D›ﬂ hava s›cakl›¤› aﬂ›r› derecede s›cak veya so¤uktur.
2. Çap olarak 14 cm’den dar ve 1 metreden küçük olan alg›lanamayan nesneler.
Sensör aﬂa¤›daki yabanc› maddeleri
alg›lamayabilir:
1. ‹p, zincir veya küçük çubuk gibi keskin
veya ince nesneler.
2. Kumaﬂ, süngersi madde veya kar gibi
sensör frekans›n› emebilecek nesneler.
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] NOT

] NOT

Kendi kendine ar›za teﬂhisi

1. Uyar› Sistemi alg›lanan nesnelerin ﬂekil ve h›z›na ba¤l› olarak ard›ﬂ›k ses
ç›karmayabilir.
2. Arac›n tampon yüksekli¤inde veya
sensör montaj›nda de¤iﬂiklik yap›ld›¤› takdirde park etme yard›m sistemi
çal›ﬂmayabilir. Fabrikada tak›lmam›ﬂ
herhangi bir donan›m veya aksesuar
da sensör performans›n› engelleyebilmektedir.
3. Sensör, kendisinden 30 cm’den daha
az mesafedeki nesneleri tan›mayabilir
veya hatal› bir mesafe alg›lamas› yapabilir. Dikkatli kullan›n›z.
4. Sensör kar nedeniyle donmuﬂ, kar veya su nedeniyle kirlendi¤i zaman bulaﬂan maddeler yumuﬂak bir bez ile
temizleninceye kadar sensör çal›ﬂmayabilir.
5. Sensör yüzeyine hasar verebilecek
sert objelerle sensöre bast›rmay›n›z,
vurmay›n›z veya çizmeyiniz. Sensörde hasar meydana gelebilir.

Sistem yaln›zca sensörlerin alg›lama konumu ve alan› içindeki baz› nesneleri alg›layabilmektedir; Sistem sensör tak›l›
olmayan di¤er yerlerdeki nesneleri alg›lamaz. Sensörler aras›na yerleﬂmiﬂ olan,
küçük ince çubuk veya nesneler de alg›lanmayabilir.
Sürüﬂ s›ras›nda arac›n önünü ve arkas›n› daima gözle kontrol ediniz.
Sistemin özellikleri ve s›n›rlamalar›
hakk›nda bilgi sahibi olmayan araç sürücülerini bilgilendirmeyi unutmay›n›z.

Vitesi R (Geri) konumuna ald›¤›n›zda ve
aﬂa¤›dakilerden birisi veya daha fazlas›
meydana gelirse, geri park etme yard›m
sisteminde bir ar›za var demektir.
• Sesli bir uyar› alarm› duymazs›n›z veya sesli alarm kesikli duyulursa.
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UYARI
Yol üzerindeki nesnelere, özellikle
de yayalara ve çocuklara yak›n biçimde araç sürerken, çok dikkatli
olunuz. Nesnenin mesafesi, ebad›
veya malzemesi nedeniyle ki, bunlar›n hepsi sensörün etki alan›n› s›n›rlayabilmektedir, baz› nesnelerin
sensörler taraf›ndan alg›lanmayabilece¤ini akl›n›zda tutunuz. Arac›
herhangi bir yöne hareket ettirmeden önce, arac›n hiçbir engel taraf›ndan engellenmedi¤inden emin
olmak için, daima gözle bir kontrol
yap›n›z.

•

görüntülenir (varsa).
(yan›p söner)

Böyle bir durumda, arac›n›z› mümkün
olan en k›sa sürede HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

UYARI
Yeni ald›¤›n›z arac›n garantisi, park
etme yard›m sistemi ile ilgili olarak
araçta bulunanlar›n yaralanmas›
veya araçta olabilecek hasarlar› veya kazalar› kapsamamaktad›r. Daima dikkatli ve güvenli sürünüz.

Arac›n›z›n özellikleri
AKILLI PARK AS‹STANI S‹STEM‹ (APA) (VARSA)
] NOT

OLM041270

Ak›ll› Park Asistan› Sistemi, sürücülere
paralel park boﬂluklar›n› ölçmek, arac›
yar› otomatik park etmek üzere direksiyon simidini kontrol etmek ve park ederek yard›m etmek için LCD ekran›nda talimatlar sa¤lamak üzere sensörleri kullanarak, araçlar›n› park etmelerinde yard›m eder.

• Araç yolunda bulunan yayalar veya
nesneler için durmaz, bu nedenle sürücü arac›n manevras›n› mutlaka izlemelidir.
• Sistemi sadece otoparklarda ve park
için kullan›lan yerlerde kullan›n›z.
• Park etmeyi düﬂündü¤ünüz yerin ön
taraf›nda park etmiﬂ araç yok ise veya
diyagonal (çapraz) bir park boﬂlu¤u
ise, bu sistem çal›ﬂmaz.
• Sistemi kullanarak arac›n›z› park ettikten sonra, araç istemiﬂ oldu¤unuz
boﬂlu¤a tam park etmiﬂ olmayabilir.
Örne¤in, araç ile duvar aras›ndaki
boﬂluk istemiﬂ oldu¤unuz mesafe olmayabilir.
• E¤er durum manuel olarak park etmeyi gerektiriyorsa, sistemi devreden
ç›kar›n ve arac›n›z› manuel olarak
park ediniz.
• Ak›ll› Park Asistan› Sistemi devreye
girdi¤inde, sistemin ön ve arka uyar›
sesi devreye girer.
• Bir park boﬂlu¤u arama iﬂlemi sona
erdikten sonra, e¤er Ak›ll› Park Asistan› Sistemi OFF konumuna bas›larak iptal edilirse, Ak›ll› Park Asistan›
Sistemi iptal edilir.

UYARI
• Ak›ll› Park Asistan› Sistemi ilave
fonksiyon olarak kabul edilmelidir. Sürücü, nesnelere çarpmamak için ayn› zamanda ön ve arkay› kontrol ediyor olmal›d›r. Ak›ll› Park Asistan› Sisteminin çal›ﬂma fonksiyonu, etraftaki birçok
faktör ve koﬂullar taraf›ndan
olumsuz etkilenebilir, ancak sorumluluk daima sürücüye aittir.
• Arac›n rot ayar›na ihtiyac› varsa,
sistem normal çal›ﬂmayabilir.
Araç, HYUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirilmelidir.
• E¤er HYUNDAI servisinin önermiﬂ
oldu¤undan farkl› bir lastik veya
tekerlek ebad› kullan›rsan›z, sistem düzgün çal›ﬂmayabilir. Daima
ayn› ebat lastik ve tekerlek kullan›n›z.
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n Sa¤ taraf
- paralel mod

n Sol taraf
- paralel mod

OLM041271

Çal›ﬂma ﬂartlar›
Bu sistem arac›n park etmiﬂ bir arac›n ortas›na veya arkas›na park etmek için yard›m eder. Aﬂa¤›daki tüm ﬂartlarda sistemi kullan›n›z.
• Park etme alan› düz bir hat oldu¤unda,
• Paralel park etmek gerekli oldu¤unda,
• Park etmiﬂ bir araç oldu¤unda,
• Arac› hareket ettirecek yeterli boﬂluk
oldu¤unda.
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Çal›ﬂmama ﬂartlar›
Ak›ll› park etme yard›m sistemini aﬂa¤›daki koﬂullarda asla kullanmay›n›z:
• Kavisli park etme alan›nda,
• Yokuﬂ yollarda,
• Araç ile karﬂ›lat›r›ld›¤›nda uzun veya
geniﬂ yükü olan bir araç oldu¤unda,
• Diyagonal park etme alan›nda,
• Çöplü, çimenli veya bariyeri olan park
boﬂlu¤unda,
• Yo¤un kar veya ya¤murda,
• Park yerine çok yak›n bir direk oldu¤unda,
• Engebeli yollarda,
• Kar lasti¤i veya stepne donan›ml› bir
araç oldu¤unda,
• Lastik bas›nc› standarttan düﬂük veya
yüksek oldu¤unda,
• Araca bir römork ba¤l› oldu¤unda,
• Kaygan ve asfaltlanmam›ﬂ yolda,
• Park etmiﬂ otobüs veya kamyon gibi
büyük araçlar oldu¤unda,
• Kar veya su gibi yabanc› madde ile kapat›lm›ﬂ sensör durumunda,
• Sensör üzerinde donmuﬂ nem oldu¤unda,
• Park etmiﬂ motosiklet veya bisiklet oldu¤unda,

• Yak›nda bir çöp kutusu veya bir engel
oldu¤unda,
• Kuvvetli rüzgarda,
• Standart d›ﬂ› tekerlek oldu¤unda,
• Rot ayar›nda problem oldu¤unda,
• Bir bahçeye veya çal›l›¤a yak›n bir durumda.

Arac›n›z›n özellikleri

UYARI
Ak›ll› park etme yard›m sistemini
aﬂa¤›daki koﬂullarda kullanmay›n,
aksi halde beklenmeyen sonuçlar
meydana gelebilir ve ciddi bir kaza
olabilir.
1. Rampalarda park etme

(Devam ediyor)
2. Karda park etme

(Devam ediyor)
3. Dar alanda park etme

OVF041301

OVF041300

Sürücü, rampada park ederken, gaz
ve fren pedal›n› kullanmal›d›r. E¤er
sürücü gaz ve fren pedal›n› kullanma konusunda yetkin de¤ilse, bir
araba kazas› meydana gelebilir.
(Devam ediyor)

Park s›ras›nda yol kaygan ise, kar
sensör çal›ﬂmas›n› engelleyebilir
veya sistem iptal edilebilir. Yine,
sürücü gaz ve fren pedal›n› kullanma konusunda yetkin de¤ilse, bir
araba kazas› meydana gelebilir.
(Devam ediyor)

OVF041302

Boﬂluk dar ise, sistem park boﬂlu¤u aramayabilir. E¤er çal›ﬂsa bile,
daima dikkatli olunuz.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
4. Diyagonal (çapraz) park etme

(Devam ediyor)
5. Stabilize bir yolda park etme

OSL040145

OVF041304

Bu sistem paralel park etmeyi tamamlay›c› bir sistemdir. Çapraz hat
üzerine park etme uygulanmaz.
Araç boﬂlu¤a girse bile, yine de
Ak›ll› park etme yard›m sistemini
çal›ﬂt›rmay›n›z. Sistem paralel park
etmeyi dener.
(Devam ediyor)

Araç stabilize bir yolda park edildi¤inde, sürücünün kendisi pedal›
(debriyaj, gaz veya fren) uygun ﬂekilde kontrol etmelidir. Aksi halde
araç kayd›¤›nda sistem iptal edilebilir veya bir kaza olabilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
6. Bir kamyonun arkas›na park
etme

OVF041305
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Sizinkinden daha yüksek bir arac›n
arkas›na park ederken, bir kaza oluﬂabilir. Örne¤in, otobüs, kamyon,
vs.
(Devam ediyor)

Arac›n›z›n özellikleri

(Devam ediyor)
7. Park etme alan›ndaki engeller

OLM041272

Park etme boﬂlu¤unda bir engel olsa bile, sistem yine de bir park boﬂlu¤u arayabilir. E¤er arac› sistemle
park etmeye devam ederseniz, bir
kaza meydana gelebilir.

Sistemin çal›ﬂma ﬂekli
1. Ak›ll› Park Etme Yard›m Sistemini aktif hale getiriniz,
2. Park yard›m modunu seçiniz,
3. Park alan› aray›n›z (yavaﬂça ileri hareketle.),
4. Arama tamam (sensör ile otomatik
arama.).
5. Direksiyon simidi kontrolü:
(1) LCD ekrandaki talimata göre vites
de¤iﬂtiriniz,
(2) Arac› fren pedal›na bas›lm›ﬂ olarak
yavaﬂça sürünüz.
6. Ak›ll› Park Asistan› Sistemi tamamland›.
7. Gerekiyorsa, arac›n konumunu manuel olarak ayarlay›n›z.

] NOT
• Sistemi uygulamadan önce, sistemin
kullan›lmas› için ﬂartlar›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Güvenli¤iniz için, daima fren pedal›na
bas›n›z.

Sadece Ak›ll› Park Asistan› sistemine güvenmeyiniz.
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n Sa¤ taraf
- paralel mod

n Sol taraf
- paralel mod

n Sa¤ taraf
- paralel mod

n Sol taraf
- paralel mod

OVF041105

OVF041107

OVF041203

1. Ak›ll› Park Asistan› Sisteminin
aktif duruma getirilmesi
• Ak›ll› Park Asistan› Sistemi tuﬂuna bas›n›z (tuﬂ göstergesi yanar).
• Park etme sistemi devreye girer (tuﬂ
göstergesi yanar).
• Bir engel alg›land›¤›nda, bir uyar› sesi
duyulur.
• Sistemi kapatmak için, Ak›ll› Park
Asistan› Sistemi tuﬂuna 2 saniyeden
daha fazla bas›n›z.
• Ak›ll› Park Asistan› Sistemi, kontak her
aç›ld›¤›nda KAPALI konuma döner.

2. Park etme yard›m modunun
seçilmesi
• Vites kolu N (Nötr) veya D (‹leri) ve fren
pedal› bas›lm›ﬂ durumda iken, Ak›ll›
Park Asistan› Sistemi tuﬂuna basarak
park etme yard›m modunu seçiniz.
• Ak›ll› Park Asistan› Sistemi devreye
girdi¤inde, sa¤ taraf paralel modu otomatik olarak seçilir.
• Sol taraf paralel modunu seçmek için,
Ak›ll› Park Asistan› Sistemi tuﬂuna bir
kere daha bas›n›z.
• Tuﬂa tekrar bas›l›rsa, sistem kapan›r.

3. Park etme boﬂlu¤unun aranmas›
• Park edilmiﬂ araçlarla yaklaﬂ›k 50 cm ~
150 cm mesafeyi muhafaza ederek ileri do¤ru yavaﬂça sürün. Yan sensörler
bir park etme boﬂlu¤u arar.
• E¤er arac›n h›z› 30 km/saatten fazla
ise, h›z› azaltmay› uyaran bir mesaj
belirir.
• Arac›n h›z› 40km/saatten fazla ise, sistem iptal edecektir.
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] NOT
• E¤er bölge di¤er araçlarla dolu ise,
dörtlü flaﬂör sistemini çal›ﬂt›r›n›z.
• Park yeri küçük ise, park boﬂlu¤una
daha yavaﬂ sürünüz.
• Bir park etme boﬂlu¤unun aranma iﬂlemi, sadece arac›n park etmesi için
yeterli bir boﬂluk oldu¤u zaman tamamlan›r.

50~150 cm

] NOT
• Park edecek bir yer ararken, park etmiﬂ bir araç olmasa dahi sistem bir
park yeri bulamayabilir, park boﬂlu¤u, arac› oraya sürdü¤ünüzde veya
oray› daha geçmedi¤inizde park edilebilir hale gelir.
• Sistem aﬂa¤›daki koﬂullarda normal
çal›ﬂmayabilir:
(1) Sensörler dondu¤u zaman,
(2) Sensörler kirli oldu¤u zaman,
(3) Çok yo¤un kar veya ya¤mur ya¤›ﬂ›
s›ras›nda,
(4) Yak›nda bir sütun veya nesne oldu¤unda.

OVF041117

OLM041273

] NOT
Park edilmiﬂ araçlarla yaklaﬂ›k 50 cm ~
150 cm mesafeyi muhafaza ederek ileri
do¤ru yavaﬂça sürünüz. Bu mesafe dahilinde de¤il ise, sistem bir park etme boﬂlu¤u aramayabilir.

D‹KKAT
Bir park etme boﬂlu¤u arama iﬂlemi
tamamland›ktan sonra, etraftaki alan› kontrol ederek sistemi kullanmaya devam ediniz.

D‹KKAT
Ak›ll› Park Asistan› Sistemini kullan›rken Auto Hold sistemi devreye
girerse, yukardaki mesaj belirir. Auto Hold iﬂlemini kapat›n›z. Gaz pedal›na basarak Auto Hold iﬂlemini
iptal etti¤iniz zaman, daima arac›n›z›n etraf›n› kontrol ediniz.
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n Sa¤ taraf
- paralel mod

n Sol taraf
- paralel mod

D‹KKAT

OVF041109

OVF041110

4. Araman›n tamamlanmas›
Bir park boﬂlu¤u aramak için ileri do¤ru
sürerken, arama iﬂlemi tamamland›¤›nda, bip sesi ile birlikte yukar›daki mesaj
belirir. Arac› durdurunuz ve vites kolunu
R (Geri) konumuna getiriniz.

5. Direksiyon simidi kumandas›
• Vites kolu R (Geri) konumunda ise, yukar›daki mesaj belirir. Direksiyon simidi
otomatik olarak kumanda edilir.
• Direksiyon simidi otomatik olarak kumanda edilirken direksiyon simidini s›k›ca tutarsan›z, sistem iptal edilebilir.
• Arac›n h›z› 7 km/sa. üzerinde oldu¤unda, sistem iptal edilecektir.

D‹KKAT
• Arac› daima fren pedal›na bas›lm›ﬂ olarak yavaﬂça sürünüz.
• E¤er park etme boﬂlu¤u çok küçük ise, sistem direksiyon simidi
kumanda aﬂamas›nda iptal edilebilir. E¤er boﬂluk çok küçük ise,
arac›n›z› park etmeyiniz.
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UYARI
Direksiyon simidi otomatik olarak
kumanda edilirken direksiyon simidinin aras›na ellerinizi sokmay›n›z.

• Arac› daima fren pedal›na bas›lm›ﬂ olarak yavaﬂça sürünüz.
• Arac›n›zla hareket etmeden önce
mutlaka etraf›n›zdaki nesneleri
kontrol ediniz.
• Fren pedal›na bas›lm›ﬂ olmamas›na ra¤men araç hareket etmezse,
gaz pedal›na basmadan önce etraf›n›z› kontrol ediniz. 7 km/sa. h›z›n üzerine ç›kmamaya dikkat ediniz.

] NOT
• Verilen talimatlara uymaz iseniz, arac›n›z› park edemeyebilirsiniz.
• Ancak, Ak›ll› Park Asistan› Sistemi
uyar› sesi (nesneden uzakl›k 30 cm’den az: sürekli biip sesi) duyulursa,
etraf›n›z› kontrol ederek, arac› alg›lanan nesneden ters yöne do¤ru yavaﬂça
sürünüz.
• Ancak, Ak›ll› Park Asistan› Sistemi
uyar› sesi (nesneden uzakl›k 30 cm dahilinde: sürekli biip sesi) duyulursa,
nesne arac›n›za yak›n oldu¤undan,
arac›n›z› sürmeden önce daima etraf›n›z› kontrol ediniz.

Arac›n›z›n özellikleri

Park ederken sistemi iptal etmek için
Ak›ll› Park Asistan› Sistemi dü¤mesine
bas›n›z veya direksiyon simidini sola veya sa¤a çeviriniz.

n Düz ﬂanz›man

D‹KKAT
Fren pedal›n› b›rakmadan önce, daima etraf›n›z› kontrol ediniz.

UYARI
Park etme s›ras›nda di¤er araçlara
veya yayalara daima dikkat ediniz.
OVF041114
n Otomatik ﬂanz›man

OVF041111

Direksiyon simidi kumandas› s›ras›nda
vites durumu
Bir biip sesi ile birlikte yukar›daki mesaj
belirdi¤inde, vitese tak›n›z ve arac› fren
pedal›na bas›lm›ﬂ olarak sürünüz.
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OVF041112

6. Ak›ll› Park Asistan› Sisteminin
tamamlanmas›
Arac›n›z›n park etme iﬂlemini LCD ekran›ndaki talimatlara göre tamamlay›n›z.
Gerekirse, direksiyon simidini manuel
olarak kontrol edin ve arac›n›z›n park etmesini tamamlay›n›z.

] NOT
Arac›n›z› park ederken, fren pedal›na
sürücü taraf›ndan mutlaka bas›lmal›d›r.
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Sistem aﬂa¤›daki koﬂullarda iptal
edilebilir:
• Vitesle ilgili mesaj›n dikkate al›nmamas› veya arac›n yaklaﬂ›k 150 cm sürülmesi durumunda.
• Ön ve arka Park etme yard›m sistemi
uyar› sesi (nesneden uzakl›k 30 cm
dahilinde: sürekli biip sesi) ayn› anda
duyulur.
• Arac›n Ak›ll› park etme yard›m sistemi
taraf›ndan kontrol edilmesinden beri 6
dakika geçmiﬂtir.
• Park etme boﬂlu¤u aran›rken, vites kolu P (Park) veya R (Geri) konumuna
getirilmiﬂtir.

OVF041113

Ek talimatlar (mesajlar)
Ak›ll› park etme yard›m sistemi çal›ﬂ›rken, park etme talebi dikkate al›nmadan
bir mesaj belirebilir.
Mesajlar durumlara göre belirir. Arac›n›z›
Ak›ll› park etme yard›m sistemi ile park
ederken verilen talimatlar› takip ediniz.

Arac›n›z›n özellikleri

] NOT
• Aﬂa¤›daki ﬂartlarda, sistem iptal edilecektir. Arac›n›z› manuel olarak
park ediniz.
1. Park etme boﬂlu¤unun aranmas›
- ABS/ESP devreye girdi¤inde,
- Arac›n h›z› 40 km/saatin üzerinde oldu¤unda,
- Ak›ll› Park Etme Yard›m Sisteminin tuﬂuna bast›¤›n›zda (Ön
ve geri park etme yard›m sistemi
çal›ﬂ›r),
- Vites kolunu R konumuna getirdi¤inizde (Geri),
2. Direksiyon simidi kumandas›,
- ABS/ESP devreye girdi¤inde,
- Arac›n h›z› 7 km/saatin üzerinde
oldu¤unda,
- Ak›ll› Park Etme Yard›m Sisteminin tuﬂuna bast›¤›n›zda (Ön
ve geri park etme yard›m sistemi
çal›ﬂ›r),
- Park alan›na girmeden önce, vitesi D (Sürüﬂ) konumuna getirdi¤inizde,
- Direksiyon simidini s›k›ca tuttu¤unuz zaman.

OVF041115

Sistem ar›zas›
• Sistem devreye sokuldu¤unda, sistemle ilgili bir problem varsa, yukar›daki
mesaj belirir. Ayr›ca, tuﬂtaki gösterge
yanmaz ve 3 kere biip sesi duyulur.
• E¤er sadece Ak›ll› Park Etme Yard›m
Sistemi ile ilgili bir problem varsa, Park
Etme Yard›m Sistemi 2 saniye sonra
çal›ﬂ›r.
Bir problem dikkatinizi çekerse, arac›n›z› mümkün olan en k›sa sürede
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
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ARKA GÖRÜﬁ KAMERASI (VARSA)
Kontak anahtar› ON konumunda iken geri vites lambas› ON konumunda ve vites
kolu R (Geri) konumunda oldu¤unda, arka görüﬂ kameras› devreye girer.

OVF041101
n A Tipi

Arka görüﬂ ekran›

B Tipi
Arka görüﬂ kameras› devredeyken, kameran›n AÇMA/KAPAMA dü¤mesine bas›larak kamera kapat›labilir.
Kameray› tekrar açmak için, kontak anahtar› aç›k ve vites kolu R (Geri) konumunda iken AÇMA/KAPAMA dü¤mesine tekrar bas›n. Ayr›ca, kontak anahtar› kapat›l›p tekrar aç›ld›¤›nda, kamera otomatik
olarak devreye girer.

] NOT

OVF041102
n B Tipi

Arka görüﬂ ekran›

OVF041106
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Geri görüﬂ kameras› devrede oldu¤unda, "Warning ! Check surroundings for
safety" (Dikkat! Güvenlik için etraf›
kontrol ediniz) uyar›s› geri görüﬂ ekran›nda belirir.

UYARI
• Bu sistem sadece tamamlay›c› bir
iﬂlevdir. Geri gitmeden önce ve gidiﬂ s›ras›nda, arac›n etraf›ndaki
bölgeyi ve iç/d›ﬂ dikiz aynalar›n›
kontrol etmek daima sürücünün
görevidir, zira kameradan görünmeyen bir ölü bölge vard›r.
• Kamera lenslerini daima temiz tutunuz. E¤er lensler yabanc› maddeler ile kapan›rsa, kamera normal
olarak çal›ﬂmaz.

Arac›n›z›n özellikleri
DÖRTLÜ FLAﬁÖR S‹STEM‹

OVF061001

Dörtlü flaﬂör sistemini, arac›n›z› tehlikeli
bir yerde durdurmak gerekti¤inde kullanmal›s›n›z. Bu tür bir acil duruﬂ yapman›z
gerekti¤inde, mutlaka mümkün oldu¤u
kadar yolun sa¤›na yanaﬂ›n›z.
Dörtlü flaﬂör uyar› ›ﬂ›klar› dörtlü flaﬂör
dü¤mesine bas›ld›¤›nda yanar. Bu durumda bütün sinyal lambalar› yan›p sönmeye baﬂlar. Dörtlü flaﬂör sistemi, kontak anahtar› konta¤a tak›l› olmasa bile
çal›ﬂ›r.
Dörtlü flaﬂör sistemini kapatmak için,
dü¤meye ikinci defa bas›n›z.
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AYDINLATMA
Akü tasarruf fonksiyonu
• Bu özelli¤in amac›, akünün boﬂalmas›n› önlemektir. Sürücü kontak anahtar›n› ç›kard›¤› ve sürücü taraf›ndaki kap›y› açt›¤› zaman, sistem otomatik olarak
park lambalar›n› söndürür.
• Bu özellik sayesinde, sürücü gece vakti yolun kenar›na park etti¤i zaman,
park lambas› otomatik olarak söndürülebilecektir.
Gerekti¤inde, kontak anahtar› ç›kar›lm›ﬂken lambalar› yan›k tutmak için,
aﬂa¤›daki iﬂlemleri yap›n›z:
1) Sürücü taraf› kap›s›n› aç›n›z.
2) Direksiyon kolonu üzerindeki ayd›nlatma anahtar›n› kullanarak park
lambalar›n› kapat›p tekrar aç›n›z.
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Far ›ﬂ›¤› (Far) refakat fonksiyonu
(varsa)

Far ›ﬂ›¤› (Far) hoﬂgeldiniz
fonksiyonu (varsa)

Farlar (ve/veya arka lambalar) kontak
anahtar› ç›kart›ld›ktan veya ACC veya
LOCK konumuna getirildikten sonra,
yaklaﬂ›k 20 dakika aç›k kal›r. Ancak,
e¤er sürücü kap›s› aç›l›p kapat›l›rsa, farlar 30 saniye sonra kapan›r.
Farlar, uzaktan kumandadaki kilitleme
dü¤mesine veya ak›ll› anahtara iki kez
bas›larak veya ayd›nlatma anahtar› far
veya Otomatik ayd›nlatma konumundan
kapal›ya getirilerek kapat›labilir.

Far anahtar› ON veya AUTO konumunda
ve tüm kap›lar (ve bagaj kap›s›) kapal› ve
kilitli oldu¤unda, uzaktan kumandadaki
veya ak›ll› anahtardaki kap› kilidini açma
tuﬂuna basarsan›z, farlar yaklaﬂ›k 15 saniye için yanar.
Far anahtar› AUTO konumunda oldu¤unda, bu iﬂlev sadece gece çal›ﬂ›r.
Bu defa, kap› kilidini açma tuﬂuna tekrar
veya uzaktan kumandadaki veya ak›ll›
anahtardaki kap› kilitleme tuﬂuna basarsan›z, farlar derhal söner.

D‹KKAT
E¤er sürücü di¤er kap›lardan arac›
terk ederse (sürücü kap›s› hariç),
akü biriktirici fonksiyonu devreye
girmez ve far escort fonksiyonu
otomatik olarak kapanmaz. Bu nedenle, akünün boﬂalmas›na neden
olur. Bu durumda, araçtan ç›kmadan önce bu lambay› kapatmay›
unutmay›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Ak›ll› viraj ›ﬂ›¤›
Viraj al›rken, görüﬂünüz ve güvenli¤iniz
için, ak›ll› viraj ›ﬂ›¤› otomatik olarak yanar. Bu sistem aﬂa¤›daki durumlarda
otomatik olarak çal›ﬂ›r:
• Arac›n h›z› 10 km/saat de¤erinin alt›nda ve direksiyon simidi aç›s› yaklaﬂ›k
80 derece oldu¤unda.
• Arac›n h›z› 10 km/saat de¤erinin üstünde ve direksiyon simidi aç›s› yaklaﬂ›k
35 derece oldu¤unda.
• Araç sabit durma konumunda iken.
• Yukar›daki koﬂullardan birisi ile geri
do¤ru sürdü¤ünüzde, ›ﬂ›klar ters yönde
yanar.
• Ak›ll› viraj ›ﬂ›¤› sadece, far svici AUTO
konumunda oldu¤unda çal›ﬂ›r (AFLS
sistemi olan araçlar).

OVF041120

Ayd›nlatma kontrolü
Ayd›nlatma anahtar›n›n bir Far, bir de
Park lambalar› konumu vard›r.
Iﬂ›klar› çal›ﬂt›rmak için, kontrol kolunun
ucundaki topuzu aﬂa¤›daki konumlardan
birisine çeviriniz:
(1) OFF (KAPALI) konumu
(2) Otomatik ayd›nlatma konumu (varsa)
(3) Park lambas› konumu
(4) Far konumu

OVF041122

Park lambas› konumu (
)
Ayd›nlatma anahtar› park lambalar› konumundayken, arka lambalar, pozisyon
lambalar›, plaka ve gösterge paneli ayd›nlatmalar› AÇIK olur.
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D‹KKAT

OVF041121

OVF041123

Far konumu ( )
Ayd›nlatma anahtar› far konumundayken, farlar, arka lambalar, pozisyon lambalar›, plaka ve gösterge paneli ayd›nlatmalar› AÇIK olur.

Otomatik ›ﬂ›k/AFLS konumu
(varsa)
Ayd›nlatma anahtar› OTOMAT‹K ayd›nlatma konumundayken, arka lambalar ve
farlar arac›n d›ﬂ›ndaki ›ﬂ›k miktar›na göre
otomatik olarak AÇILIR veya KAPANIR.
E¤er arac›n›z uyarlamal› ön ayd›nlatma
sistemi (AFLS) ile donat›lm›ﬂ ise, far devrede iken de çal›ﬂ›r.

] NOT
Farlar› açmak için, kontak anahtar›
mutlaka “ON” konumunda olmal›d›r.
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• Otomatik ayd›nlatma sistemi
kontrolünün daha sa¤l›kl› çal›ﬂabilmesi için, gösterge panelinde
bulunan sensörün üzerine (1) herhangi bir ﬂey koymay›n›z.
• Sensörü cam temizleyicisi ile temizlemeyin, bu temizleyiciler sensörün çal›ﬂmas›n› engelleyebilecek bir film tabakas› b›rakabilir.
• Arac›n›z›n ön cam›nda renkli cam
ya da baﬂka tür film kaplamalar›
varsa, Auto ayd›nlatma sistemi
düzgün çal›ﬂmayabilir.

Arac›n›z›n özellikleri

Trafik de¤iﬂimi (Avrupa için)
(varsa)
Bu fonksiyonu trafik ak›ﬂ yönü farkl› olan
bir ülkeyi ziyaret etti¤iniz zaman kullan›n›z.
Aﬂa¤›daki yöntemi uygulay›n›z:
1. Motor çal›ﬂ›rken arac› durdurunuz.
2. Svici 15 saniye içinde park ›ﬂ›¤›
konumundan far konumuna
10 defa de¤iﬂtiriniz.
3. De¤iﬂimin baﬂar›l› bir ﬂekilde yap›ld›¤›n› bildiren 3 kere biip sesi duyulur.
4. De¤iﬂikli¤i iptal etmek için, tekrar yukar›daki yöntemi uygulay›n›z.

] NOT
• Trafik de¤iﬂtirme fonksiyonu devreye
girerse, 3 kere biip sesi duyulur.
• Trafik de¤iﬂtirme fonksiyonu devrede
iken motor durdurulur ve sonra tekrar çal›ﬂt›r›l›rsa, 3 kere biip sesi duyulur. Bunun nedeni fonksiyonun devreye girdi¤ini sürücüye bildirmek içindir.
• Trafik ak›ﬂ yönü farkl› olan bir ülkeyi
ziyaret etti¤inizde trafik de¤iﬂtirme
fonksiyonunu devreye al›rsan›z, karﬂ›dan gelen araç sürücülerinin göz kamaﬂmas› azalm›ﬂ olur.

] NOT
• Uzun huzmeli farlar aç›ld›¤›nda, uzun
huzme göstergesi yanar.
• Akünün boﬂalmas›n› önlemek için,
motor çal›ﬂm›yorken ›ﬂ›klar› uzun süre aç›k b›rakmay›n›z.

UYARI

OVF041128

Etrafta baﬂka araçlar oldu¤unda,
uzun huzmeyi kullanmay›n›z. Uzun
huzmenin kullan›lmas›, di¤er sürücülerin görüﬂünü engelleyebilir.

Uzun huzme iﬂlemi
1. Ayd›nlatma svicini far konumuna çeviriniz.
2. Kolu sizden uza¤a itiniz.
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E¤er göstergelerden birisi yan›p sönmeden devaml› yan›yorsa veya anormal ﬂekilde yan›p sönüyorsa, sinyal ampullerinden birisi yanm›ﬂ olabilir ve de¤iﬂtirilmesi
gerekir.

OVF041126

Selektör
Kolu kendinize do¤ru çekiniz. B›rak›ld›¤›nda normal konumuna döner. Bu selektör özelli¤ini kullanmak için farlar›n
aç›k olmas›na gerek yoktur.
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OVF041127

Dönüﬂ ve ﬂerit de¤iﬂtirme
sinyalleri
Sinyal lambalar›n›n çal›ﬂmas› için kontak
anahtar› aç›k olmal›d›r. Sinyal lambalar›n› çal›ﬂt›rmak için, kolu yukar› veya aﬂa¤› hareket ettiriniz (A). Gösterge panelindeki yeﬂil ok ﬂeklindeki göstergeler hangi
sinyalin çal›ﬂt›¤›n› gösterir.
Dönüﬂ tamamland›ktan sonra kendi kendine söner. E¤er gösterge dönüﬂten sonra da yan›p sönmeye devam ediyorsa,
kolu elle OFF konumuna getiriniz.
ﬁerit de¤iﬂtirme sinyali vermek için, sinyal kolunu hafifçe hareket ettiriniz ve o
konumda tutunuz (B). B›rak›ld›¤› zaman
kol OFF konumuna geri gelir.

Tek dokunuﬂla ﬂerit de¤iﬂtirme iﬂlevi
(varsa)
Tek dokunuﬂla ﬂerit de¤iﬂtirme iﬂlevini
etkinleﬂtirmek için, dönüﬂ sinyali kolunu
hafifçe hareket ettiriniz ve sonra b›rak›n›z. ﬁerit de¤iﬂtirme sinyalleri 3 kez yan›p söner.

] NOT
E¤er göstergelerden birisinin yan›p sönmesi anormal derecede h›zl› veya yavaﬂ
ise, ampul yanm›ﬂ veya devredeki elektrik ba¤lant›s› bozulmuﬂ olabilir.

Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

D‹KKAT
Sis lambalar› çal›ﬂ›rken arac›n
elektrik gücünü büyük miktarda tüketirler. Sis lambalar›n› sadece görüﬂ düﬂük oldu¤u zaman kullan›n›z.

OVF041124
n B Tipi

OVF041125

Arka sis lambas› (varsa)
Arka sis lambalar›n› açmak için, aﬂa¤›dakilerden birisini yap›n›z:
• Far svicini far konumuna getiriniz ve
sonra arka sis lambas› svicini aç›n›z.
• Ön sis farn› aç›n›z (varsa) ve sonra arka
sis lambas› svicini aç›n›z.
OVF041129

Ön sis far› (varsa)
Sis lambalar›, görüﬂ durumu sis, ya¤mur
veya kar, vs. nedeniyle kötü oldu¤unda,
görüﬂü iyileﬂtirmek için kullan›l›r.
Aﬂa¤›daki durumlarda sis lambalar› yanar:
1. Park ›ﬂ›¤› aç›l›nca.
2. Ön sis lambas› aç›l›nca.

Arka sis lambalar›n› kapatmak için, aﬂa¤›dakilerden birisini yap›n›z:
• Far dü¤mesini kapat›n›z.
• Arka sis lambas› dü¤mesini kapat›n›z.

] NOT
Arka sis lambas› anahtar›n› açmak için,
kontak anahtar› ON konumunda olmal›d›r.
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Gündüz farlar› (varsa)

n Soldan direksiyonlu tip

Dü¤menin konumu ne kadar yüksek olursa, far›n seviyesi o kadar alçal›r. Far huzmesini daima do¤ru yükseklik seviyesinde tutunuz. Aksi taktirde farlar›n›z karﬂ›n›zdaki araç sürücülerinin gözlerini kamaﬂt›rabilir.
Aﬂa¤›da, do¤ru far yükseklik dü¤mesi
konumlar› verilmektedir. Aﬂa¤›da verilenlerden farkl› yükleme durumlar›nda, dü¤menin konumunu listede belirtilen koﬂullara en yak›n olacak biçimde belirleyiniz.

Gündüz Farlar› (DRL) gün ›ﬂ›¤›nda di¤erlerinin arac›n›z›n önünü görmesini kolaylaﬂt›r›r. Bu sistem birçok de¤iﬂik sürüﬂ
ﬂartlar›nda yararl› olabilir, özellikle gün
bat›m›nda ve ﬂafakta yararl›d›r.
DRL sistemi aﬂa¤›daki durumda tahsis
edilmiﬂ lambay› söndürür:
1. Park lambalar› veya far ›ﬂ›¤› (k›sa
huzme) AÇIK konumunda.
2. Motor OFF konumunda.
OVF041130

Far Yükseklik Ayar Sistemi
(varsa)
Manuel tip
Far seviyesini yolcu say›s› ve bagajdaki
yük a¤›rl›¤›na göre ayarlamak için, far
yükseklik ayar› dü¤mesini çeviriniz.
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Yükleme durumu
Dü¤me konumu
Sadece sürücü
0
Sürücü + ön yolcu
0
Tüm yolcular
1
(sürücü dahil)
Tüm yolcular (sürücü
2
dahil) + Azami izin verilen
yük
Sürücü + Azami ‹zin
3
Verilen Yük

Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

Otomatik tip
Far huzme seviyesi yolcu say›s› ve bagajdaki yük a¤›rl›¤›na göre otomatik olarak
ayarlanacakt›r.
Bu sistem, çeﬂitli ﬂartlar alt›nda uygun far
huzmesi sa¤lar.

n B Tipi

UYARI
Arac›n›z yolcular›n konumuna göre
geriye do¤ru e¤imli olmas›na ra¤men veya uzun far huzmesi yüksek
veya alçak konumu ayd›nlatmas›na
ra¤men, bu sistem uygun ﬂekilde
çal›ﬂm›yorsa, HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
Kablo tesisat›n› kendiniz kontrol etmeye veya de¤iﬂtirmeye kalk›ﬂmay›n›z.

OVF041123

AFLS (Uyarlamal› Ön Ayd›nlatma
Sistemi) (varsa)
Direksiyon aç›s›n› ve araç h›z›n› kullanan
Uyarlamal› Ön Ayd›nlatma Sistemi, farlar› çevirerek ve hizalayarak görüﬂ alan›n›z› geniﬂ tutabilir.
Motor çal›ﬂ›rken svici otomatik konuma
geçirin. Uyarlamal› ön ayd›nlatma sistemi, farlar devrede oldu¤unda çal›ﬂ›r.
AFLS’yi kapatmak için, svici di¤er konumlara getiriniz. AFLS sistemini kapatt›¤›n›zda, art›k farlar çevrilmez, ancak farlar›n hizalanma iﬂlemi sürekli olarak devam eder.

OVF041132

AFLS ar›za göstergesi yanarsa, AFLS
düzgün çal›ﬂm›yordur. En yak›n emniyetli yere yanaﬂ›n ve motoru tekrar çal›ﬂt›r›n. Gösterge sürekli yan›k kal›rsa, sistemi kontrol ettirmek için HYUNDAI yetkili
servisine arac›n›z› götürmelisiniz.
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S‹LECEKLER VE YIKAYICILAR
Ön cam silece¤i/y›kay›c›s›
n A Tipi

Arka cam silece¤i/y›kay›c›s›
n A Tipi

A : Silecek h›z› kumandas› (ön)
·
/ MIST – Tek silme
· O / OFF – Kapal›
· --- / INT – Fas›lal› silme
AUTO* – Otomatik kontrollü silme
· 1 / LO– Düﬂük silecek h›z›
· 2 / HI – Yüksek silecek h›z›
B : Fas›la kontrollü silme süresi ayar›
C : K›sa silmelerle y›kama (ön)

n B Tipi

n B Tipi

D : Arka silecek/y›kay›c› kumandas›
·
/ ON – Sürekli silme
· --- / INT – Fas›lal› silme (varsa)
· O / OFF – Kapal›
E : K›sa silmelerle y›kama (arka)
* : varsa

OXM049230L/OXM049231L/OAM049048L/OAM049048N
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Ön cam silecekleri
Kontak ON durumundayken, aﬂa¤›daki
ﬂekilde çal›ﬂ›r:
/ MIST : Tek bir tur silme için, kolu bu
(
/ MIST) konumuna getiriniz ve b›rak›n›z. Kol bu konumda tutulursa, silecekler
devaml› çal›ﬂ›r.
O / OFF : Silecek çal›ﬂm›yor.
--- / INT : Silecekler ayn› silme aral›klar›nda fas›lal› olarak çal›ﬂ›r. Bu
modu hafif ya¤murda veya bu¤uda kullan›n›z. H›z ayar›n› de¤iﬂtirmek için, h›z kontrol dü¤mesini çeviriniz.
1 / LO : Normal silecek h›z›.
2 / HI : H›zl› silecek h›z›.

] NOT
Ön camda yo¤un kar veya buz birikmesi varsa, sileceklerin düzgün çal›ﬂmas›n›
sa¤lamak için çal›ﬂt›rmadan önce cama
yaklaﬂ›k 10 dakika veya kar ve/veya buz
eriyene kadar buz çözme uygulay›n›z.

n A Tipi

H›z ayar›n› de¤iﬂtirmek için, h›z kontrol
dü¤mesini (1) çeviriniz.
Kontak anahtar› ON konumunda iken silecek anahtar› AUTO moduna getirilirse,
sistemin kendisini kontrol etmesi için silecekler bir kere çal›ﬂ›r. Silecek kullan›lmad›¤› zaman silece¤i OFF konumuna getiriniz.
Ya¤mur sensörü
OEL049900

n B Tipi

Ya¤mur sensörü
OXM049123

D‹KKAT
Kontak aç›k oldu¤unda ve ön cam
silecek dü¤mesi AUTO moduna getirildi¤inde herhangi bir ﬂekilde vücudunuzun veya elinizin yaralanmamas› için lütfen aﬂa¤›daki durumlara dikkat ediniz:
• Ya¤mur sensörüne bakan ön cam›n üst k›sm›na dokunmay›n›z.
• Ön cam›n üst ucunu ›slak veya
nemli bezle silmeyiniz.
• Ön cam üzerine bas›nç uygulamay›n›z.

Otomatik kontrol (varsa)
Ön cam›n üst ucunda bulunan ya¤mur
sensörü düﬂen ya¤mur miktar›n› alg›lar
ve silme turunu uygun aral›¤a ayarlar.
Ya¤mur h›zland›kça, silecekler de daha
h›zl› çal›ﬂ›r. Ya¤mur durunca, silecekler
de durur.
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D‹KKAT
Arac› y›karken, sileceklerin otomatik çal›ﬂmas›n› önlemek için silecek
anahtar›n› OFF (KAPALI) konumuna
getiriniz.
E¤er araç y›kan›rken dü¤me AUTO
konumunda b›rak›l›rsa, silecek çal›ﬂabilir ve hasar görebilir.
Ön cam›n yolcu taraf›n›n üst ucunda bulunan sensör muhafazas›n› ç›kartmay›n›z. Sistem parçalar›nda
garanti kapsam›nda olmayan hasar
oluﬂabilir.
K›ﬂ›n arac› çal›ﬂt›r›rken, silecek
anahtar›n› OFF (KAPALI) konumuna
getiriniz. Aksi halde, silecekler çal›ﬂabilir ve buz silecek lastiklerine
hasar verebilir. Silecekleri çal›ﬂt›rmadan önce tüm kar ve buzu temizleyiniz ve ön cam›n buzunu çözünüz.
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n A Tipi

D‹KKAT
Y›kama pompas›n›n zarar görmesini önlemek için, y›kama s›v›s› deposu boﬂken silecekleri çal›ﬂt›rmay›n›z.
OXM049048E

n B Tipi

UYARI

OXM049102N

Dondurucu so¤uklarda, önce buz
çözücülerle cam› ›s›tmadan y›kama
iﬂlevini kullanmay›n›z; cama de¤en
y›kama s›v›s› donarak görüﬂünüzü
engelleyebilir.

Ön cam y›kay›c›lar›
Ön cama, cam y›kama s›v›s› püskürtmek
ve silecekleri 1-3 tur çal›ﬂt›rmak için, kolu OFF konumundayken hafifçe kendinize do¤ru çekiniz.
Bu iﬂlevi, ön cam kirli oldu¤unda kullan›n›z.
Püskürtme ve sileceklerin çal›ﬂmas›, kolu b›rakana kadar devam eder.
Y›kama iﬂlevi çal›ﬂm›yorsa, y›kama s›v›s›n›n seviyesini kontrol ediniz. S›v› seviyesi yeterli de¤ilse, aﬂ›nd›r›c› olmayan
uygun bir cam y›kama s›v›s› eklemeniz
gerekir.
Depo dolum a¤z›, motor bölmesinin
önünde, yolcu taraf›ndad›r.

D‹KKAT
• Sileceklere ve ön cama zarar vermemek için, cam kuruyken silecekleri çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Silecek lastiklerine zarar vermemek için, benzin, kerosen, boya
tineri veya di¤er benzer çözeltileri silecekler üzerinde veya yak›n›nda kullanmay›n›z.
• Silecek kollar›na ve di¤er parçalara zarar vermemek için, silecekleri elle hareket ettirmeye kalk›ﬂmay›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Far Y›kay›c› (varsa)
Arac›n›zda far y›kay›c› varsa, cam y›kay›c›y› çal›ﬂt›rd›¤›n›z anda onlarda çal›ﬂ›r.
Y›kay›c›, far anahtar› birinci veya ikinci
konumda ve kontak anahtar› veya motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi “ON-aç›k”
konumda oldu¤unda çal›ﬂ›r.
Y›kama suyu farlara püskürtülecektir.

n A Tipi

n A Tipi

OXM049103E
n B Tipi

OXM049125L
n B Tipi

] NOT
Y›kama suyunun far camlar›na düzgün
ﬂekilde püskürtüldü¤ünden emin olmak
için, far y›kay›c›lar›n› düzenli biçimde
kontrol ediniz.

OAM049103N

Arka cam silece¤i ve y›kay›c›
anahtar›
Arka cam silecek ve y›kama anahtar›, silecek ve y›kama kumanda kolunun ucunda bulunur. Arka cam silece¤ini ve y›kay›c›s›n› çal›ﬂt›rmak için, dü¤meyi istenilen konuma çeviriniz.
/ ON - Normal silecek çal›ﬂmas›
--- / INT - Fas›lal› silme iﬂlemi
(varsa)
O / OFF - Silecek çal›ﬂm›yor

OXM049125

Arka cam y›kama s›v›s› püskürtmek ve
arka silecekleri 1-3 tur çal›ﬂt›rmak için,
kolu kendinizden ileriye do¤ru itiniz. Püskürtme ve sileceklerin çal›ﬂmas›, kolu
b›rakana kadar devam eder (varsa).

4 107

Arac›n›z›n özellikleri
‹Ç AYDINLATMA
- Kontak anahtar› ACC veya LOCK/
OFF konumundayken bir kap› aç›l›rsa,
okuma lambas› ve kabin lambas›
yaklaﬂ›k 20 saniye aç›k kal›r.
- Kontak anahtar› ON konumundayken
bir kap› aç›l›rsa, okuma lambas› ve
kabin lambas› devaml› aç›k kal›r.
- Kontak anahtar› ON konumunda veya tüm kap›lar kilitli ise, okuma lambas› ve kabin lambas› derhal söner.
•
: Bir kap› aç›lsa bile, ›ﬂ›klar söner.

D‹KKAT
Motor çal›ﬂmad›¤› zaman, iç ayd›nlatmalar› uzun süre kullanmay›n›z.
Bu, akünün boﬂalmas›na sebep olabilir.

UYARI
Karanl›kta sürüﬂ halinde iken, iç
lambalar› kullanmay›n›z. Görüﬂün
iç lambalar taraf›ndan engellenmesi
nedeniyle kazalar meydana gelebilir.

‹ç lamba OTOMAT‹K kapama
• Tüm giriﬂler kapal› iken, arac› uzaktan
kumanda veya ak›ll› anahtar ile kilitlerseniz, tüm iç lambalar beﬂ saniye içinde kapan›r.
• Motoru durdurduktan sonra araç içinde
herhangi bir ﬂeyi çal›ﬂt›rmazsan›z,
lambalar 20 dakika sonra kapan›r.
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OVF041133

Okuma lambas›
Okuma lambas›n› açmak veya kapamak
için lense (1) bas›n›z.
•
: Okuma lambas› ve kabin lambas› devaml› olarak aç›k kal›r.
•
:
- Bir kap› aç›ld›¤›nda okuma lambas› ve
kabin lambas› yanar. Motor çal›ﬂt›ktan
yaklaﬂ›k 30 saniye sonra lambalar söner.
- Kap›lar›n kilitleri uzaktan kumandayla
veya ak›ll› anahtar ile aç›ld›¤›nda, kap›lar aç›k olmad›¤› sürece, okuma
lambas› ve kabin lambas› yaklaﬂ›k 30
saniye için yanar.

] NOT
Lamba lense (1) basarak aç›ld›¤›nda,
anahtar (2) OFF (Kapal›) konumunda
olsa bile sönmez.

Arac›n›z›n özellikleri

n A Tipi

OVF041134
n B Tipi

OHG040128

OVF041135

Makyaj aynas› lambalar›

Bagaj bölmesi lambas›

Makyaj aynas› kapa¤›n›n aç›lmas›yla ayna lambas› otomatik olarak yanar.

Bagaj bölmesi lambas›, bagaj kap›s› aç›ld›¤›nda yanar.

OHG040124

Kabin lambas›
Iﬂ›¤› aç›p kapatmak için dü¤meye bas›n›z.
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HOﬁGELD‹N S‹STEM‹ (VARSA)

OVF041136

Torpido gözü lambas›
Torpido gözü lambas›, torpido gözü aç›ld›¤›nda yanar.
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Refakat hoﬂgeldin (varsa)

‹ç ayd›nlatma

Farlar (ayd›nlatma svici far veya AUTO
konumunda) aç›k ve tüm kap›lar (ve bagaj kap›s›) kilitli ve kapal› oldu¤unda,
aﬂa¤›dakilerden birisi yap›l›rsa, farlar, konum ›ﬂ›¤› ve arka lamba 15 saniye için
yanar.
• Ak›ll› anahtar sistemsiz
- Uzaktan kumandadaki kap› kilit açma
tuﬂuna bas›ld›¤› zaman.
• Ak›ll› anahtar sistemli
- Ak›ll› anahtar üzerindeki kap› kilidini
açma tuﬂuna bas›ld›¤› zaman.

‹ç ayd›nlatma svici DOOR (kap›) konumunda ve tüm kap›lar (ve bagaj kap›s›)
kilitli ve kapal› oldu¤unda, aﬂa¤›dakilerden birisi yap›l›rsa, kabin lambas› ve
ayak lambas› (varsa) 30 saniye için yanar.
• Ak›ll› anahtar sistemsiz
- Uzaktan kumandadaki kap› kilit açma
tuﬂuna bas›ld›¤› zaman.
• Ak›ll› anahtar sistemli
- Ak›ll› anahtar üzerindeki kap› kilidini
açma tuﬂuna bas›ld›¤› zaman.
- D›ﬂ kap› kolundaki tuﬂa bas›ld›¤› zaman.

Bu defa, kap› kilitleme tuﬂuna (uzaktan
kumandadaki veya ak›ll› anahtardaki) basarsan›z, farlar derhal söner.

Bu defa, kap› kilitleme tuﬂuna basarsan›z, lambalar derhal söner.

Arac›n›z›n özellikleri
BUZ ÇÖZÜCÜ
] NOT

D‹KKAT

• Arka cam üzerinde yo¤un kar birikmesi varsa, buz çözücüyü çal›ﬂt›rmadan önce kar› temizleyiniz.
• Arka cam buz çözücüsü, yaklaﬂ›k 20
dakika sonra veya kontak kapat›l›nca,
otomatik olarak kapan›r.

Arka cam›n iç yüzeyine yap›ﬂt›r›lm›ﬂ olan iletkenlere zarar vermemek için, cam› temizlerken asla keskin aletler veya aﬂ›nd›r›c› içeren
cam temizleyiciler kullanmay›n›z.

] NOT
Ön camdaki bu¤uyu gidermek veya buzu çözmek istiyorsan›z, bu bölümdeki
“Ön Cam Buz Çözme ve Bu¤u Giderme” k›sm›na bak›n›z.

OVF041140

Arka cam buz çözücü
Buz çözücü, motor çal›ﬂ›rken cam›
›s›tarak, arka cam›n iç ve d›ﬂ taraf›ndaki
buzlanmay› veya bu¤uyu giderir.
• Arka cam buz çözücüsünü çal›ﬂt›rmak
için, kumanda panelinin orta yüzünde
bulunan arka cam buz çözücü dü¤mesine bas›n›z. Buz çözücü ON (AÇIK)
konumundayken arka cam buz çözücü
dü¤mesinin üzerindeki ›ﬂ›k yanar.
• Buz çözücüyü kapatmak için, arka cam
buz çözücü dü¤mesine tekrar bas›n›z.

D›ﬂ ayna buz çözücüsü
(varsa)
D›ﬂ ayna buz çözücü sistemi, arka cam
buz çözücüyü çal›ﬂt›rd›¤›n›z anda çal›ﬂ›r.
Ön silecek buz çözücü (varsa)
Ön silecek buz çözücüsü, arka cam buz
çözücüsünü çal›ﬂt›rd›¤›n›z anda çal›ﬂ›r.
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Arac›n›z›n özellikleri
MANUEL ‹KL‹M KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)

1. Fan devir kontrolü dü¤mesi
2. Klima açma tuﬂu
3. OFF (KAPALI) tuﬂu
4. Mod seçme dü¤mesi
5. MAX A/C seçme dü¤mesi
6. Hava giriﬂ kontrol tuﬂu
7. S›cakl›k kontrol dü¤mesi

OVF041142
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Is›tma ve klima
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Is›tma ve so¤utman›n etkinli¤ini iyileﬂtirmek için:
- Is›tma:
- So¤utma:
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
5. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
6. E¤er klima istenirse, klima sistemini
aç›k konumuna getiriniz.

OVF041146/OVF041144

Mod seçimi
Mod seçim dü¤mesi, araç içindeki havan›n ak›ﬂ yönünü kontrol eder.
‹stenen modu seçmek için dü¤meyi çeviriniz.
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Yüz Seviyesi (B, D, F)

Yer/Defrost Seviyesi
(A, C, D, E, F)

Hava ak›ﬂ› vücudun üst bölümüne ve yüze do¤ru yönlendirilir. Ayr›ca, her hava
ç›k›ﬂ›, kendisinden ç›kan havay› yönlendirmek için kontrol edilebilir.

Havan›n büyük miktar› yere ve ön cama,
küçük bir miktar› da yan cam bu¤u gidericilerine yönlendirilir.

‹ki Seviyeli (B, D, C, E, F)

Buz Çözme Seviyesi (A, D)

Hava ak›ﬂ› yüz ve yer seviyesi ç›k›ﬂlar›na
do¤ru yönlenecektir.

Havan›n büyük k›sm› ön cama, küçük bir
k›sm› da yan cam bu¤u gidericilerine
yönlendirilir.

Yer Seviyesi (A, C, E, D)
Havan›n büyük miktar› yere, küçük bir
miktar› da ön cam ve yan cam bu¤u gidericilerine yönlendirilir.
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OVF041145

MAX KL‹MA-Seviyesi
MAX KL‹MA konumu, arac›n içini daha
h›zl› so¤utmak için kullan›l›r.
Bu modda, klima ve hava sirkülasyon konumu otomatik olarak seçilir.

Arac›n›z›n özellikleri

n Ön

OVF041147
n Arka

OVF041174

OVF041143

OVF041148

S›cakl›k kontrolü
S›cakl›k kontrol dü¤mesi, araç içindeki
hava ak›m› s›cakl›¤›n›n kontrol edilmesini sa¤lar.
S›cakl›¤› de¤iﬂtirmek için:
• S›cakl›¤› art›rmak için s (k›rm›z›)dü¤mesine bas›n›z.
• S›cakl›¤› azaltmak için t (mavi) dü¤mesine bas›n›z.

Hava giriﬂ kontrolü
Hava giriﬂ kontrolü, d›ﬂ (temiz) havay›
veya iç hava sirkülasyonunu seçmek için
kullan›l›r.
Hava giriﬂ kontrol konumunu de¤iﬂtirmek
için, kontrol dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge paneli hava kanallar›
Hava ç›k›ﬂ kanallar›, döner çarklar kullan›larak ayr› ayr› aç›l›p kapat›labilir.
Ayr›ca, hava kontrol kolunu gösterilen
ﬂekilde kullanarak, bu kanallardan ç›kan
havan›n yönünü de ayarlayabilirsiniz.
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Arac›n›z›n özellikleri

‹ç hava sirkülasyon konumu
‹ç hava sirkülasyon konumu seçildi¤inde, yolcu bölmesi içinde bulunan hava ›s›tma sistemi kanal›yla emilir ve
seçilen iﬂleve ba¤l› olarak ›s›t›l›r veya so¤utulur.
D›ﬂ (temiz) hava konumu
D›ﬂ (temiz) hava konumu seçildi¤inde, araç
içine d›ﬂar›dan hava
al›n›r ve seçilen iﬂleve
ba¤l› olarak ›s›t›l›r veya
so¤utulur.
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] NOT
Is›t›c›n›n iç hava sirkülasyonu konumunda (klima çal›ﬂt›r›lmadan) uzun süre çal›ﬂt›r›lmas›, ön ve yan camlar›n bu¤ulanmas›na ve yolcu kabinindeki havan›n a¤›rlaﬂmas›na neden olabilir.
Ayr›ca, kliman›n iç hava sirkülasyonu
moduna getirilmiﬂ olarak uzun süreli
çal›ﬂt›r›lmas›, yolcu bölmesindeki havan›n aﬂ›r› derecede kurumas›na yol açabilir.

UYARI
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda
iklim kontrol sisteminin devaml›
kullan›m›, araç içinde nemin artmas›na ve ön cam›n bu¤ulanarak
görüﬂün düﬂmesine neden olabilir.
• Klima veya ›s›tma sistemi çal›ﬂ›rken araç içinde uyumay›n›z. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya vücut ›s›s›nda düﬂme nedeniyle ciddi zarar veya ölümle sonuçlanabilir.
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda
iklim kontrol sisteminin devaml›
kullan›m›, rehavet ve uyku hali
yaparak arac›n kontrolünü kaybetmeye neden olabilir. Sürüﬂ esnas›nda, hava giriﬂ kontrolünü
mümkün oldu¤u kadar d›ﬂ (temiz)
hava konumunda tutunuz.

Arac›n›z›n özellikleri

OVF041149

OVF041187

OVF041164

Fan h›z› kontrolü
Fan›n çal›ﬂmas› için kontak anahtar›
mutlaka ON konumunda olmal›d›r.
Fan h›z› kontrol dü¤mesi, araçtaki hava
ak›m›n›n fan h›z›n›n kontrol edilmesini
sa¤lar.

Klima (varsa)
Klima sistemini açmak için A/C tuﬂuna
bas›n›z (gösterge ›ﬂ›¤› yanar). Klima sistemini kapatmak için tuﬂa tekrar bas›n›z.

OFF modu
Hava klima kontrol sistemini kapatmak
için OFF tuﬂuna bas›n›z. Ancak, kontak
anahtar› ON konumunda oldu¤u sürece,
mod ve hava giriﬂi tuﬂlar›n› hâlâ kullanabilirsiniz.

Fan h›z›n› de¤iﬂtirmek için:
• Fan h›z›n› art›rmak için
bas›n›z.
• Fan h›z›n› azaltmak için
bas›n›z.

dü¤mesine
dü¤mesine

Fan h›z›n› kapatmak için, OFF tuﬂuna
bas›n›z.
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Sistemin çal›ﬂmas›
Havaland›rma
1. Modu
konumuna getiriniz.
2. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
Is›tma
1. Modu
konumuna getiriniz.
2. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
5. E¤er nem al›narak ›s›tma istenirse, klima sistemini aç›k konumuna getiriniz.
• Ön cam bu¤ulan›rsa, modu
veya
konumuna getiriniz.

4 118

Çal›ﬂt›rma ‹puçlar›
• Toz ve istenmeyen kokular›n havaland›rma sisteminden araç içine girmesini
önlemek için, hava giriﬂ kontrolünü iç
hava sirkülasyonu konumuna getiriniz.
Rahats›z edici durum geçti¤inde, araç
içine temiz hava giriﬂini sa¤lamak için,
hava giriﬂ kontrolünün temiz hava konumuna getirilmesi gerekti¤ini unutmay›n›z. Bu sürücünün dikkatini toparlayabilmesi ve rahat olmas›n› sa¤lar.
• Is›tma/so¤utma sistemine hava, ön cam›n hemen önünde bulunan ›zgaralardan çekilir. Bunlar›n yaprak, kar, buz
veya baﬂka bir engelle t›kanmamas›na
dikkat ediniz.
• Ön camdaki iç bu¤ulanmay› önlemek
için, hava giriﬂ kontrolünü temiz hava
konumuna ve fan h›z›n› istenen konuma getiriniz, klima sistemini aç›n›z ve
s›cakl›k kontrol dü¤mesini istenen s›cakl›¤a ayarlay›n›z.

Klima (varsa)
Tüm HYUNDAI Klima Sistemleri, ozon
tabakas›na zarar vermeyen çevre dostudur.
R-134a so¤utucusu ozon tabakas›na zarar vermez.
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z. Klima tuﬂuna bas›n›z.
2. Modu
konumuna getiriniz.
3. Hava giriﬂ kontrolünü d›ﬂ hava veya iç
hava sirkülasyonu konumuna getiriniz.
4. Azami rahatl›k için fan h›z›n› ve s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
• Azami so¤utma istendi¤inde, s›cakl›k
kontrolünü en düﬂük s›cakl›¤a getiriniz, MAX A/C konumu seçme dü¤mesine bas›n›z, sonra fan h›z› kontrolünü en yükse¤e ayarlay›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

] NOT
• Klima sistemini kullan›rken, yüksek
d›ﬂ s›cakl›klarda yokuﬂ ç›kt›¤›n›zda
veya yo¤un trafikte hararet göstergesini devaml› izleyiniz. Klima sistemi
motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na neden olabilir. E¤er hararet göstergesi motorun
aﬂ›r› ›s›nd›¤›n› gösteriyorsa, üfleyici
fan› kullanmaya devam ediniz, fakat
klimay› kapat›n›z.
• Nemli havalarda cam› açmak, kliman›n araç içinde su damlac›klar› üretmesine neden olabilir. Fazla miktarda
su damlac›klar› elektrikli ekipmana
hasar verebilece¤i için, klima sadece
camlar kapal›yken çal›ﬂt›r›lmal›d›r.

Klima sistemi çal›ﬂt›rma ipuçlar›
• E¤er araç s›cak havada do¤rudan güneﬂ alt›nda park edilmiﬂse, araç içindeki s›cak havan›n d›ﬂar› ç›kmas› için k›sa süreli¤ine camlar› aç›n›z.
• Ya¤murlu veya nemli günlerde camlar›n içindeki nemi azaltmak için, klimay›
çal›ﬂt›rarak araç içindeki nemi düﬂürünüz.
• Klima çal›ﬂ›rken, klima kompresörü devir yapt›kça bazen motor devrinde hafif
bir de¤iﬂme fark edebilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma özelli¤idir.
• Sistemden azami performans› elde
edebilmek için, klima sistemini her ay
birkaç dakikal›¤›na da olsa çal›ﬂt›r›n›z.

• Klima sistemini kullan›rken, arac›n yolcu taraf›ndan yere berrak su damlad›¤›n› (hatta gölcük oluﬂturdu¤unu) görebilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma
özelli¤idir.
• Klima sistemini iç hava sirkülasyonu
konumunda kullanmak azami so¤utma
sa¤lar, ancak, bu konumda sürekli çal›ﬂt›rma arac›n içindeki havan›n a¤›rlaﬂmas›na neden olabilir.
• So¤utma iﬂlemi s›ras›nda, nemli hava
giriﬂi ve h›zl› so¤utma nedeniyle, bazen bu¤ulu hava ak›ﬂ›yla karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma
özelli¤idir.
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] NOT

D›ﬂ hava
‹ç hava
sirkülasyonu

Fan
‹klim kontrolü
hava filtresi

Evaporatör Is›t›c› pete¤i
pete¤i
1LDA5047

‹klim kontrolü hava filtresi
(varsa)
Torpido gözünün arkas›nda bulunan iklim kontrolü hava filtresi, ›s›tma ve klima
sistemi arac›l›¤› ile araca giren toz veya
di¤er kirletici maddeleri filtre eder. E¤er
toz veya di¤er kirletici maddeler zaman
içinde filtrede birikme yaparsa, hava kanallar›ndan gelen hava azalabilir, böylece, d›ﬂ (temiz) hava konumu seçilmiﬂ olsa bile, ön cam›n iç taraf›nda nemlenmeye neden olabilir. Bu durumda, iklim
kontrolü hava filtresini HYUNDAI yetkili
servisinde de¤iﬂtirtiniz.
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• Filtreyi, Bak›m Program›na göre de¤iﬂtiriniz.
E¤er arac›n›z tozlu, bozuk yol gibi
a¤›r ﬂartlarda kullan›l›yor ise, iklim
kontrol filtresinin daha s›k aral›klarla
kontrol edilmesi ve de¤iﬂtirilmesi gerekir.
• Hava ak›ﬂ› azald›¤›nda, sistem
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
edilmelidir.

Klima so¤utucu s›v›s› ve
kompresör ya¤› miktar›n›n
kontrolü
So¤utucu miktar› düﬂükse, kliman›n performans› azal›r. Aﬂ›r› doldurmak da klima
sistemi üzerinde olumsuz etki yapar.
Bu nedenle, çal›ﬂmas›nda bir anormallik
varsa, sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

] NOT
Klima sistemi servisinde, do¤ru cins ve
miktarda ya¤ ve so¤utucu kullan›lmas›
çok önemlidir. Aksi halde, kompresör
hasar görebilir ve sistemde anormal çal›ﬂma meydana gelebilir.

UYARI
Klima sistemi servisi, HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r. Düzgün yap›lmayan servis, servisi gerçekleﬂtiren kiﬂinin ciddi ﬂekilde yaralanmas›na neden olabilir.

Arac›n›z›n özellikleri
OTOMAT‹K ‹KL‹M KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)
n A Tipi (Audio sistem ile donat›lm›ﬂ araçlar)

n B Tipi (AVN sistem ile donat›lm›ﬂ araçlar)

1. Sürücü s›cakl›k kontrol dü¤mesi
2. Ön cam buz çözücü tuﬂu
3. Klima açma tuﬂu
4. Mod seçim tuﬂu
5. Fan h›z› kontrol dü¤mesi
6. AUTO (otomatik kontrol) tuﬂu
7. OFF (KAPALI) tuﬂu
8. ‹kili s›cakl›k kontrolü seçme tuﬂu
9. Hava giriﬂ kontrol tuﬂu
10. Klima kontrol bilgi ekran› seçme tuﬂu
11. Yolcu s›cakl›k kontrol tuﬂu
12. Klima kontrol ekran›

OVF041150/OVF041151
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OVF041152

Otomatik ›s›tma ve klima
Otomatik iklim kontrol sistemi sadece istenilen s›cakl›k seçilerek kolayca kontrol
edilir.
FATC (Tam Otomatik S›cakl›k Kontrol)
sistemi, aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi, ›s›tma ve
so¤utma sistemini otomatik olarak kontrol eder:
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1. AUTO dü¤mesine bas›n›z. S›cakl›k
ayarlanarak modlar, fan h›zlar›, hava
giriﬂ ve klima otomatik olarak kontrol
edilir.
2. S›cakl›¤› istenilen s›cakl›¤a ayarlay›n›z.
3. Otomatik çal›ﬂmay› kapatmak için,
aﬂa¤›daki herhangi bir tuﬂu seçiniz:
• Mod seçim tuﬂu
• Ön cam buz çözücü tuﬂu
• Fan h›z› kontrol dü¤mesi
Seçilen iﬂlev manuel olarak kontrol
edilirken, di¤er iﬂlevler otomatik olarak
kontrol edilir.
Rahatl›¤›n›z ve klima kontrolünün etkinli¤ini iyileﬂtirmek için, AUTO tuﬂunu kullan›n›z ve s›cakl›¤› 22°C’ye ayarlay›n›z (Avrupa hariç).

OVF041153

] NOT
Is›tma ve so¤utma sisteminin kontrolünü daha iyi yapabilmek için gösterge panelinde bulunan sensör üzerine kesinlikle bir ﬂey koymay›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

Manuel ›s›tma ve klima
Is›tma ve so¤utma sistemi, AUTO tuﬂunun d›ﬂ›ndaki tuﬂu (tuﬂlar›) döndürerek
veya bunlara basarak manuel olarak da
kontrol edilebilir. Bu durumda sistem, seçilen dü¤melerin komutlar›na göre s›rayla çal›ﬂ›r.
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Is›tma ve so¤utman›n etkinli¤ini iyileﬂtirmek için:
- Is›tma:
- So¤utma:
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
5. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
6. E¤er klima istenirse, klima sistemini
aç›k konumuna getiriniz.
Tam otomatik çal›ﬂmaya geçmek için
AUTO tuﬂuna bas›n›z.
OVF041146/OVF041154

Mod seçimi
Mod seçim tuﬂu, araç içindeki havan›n ak›ﬂ yönünü kontrol eder.
Tuﬂa bir kez basarsan›z, ilgili anahtar aç›l›r ve tuﬂa tekrar bast›¤›n›zda kapan›r.
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n Ön

Yüz Seviyesi (B, D, F)
Hava ak›ﬂ› vücudun üst bölümüne ve yüze do¤ru yönlendirilir. Ayr›ca, her hava
ç›k›ﬂ›, kendisinden ç›kan havay› yönlendirmek için kontrol edilebilir.
Yer Seviyesi (A, C, D, E)
Hava ak›ﬂ›n›n büyük bölümü yere yönlendirilir.
Buz Çözme Seviyesi (A, D)
Hava ak›ﬂ›n›n büyük bölümü ön cama
yönlendirilir.
Ayr›ca, 2~3 modu ayn› anda seçebilirsiniz.
- yüz (
) + yer (
) modu
- yüz (

) + buz çözme (

) modu

- yer (

) + buz çözme (

) modu

- yüz (

) + yer (

(
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) modu

) + buz çözme

OVF041147
OVF041155

n Arka

Maksimum (MAX) buz çözme modu
MAX bu¤u çözme modunu seçti¤inizde,
aﬂa¤›daki sistem ayarlar› otomatik olarak
yap›lacakt›r:
• Klima sistemi aç›lacakt›r.
• D›ﬂ (temiz) hava konumu seçilecektir.
• Fan h›z› en yükse¤e ayarlanacakt›r.
MAX bu¤u çözme modunu kapatmak
için, mod tuﬂuna bas›n›z veya MAX bu¤u
çözme tuﬂuna tekrar bas›n›z ya da AUTO tuﬂuna bas›n›z.

OVF041174

Gösterge paneli hava kanallar›
Hava ç›k›ﬂ kanallar›, döner çarklar kullan›larak ayr› ayr› aç›l›p kapat›labilir.
Ayr›ca, hava kontrol kolunu gösterilen
ﬂekilde kullanarak, bu kanallardan ç›kan
havan›n yönünü de ayarlayabilirsiniz.

Arac›n›z›n özellikleri

n Sürücü taraf›

n Yolcu taraf›

n A Tipi

n B Tipi

2. Sürücü taraf› s›cakl›¤›n› ayarlamak
için sürücü taraf› s›cakl›k kontrol dü¤mesine bas›n›z. Yolcu taraf› s›cakl›¤›n› ayarlamak için yolcu taraf› s›cakl›k
kontrol dü¤mesine bas›n›z.
Sürücü taraf› s›cakl›¤› en yüksek (HIGH)
ya da en düﬂük (LOW) s›cakl›¤a ayarland›¤›nda, maksimum ›s›tma veya so¤utma için DUAL modu devre d›ﬂ› kalacakt›r.

OVF041156

OVF041157

S›cakl›k kontrolü
s tuﬂu bas›l› tutularak s›cakl›k en fazla
(HIGH) seviyesine kadar yükseltilebilir.
t tuﬂu bas›l› tutularak s›cakl›k asgari
(LOW) seviyesine kadar düﬂürülebilir.
S›cakl›k 0.5°C yükselir veya düﬂer. En
düﬂük s›cakl›¤a ayarland›¤›nda, klima
sürekli olarak çal›ﬂ›r.

Sürücü ve yolcu taraf› s›cakl›¤›n›n
ba¤›ms›z olarak ayarlanmas›
1. Sürücü ve yolcu taraf›ndaki s›cakl›¤›n
ba¤›ms›z olarak çal›ﬂmas› için DUAL
(‹K‹L‹) tuﬂuna bas›n›z. Ayr›ca, yolcu
taraf› s›cakl›k kontrol dü¤mesine bas›l›rsa da otomatik olarak DUAL moduna geçilir.
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] NOT

Sürücü ve yolcu taraf›ndaki s›cakl›¤›n eﬂit
olarak ayarlanmas›
1. DUAL modunu devre d›ﬂ› b›rakmak
için DUAL tuﬂuna tekrar bas›n›z. Yolcu taraf›ndaki s›cakl›k, sürücü taraf›ndaki s›cakl›k ile ayn› olarak ayarlan›r.
2. Sürücü taraf› s›cakl›k kontrol dü¤mesine bas›n›z. Sürücü ve yolcu taraf› s›cakl›klar› eﬂit olarak ayarlanacakt›r.

• Akü boﬂalm›ﬂ veya ba¤lant›s› kesilmiﬂse, s›cakl›k modu ekran› Santigrat’a s›f›rlanacakt›r.
• AVN sistemine sahip araçlarda ayr›ca
verilen navigasyon kullanma k›lavuzuna bak›n›z.

OVF041158

S›cakl›k birimi dönüﬂtürme
S›cakl›k modunu Santigrat veya Fahrenhayt aras›nda de¤iﬂtirmek için:
OFF dü¤mesini bas›l› tutarken, AUTO
dü¤mesine de 3 saniye veya daha uzun
süre ile bas›n›z.
Ekran Santigrat’tan Fahrenhayt’a veya
Fahrenhayt’tan Santigrat’a dönüﬂür.
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n A Tipi

n B Tipi

‹ç hava sirkülasyon konumu
n A Tipi
‹ç hava sirkülasyon konumu seçildi¤inde, yolcu bölmesi içinde bulunan hava
›s›tma sistemi kanal›yla
emilir ve seçilen iﬂleve
n B Tipi
ba¤l› olarak ›s›t›l›r veya so¤utulur.

] NOT
Is›t›c›n›n iç hava sirkülasyonu konumunda (klima çal›ﬂt›r›lmadan) uzun süre çal›ﬂt›r›lmas›, ön ve yan camlar›n bu¤ulanmas›na ve yolcu kabinindeki havan›n a¤›rlaﬂmas›na neden olabilir.
Ayr›ca, kliman›n iç hava sirkülasyonu
moduna getirilmiﬂ olarak uzun süreli
çal›ﬂt›r›lmas›, yolcu bölmesindeki havan›n aﬂ›r› derecede kurumas›na yol açabilir.

OVF041159

Hava giriﬂ kontrolü
Bu, d›ﬂ (temiz) havay› veya iç hava sirkülasyonunu seçmek için kullan›l›r.
Hava giriﬂ kontrol konumunu de¤iﬂtirmek
için, kontrol tuﬂuna bas›n›z.

D›ﬂ (temiz) hava konumu
n A Tipi
D›ﬂ (temiz) hava konumu
seçildi¤inde, araç içine d›ﬂar›dan hava al›n›r ve seçilen iﬂleve ba¤l› olarak ›s›t›l›r veya so¤utulur.
n B Tipi
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n A Tipi

n B Tipi

UYARI
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda iklim kontrol sisteminin devaml› kullan›m›, araç içinde nemin artmas›na ve ön cam›n bu¤ulanarak görüﬂün düﬂmesine neden olabilir.
• Klima veya ›s›tma sistemi çal›ﬂ›rken araç içinde uyumay›n›z. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya vücut
›s›s›nda düﬂme nedeniyle ciddi zarar veya ölümle sonuçlanabilir.
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda iklim kontrol sisteminin devaml› kullan›m›, rehavet ve uyku hali yaparak arac›n kontrolünü kaybetmeye
neden olabilir. Sürüﬂ esnas›nda,
hava giriﬂ kontrolünü mümkün oldu¤u kadar d›ﬂ (temiz) hava konumunda tutunuz.

OVF041160

OVF041161

Fan h›z› kontrolü
Fan h›z› kontrol dü¤mesi, araçtaki hava
ak›m›n›n fan h›z›n›n kontrol edilmesini
sa¤lar.
Fan h›z›n› de¤iﬂtirmek için:
• Fan devrini artt›rmak için (+) sa¤ konuma getiriniz.
• Fan devrini azaltmak için (-) sol konuma getiriniz.

Klima
Klima sistemini açmak için A/C tuﬂuna
bas›n›z (gösterge ›ﬂ›¤› yanar).
Klima sistemini kapatmak için tuﬂa tekrar
bas›n›z.

Fan h›z›n› kapatmak için, OFF tuﬂuna
bas›n›z.
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Sistemin çal›ﬂmas›
Havaland›rma
1. Modu
konumuna getiriniz.
2. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
OVF041162

OVF041163

OFF modu
Hava klima kontrol sistemini kapatmak
için OFF tuﬂuna bas›n›z. Ancak, kontak
anahtar› ON konumunda oldu¤u sürece,
mod ve hava giriﬂi tuﬂlar›n› hâlâ kullanabilirsiniz.

Klima bilgi ekran› seçimi (B tipi için)
Klima bilgilerini ekranda göstermek için,
klima bilgi ekran› seçme tuﬂuna bas›n›z.

Is›tma
1. Modu
konumuna getiriniz.
2. Hava giriﬂ kontrolünü, d›ﬂ (temiz) hava konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrolünü istenen h›za ayarlay›n›z.
5. E¤er nem al›narak ›s›tma istenirse, klima sistemini aç›k konumuna getiriniz.
• Ön cam bu¤ulan›rsa, modu
veya
konumuna getiriniz.
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Çal›ﬂt›rma ‹puçlar›
• Toz ve istenmeyen kokular›n havaland›rma sisteminden araç içine girmesini
önlemek için, hava giriﬂ kontrolünü iç
hava sirkülasyonu konumuna getiriniz.
Rahats›z edici durum geçti¤inde, araç
içine temiz hava giriﬂini sa¤lamak için,
hava giriﬂ kontrolünün temiz hava konumuna getirilmesi gerekti¤ini unutmay›n›z. Bu sürücünün dikkatini toparlayabilmesi ve rahat olmas›n› sa¤lar.
• Is›tma/so¤utma sistemine hava, ön cam›n hemen önünde bulunan ›zgaralardan çekilir. Bunlar›n yaprak, kar, buz
veya baﬂka bir engelle t›kanmamas›na
dikkat ediniz.
• Ön camdaki iç bu¤ulanmay› önlemek
için, hava giriﬂ kontrolünü temiz hava
konumuna ve fan h›z›n› istenen konuma getiriniz, klima sistemini aç›n ve s›cakl›k kontrol dü¤mesini istenen s›cakl›¤a ayarlay›n›z.
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Klima (varsa)
Tüm HYUNDAI Klima Sistemleri, ozon
tabakas›na zarar vermeyen çevre dostu
R-134a so¤utucu ile doldurulmuﬂtur.
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z. Klima tuﬂuna bas›n›z.
2. Modu
konumuna getiriniz.
3. Hava giriﬂ kontrolünü d›ﬂ hava veya iç
hava sirkülasyonu konumuna getiriniz.
4. Azami rahatl›k için fan h›z›n› ve s›cakl›¤› ayarlay›n›z.

] NOT
• Klima sistemini kullan›rken, yüksek
d›ﬂ s›cakl›klarda yokuﬂ ç›kt›¤›n›zda
veya yo¤un trafikte hararet göstergesini devaml› izleyiniz. Klima sistemi
motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na neden olabilir. E¤er hararet göstergesi motorun
aﬂ›r› ›s›nd›¤›n› gösteriyorsa, üfleyici
fan› kullanmaya devam edin, fakat
klimay› kapat›n›z.
• Nemli havalarda cam› açmak, kliman›n araç içinde su damlac›klar› üretmesine neden olabilir. Fazla miktarda
su damlac›klar› elektrikli ekipmana
hasar verebilece¤i için, klima sadece
camlar kapal›yken çal›ﬂt›r›lmal›d›r.
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Klima sistemi çal›ﬂt›rma ipuçlar›
• E¤er araç s›cak havada do¤rudan güneﬂ alt›nda park edilmiﬂse, araç içindeki s›cak havan›n d›ﬂar› ç›kmas› için k›sa süreli¤ine camlar› aç›n›z.
• Ya¤murlu veya nemli günlerde camlar›n içindeki nemi azaltmak için, klimay›
çal›ﬂt›rarak araç içindeki nemi düﬂürünüz.
• Klima çal›ﬂ›rken, klima kompresörü devir yapt›kça bazen motor devrinde hafif
bir de¤iﬂme fark edebilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma özelli¤idir.
• Sistemden azami performans› elde
edebilmek için, klima sistemini her ay
birkaç dakikal›¤›na da olsa çal›ﬂt›r›n›z.

• Klima sistemini kullan›rken, arac›n yolcu taraf›ndan yere berrak su damlad›¤›n› (hatta gölcük oluﬂturdu¤unu) görebilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma
özelli¤idir.
• Klima sistemini iç hava sirkülasyonu
konumunda kullanmak azami so¤utma
sa¤lar, ancak, bu konumda sürekli çal›ﬂt›rma arac›n içindeki havan›n a¤›rlaﬂmas›na neden olabilir.
• So¤utma iﬂlemi s›ras›nda, nemli hava
giriﬂi ve h›zl› so¤utma nedeniyle, bazen bu¤ulu hava ak›ﬂ›yla karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu normal bir sistem çal›ﬂma
özelli¤idir.

D›ﬂ hava
‹ç hava
sirkülasyonu

Fan
‹klim kontrolü
hava filtresi

Evaporatör Is›t›c› pete¤i
pete¤i
1LDA5047

‹klim kontrolü hava filtresi
(varsa)
Torpido gözünün arkas›nda bulunan iklim kontrolü hava filtresi, ›s›tma ve klima
sistemi arac›l›¤› ile araca giren toz veya
di¤er kirletici maddeleri filtre eder. E¤er
toz veya di¤er kirletici maddeler zaman
içinde filtrede birikme yaparsa, hava kanallar›ndan gelen hava azalabilir, böylece, d›ﬂ (temiz) hava konumu seçilmiﬂ olsa bile, ön cam›n iç taraf›nda nemlenmeye neden olabilir. Bu durumda, iklim
kontrolü hava filtresini HYUNDAI yetkili
servisinde de¤iﬂtirtiniz.
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] NOT
• Filtreyi, Bak›m Program›na göre de¤iﬂtiriniz.
E¤er arac›n›z tozlu, bozuk yol gibi
a¤›r ﬂartlarda kullan›l›yor ise, iklim
kontrol filtresinin daha s›k aral›klarla
kontrol edilmesi ve de¤iﬂtirilmesi gerekir.
• Hava ak›ﬂ› azald›¤›nda, sistem
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
edilmelidir.

Klima so¤utucu s›v›s› ve
kompresör ya¤› miktar›n›n
kontrolü
So¤utucu miktar› düﬂükse, kliman›n performans› azal›r. Aﬂ›r› doldurmak da klima
sistemi üzerinde olumsuz etki yapar.
Bu nedenle, çal›ﬂmas›nda bir anormallik
varsa, sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

] NOT
Klima sistemi servisinde, do¤ru cins ve
miktarda ya¤ ve so¤utucu kullan›lmas›
çok önemlidir. Aksi halde, kompresör
hasar görebilir ve sistemde anormal çal›ﬂma meydana gelebilir.

UYARI
Klima sistemi servisi, HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r. Düzgün yap›lmayan servis, servisi gerçekleﬂtiren kiﬂinin ciddi ﬂekilde yaralanmas›na neden olabilir.
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ÖN CAM BUZ ÇÖZME VE BU⁄U G‹DERME
UYARI - Ön cam ›s›tma
Aﬂ›r› nemli havalarda so¤utma yap›l›rken
konumunu kullanmay›n›z. D›ﬂ hava s›cakl›¤› ile ön cam›n
s›cakl›¤› aras›ndaki fark ön cam›n
d›ﬂ yüzeyinin bu¤ulanmas›na neden olabilir; bu da görüﬂü engeller.
Bu durumda, mod seçme tuﬂunu
konumuna ve fan h›z› kontrol
dü¤mesini en düﬂük h›za ayarlay›n›z.

• Maksimum buz çözme istendi¤inde, s›cakl›k kontrolünü en s›cak konuma getiriniz ve fan h›z› kontrolünü en yükse¤e ayarlay›n›z.
• Buz çözme veya bu¤u giderme s›ras›nda yere s›cak hava üflenmesi istenirse, modu ayar›n› yer-buz çözme konumuna ayarlay›n›z.
• Arac›n›z› hareket ettirmeden önce ön
camdaki, arka camdaki, d›ﬂ dikiz aynalar›nda ve bütün yan camlardaki kar ve
buzlar› temizleyiniz.
• Is›t›c› ve buz çözücü verimini yükseltmek ve ön cam›n içten bu¤ulanma olas›l›¤›n› azaltmak için, motor kaputu ve
kaportadaki hava giriﬂleri çevresinde
bulunan buz ve karlar› temizleyiniz.

OVF041165

Manuel iklim kontrol sistemi
Ön cam›n içindeki bu¤uyu gidermek
için:
1. Fan h›z›n› istenilen konuma getiriniz.
2. ‹stenen s›cakl›¤› seçiniz.
3.
konumunu seçiniz.
4. D›ﬂ (temiz) hava konumu otomatik
olarak seçilecektir.
konumu seçilirse, klima da (varsa) otomatik olarak
seçilmiﬂ olur.
Klima ve/veya d›ﬂ hava (temiz hava) otomatik olarak seçilmezse, ilgili tuﬂlara el
ile bas›n›z.
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OVF041165

Ön cam›n d›ﬂ›ndaki buzlanmay›
gidermek için
1. Fan h›z›n› en yüksek konuma ayarlay›n›z.
2. S›cakl›k ayar›n› en s›cak konumuna
ayarlay›n›z.
3.
konumunu seçiniz.
4. D›ﬂ (temiz) hava ve klima konumu
otomatik olarak seçilecektir.
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n A Tipi

n A Tipi

n B Tipi

n B Tipi

OVF041166

OVF041167

Otomatik iklim kontrol sistemi
Ön cam›n içindeki bu¤uyu gidermek
için
1. Fan h›z›n› istenilen konuma getiriniz.
2. ‹stenen s›cakl›¤› seçiniz.
3.
tuﬂuna bas›n›z.
4. Alg›lanan d›ﬂ hava s›cakl›¤›na göre
klima devreye girer ve otomatik olarak
d›ﬂ (temiz) hava konumu seçilir.
Klima otomatik olarak seçilmezse, ilgili
tuﬂu manuel olarak ayarlay›n›z.
konumu seçilecek olursa, düﬂük fan h›z› daha
yüksek bir fan h›z›na ayarlan›r.

Ön cam›n d›ﬂ›ndaki buzlanmay›
gidermek için
1. Fan h›z›n› en yüksek konuma getiriniz.
2. S›cakl›k ayar›n› en s›cak (HIGH) konumuna ayarlay›n›z.
3.
tuﬂuna bas›n›z.
4. Alg›lanan d›ﬂ hava s›cakl›¤›na göre
klima devreye girer ve otomatik olarak
d›ﬂ (temiz) hava konumu seçilir.
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Otomatik bu¤u çözücü sistemi ön cam›n iç taraf›nda bu¤uyu alg›lad›¤›nda ve çal›ﬂt›¤›nda bu gösterge yanar.

OVF041170

Otomatik bu¤u çözücü sistemi
(Sadece otomatik klima kontrol
sistemi, varsa)
Otomatik bu¤u çözücü sistemi, ön cam›n
iç taraf›ndaki bu¤ulanmay› otomatik ﬂekilde alg›layarak, ön cam›n iç taraf›n›n
bu¤ulanma olas›l›¤›n› azalt›r.
AUTO mod devrede oldu¤unda, otomatik
bu¤u çözücü sistemi çal›ﬂ›r.

] NOT

Arac›n içindeki nem fazla ise, aﬂa¤›daki
gibi daha yüksek kademeler çal›ﬂ›r.

Otomatik bu¤u çözücü sistemi devrede
oldu¤unda, klima kapal› konumu manuel olarak seçilirse, otomatik bu¤u çözücü göstergesi klima kapal› konumunun
seçilemeyece¤ini bildirmek için 3 kere
yan›p söner.

Ad›m 1: Klimay› çal›ﬂt›rma
Ad›m 2: D›ﬂ hava konumu
Ad›m 3: Ön cama do¤ru hava ak›ﬂ› üfleme
Ad›m 4: Ön cama do¤ru artan hava ak›m›

Sürücü taraf›ndaki ön cam›n üst
ucunda bulunan sensör muhafazas›n› ç›kartmay›n›z. Sistem parçalar›nda garanti kapsam›nda olmayan
hasar oluﬂabilir.

D‹KKAT

E¤er arac›n›z otomatik bu¤u çözücü sistemi ile donat›lm›ﬂ ise, ﬂartlar uygun oldu¤unda otomatik olarak devreye girer.
Ancak, otomatik bu¤u çözücü sistemini
iptal etmek isterseniz, AUTO tuﬂuna basarken, ön bu¤u giderme tuﬂuna 2 saniye içinde 4 kere bas›n›z. Gösterge, sistemin iptal edildi¤ini göstermek üzere 3 defa yan›p söner. Otomatik bu¤u çözücü
sistemini tekrar kullanmak için, aﬂa¤›da
belirtilen iﬂlemleri uygulay›n›z.
Akü boﬂalm›ﬂ veya ba¤l› de¤ilse, otomatik bu¤u giderme mant›¤› durumuna s›f›rlanacakt›r.
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EﬁYA SAKLAMA BÖLMELER‹
D‹KKAT
• Olas› h›rs›zl›k olaylar›ndan sak›nmak için de¤erli eﬂyalar›n›z› bu
bölmelerde b›rakmay›n›z.
• Sürüﬂ esnas›nda bu gözlerin kapaklar›n› daima kapal› tutunuz.
Gözlere, kapaklar›n›n rahatça kapanmas›n› engelleyecek kadar
çok eﬂya doldurmay›n›z.
OVF041171

UYARI - Yan›c› maddeler
Araçta çakmak, propan tüpü veya
di¤er yan›c›/patlay›c› maddeler tutmay›n›z. Araç uzun sürelerle yüksek s›cakl›¤a maruz kald›¤› takdirde bu maddeler tutuﬂabilir ve/veya
patlayabilir.

OVF041172

Orta konsol saklama bölmesi

Torpido Gözü

Orta konsoldaki eﬂya gözünü açmak için
kolu (1) çekiniz ve sonra kapa¤› yukar›
kald›r›n›z.

Torpido gözü kapa¤› bir anahtar ile kilitlenip aç›labilir. (1)
Torpido gözünü açmak için tuﬂu (2) itin,
torpido gözü otomatik olarak aç›lacakt›r.
Kulland›ktan sonra torpido gözünü kapat›n›z.

UYARI
Bir kaza veya ani durma s›ras›nda
yaralanma riskini azaltmak için, sürüﬂ esnas›nda torpido gözünü
daima kapal› tutunuz.

D‹KKAT
G›da maddelerini uzun süre torpido
gözünde tutmay›n›z.
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UYARI
Bozulabilecek g›dalar› so¤utma gözüne koymay›n›z. Çünkü g›day› bozulmadan tutmak için gereken sabit
s›cakl›¤› muhafaza etmek mümkün
olmayacakt›r.

OVF041175

OVF041173

So¤utma bölmesi (varsa)

Güneﬂ gözlü¤ü muhafazas›

Meﬂrubat kutular›n› veya di¤er maddeleri
torpido gözünde so¤uk olarak muhafaza
edebilirsiniz.
1. Klimay› aç›n›z.
2. Torpido gözünün içine monte edilmiﬂ
olan havaland›rman›n açma/kapama
kolunu aç›k konumuna do¤ru kayd›r›n›z.
3. So¤utma kutusu kullan›lmad›¤› zaman, kolu (1) kapal› konumuna kayd›r›n›z.

Güneﬂ gözlü¤ü muhafazas›n› açmak için
kapa¤›na bas›n, kapak yavaﬂça aç›l›r. Güneﬂ gözlüklerinizi, camlar› d›ﬂa gelecek ﬂekilde bölme kapa¤›na yerleﬂtiriniz. Kapatmak için itiniz.

] NOT
So¤utma gözündeki baz› nesneler hava
kanal›n› engelliyorsa, so¤utma gözünün
so¤utma verimlili¤i azal›r.

UYARI
• Güneﬂ gözlü¤ü muhafazas›na güneﬂ gözlükleri d›ﬂ›nda nesneler
koymay›n›z. Bu gibi cisimler ani duruﬂ veya bir kaza esnas›nda bölmeden d›ﬂar› f›rlayabilir ve araç içindekileri yaralayabilir.
• Araç hareket halindeyken gözlük
bölmesini açmay›n›z. Aç›k bir gözlük bölmesi arac›n dikiz aynas›n›
engelleyebilir.
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n Ön tabla

OVF041200
n Orta tabla

OVF041199

OVF041198

Bagaj tablas›
‹lk yard›m çantas›n›, reflektörü (ön tabla),
aletleri, vs. kolay eriﬂim için kutuya koyabilirsiniz.
• Kapa¤›n üstündeki kolu yakalay›n›z ve
kald›r›n›z.
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OVF041211

Bagaj yan tablas›

Bagaj yan bölmesi

Bagaj yan tablas› ufak tefek eﬂyalar›n
yerleﬂtirilmesi için kullan›l›r.
• Kapa¤› açmak için, kolu yukar› çekiniz
veya kapa¤› kald›r›n›z.

Bagaj bölümüne uzun parçalar koymak
için, bagaj yan bölmeleri ç›kar›labilir.

] NOT

Arac›n›z›n özellikleri

OVF041210

Arka koltuk döﬂemesi cebi
(varsa)

UYARI
Ceplere a¤›r veya keskin nesneler
koymay›n›z. Bir kaza s›ras›nda cepten düﬂebilir ve araçta bulunanlar›
yaralayabilirler.
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‹Ç ÖZELL‹KLER

UYARI
• Çakmak ›s›nd›ktan sonra bas›l›
tutmaya devam etmeyiniz. Aksi
halde aﬂ›r› ›s›nabilir ve yang›na
sebep olabilir.
• Çakmak 30 saniye içinde d›ﬂar›
f›rlamazsa, aﬂ›r› ›s›nmaya engel
olmak için çekerek ç›kart›n›z.

OVF041177

Çakmak (varsa)
Çakma¤›n çal›ﬂmas› için kontak anahtar›
“ACC” veya “ON” konumunda olmal›d›r.
Çakma¤› kullanmak için:
1. Dü¤meye basarak kapa¤› aç›n›z.
2. Çakma¤› sonuna kadar yuvas›na itiniz.
Çakmak ›s›nd›¤›nda ‘’haz›r’’ konumunda
d›ﬂar› at›l›r.
Çakma¤›n de¤iﬂtirilmesi gerekti¤inde,
orijinal HYUNDAI yedek parças› veya
onaylanm›ﬂ eﬂde¤erini kullan›n›z.
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D‹KKAT
Çakmak yuvas›nda yaln›z orijinal
HYUNDAI otomobil çakma¤› kullan›lmal›d›r. Çakmak yuvas›na tak›labilecek aksesuarlar (t›raﬂ makinesi,
el tipi elektrik süpürgesi, kahve ›s›t›c›s› gibi) yuvaya zarar verebilir veya elektrik ar›zalar›na neden olabilir.

OVF041205

Küllük (varsa)
Küllü¤ü kullanmak için kapa¤›n› aç›n›z.
Küllü¤ü boﬂaltmak ve temizlemek için,
d›ﬂar› çekiniz.

UYARI - Küllük kullan›m›
• Arac›n küllüklerini çöp kutusu
olarak kullanmay›n›z.
• Yanan sigaralar›n veya kibritlerin,
di¤er yan›c› maddelerle birlikte
küllüklere konulmas› yang›nlara
yol açabilir.

Arac›n›z›n özellikleri

Bardak tutucu

n Ön

n Arka

Fincanlar veya küçük meﬂrubat kutular›
bardak tutucusuna yerleﬂtirilebilir.

UYARI - S›cak s›v›lar
• ‹çinde s›cak s›v› bulunan kapaks›z bardaklar› araç hareket halindeyken bardak tutucusuna koymay›n›z. S›cak s›v› dökülecek
olursa, kendinizi yakars›n›z. Sürücünün bu ﬂekilde yanmas›, arac›n kontrolünü kaybetmesine neden olabilir.
• Ani durma veya çarp›ﬂma halinde
yaralanma riskini azaltmak için,
hareket halindeki otomobilde kapaks›z veya sabitlenmemiﬂ ﬂiﬂeleri, bardaklar›, meﬂrubat kutular›n›, vb. bardak tutucusuna koymay›n›z.

OVF041178

OVF031019

Ön
Bardak tutucuyu kullanmak için, kapa¤›n›
(1) aç›n›z.

Arka
Bardak tutucuyu kullanmak için, kol dayana¤›n› aﬂa¤› do¤ru (2) çekiniz.

UYARI
‹çecek ﬂiﬂelerini veya kutular›n›
gün ›ﬂ›¤›ndan uzakta tutunuz ve
bunlar› ›s›t›lm›ﬂ bir araçta bulundurmay›n›z. Bunlar patlayabilir.
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n Ön

Priz
Elektrik prizi, araç elektrikli sistemleri ile
kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂ cep telefonu veya di¤er cihazlara güç beslemek
için tasarlanm›ﬂt›r. Bu cihazlar, motor çal›ﬂ›rken, 10 amperden daha az bir ak›m
çekmelidir.

D‹KKAT
n Orta

ORBR040085

Güneﬂlik
Ön veya yan camlardan gelen do¤rudan
güneﬂ ›ﬂ›klar›na karﬂ› korunmak için güneﬂlikleri kullanabilirsiniz.
Güneﬂli¤i kullanmak için aﬂa¤› do¤ru çekiniz.
Güneﬂli¤i yan camda kullanmak için aﬂa¤› do¤ru çekiniz, kelepçesinden (1) ç›kart›n›z ve yana (2) çeviriniz.
Makyaj aynas›n› kullanmak için güneﬂli¤i
aﬂa¤›ya çekiniz ve aynan›n kapa¤›n› (3)
kayd›r›n›z. Makyaj aynas› ›ﬂ›¤› yanar
(varsa). Otoyol bileti koymak için, bilet tutucu (4) vard›r (varsa).

UYARI
Güvenli¤iniz için, güneﬂli¤i kullan›rken görüﬂünüzü engellemeyiniz.
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n Arka (varsa)

OVF041182/OVF041181/OVF041186

• Elektrik prizini yaln›z motor çal›ﬂ›rken kullan›n›z ve kulland›ktan
sonra aksesuarlar› prizden ç›kart›n›z. Motor dururken aksesuarlar›n uzun bir süre prize tak›l› kalmas› akünün boﬂalmas›na neden
olabilir.
• Yaln›z 10 amperden az ak›m çeken, 12 V elektrikli aksesuarlar›
kullan›n›z.
• Elektrik prizini kullan›rken klimay›
veya ›s›t›c›y› en düﬂük konumunda çal›ﬂt›r›n›z.
• Kullanmad›¤›n›z zaman kapa¤›n›
kapat›n›z.
• Baz› elektronik ayg›tlar arac›n
güç prizine ba¤land›klar›nda
elektronik parazite neden olabilirler. Bu ayg›tlar arac›n›zda kullan›lan di¤er elektronik sistemlerde
veya ayg›tlarda aﬂ›r› ses stati¤ine
ve ar›zalara neden olabilmektedir.

Arac›n›z›n özellikleri

] NOT

UYARI

Prize ba¤l› bir ses cihaz›n› kullan›rken,
çalma s›ras›nda parazit olabilir. Bu durumda portatif ses cihaz›n›n kendi güç
kayna¤›n› kullan›n›z.

Güç prizine parma¤›n›z› veya yabanc› bir maddeyi (pim, vb.) sokmay›n ve ›slak elle dokunmay›n›z.
Elektrik çarpabilir veya yang›n ç›kabilir.

h iPod®, Apple Inc. ﬁirketinin bir ticari
markas›d›r.

OVF041182

Aux, USB ve iPod
(varsa)
Otomobilinizde bir aux (yard›mc›) ve/veya USB (genel amaçl› seri iletim yolu)
portu veya iPod portu varsa, bir ses ayg›tlar›n› ba¤lamak için aux portunu ve bir
USB cihaz›n› ba¤lamak için USB portunu
kullanabilir, iPod portuna bir iPod ba¤layabilirsiniz.
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n A Tipi

n A Tipi

n B Tipi

UYARI

OED040354
n B Tipi

OEL049222

Paspas tespit elemanlar› (varsa)
Ön hal›n›n üzerinde bir paspas kulland›¤›n›z zaman, paspas›n arac›n›zdaki tespit elemanlar›na tak›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Böylece paspas›n ileri do¤ru kaymas›n›
önlemiﬂ olursunuz.

OVF041201

Ceket ask›s›

D‹KKAT
• A¤›r ceket veya paltolar› asmay›n›z; bunlar kancaya zarar verebilir.
• Kap›lar› açarken ve kapat›rken
dikkatli olunuz. Elbiseler, vs. kap›
aral›klar›na s›k›ﬂabilir.
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Araca paspas yerleﬂtirilirken mutlaka ﬂunlara dikkat edilmelidir:
• Arac› sürmeden önce, paspaslar›n araçtaki paspas tespit yerlerine tutturulmas›n› saplay›n›z.
• Araçtaki paspas tespit yerlerine
sa¤lam olarak tutturulamayan
HERHANG‹ bir paspas› kullanmay›n›z.
• Paspaslar› üst üste yerleﬂtirmeyin (ör. hal› gibi bir paspas›n üzerine lastik paspas gibi). Her yere
sadece tek bir paspas konmal›d›r.
ÖNEML‹ – Arac›n›z, paspas›n emniyetli olarak tutacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ olan sürücü tarafl› paspas
ile üretilmiﬂtir. Pedal hareketine
engel olmas›n› önlemek için,
HYUNDAI size arac›n›za uygun
HYUNDAI paspas›n› önermektedir.

Arac›n›z›n özellikleri

D‹KKAT
Araca veya eﬂyalara gelecek hasar›
önlemek için, bagaj bölmesinde k›r›labilir veya iri malzemeler taﬂ›rken
dikkatli olunmal›d›r.

UYARI
OVF041212

Bagaj filesi (a¤›)
(varsa)
Yük bölmesinde bulunan cisimlerin savrulmalar›na engel olmak üzere bagaj a¤›n› ba¤lamak için yük bölmesinde bulunan dört tutucuyu kullanabilirsiniz.
Gerekti¤inde, bir bagaj a¤› temin etmek
için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

] NOT
Bagaj ray sistemine sahip araçlar, bagaj
a¤›n› kancalamak için kelepçeler kullanabilir.

Gözlerin zarar görmesini önlemek
için, bagaj filesini AﬁIRI GERD‹RMEY‹N‹Z. Yüzünüzü ve vücudunuzu
DA‹MA bagaj filesinin çarpma güzergah› d›ﬂ›nda tutunuz. Kuﬂakta
aﬂ›nma veya hasar izleri varsa bagaj filesini KULLANMAYINIZ.

OVF041192

Bagaj filesi (varsa)
Arka koltu¤a veya arka yük alan›na yük
koydu¤unuzda, bagaj filesini mutlaka ön
koltuk arkal›¤›n›n veya arka koltuk arkal›¤›n›n arkas›na takmal›s›n›z.
Önden olan bir çarp›ﬂmada, nesnelerin
öne do¤ru uçmas›n› önleyerek araç içindekilerin kafalar›n› korumak için yard›m
etmek üzere tasarlanm›ﬂt›r.
Üst sabitleme ile ilgili kafal›klar›n üzerindeki tavan döﬂemesinin iki taraf›nda ve
alt sabitleme ile ilgili arka koltuklar›n arkas›nda tabanda dört adet kanca tutucu
vard›r.
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Arac›n›z›n özellikleri

UYARI

OVF041193

Bagaj filesini kullanmak için
1. Fileyi ortas›ndaki tutacak (1) yard›m›yle yukar› çekiniz.
2. Kapa¤› (2) aç›n›z.
3. Kancay› en üste ulaﬂ›ncaya kadar büyük deli¤e (3) yerleﬂtiriniz.
4. Sonra küçük deli¤e (4) kayd›rarak sabitleyiniz.
5. Kancal› taraf› tutunuz ve sonra di¤er
el ile filenin di¤er taraf›n› kancalay›n›z.

D‹KKAT
Kancay› deli¤e yerleﬂtirirken yan
paneli çizmemeye dikkat ediniz.

4 146

• Bagaj filesinin arkas›ndaki arka
koltu¤a veya yük bölgesine yolcu
almay›n›z.
• Bagaj filesi arka koltuklar›n arkas›na tak›ld›¤› zaman, arka orta
koltu¤a yolcu almay›n›z. Bagaj filesi arka orta emniyet kemerinin
kullan›m›n› etkileyebilir.
• Bagaj filesinin üst ucundan daha
yükseklere eﬂya koymay›n›z.
• Bagaj filesi tak›lm›ﬂ olmas›na
ra¤men kazay› önlemek için, koltuk arkal›¤›ndan daha yükse¤e
a¤›r eﬂya koymay›n›z.
• Bagaj filesinin aras›ndan geçebilecek keskin uçlu eﬂya koymay›n›z.
• Bagaj filesine a¤›r eﬂya asarak
veya takarak aﬂ›r› bir kuvvet uygulamay›n›z.

Bagaj filesi kulan›lmad›¤› zaman:
1. Kancay› büyük deliklerin aras›ndan
çekerek ç›kar›n›z.
2. Fileyi aﬂa¤›ya kayd›r›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

OVF041194

Bagaj filesini ç›karmak için:
1. Her iki taraf›n ucunda bulunan kilit açma tuﬂuna (1) bas›n›z.
2. Tuﬂa (1) basarken, bagaj filesini (2)
d›ﬂar› çekiniz.

OVF041195

Yük güvenlik perdesi (varsa)
Yük güvenlik perdesini, yük bölmesine
yerleﬂtirilmiﬂ nesneleri gizlemek için kullan›n›z.

OVF041196

Yük güvenlik perdesini kullanmak
için:
1. Yük güvenlik perdesini tutacak (1) yard›m›yla arac›n arkas›na do¤ru çekiniz.
2. K›lavuz pimi k›lavuza (2) yerleﬂtiriniz.

] NOT

] NOT

Bagaj filesini ç›karmak için, mutlaka
önce yük güvenlik perdesi ç›kar›lmal›d›r.

K›lavuz pimin k›lavuzdan d›ﬂar› düﬂmesini önlemek için, yük güvenlik perdesini ortas›ndaki tutacaktan yukar› çekiniz.
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Arac›n›z›n özellikleri

Yük güvenlik perdesi kulan›lmad›¤›
zaman:
1. Yük güvenlik perdesinin ortas›n› aﬂa¤›
do¤ru itiniz (yaklaﬂ›k 70 derece).
2. Yük güvenlik perdesi otomatik olarak
içeri kayar.

UYARI

] NOT
Yük güvenlik perdesi tam olarak d›ﬂar›
çekilmez ise, otomatik olarak geriye
kaymaz. Tam olarak d›ﬂar› çekiniz ve
sonra b›rak›n›z.

OVF041197

Yük güvenlik perdesini ç›karmak için:
1. K›lavuz pimi (1) itiniz.
2. Kolu (2) arac›n arkas›na do¤ru itiniz.
3. Kolu iterken, yük güvenlik perdesini
(3) d›ﬂar› çekiniz.
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• Yük güvenlik perdesi üzerine eﬂya koymay›n›z. Bu tür nesneler
arac›n içine düﬂebilir ve bir kaza
esnas›nda ya da fren yap›ld›¤›nda
araçta bulunanlar› yaralayabilir.
• Herhangi bir kimsenin bagaj bölümüne binmesine asla izin vermeyiniz. Bu bölüm yaln›zca eﬂya
için tasarlanm›ﬂt›r.
• Arac›n dengesini korumaya ve
a¤›rl›¤› mümkün oldu¤unca ileriye koymaya çal›ﬂ›n›z.

D‹KKAT
Yük güvenlik perdesi hasar gördü¤ünde veya bozuldu¤unda, üzerine
eﬂya koymay›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

OVF041191

Bagaj ray sistemi
Bagaj ray sistemi, bagajdaki eﬂyalar›n etrafa kaymas›n› önleyebilir.

Yerleﬂik bölümleme çubu¤u
• ‹ki dikmeyi (A) bölümleme çubu¤undan
ray›n aç›kl›klar›na yerleﬂtiriniz.
• Bölümleme çubu¤unu hareket ettirmek
için, elinizi dikmenin yan taraf›na koyunuz ve kolu (B) aﬂa¤› do¤ru itiniz.
• Dikmelerin yerine kilitlenmelerini sa¤lay›n›z.
• Kemeri ay›rmak için, üst eleman› (C)
tak›l›ncaya kadar sola (1) veya sa¤a
do¤ru çeviriniz.
• ﬁimdi kemeri (D) çekebilirsiniz ve kemeri eﬂyalar›n etraf›na yerleﬂtirerek ve
kancay› (E) bölümleme çubu¤unun (F)
ortas›na getirerek eﬂyalar›n›z› sabitleyebilirsiniz.
• ‹ri ve büyük eﬂyalar için, iki kancay› birbirine takabilirsiniz.
• Kemerin kilitlenmesini sa¤lamak için,
üst eleman› (C) kilitleme konumuna (1)
geri getiriniz.

D‹KKAT
• Bölümleme çubu¤u mutlaka iki
dikme ile birlikte ayn› anda tak›lmal› veya sökülmelidir.
• Maks. yük: Bir kemer ile 30 kg.
‹ki kemer ile 40 kg.
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D‹KKAT
Çekme kuvveti: Bir kelepçe için
azami 150 kg.

A

OVF041189

Kelepçenin k›lavuz raya uygulanmas›
• Kelepçeyi (A) raya (3) tak›ld›¤› konuma
getiriniz.
• Kelepçeyi hareket ettirmek için, tuﬂa
(1) bas›n›z ve kelepçeyi ray boyunca
yürütünüz.
• Kelepçenin yerine kilitlenmesini sa¤lay›n›z.
• Eﬂyalar› sabitlemek için, kancay› (2)
yukar› do¤ru yükün orta bölümüne çekiniz.
• ﬁimdi; örne¤in kemeri eﬂyalar› kancaya sabitlemek için takabilirsiniz.
• Kelepçe, raya (3) tak›l›p ç›kar›laca¤›
konumda kullan›lamaz.
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DIﬁ ÖZELL‹KLER
] NOT
Araçta aç›l›r tavan varsa, port bagaj
üzerindeki yükün aç›l›r tavan›n çal›ﬂmas›n› engellemeyecek ﬂekilde konulmas›na dikkat ediniz.

D‹KKAT

OVF041207

Tavan portbagaj› için ba¤lant›
mesnedi
Tavan portbagaj›n› monte etmek veya
sökmek için tavandaki ba¤lant› mesnedini ve kapa¤› kullanabilirsiniz.
Bir tavan portbagaj›n› monte ederken
aﬂa¤›daki yöntemi uygulay›n›z:
1. Yuvaya ince bir alet (düz tornavida)
sokunuz ve kapa¤› hafifçe kan›rtarak
aç›n›z.

OVF041208

2. Tavan portbagaj›n› kulland›ktan sonra, bu iﬂlemleri tersine uygulayarak
kapa¤› tekrar tavana monte ediniz.

• Port bagaj üzerinde yük taﬂ›rken
yükün arac›n tavan›na zarar vermemesi için gereken önlemleri
al›n›z.
• Port bagaj üzerinde büyük eﬂyalar
taﬂ›rken bu eﬂyalar›n tavan›n
uzunlu¤unu yada geniﬂli¤ini aﬂmamas›na dikkat ediniz.

UYARI
Tavan portbagaj›n›n kapa¤›n› sökmek için bir metal para veya düz
tornavida kullan›n›z.
T›rnaklar›n›z› kullanacak olursan›z,
t›rna¤›n›za zarar verebilirsiniz.
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UYARI
• Eﬂyalar port bagaj üzerine yüklendi¤inde arac›n a¤›rl›k merkezi
daha yüksek olacakt›r. Arac›n hakimiyetinin kaybolmas›na ya da
bir kazaya veya takla atmas›na
neden olabilen ani kalk›ﬂlardan,
frenlerden sert dönüﬂlerden ani
manevralardan ya da yüksek h›zlardan kaç›n›n›z.
• Port bagaj üzerinde eﬂya taﬂ›rken
daima arac› yavaﬂ sürünüz ve virajlar› dikkatle dönünüz. Geçen
araçlar›n neden oldu¤u ya da do¤al nedenlerle oluﬂan ﬂiddetli hava ak›mlar› port bagajda yüklü
olan eﬂyalar üzerinde yukar› do¤ru ani bas›nçlar yaratabilir. Bu
durum, özellikle tahta panel ya da
yatak gibi geniﬂ, düz eﬂyalar› taﬂ›rken geçerlidir. Bu, port bagajdan eﬂyalar›n yere düﬂmesine neden olabilir ve arac›n›za ya da
arac›n›z›n etraf›ndakilere zarar
verebilir.
• Sürüﬂ esnas›nda yükün kayb›n›
ve hasar görmesini önlemek için
sürüﬂten önce ya da sürüﬂ esnas›nda s›k s›k port bagaj üzerindeki eﬂyalar›n s›k›ca ba¤l› olup olmad›klar›n› kontrol ediniz.
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SES S‹STEM‹
] NOT

D‹KKAT

Piyasadan al›nan bir HID lambas› takarsan›z, arac›n›z›n audio ve elektronik
cihazlar› ar›za yapabilir.

OTA040097

Anten
Tavan anteni
Arac›n›zda, AM ve FM yay›n sinyallerinin
al›nmas› için bir tavan anteni vard›r. Bu
anten ç›kar›labilir tiptedir. Anteni ç›kartmak için, saat yönünün tersine döndürünüz. Anteni takmak için, saat yönüne
döndürünüz.

• Tavan› alçak olan bir mekana veya araç y›kama yerine girmeden
önce, saatin ters yönünde çevirerek anteni ç›kar›n›z. Böyle yapmazsan›z, anten zarar görebilir.
• Anteni yeniden takarken, yay›n›
tam olarak alabilmesi için iyice s›k›lm›ﬂ ve dik konuma ayarlanm›ﬂ
oldu¤undan emin olunuz. Fakat,
arac› park edince veya tavan portbagaj›na yük yüklemek için sökülebilir.
• Portbagaja eﬂya yüklerken, radyo
al›m›n› etkilememek için antenin
yan›na yük yerleﬂtirmeyiniz.
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OVF041183

Uzaktan kumandal› ses tuﬂu
(varsa)
Direksiyondaki uzaktan ses kumandas›
tuﬂu, güvenli sürüﬂ sa¤lamak amac›yla
konmuﬂtur.

D‹KKAT
Radyo uzaktan kumanda tuﬂlar›n›
ayn› anda çal›ﬂt›rmay›n›z.

MOD (1)
Radyo veya CD (Kompakt Disk) aras›nda seçim yapmak için tuﬂa bas›n›z.

SEEK tuﬂuna 0,8 saniyeden daha az bas›lmas›, her modda aﬂa¤›daki fonksiyonlar› sa¤lar:

VOL (+/ -) (2)
• Sesi art›rmak için kolu yukar› do¤ru itiniz.
• Sesi azaltmak için kolu aﬂa¤› do¤ru itiniz.

RADYO modu
PRESET STATION (ÖN AYARLI ‹STASYON) seçme tuﬂlar› görevini görür.

SEEK (
/
) (3)
SEEK/PRESET tuﬂunun sistem moduna
ba¤l› olarak çeﬂitli fonksiyonlar› vard›r.
Aﬂa¤›daki fonksiyonlar için bu tuﬂ 0.8 saniye veya daha uzun bas›l› olarak tutulmal›d›r.
RADYO modu
AUTO SEEK (OTOMAT‹K ARAMA) seçme tuﬂu görevini görür.
CDP modu
FF/REW (H›zl› ‹leri – Geri Sarma) tuﬂu
görevini görür.
CDC modu
DISC UP/DOWN (D‹SK YUKARI/AﬁA⁄I)
tuﬂu görevini görür.
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CDP modu
TRACK UP/DOWN (PARÇA YUKARI/
AﬁA⁄I) tuﬂu görevini görür.
CDC modu
TRACK UP/DOWN (PARÇA YUKARI/
AﬁA⁄I) tuﬂu görevini görür.
Ses kontrol tuﬂlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi,
bu bölümün ilerideki sayfalar›nda anlat›lm›ﬂt›r.
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AM radyo al›c›s›

FM radyo al›c›s›
‹YONOSFER

FM radyo istasyonu

‹YONOSFER

Da¤lar

Binalar

Aç›k alan

Demir köprüler
JBM001

Araç ses sistemi nas›l çal›ﬂ›r
AM ve FM radyo sinyalleri, bulundu¤unuz ﬂehirdeki yay›n kuleleri üzerinden
verilir. Bu sinyaller, arac›n›z›n anteni taraf›ndan al›n›r. Radyo taraf›ndan al›nan
bu sinyaller, daha sonra arac›n›z›n hoparlörlerine aktar›l›r.
Arac›n›za güçlü bir radyo sinyali geldi¤inde, ses sisteminizde uygulanan hassas
mühendislik sayesinde mümkün olan en
iyi kalitede yay›n sa¤lan›r. Ancak, baz›
durumlarda arac›n›za gelen sinyal güçlü
ve net olmayabilir. Bu durum, radyo istasyonu mesafesi, daha güçlü radyo istasyonlar›n›n veya çevredeki binalar,
köprüler veya büyük engeller gibi yap›lar›n olmas›ndan kaynaklan›r.

JBM002

JBM003

FM yay›nlar›na k›yasla, AM yay›nlar› daha uzun mesafelerde al›nabilmektedir.
Bunun nedeni, AM radyo dalgalar›n›n daha düﬂük frekanslarda iletilmeleridir. Bu
uzun, düﬂük frekansl› radyo dalgalar›, atmosferde düz bir do¤rultu izlemek yerine, yer küresinin k›vr›mlar›n› izler. Ayr›ca, karﬂ›laﬂt›¤› engellerin çevresinden
dolaﬂ›r ve bunun sonucunda daha geniﬂ
bir sinyal kapsama alan›na sahiptir.

FM yay›nlar› yüksek frekanslarda iletilirler ve yer küresi yüzeyini takip etmek için
bükülmezler. Bu nedenle, FM yay›nlar›
genellikle radyo istasyonundan uzaklaﬂt›ktan sonra zay›flamaya baﬂlar.
Ayr›ca FM sinyalleri, binalar, da¤lar ve
benzeri engellerden daha kolay etkilenir.
Bu durum, radyonuzda bir ar›za oldu¤unu düﬂünmenize yol açan baz› dinleme
koﬂullar›yla sonuçlanabilir. Aﬂa¤›daki
durumlar normaldir ve herhangi bir radyo
ar›zas› oldu¤unu göstermez:
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‹stasyon 2
88.1 Mhz

Cep telefonu veya iki yollu telsiz
kullan›lmas›

‹stasyon 2
88.3 Mhz

Araç içinde cep telefonu kullan›ld›¤›nda,
ses cihaz›nda bir parazit oluﬂabilir. Bu
ses cihaz›nda bir sorun oldu¤unu göstermez. Bu gibi durumlarda, cep telefonunuzu radyodan mümkün oldu¤u kadar
uzakta kullanmaya gayret ediniz.

D‹KKAT
JBM004

JBM005

• Sinyalde zay›flama – Arac›n›z radyo istasyonundan uzaklaﬂt›kça, sinyal zay›flar ve ses azalmaya baﬂlar. Böyle oldu¤unda, bir baﬂka istasyon seçmenizi
öneririz.
• Sinyalde Dalgalanma/Parazit – Radyo
istasyonu vericisi ile radyonuz aras›ndaki zay›f FM sinyalleri veya büyük engeller, parazit veya dalgalanma seslerinin meydana gelmesine yol açarak
sinyalleri bozabilir. Tiz seviyesinin düﬂürülmesi, parazit ortadan kalkana kadar bu etkiyi azaltabilir.

• ‹stasyon Kar›ﬂmas› – FM sinyali zay›flamaya baﬂlad›¤›nda, ayn› frekansa
yak›n daha güçlü sinyalleri olan bir
baﬂka radyo çalmaya baﬂlayabilir. Bunun nedeni, radyonuzun en güçlü sinyalleri almak üzere tasarlanm›ﬂ olmas›d›r. Böyle oldu¤unda, sinyalleri daha
güçlü olan bir baﬂka istasyon seçiniz.
• Radyo Yay›nlar› Giriﬂimi – Farkl› yönlerden al›nan radyo dalgalar› ses kalitesinde bozulmaya veya dalgalanmaya
yol açabilir. Bu daha çok ayn› istasyondan al›nan do¤rudan veya yans›m›ﬂ
sinyaller veya birbirine yak›n frekanslarda iki istasyon olmas› nedeniyle ortaya ç›kar. Böyle oldu¤unda, bu durum
düzelene kadar bir baﬂka istasyon seçiniz.
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Araç içinde cep telefonu veya telsiz
gibi bir haberleﬂme sistemi kullan›ld›¤›nda, ayr› bir harici anten tak›lmal›d›r. Cep telefonu veya telsizin
yaln›zca dahili anten ile kullan›lmas› durumunda, bu arac›n elektrik
sistemi üzerinde parazit yapacak ve
arac›n güvenli çal›ﬂmas›n› olumsuz
yönde etkileyecektir.

UYARI Sürüﬂ esnas›nda cep telefonu kullanmay›n›z. Cep telefonu kullanmak
için güvenli bir yerde durunuz.
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CD’lerin bak›m› (varsa)
• Araç içindeki s›cakl›k çok yüksek ise,
otomobilinizin ses sistemini kullanmadan önce havaland›rma için pencereleri aç›n›z.
• MP3/WMA dosyalar›n›n onay al›nmaks›z›n kopyalanmas› ve kullan›lmas› yasa d›ﬂ›d›r. Yaln›z yasal yollarla oluﬂturulmuﬂ CD’leri kullan›n›z.
• Benzen veya tiner gibi uçucu maddeleri, normal temizleyicileri ve analog
diskler için üretilmiﬂ manyetik spreyleri
CD’lere uygulamay›n›z.
• Disk yüzeyinin hasar görmesine neden
olmamak için CD’leri yaln›z d›ﬂ kenarlar›ndan veya orta deliklerinin kenarlar›ndan tutup taﬂ›y›n›z.
• Çalmadan önce disk yüzeyini yumuﬂak
bir bezle silerek (ortas›ndan d›ﬂ kenar›na do¤ru) temizleyiniz.
• Disk yüzeyine hasar vermeyiniz. Yap›ﬂkan bantlar veya ka¤›t parçalar› yap›ﬂt›rmay›n›z.
• CD’den baﬂka ﬂeylerin CD çalara tak›lmamas›na dikkat ediniz (Bir seferde
birden fazla CD yerleﬂtirmeyiniz).

• Çizilmeye ve kirlenmeye karﬂ› korumak için, CD’leri kullan›ld›ktan sonra
kutular›na yerleﬂtiriniz.
• CD-R/CD-RW CD’lerinin tiplerine, üretici firmalara veya modellerine ve kay›t
yöntemlerine ba¤l› olarak, baz› CD’ler
normal çal›ﬂmayabilirler. Böyle durumlarda bu tür CD’leri kullanmaya devam
ederseniz otomobilinizin müzik sistemine zarar verebilirsiniz.

] NOT - Uyumsuz Kopyalama
Korumal› Müzik
CD’lerinin çal›nmas›
Uluslararas› ses CD’si standartlar› (K›rm›z› Kitap) ile uyumlu olmayan baz›
kopyalama-korumal› CD’leri otomobilinizin müzik sistemi çalmayabilir. Kopyalama-korumal› CD’leri çalmak isterseniz ve CD çalar do¤ru çal›ﬂmazsa, CD
çalar›n›z›n de¤il CD’lerin kusurlu olabilece¤ini unutmay›n›z.
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n CD Çalar :AC100DFG/AC110DFG

] Bluetooth® özelli¤i desteklenmiyorsa,

n CD Çalar :AC600DFG/AC610DFG

logosu görünmüyecektir.
VF_AC100DFG_GEN / VF_AC600DFG_GEN
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3.
•

•

Tuﬂu
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, otomatik kanal seçimi için bant frekans› artar.
Hiç bir kanal bulunamazsa bir önceki
frekansta durur.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, otomatik kanal seçimi için bant frekans›
azal›r. Hiç bir kanal bulunamazsa bir
önceki frekansta durur.

4.

RADYO, AYAR, SES ﬁ‹DDET‹ ve
SES KONTROLÜ’nün kullan›lmas›
1.

Tuﬂu

FM moduna döner ve dü¤meye her bas›l›ﬂta FM1 ve FM2 olarak de¤iﬂir.
2.

Tuﬂu ve

5. Ayarl› ‹stasyon Tuﬂlar›
• Her tuﬂa kaydedilmiﬂ olan istasyonu
çalmak için
tuﬂuna 0.8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Mevcut istasyonu bir bip sesi ile ilgili
tuﬂuna kaydetmek için
tuﬂuna 0.8 saniye veya daha uzun bir
süre bas›n›z.

Dü¤mesi
• Kontak Anahtar› ACC veya ON konumundayken ses sistemi aç›l›r kapan›r.
• Dü¤me saat yönünde veya saatin ters
yönünde çevrilirse, ses artacak veya
azalacakt›r.

Tuﬂu

Tuﬂa bas›lmas›
kanal›n› seçer.
LCD ekranda AM Modu görünür.
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• SCROLL (Kayd›rma)
Bu iﬂlev, LCD metin ekran›ndan daha
uzun olan karakterleri göstermek için kullan›l›r ve ses kalitesi kontrol dü¤mesi ile
AÇILIP KAPANAB‹L‹R.

6.

Tuﬂu
(OTOMAT‹K KAYDETME)

Tuﬂa bas›ld›¤›nda, güçlü al›nan kanallar
otomatik olarak seçilir ve PRESET tuﬂlar›na
kaydedilir ve PRESET1’e kaydedilmiﬂ olan kanal çalar.
AST’nin ard›ndan hiç bir kanal kaydedilmemiﬂse, bir önceki kanal çalar.
• Baz› modellerde sadece FMA veya
AMA modunun ön ayar haf›zas›na
(1)~(6) kaydeder.
7.

Tuﬂu

tuﬂuna bas›ld›¤›nda LCD Ekran
ve Arka Iﬂ›¤› aç›l›p kapan›r.
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8.

Tuﬂu

SETUP modunu dönüﬂtürmek istedi¤iniz
zaman
tuﬂuna bas›n›z. Setup
Modu ekran›nda,
tuﬂuna basarak
ayarlamak istedi¤iniz modu seçiniz. Detayl› setup modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z. Setup Modu ekranlar›n›n
her biri Bluetooth, D›ﬂ Amp seçene¤ine
göre farkl›d›r.

• SDVC (H›za Ba¤l› Ses Kontrolü)
Bu iﬂlev, ses seviyesini arac›n h›z›na göre otomatik olarak ayarlar ve ses kalitesi
kontrol dü¤mesi ile AÇILIP KAPANAB‹L‹R.

Arac›n›z›n özellikleri

• MEDIA
MP3 çalma bilgisinin varsay›lan göstergesini seçer. "Klasör/Dosya" veya "Sanatç›/Parça" seçilebilir.

• Dönüﬂ (
)
Bu iﬂlev önceki MOD ekran›n› gösterir.
• SAAT
SAAT kurulum moduna girmek için bu
maddeyi seçiniz.
Saati ayarlay›n›z ve kaydetmek için tuﬂuna
bas›n›z. Dakikay› ayarlay›n›z
ve iﬂlemi tamamlay›p saat ayar modundan ç›kmak için
tuﬂuna bas›n›z.
GÜÇ KAPALI ekran›ndayken 0.8 saniyeden daha fazla
tuﬂuna bas›lmas›, kullan›c›n›n saati hemen ayarlamas›na olanak verir.

• TELEFON (varsa)
PHONE kurulum moduna girmek için bu
maddeyi seçin. Detayl› bilgi için “BLUETOOTH TELEFON KULLANIMI” bölümüne bak›n›z. PHONE kurulum moduna
girmek için bu maddeyi seçiniz. Detayl›
bilgi için “BLUETOOTH TELEFON KULLANIMI” bölümüne bak›n›z.
h E¤er audio sistemi Bluetooth özelliklerini desteklemez ise, "PHONE" menüsü mevcut de¤ildir.

9.

ve

tuﬂu

tuﬂuna ilk bast›ktan sonra gösterilen ekranda iken, modu seçmek için
dü¤mesini çeviriniz.
Modlar, BAS ÷ ORTA ÷ T‹Z ÷ FADER
÷ BALANS s›ras› ile de¤iﬂir.
• BASS Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve
ayar› için dü¤meyi çeviriniz. Bu durumda
iken, Bas seviyesini artt›rmak için
dü¤mesini saat yönünde ve azaltmak için
saatin ters yönünde çeviriniz (Ayar aral›¤›, Bas frekans band›na ba¤l› olarak
max. +10/min -10 aras›ndad›r).
BASS -1
BASS 0
BASS +1
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• ORTA Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve
ayar› için dü¤meyi çeviriniz. Bu durumda
iken, Orta seviyesini artt›rmak için
dü¤mesini saat yönünde ve azaltmak için
saatin ters yönünde çeviriniz (Ayar aral›¤›, Orta frekans band›na ba¤l› olarak
max. +10/min -10 aras›ndad›r).
ORTA -1
ORTA 0
ORTA +1
• T‹Z Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve
ayar›
için dü¤meyi çeviriniz. Bu durumda iken,
Tiz seviyesini artt›rmak için
dü¤mesini saat yönünde ve azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz (Ayar aral›¤›,
Tiz frekans band›na ba¤l› olarak max.
+10/min -10 aras›ndad›r).
T‹Z -1
T‹Z
T‹Z
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• FADER Kontrolü
Ön/arka ses seviyelerini ayarlamak için,
tuﬂuna bas›n›z ve
dü¤mesini saat yönünde ve saatin ters yönünde çeviriniz. Bu durumda, ön hoparlörü artt›rmak için
dü¤mesini saat yönünde ve arka hoparlörü artt›rmak
için saatin ters yönünde çeviriniz (Ön veya arkan›n her biri Ön=10/Arka=10 olarak ayarlanabilir).
FADER Ön=1
FADER Ön=Arka
FADER Arka=1
• BALANS Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve sol/sa¤ ses
seviyesini ayarlamak için
dü¤mesini çeviriniz. Bu durumda, sol hoparlör
ses seviyesini azaltmak için
dü¤mesini saat yönünde ve sa¤ hoparlör ses
seviyesini azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz (Ön veya arkan›n her biri
Sol = 10/Sa¤ = 10 olarak ayarlanabilir).
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2.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan itibaren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bast›r›n›z.
• Bir önceki müzik parças›n› çalmak için

CD Çalar kullan›rken
1.

Tuﬂu

CD yüklenirse, CD moduna geri döner.
CD yoksa, 3 saniye süreyle “NO Media”
görülür ve bir önceki moda döner.

tuﬂuna 1 saniyeden daha k›sa bir süre bast›r›n›z.
• Mevcut müzik parças›nda ters yönde
yüksek h›zl› ses aramay› baﬂlatmak
için
tuﬂuna 0,8 saniye veya
daha uzun bir süre bast›r›n›z.
• Bir sonraki müzik parças›n› çalmak için
tuﬂuna 0.8 saniyeden daha
k›sa bir süre bast›r›n›z.
• Mevcut müzik parças›nda yüksek h›zl›
ses aramay› baﬂlatmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir
süre bast›r›n›z.

3.

tuﬂu (RANDOM)

‘RDM’ modunu etkinleﬂtirmek için bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha az ve ‘ALL RDM’
modunu etkinleﬂtirmek için 0.8 saniyeden daha fazla bas›n›z.
• RDM: Sadece klasör veya diskteki
dosyalar/parçalar rasgele s›rayla çal›n›r.
• ALL (Tüm) RDM (sadece MP3/WMA):
Diskteki tüm dosyalar rasgele s›rayla
çal›n›r.
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4.

Tuﬂu (REPEAT)

‘RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için bu tuﬂa
0.8 saniyeden daha az ve ‘FLD.RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için 0.8 saniyeden daha
fazla bas›n›z.
• RPT: Sadece bir parça (dosya) arka
arkaya çal›n›r.
• FLD.RPT (MP3/WMA Sadece): Sadece bir klasörde bulunan dosyalar arka
arkaya çal›n›r.
5.

Tuﬂu (SCAN)

CD’deki her parçan›n ilk 10 saniyesini
çalar. SCAN Çalmay› iptal etmek için bu
tuﬂa bir kez daha bas›n›z.
6. DISC Tuﬂu (CD De¤iﬂtirici:
AC600 DFG/AC610DFG)
• Ön ayarl›
tuﬂu, diski bir önceki
disk ile de¤iﬂtirir.
• Ön ayarl›
tuﬂu, diski bir sonraki disk ile de¤iﬂtirir.
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8.

7.

Tuﬂu

Tuﬂa her bas›ld›¤›nda, mevcut CD
TRACK (FILE) (parça (dosya)) bilgileri
aﬂa¤›daki gibi gösterilir.
• Ses CDsi: Disk Ad›, Disk Sanatç›s›,
Parça Ad›, Parça Sanatç›s›, Toplam
Parça
• MP3 CD: Dosya Ad›, Ad, Sanatç›, Albüm, Dizin, Toplam Dosya (CD üzerinde bilgi mevcut de¤ilse, hiçbir ﬂey gösterilmez).

Tuﬂu

• Mevcut klasörün çocuk klasörüne gitmek için
tuﬂuna bas›n›z ve
klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z. Klasördeki ilk parça çalar.
• Mevcut klasörün ebeveyn klasörüne
gitmek için
tuﬂuna bas›n›z
ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z.
9.

Dü¤mesi ve

Tuﬂu

Çalmakta olan parçadan sonraki parçay›
çalmak için bu dü¤meyi saat yönünde
çeviriniz. Çalmakta olan parçadan önceki parçalar› görüntülemek için bu dü¤meyi saat yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiﬂ olan parçaya atlamak ve onu çalmak
için tuﬂa bas›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

10. CD Göstergesi ikonu (CD Çalar:
AC100DFDG/AC110DFG)
Otomobilin kontak anahtar› ACC veya
ON konumundayken, bir CD yüklenince,
gösterge ikonu yanar. CD d›ﬂar› ç›k›nca,
ikon söner.
10. CD Ç›kartma Tuﬂu
CD çalma s›ras›nda CD’yi ç›kartmak için
tuﬂuna 0,8 saniyeden daha az bas›n›z. Bu tuﬂ kontak anahtar› kapal› konumundayken etkindir.
• ALL
EJECT
(CD
De¤iﬂtirici:
AC600DFG / AC610DFG)
CD çalar içine yerleﬂtirilen bütün CD’leri
ilgili s›ra ile ç›kartmak için, bu tuﬂa 0.8
sn’den fazla bas›n›z.
11. CD Yuvas›
• Bir CD’yi etiketi yukar› do¤ru gelecek
ﬂekilde yerleﬂtirin ve yavaﬂça içeri
itiniz. Kontak anahtar› ACC veya ON
konumunda ve Audio sistemi kapal› oldu¤unda, bir CD yüklenirse Audio sistemi otomatik olarak aç›l›r.
• Bu CDP sadece 12 cm CD’leri destekler.
• VCD, Veri CD’si yüklendi¤i takdirde,
“Reading Error” hata mesaj› belirir ve
CD d›ﬂar› ç›kar.

D‹KKAT
CD göstergesi yand›¤› zaman, bir
CD yerleﬂtirmeyiniz.

10.

Tuﬂu (CD Çalar:
AC600DFDG/AC610DFG)

CD’leri CDC çalara yüklemek için (1~6
aras›)
tuﬂuna bas›n›z. Mevcut
tüm deck’lere yükleme yapmak istedi¤inizde
tuﬂuna 2 saniyeden uzun
bir süre bas›n›z. Son CD çalar. 10 saniyelik bekleme durumu yükleme iﬂlemini
durdurur.
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NOT:
Çalan dosyalar›n (dizinler) s›ras›:
1. Parça çalma s›ras›:
ile
aras›
s›rayla.
Dizin
ABB Klasörü

A Klasörü

BA Klasörü

AA Klasörü

BB Klasörü

ABA Klasörü

2. Dizin çalma s›ras›:
] Klasörde hiç bir ﬂark› dosyas› yok
ise, bu klasör gösterilmez.

Klasör

Dizin

ﬁark›
Dosyas›

A Klasörü
AA Klasörü

AB Klasörü

ABA Klasörü

ABB Klasörü

B Klasörü
BA Klasörü

BB Klasörü
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2.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan itibaren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Bir önceki ﬂark›ya gidip onu çalmak

USB cihaz› kullan›m›
1.

Tuﬂu (USB)

USB ba¤l› ise, içinde kay›tl› olan müzik
dosyalar›n› çalmak için di¤er moddan
USB moduna geçer. Bir CD ve yard›mc›
cihaz ba¤l› de¤ilse, 3 saniye süreyle “No
Media” görünür ve bir önceki moda döner.

için
tuﬂuna 0,8 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z ve 1 saniye
içinde tekrar bas›n›z.
• Müzik parças›n› geri yönde yüksek h›zla çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.
• Bir sonraki parçaya gidip onu çalmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
• Müzik parças›n› ileri yönde yüksek h›zla çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.

3.

Tuﬂu (RANDOM)

‘RDM’ modunu etkinleﬂtirmek için bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha az ve ‘A.RDM’
modunu etkinleﬂtirmek için 0.8 saniyeden daha fazla bas›n›z.
• RDM: Sadece klasördeki dosyalar rasgele s›rayla çal›n›r.
• A.RDM: Bir USB haf›zas›ndaki tüm
dosyalar rasgele s›rayla çal›n›r.
4.

Tuﬂu (REPEAT)

‘RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için bu tuﬂa
0.8 saniyeden daha az ve ‘FLD.RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için 0.8 saniyeden daha
fazla bas›n›z.
• RPT: Sadece bir mevcut dosya arka
arkaya çal›n›r.
• 'FLD.RPT': Bir klasörde bulunan tüm
dosyalar arka arkaya çal›n›r.
5.

Tuﬂu (SCAN)

USB cihaz›ndaki her parçan›n ilk 10 saniyesini çalar. SCAN çalmay› iptal etmek
için bu tuﬂa bir kez daha bas›n›z.
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8.

Dü¤mesi ve
Tuﬂu

Çalmakta olan parçadan sonraki parçay›
çalmak için bu dü¤meyi saat yönünde
çeviriniz. Çalmakta olan parçadan önceki parçalar› görüntülemek için bu dü¤meyi saat yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiﬂ olan parçaya atlamak ve onu çalmak
için tuﬂa bas›n›z.
6.

Tuﬂu

Çalmakta olan dosyan›n bilgilerini Dosya
Ad›, Parça, Sanatç›, Albüm, Dizin, Toplam Dosya, Normal Görüntü s›ras›yla
gösterir (Dosyada müzik bilgileri yoksa,
hiçbir bilgi gösterilmez.).

4 168

7.

Tuﬂu

• Mevcut klasörün çocuk klasörüne gitmek için
tuﬂuna bas›n›z ve
klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z. Klasördeki ilk parça çalar.
• Ebeveyn klasörüne gitmek istedi¤inizde
tuﬂuna bas›n›z ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z.
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USB C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA UYARI
• Bir harici USB cihaz› kullan›m›nda, cihaz›n araç çal›ﬂt›¤› zaman
takil› olad›¤›ndan emin olunuz.
Çal›ﬂt›rd›ktan sonra cihaz› tak›n›z.
• USB ayg›t› ba¤l›yken otomobili
çal›ﬂt›racak olursan›z, USB ayg›t›
zarar görebilir (USB flash sürücüler elektrik ﬂoklar›na karﬂ› çok
hassast›rlar).
• Harici USB cihaz› ba¤l›yken motor çal›ﬂt›r›lacak veya durdurulacak olursa, harici USB cihaz› çal›ﬂmayabilir.
• Orijinal olmayan MP3 veya WMA
dosyalar›n› çalmayabilir.
1) Sadece s›k›ﬂt›rma oran› 8 Kbps
~320 Kbps aras›nda olan MP3
dosyalar›n› çalabilir.
2) Sadece s›k›ﬂt›rma oran› 8 Kbps
~320 Kbps aras›nda olan WMA
müzik dosyalar›n› çalabilir.
• Harici USB cihaz›n› ba¤larken veya sökerken statik elektrik için
önlemler al›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• ﬁifrelenmiﬂ bir MP3 tan›namayabilir.
• Harici USB cihaz›n›n durumuna
ba¤l› olarak, ba¤lanan harici USB
cihaz› tan›namayabilir.
• Harici USB ayg›tlar›n›n formatlanm›ﬂ byte/sektör ayar› 512BYTE
veya 2048BYTE de¤ilse, ayg›t tan›namayabilir.
• Sadece FAT 12/16/32 formatl›
USB cihaz› kullan›n›z.
• USB I/F onay› olmayan USB cihaz› tan›namayabilir.
• USB ba¤lant› terminalinin bir insan gövdesine veya herhangi bir
cisme dokunmamas›na dikkat
ediniz.
• K›sa bir süre içinde USB cihaz›n›
ba¤lamay› veya sökmeyi tekrar
edecek olursan›z, cihaz bozulabilir.
• Bir USB cihaz›n› ba¤larken veya
sökerken garip sesler duyabilirsiniz.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• USB modunda çalma s›ras›nda
d›ﬂ USB cihaz›n› sökecek olursan›z, d›ﬂ USB cihaz› hasarlanabilir
veya bozulabilir. Bu nedenle USB
cihaz›n› motor çal›ﬂmazken veya
baﬂka bir moddayken ba¤lay›n›z
(mesela, Radyo veya CD).
• D›ﬂ USB cihaz›n›n tipine ve kapasitesine veya cihazda kay›tl› olan
dosyalar›n türüne ba¤l› olarak, cihaz›n tan›nmas› için geçen süre
farkl› olabilir.
• USB cihaz›n› müzik dosyas› çalmaktan baﬂka bir amaçla kullanmay›n›z.
• USB üzerinden video oynatma
desteklenmez.
• USB I/F kullanarak, ﬂarj cihazlar›
veya ›s›t›c›lar› gibi USB aksesuarlar›n›n kullan›lmas› performans›
düﬂürebilir veya sorun yaratabilir.
(Devam ediyor)
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UYARI
• Ayr›ca sat›n ald›¤›n›z USB-hub gibi cihazlar› kullan›rsan›z, otomobilinizin müzik sistemi USB cihaz›n› tan›mayabilir. Bu durumda,
USB cihaz›n› do¤rudan otomobilinizin multimedya terminaline ba¤lay›n›z.
• USB cihaz› mant›ksal sürücülere
ayr›lm›ﬂ ise, arac›n ses sistemi
sadece önceli¤i en yüksek olan
sürücüdeki müzik dosyalar›n› tan›r.
• Standart USB I/F taraf›ndan tan›nmayan MP3 Çalar/ Cep telefonu/Dijital kamera gibi cihazlar tan›namayabilir.
• USB üzerinden ﬂarj iﬂlemi baz›
mobil cihazlarda desteklenmeyebilir.
h iPod cihaz›n› kullanmak için, bir
araç özel kablosu (ayr› olarak
sat›lmaktad›r) gerekir.
• Standart olmayan baz› USB cihazlar› (METAL KAPAKLI T‹P USB)
tan›namayabilir.
• Baz› USB flash bellek okuyucular
(CF, SD, microSD, vb.) veya harici
HDD tipi cihazlar tan›namayabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) (dijital haklar yönetimi) taraf›ndan korunan müzik dosyalar›
tan›namayabilir.
• Bu AUDIO (ses) sistemini kullan›rken, USB haf›zas›ndaki veriler
kaybolabilir. Önemli verileri daima bir kiﬂisel depolama cihaz›na
yedekleyiniz.
• Anahtar zincirleri veya cep telefonu aksesuarlar› olarak kullan›labilen USB bellek ürünlerini USB giriﬂine zarar verebilece¤i için lütfen kullanmaktan kaç›n›n›z. Lütfen sadece aﬂa¤›da gösterilen
geçme tip soket ürünlerini kullan›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

2.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan itibaren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Bir önceki müzik parças›na g idip onu

iPod Kullan›m›
h iPod, Apple Inc. ﬁirketinin bir ticari markas›d›r.

1.

(...) Tuﬂu (iPod)

iPod ba¤l› ise, iPod içinde kay›tl› olan
müzik dosyalar›n› çalmak için önceki
moddan iPod moduna geçer.
iPod cihaz› ba¤l› de¤ilse, 3 saniye süreyle “NO Media” görülür ve bir önceki konuma döner.

çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z ve 1
saniye içinde tekrar bas›n›z.
• Müzik parças›n› geri yönde yüksek h›zla çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.
• Bir sonraki parçaya gidip onu çalmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
• Müzik parças›n› ileri yönde yüksek h›zla çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.

3.

Tuﬂu (RANDOM)

• Mevcut kategorideki tüm parçalar›n s›ras›n› kar›ﬂt›rmak için, bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z
(Rasgele Çalma).
• Mevcut kategorideki (rasgele albüm)
albümlerin s›ras›n› kar›ﬂt›rmak için, bu
tuﬂa 0.8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.
• RANDOM çalmay› iptal etmek için,
tuﬂa bir kez daha bas›n›z.
4.

Tuﬂu (REPEAT)

Çalmakta olan parçay› tekrarlar.
5.

Tuﬂu (MENÜ)

Çalmakta olan i-Pod kategorisinden bir
üst kategoriye geçer.
Görüntülenen kategoriye (parça) gitmek
(çalmak) için
dü¤mesine bas›n›z.
Seçilmiﬂ kategorinin alt kategorisinden
arayabilirsiniz.
iPod’un kategorisinin s›ras›, Çalma Listesi, Sanatç›, Albümler, Türler, ﬁark›lar ve
Kompozitörlerdir.
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6.

Tuﬂu

Çalmakta olan dosyan›n bilgilerini Parça,
Sanatç›, Albüm, Toplam Dosya, Normal
Ekran s›ras›yla gösterir (Dosyada müzik
bilgileri yoksa, hiçbir bilgi gösterilmez.).
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7.

Dü¤mesi ve
Tuﬂu

Tuﬂu saat yönünde çevirirseniz, çalmakta olan parçadan sonraki parçalar (kategori) görüntüye gelir (ayn› düzeydeki kategori).
Ayn› ﬂekilde, dü¤meyi saat yönünün tersine çevirirseniz, çalmakta olan parçadan önceki parçalar (kategori) görüntüye
gelir (ayn› düzeydeki kategori).
Parça kategorisinde gösterilen parçay›
dinlemek için, atlamak ve seçilmiﬂ olan
parçay› çalmak üzere tuﬂa bas›n›z.
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] i-POD C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA NOT
• Baz› iPod modelleri iletiﬂim protokolünü desteklemeyebilir ve çal›nmazlar.
(Desteklenen i-Pod modelleri:
- iPod Mini
- iPod 4’üncü (Photo) ~ 6’nc› (Classic) nesil
- iPod Nano 1’inci ~ 4’üncü nesil
- iPod Touch 1’inci ~ 2’nci nesil
• iPod’da bulunan parçalar›n arama
veya çalma s›ras› müzik sisteminde
aranan s›radan farkl› olabilir.
• iPod kendi ar›zas› nedeniyle bozulacak olursa, iPod’u s›f›rlay›n›z (S›f›rlama: i-pod el kitab›na bak›n›z).
• Düﬂük akü voltajlar›nda iPod normal
çal›ﬂmayabilir.
• iPhone gibi baz› iPod cihazlar› Bluetooth® arayüzü kanal›yla ba¤lanabilir.
Bu cihaz›n mutlaka ses Bluetooth® kabiliyeti (stereo kulakl›k Bluetooth®
için olan gibi) olmal›d›r. Cihaz müzik
çalabilir, ancak ses sistemi ile kontrol
edilemez.

iPod C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA UYARI
• Audio sistemindeki audio tuﬂlar›yla iPod’u çal›ﬂt›rmak için,
HYUNDAI iPod güç kablosuna ihtiyac›n›z vard›r. Apple taraf›ndan
verilen USB kablosu ar›zalanmaya neden olabilir ve HYUNDAI
araçlar› için kullan›lmamal›d›r.
h HYUNDAI iPod güç kablosu
HYUNDAI bayisinden sat›n al›nabilir
• iPod cihaz›n› iPod güç kablosu ile
birleﬂtirirken, konektörü multimedia soketine tamamen yerleﬂtiriniz. E¤er tam olarak yerleﬂtirilmezse, ipod ile audio sistemi aras›ndaki iletiﬂim kesilebilir.
• iPod’un ve müzik sisteminin ses
efektlerini ayarlarken, her iki cihaz›n ses efektleri çak›ﬂabilir ve sesin kalitesinde bozulmaya neden
olabilir veya sesin kalitesi düﬂebilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Müzik sisteminin ses ﬂiddetini
ayarlarken iPod’un denkleﬂtirme
fonksiyonunu durdurunuz (kapat›n›z) ve iPod’un denkleﬂtiricisini
kullan›rken müzik sisteminin
denkleﬂtiricisini kapat›n›z.
• iPod kablosu ba¤lan›nca, i-Pod
cihaz› mevcut olmasa bile, sistem
AUX moduna geçebilir ve parazite
neden olabilir. i-Pod cihaz› kullan›lmazken I-Pod kablosunu ay›r›n›z.
• iPod cihaz›n› araç audio sisteminde kullanmad›¤›n›z zaman, iPod
kablosunu iPod cihaz›ndan ç›kar›n›z. Aksi halde, iPod aksesuar konumunda kalabilir ve düzgün ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
Ç›kar›labilir USB /AUX

Tümü bir arada
USB/AUX

• iPod cihaz›n› ba¤lad›¤›n›z zaman
USB/AUX terminallerini kullan›n›z.
• iPod cihaz›n› ay›rd›¤›n›zda, her iki
USB/AUX terminalini ay›r›n›z.
• iPod cihaz›n› ﬂarj etmek ve çal›ﬂmalar›n› desteklemek için, iPod
özel kablosu mutlaka her iki
USB/AUX terminaline ba¤lanmal›d›r.
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BLUETOOTH® TELEFON ‹ﬁLET‹M‹
(varsa)

1.

tuﬂu: Hoparlör ses seviyesini yükseltir veya azalt›r.
2.
tuﬂu: Bir ça¤r›y› cevaplar veya
aktar›r.
3.
tuﬂu: Bir ça¤r›y› reddeder veya
sonland›r›r.

n Bluetooth® Nedir?
Bluetooth® hands-free, stereo mikrofonkulakl›k seti, kablosuz uzaktan kumanda,
vb. düﬂük güçlü ayg›tlar›n k›sa aral›kla
çoklu olarak ba¤lanmas›na olanak veren
kablosuz bir teknolojidir. Daha fazla bilgi
için, www.Bluetooth.com adresindeki
Bluetooth® web sitesini ziyaret ediniz.
n Genel Özellikler
• Bu ses sistemi Bluetooth® hands-free
ve stereo mikrofon-kulakl›k seti özelliklerini desteklemektedir.
- HANDS-FREE özelli¤i: Kablosuz
olarak arama yapar ve ça¤r› al›r.
- STEREO M‹KROFON - KULAKLIK
SET‹ özelli¤i: Cep telefonlar›ndan
kablosuz olarak müzik çalma (A2DP
özelli¤ini destekler).

n Telefon Kurulumu
Bluetooth® ile ilgili tüm iﬂlemler TELEFON menüsünde yap›labilir.
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2) ‹mleci konular aras›nda hareket ettirmek için,
dü¤mesini çeviriniz
ve “Phone” seçimi için
tuﬂunu
itiniz.

3) ‹mleci konular aras›nda hareket ettirmek için,
dü¤mesini çeviriniz
ve isteneni seçmek için
tuﬂunu
itiniz.

] NOT
• Bluetooth® özellikleri kullan›lmadan
önce telefon sisteme tan›t›lmal›d›r.
• Sistemde ayn› anda sadece bir seçilmiﬂ (ba¤l›) cep telefonu kullan›labilir.
• Baz› telefonlar bu sistemle tam uyumlu de¤ildir.
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• Bir telefon eﬂleﬂtirme
Bluetooth® özelliklerini kullanmadan önce, telefon ses sistemine tan›t›lmal›d›r
(kaydedilmelidir). Sisteme 5 adede kadar
telefon tan›t›labilir.
NOT
• Telefonun tan›tma iﬂlemi her telefon
modeline göre de¤iﬂir. Telefonu tan›tmaya kalk›ﬂmadan önce, lütfen
talimatlar için telefonunuzun Kullan›m K›lavuzuna bak›n›z.
• Telefonun tan›t›lmas› tamamland›ktan sonra, telefon manuel olarak ses
sisteminden silinmedi¤i (“Bir Telefon Silme” bölümüne bak›n›z.) veya
araç bilgileri telefondan kald›r›lmad›¤› sürece, o telefonun tekrar tan›t›lmas›na gerek yoktur.
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1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELEFON menüsünde “PAIR” konumunu
seçiniz.
3. Ses sistemi “----- anahtar› aran›yor:
0000”
4. Telefonunuzda Bluetooth® sistemini
aray›n›z. Telefonunuz, Bluetooth® ayg›t listesinde [araç modeli ad›]n› göstermelidir. Sonra, telefonunuz üzerinden tan›tmay› deneyiniz.

NOT
E¤er telefon ayn› model iki veya daha
fazla araca tan›t›lm›ﬂsa, mesela her iki
araç HYUNDAI i40 ise, baz› telefonlar
o isimdeki Bluetooth® ayg›tlar›n› do¤ru olarak çal›ﬂt›rmayabilir. Bu durumda, telefonunuzda görüntülenen ad›
i40’tan i401’e ve i402’ye de¤iﬂtirmeniz
gerekebilir.
Talimat için telefonunuzun Kullan›m
K›lavuzuna baﬂvurunuz veya cep telefonu sat›c›s› veya üreticisiyle temasa
geçiniz.
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• Bir telefona ba¤lama
Bluetooth® sistemi etkinleﬂtirildi¤i zaman,
daha önce kullan›lan telefon otomatik
olarak seçilir ve tekrar ba¤lan›r. Daha önce tan›t›lm›ﬂ olan baﬂka bir telefonu seçmek isterseniz, telefon “Telefon Seçimi”
menüsü arac›l›¤›yla seçilebilir.
Hands-free sistemiyle ayn› anda sadece
bir seçilmiﬂ telefon kullan›labilir.
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELEFON menüsünde “Select” konumunu
seçiniz.
3. Gösterilen listeden istenen telefonun
ad›n› veya numaras›n› seçiniz.

• Önceli¤i De¤iﬂtirme
Ses sistemine birçok telefon tan›t›ld›¤›nda, Bluetooth® sistemi etkinleﬂtirildi¤i zaman sistem aﬂa¤›daki s›rayla ba¤lamaya
çal›ﬂ›r:
1) “Önceli¤i” iﬂaretlenmiﬂ telefon.
2) Bir önce ba¤lanan telefon.
3) Otomatik ba¤lant›ya son verir.
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELEFON menüsünde “Priority” konumunu
seçiniz.
3. Gösterilen listeden istenen telefonun
ad›n› veya numaras›n› seçiniz.

• Bir Telefon Silme
Tan›t›lm›ﬂ telefon silinebilir.
- Telefon silindi¤inde, o telefonla ilgili
tüm bilgiler de silinir (telefon rehberi
dahil).
- Silinen telefonu tekrar ses sistemiyle
kullanmak isterseniz, tan›tma iﬂlemi
tekrarlanmal›d›r.
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELEFON menüsünde “Delete” konumunu
seçiniz.
3. Gösterilen listeden istenen telefonun
ad›n› veya numaras›n› seçiniz.
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• Bluetooth® AÇMA/KAPAMA
Bluetooth® sistemi bu menüden etkinleﬂtirilebilir (ON) veya kapat›labilir (OFF).
- Bluetooth® kapat›ld›¤›nda, Bluetooth®
sistemiyle ilgili tüm komutlar Bluetooth®’u etkinleﬂtirmek isteyip istemedi¤inizi sorar.
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELEFON menüsünde “BT Off” konumunu
seçiniz.
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n Ça¤r› Cevaplamak
Telefonla arand›¤›n›zda, hoparlörlerden
zil sesi duyulur ve ses sistemi telefon
moduna geçer.
Telefonla arand›¤›n›zda, “Gelen” mesaj
ve arayan numara (varsa) Audio sisteminde görüntülenir.
• Bir Ça¤r›y› Cevaplamak ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.
• Bir Ça¤r›y› Reddetmek ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.
• Zil Ses Seviyesini Ayarlamak ‹çin:
- Direksiyondaki SES SEV‹YES‹ tuﬂlar›n› kullan›n›z.
• Bir Ça¤r›y› Telefona Aktarmak ‹çin
(Özel Görüﬂme):
- Ses sistemi ça¤r›y› telefona aktarana kadar direksiyondaki
tuﬂunu bas›l› tutunuz.

n Telefonla Konuﬂma
Telefonla konuﬂurken, “Aktif Ça¤r›lar”
mesaj› ve arayan kiﬂinin telefon numaras› (varsa) ses sisteminde görüntülenir.
• Bir Ça¤r›y› Sonland›rmak ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.
n Telefonla Arama Yapmak
Direksiyondaki
tuﬂa bas›larak Bir
Geri Arama yap›labilir.
- Sadece cep telefonu üzerindeki
tuﬂu kullan›larak ayn› fonksiyon yerine getirilebilir.
NOT
Baz› telefon modelleri
tuﬂuna iki
kez bas›ld›¤›nda ça¤r› yapar.
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] NOT
Aﬂa¤›daki durumlarda, siz veya karﬂ›
taraf birbirinizi duymakta zorlanabilirsiniz:
1. Ayn› anda konuﬂuldu¤unda, sesiniz
karﬂ› tarafa gitmeyebilir (Bu bir ar›za
de¤ildir.) Telefonda karﬂ› tarafla s›rayla konuﬂunuz.
2. Bluetooth® ses seviyesini düﬂük tutunuz. Yüksek ses seviyesi distorsiyon
ve yank› yapar.
3. Bozuk yollarda giderken.
4. Yüksek h›zlarda giderken.
5. Cam aç›kken.
6. Klima hava ç›k›ﬂlar› mikrofona bakarken.
7. Klima fan sesi yüksekken.

n Bluetooth® Audio Müzik Ak›ﬂ›
Bu ses sistemi A2DP (Geliﬂmiﬂ Ses Da¤›t›m Profili) ve AVRCP (Ses Video
Uzaktan Kumanda Profili) destekler.
Her iki profil de, yukar›daki Bluetooth
profillerini destekleyen Bluetooth cep telefonlar› üzerinden MP3 müzik dinlemek
içindir.
Bluetooth cep telefonundan MP3 müzik
dinlemek için, LCD ekranda “MP3 Çalma” görüntülenene kadar
tuﬂuna
bas›n›z.
Sonra, telefonla müzik çalmaya çal›ﬂ›n›z.
Bluetooth cep telefonundan müzik çalarken, mikrofon-kulakl›k seti MP3 MODU
gösterir.

NOT

• Sadece MP3 dosyalar› de¤il, telefonun destekledi¤i tüm sesler ses sisteminde dinlenebilir.
• Bluetooth cep telefonlar›nda A2DP ve
AVRCP iﬂlevleri bulunmal›d›r.
• Baz› A2DP ve AVRCP Bluetooth cep
telefonlar› ilk denemede mikrofonkulakl›k setinden müzik çalmayabilir.
Lütfen aﬂa¤›dakileri deneyiniz:
Yani: Menü ﬂ Dosya yöneticisi ﬂ
Müzik ﬂ Seçenek ﬂ Bluetooth üzerinden Çalma
• Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun Kullan›m K›lavuzuna baﬂvurunuz.
• Müzi¤i durdurmak için, çalan müzi¤i
telefonla durdurmay› deneyiniz ve
sonra ses modunu "MP3 Çalma" modundan bir di¤erine (ör. FM, AM,
CD, vs.) de¤iﬂtiriniz.
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BLUETOOTH® CEP TELEFONU KULLANIMIYLA
‹LG‹L‹ UYARI
• Hareket halindeyken cep telefonu
kullanmay›n›z veya Bluetooth®
ayarlar› (ör. bir telefonu tan›tma)
yapmay›n›z.
• Baz› Bluetooth® özellikli telefonlar
sistem taraf›ndan tan›nmayabilir
veya sistemle tam uyumlu olmayabilir.
• Ses sisteminin Bluetooth® ile ilgili
özelliklerini kullanmadan önce,
telefon Bluetooth® iﬂlemleri için
telefonunuzun Kullan›c› K›lavuzuna baﬂvurun.
• Bluetooth® ile ilgili özellikleri kullanmak için telefon ses sistemine
tan›t›lmal›d›r.
• Telefonunuz (araçtayken) kapsama alan›n›n d›ﬂ›ndaysa (ör. tünel
içinde, metroda, da¤l›k bir alanda,
vb.) hands-free özelli¤ini kullanamazs›n›z.
• Cep telefonu sinyali zay›fsa veya
araç içindeki sesler çok yüksekse, bir görüﬂme s›ras›nda di¤er
taraf›n sesini duymak zor olabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Telefonu metal nesnelerin yan›na
veya içine koymay›n›z. Aksi takdirde Bluetooth® sistemi veya cep
telefonu operatörleriyle iletiﬂim
bozulabilir.
• Bir telefon Bluetooth® arac›l›¤›yla
ba¤land›¤›nda, Bluetooth® ile ilgili ek iﬂlemler için telefonunuzun
ﬂarj› normalden daha k›sa sürede
boﬂalabilir.
• Baz› cep telefonlar› veya di¤er ayg›tlar ses sisteminde parazit veya
ar›zaya neden olabilir. Bu durumda, cihaz›n farkl› bir yerde tutulmas› durumu düzeltebilir.
• Lütfen telefonunuzun ismini ‹ngilizce kaydediniz. Aksi halde telefonun ismi do¤ru olarak gösterilmeyebilir.
• E¤er Öncelik araç ateﬂlemesi
(IGN/ACC ON) üzerine ise, Bluetooth® telefon sistemi otomatik olarak ba¤lan›r. Araç d›ﬂ›nda olsan›z
bile, arac›n yak›n›na geldi¤inizde
Bluetooth® telefon sistemi otomatik olarak ba¤lan›r.
Bluetooth özelli¤inin otomatik kapanmas›n› istemiyorsan›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Bluetooth® ba¤lant›s›, baz› cep telefonlar›nda geçici olarak ayr›labilir. Tekrar denemek için aﬂa¤›daki
ad›mlar› uygulay›n›z:
1) Cep telefonu dahilindeki Bluetooth® iﬂlevini ON/OFF yap›n
ve ba¤lant›y› tekrar deneyiniz.
2) Cep telefonunu aç›p kapay›n›z
ve ba¤lant›y› tekrar deneyiniz.
3) Cep telefonu pilini tamamen ç›kar›n, yeniden aç›n›z ve sonra
ba¤lant›y› tekrar deneyiniz.
4) Audio sistemini yeniden aç›n›z
ve ba¤lant›y› tekrar deneyiniz.
5) Cep telefonunuzdaki tüm eﬂleﬂtirilmiﬂ cihazlar› ve audio
sistemini siliniz ve kullan›m
için tekrar eﬂleﬂtiriniz.
• Hands-free (eller serbest) ça¤r›
ses seviyesi ve kalitesi cep telefonuna ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
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n CD Çalar: AC100DFE/AC110DFE

] Bluetooth® özelli¤i desteklenmiyorsa,

n CD De¤iﬂtirici: AC600DFE/AC610DFE

logosu görünmüyecektir.
VF_AC100DFE_EU / VF_AC600DFE_EU
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4.

Tuﬂu

•

tuﬂuna bas›ld›¤›nda, cihaz
otomatik olarak bir sonraki alt istasyona geçecektir.

•

tuﬂuna bas›ld›¤›nda, cihaz
otomatik olarak bir sonraki üst istasyona geçecektir.

5.

• Mevcut istasyonu bir bip sesi ile ilgili
tuﬂuna kaydetmek için
dü¤mesine 0.8 saniye veya daha uzun
bir süre bas›n›z.

Tuﬂu ve
Dü¤mesi

RADYO, AYAR, SES ﬁ‹DDET‹ ve
SES KONTROLÜ’nün kullan›lmas›
1.

Tuﬂu

FM moduna döner ve dü¤meye her bas›l›ﬂta FM1 ve FM2 olarak de¤iﬂir. FM1 ﬁ
FM1 ﬁ FMA
2.

Tuﬂu

• Kontak Anahtar› ACC veya ON konumundayken Ses sistemi aç›l›r kapan›r.
• Dü¤me saat yönünde veya saatin ters
yönünde çevrilirse, ses artacak veya
azalacakt›r.
• Modele ba¤l› olarak, kontak anahtar›
ACC veya AÇIK konumda de¤ilse, 10
saniyelik güç durumundan sonra LCD
ekran›nda “Akü boﬂalmas›” uyar›s› belirir ve 1 saatlik çal›ﬂmadan sonra otomatik olarak söner.

Tuﬂa bas›lmas› AM kanal›n› seçer. LCD
ekranda AM Modu görünür. AM ﬁ AMA
3.

Tuﬂu

FM, CD, AUX modlar›nda TA (Trafik
anonsu) kanallar›nda, RDS’in TA kanallar›n›n al›m›n› aç›p kapat›r.

4 182

7.

Tuﬂu
(OTOMAT‹K KAYDETME)

Tuﬂa bas›ld›¤›nda, güçlü al›nan kanallar
otomatik olarak seçilir ve PRESET tuﬂlar›na
kaydedilir ve PRESET1’e kaydedilmiﬂ olan kanal çalar.
AST’nin ard›ndan hiç bir kanal kaydedilmemiﬂse, bir önceki kanal çalar.
• Baz› modellerde sadece FMA veya
AMA modunun ön ayar haf›zas›na
(1)~(6) kaydeder.

6. Ayarl› ‹stasyon Tuﬂlar›
• Her tuﬂa kaydedilmiﬂ olan istasyonu
çalmak için
tuﬂuna 0.8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.

8.

Tuﬂu

tuﬂuna bas›ld›¤›nda, LCD ekran›
ve ON/OFF arka lamba aç›l›r.
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• MEDIA
MP3 çalma bilgisinin varsay›lan göstergesini seçer. "Klasör/Dosya" veya "Sanatç›/Parça" seçilebilir.
• SCROLL (Kayd›rma)
Uzun dosya isimleri sürekli (ON) veya
sadece bir kere (OFF) kayd›r›ld›¤›nda
seçiniz.
9.

Tuﬂu

• RDS Yay›n Program›
PTY ararken
reket ettirir.
• RDS Yay›n Program›
PTY ararken
reket ettirir.
10.

• RDS (varsa)
RDS MENÜSÜ, s›ras›yla News/AF/Region/ TA Vol. menülerini içerir.

Tipi seçiminde
dü¤mesini haTipi seçiminde
dü¤mesini ha-

Tuﬂu

SETUP modunu dönüﬂtürmek için
tuﬂuna bas›n›z. Setup Modu ekran›nda,
tuﬂuna basarak ayarlamak istedi¤iniz modu seçiniz. Detayl› setup modunu girmek için
dü¤mesine bas›n›z. Setup Modu ekranlar›n›n her biri
Bluetooth, D›ﬂ Amp seçene¤ine göre
farkl›d›r.

• SDVC (H›za Ba¤l› Ses Kontrolü)
SDVC özelli¤ini Açma veya Kapama için
bunu seçiniz. ON konumunda ise, ses
seviyesi arac›n h›z›na göre otomatik olarak ayarlan›r.

• HABER (HABER MENÜSÜ gösterimi
RDS MENÜSÜ ile mümkündür)
Otomatik HABER al›m özelli¤ini aç›p kapat›r.
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• AF (AF MENÜ gösterimi RDS MENÜSÜ ile mümkündür)
AF (Alternatif Frekans) özelli¤ini aç›p kapamak için bu maddeyi seçiniz.
• CLOCK (SAAT)
Saat kurulum moduna (12/24Sa., Auto,
Zaman) girmek için bu maddeyi seçiniz.

• TA VOL. (TA VOL MENÜSÜ gösterimi
RDS MENÜSÜ ile mümkündür)
TA (Trafik Anonslar›) normal ses seviyesine göre ses seviyesini ayarlar.

• REGION (BÖLGE MENÜSÜ gösterimi
RDS MENÜSÜ ile mümkündür)
Radyo bir kez AF atlama durumunu belirledikten sonra, BÖLGE kodunun kullan›l›p (ON) kullan›lmad›¤›n› (OFF) seçer.
AUTO seçilirse, AF atlama durumu PI
al›m durumu üzerinden otomatik olarak
belirlenir.
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• 12/24 Hr.
Zaman Format› menüsüne geçmek için,
“12/24 Hr.” tuﬂuna bas›n›z.

• Zaman
Zaman ayar›na geçmek için, “Time” tuﬂunu seçiniz.
Saati ayarlay›n›z ve kaydetmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z. Dakikay› ayarlay›n ve iﬂlemi tamamlay›p saat
ayar modundan ç›kmak için
dü¤mesine bas›n›z. GÜÇ KAPALI ekran›ndayken 0.8 saniyeden daha fazla
tuﬂuna bas›lmas›, kullan›c›n›n saati hemen ayarlamas›na olanak verir.

• TELEFON (varsa)
PHONE kurulum moduna girmek için bu
maddeyi seçiniz. Detayl› bilgi için “BLUETOOTH TELEFON KULLANIMI” bölümüne bak›n›z.

• Otomatik
Otomatik RDS Zaman menüsüne geçmek için, “Auto” tuﬂunu seçiniz.

h E¤er audio sistemi Bluetooth özelliklerini desteklemez ise, "PHONE" menüsü mevcut de¤ildir.
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• ORTA Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve orta ayar› için
dü¤mesini çeviriniz. Bu durumda,
dü¤mesini saat yönünde çevirerek Orta etkisini art›r›n, saat yönünün
tersine çevirerek Orta etkisini azalt›n›z
(Ayar aral›¤›, Orta frekans band›na ba¤l›
olarak max. +10/min -10 aras›ndad›r).
ORTA -1
ORTA 0
ORTA +1
11.

ve

Dü¤mesi

tuﬂuna ilk defa bast›ktan sonra
gösterilen ekranda iken, modu seçmek
için
dü¤mesini çeviriniz. Modlar,
BAS ÷ ORTA ÷ T‹Z ÷ FADER ÷ BALANS s›ras› ile de¤iﬂir.
• BASS Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve BASS ayar›
için
dü¤mesini çeviriniz. Bu durumda,
dü¤mesini saat yönünde
çevirerek Bas etkisini art›r›n›z, saat yönünün tersine çevirerek Bas etkisini azalt›n›z (Ayar aral›¤›, Bas frekans band›na
ba¤l› olarak max. +10/min -10 aras›ndad›r).
BASS -1
BASS 0
BASS +1

• T‹Z Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve Tiz ayar› için
dü¤mesini çeviriniz. Bu durumda,
dü¤mesini saat yönünde çevirerek Tiz etkisini art›r›n›z, saat yönünün
tersine çevirerek Tiz etkisini azalt›n›z
(Ayar aral›¤›, Tiz frekans band›na ba¤l›
olarak max. +10/min -10 aras›ndad›r).
T‹Z -1
T‹Z
T‹Z

• FADER Kontrolü
Ön/arka ses seviyelerini ayarlamak için,
tuﬂuna bas›n›z ve
dü¤mesini saat yönünde ve saatin ters yönünde çeviriniz. Bu durumda, ön hoparlörü artt›rmak için
dü¤mesini saat yönünde ve arka hoparlörü artt›rmak
için saatin ters yönünde çeviriniz (Ön veya arkan›n her biri Ön=10/Arka=10 olarak ayarlanabilir).
FADER Ön=1
FADER Ön=Arka
FADER Arka=1
• BALANS Kontrolü
tuﬂuna bas›n›z ve sol/sa¤ ses
seviyesini ayarlamak için
dü¤mesini çeviriniz. Bu durumda, sol hoparlör
ses seviyesini azaltmak için
dü¤mesini saat yönünde ve sa¤ hoparlör ses
seviyesini azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz (Ön veya arkan›n her biri
Sol=10/Sa¤=10 olarak ayarlanabilir).
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• Bir sonraki müzik parças›n› çalmak için

4.

tuﬂuna 0.8 saniyeden daha
k›sa bir süre bas›n›z.
• Mevcut müzik parças›nda ileri yönde
yüksek h›zl› ses aramay› baﬂlatmak

‘RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için bu tuﬂa
0.8 saniyeden daha az ve ‘FLD.RPT’ modunu çal›ﬂt›rmak için 0.8 saniyeden daha
fazla bas›n›z.
• RPT: Sadece bir parça (dosya) arka
arkaya çal›n›r.
• FLD.RPT (MP3/WMA Sadece): Sadece bir klasörde bulunan dosyalar arka
arkaya çal›n›r.

için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
3.

CD Çalar kullan›rken
1.

Tuﬂu (CD)

CD yüklenirse, CD moduna geri döner.
CD yoksa, 3 saniye süreyle “NO Media”
görülür ve bir önceki moda döner.
2.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan itibaren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Bir önceki müzik parças›n› çalmak için
tuﬂuna 1 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Mevcut müzik parças›nda ters yönde
yüksek h›zl› ses aramay› baﬂlatmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
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Tuﬂu (RANDOM)

‘RDM’ modunu etkinleﬂtirmek için bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha az ve ‘ALL RDM’
modunu etkinleﬂtirmek için 0.8 saniyeden daha fazla bas›n›z.
• RDM: Sadece dizin veya diskteki dosyalar/parçalar rasgele s›rayla çal›n›r.
• ALL (Tüm) RDM (sadece MP3/WMA):
Diskteki tüm dosyalar rasgele s›rayla
çal›n›r.

5.

Tuﬂu (REPEAT)

Tuﬂu (SCAN)

CD’deki her parçan›n ilk 10 saniyesini
çalar. SCAN Çalmay› iptal etmek için bu
tuﬂa bir kez daha bas›n›z.
6. DISC Tuﬂu (CD Çalar:
AC600DFE/AC610DFE)
• Ön ayarl›
tuﬂ, diski bir önceki
disk ile de¤iﬂtirir.
• Ön ayarl›
tuﬂ, diski bir sonraki
disk ile de¤iﬂtirir.

Arac›n›z›n özellikleri

Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z.
9.

7.

Tuﬂu

Mevcut ﬂark›n›n bilgisi görüntülenir.
• Ses CD’si: Disk Ad›/Sanatç›,Parça
Ad›/Sanatç›, Toplam Parça.
• MP3 CD: Dosya Ad›, Parça, Sanatç›,
Albüm, Klasör, Toplam Dosyalar (Dosya veya CD üzerinde bilgi mevcut de¤ilse, hiçbir ﬂey gösterilmez).
8.

ve

Dü¤mesi

• Mevcut parçadan sonra parçalara göz
gezdirmek için, bu dü¤meyi saat yönünde veya mevcut parçadan önce
parçalara göz gezdirmek için, bu dü¤meyi saatin ters yönünde çeviriniz.
Gösterilen parçay› çalmak için, dü¤meye bas›n›z.
• Bu dü¤meye çevirmeden basarsan›z,
AUDIO KONTROL konumu gelir.

için
tuﬂuna bas›n›z ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z. Klasördeki ilk parça çalar.
Mevcut klasörün ana klasörüne gitmek
için
tuﬂuna bas›n›z ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.

Bir CD’yi etiketi yukar›da olarak yerleﬂtiriniz ve kontak anahtar› ACC veya ON
konumunda iken dikkatlice itiniz. Audio
sistemi otomatik olarak CD konumuna
geçer ve CD çalmaya baﬂlar.
Audio sistemi kapat›l›m›ﬂ ise, CD yerleﬂtirilince Audio sistemi otomatik olarak
aç›l›r.
• Bu Audio sistemi sadece 12 cm ölçüyü, CD-DA’y› (Audio CD) veya ISO data-CD’yi (MP3 CD) alg›lar.
• UDF data-CD’li veya CD’siz (ör. DVD)
yerleﬂtirildi¤i takdirde, “Reading Error”
hata mesaj› belirir ve CD d›ﬂar› ç›kar.
12. CD Göstergesi (CD Çalar: AC100
DFE /AC110DFE)
Araç kontak anahtar› ACC veya ON konumundayken CD yüklenince, bu gösterge yanar. CD d›ﬂar› ç›k›nca ›ﬂ›k söner.

Tuﬂu

• Mevcut klasörün alt klasörüne gitmek

11. CD Yuvas›

10. CD Ç›kartma Tuﬂu
CD çalma s›ras›nda CD’yi ç›kartmak için
tuﬂuna 0,8 saniyeden daha az
bas›n›z. Bu tuﬂ kontak anahtar› kapal›
konumundayken etkindir.
• ALL EJECT (CD De¤iﬂtirici:
AC600DFE/AC610DFE)
CD çalar içine yerleﬂtirilen bütün CD’leri
ilgili s›ra ile ç›kartmak için, bu tuﬂa 0.8
sn’den fazla bas›n›z.

D‹KKAT
CD göstergesi yand›¤› zaman, bir
CD yerleﬂtirmeyiniz.
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NOT:
Çalan dosyalar›n (dizinler) s›ras›:
1. Parça çalma s›ras›:
ile
aras›
s›rayla.
13.

Tuﬂu (CD Çalar:
AC600DFE/AC610DFC))

CD’leri CDC çalara yüklemek için (1~6
aras›)
tuﬂuna bas›n›z. Mevcut bütün decklere yükleme yapmak için
tuﬂuna 2 saniyeden uzun bir süre bas›n›z. Son CD çalar. 10 saniyelik bekleme durumu yükleme iﬂlemini durdurur.

] Dizinde hiçbir ﬂark› dosyas› yoksa,
bu klasör gösterilmez.
Dizin

Klasör

Dizin

ﬁark›
Dosyas›

A Klasörü
AA Klasörü

AB Klasörü

ABA Klasörü

ABB Klasörü

B Klasörü
BA Klasörü

BB Klasörü
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2. Dizin çalma s›ras›:

ABB Klasörü

A Klasörü

BA Klasörü

AA Klasörü

BB Klasörü

ABA Klasörü

Arac›n›z›n özellikleri

2.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan itibaren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Bir önceki ﬂark›ya gidip onu çalmak

USB cihaz› kullan›m›
1.

Tuﬂu (USB veya AUX)

Yard›mc› cihaz ba¤lan›nca, yard›mc› müzik çalardan müzik çalmak için, USB veya AUX moduna döner.
Bir yard›mc› cihaz ba¤l› de¤ilse, bu durumda LCD ekranda 3 saniye süreyle
“NO Media” görüntülenir ve bir önceki
moda döner.

için
tuﬂuna 0,8 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z ve 1 saniye
içinde tekrar bas›n›z.
• Müzik parças›n› geri yönde yüksek h›zla çalmak için
tuﬂuna 0,8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.
• Bir sonraki parçaya gidip onu çalmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z. Müzik parças›n› ileri yönde yüksek h›zla çalmak
için
tuﬂuna 0,8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.

3.

Tuﬂu (RANDOM)

• Mevcut klasördeki parçalar› rasgele
s›rayla çalmak için, bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• USB cihaz›ndaki tüm parçalar› rasgele
çalmak için, bu tuﬂa 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
• RANDOM çalmay› iptal etmek için tuﬂa
bir kez daha bas›n›z.
4.

Tuﬂu (REPEAT)

• Mevcut parçay› tekrarlamak için, bu
tuﬂa 0.8 saniyeden daha k›sa bir süre
bas›n›z.
• Mevcut klasördeki tüm parçalar› tekrarlamak için, bu tuﬂa 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
• REPEAT iﬂlevini iptal etmek için, tuﬂa
bir kez daha bas›n›z.
5.

Tuﬂu (SCAN)

USB cihaz›ndaki her parçan›n ilk 10 saniyesini çalar. SCAN çalmay› iptal etmek
için bu tuﬂa bir kez daha bas›n›z.
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8.

6.

Tuﬂu

Çalmakta olan dosyan›n bilgilerini Dosya
Ad›, Parça, Sanatç›, Albüm, Dizin, Toplam Dosya s›ras›yla gösterir (Dosyada
müzik bilgileri yoksa, hiçbir bilgi gösterilmez.).
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7.

Tuﬂu

• Mevcut klasörün alt klasörüne gitmek
istedi¤inizde
tuﬂuna bas›n›z
ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz.
• Görüntülenen klasöre gitmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n›z. Klasördeki ilk parça çalar.
• Ana klasöre gitmek için
tuﬂuna bas›n ve klasördeki ilk parçay› görüntüleyiniz. Görüntülenen dizine gitmek için
dü¤mesine bas›n›z.

ve

Dü¤mesi

• Mevcut parçadan sonra parçalara göz
gezdirmek için, bu dü¤meyi saat yönünde veya mevcut parçadan önce
parçalara göz gezdirmek için, bu dü¤meyi saatin ters yönünde çeviriniz.
Gösterilen parçay› çalmak için, dü¤meye bas›n›z.
• Bu dü¤meye çevirmeden basarsan›z,
AUDIO KONTROL konumu gelir.

Arac›n›z›n özellikleri

USB C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA UYARI
• Bir harici USB cihaz› kullan›m›nda, cihaz›n araç çal›ﬂt›¤› zaman
takil› olad›¤›ndan emin olunuz.
Çal›ﬂt›rd›ktan sonra cihaz› tak›n›z.
• USB ayg›t› ba¤l›yken otomobili
çal›ﬂt›racak olursan›z, USB ayg›t›
zarar görebilir (USB flash sürücüler elektrik ﬂoklar›na karﬂ› çok
hassast›rlar).
• Harici USB cihaz› ba¤l›yken motor çal›ﬂt›r›lacak veya durdurulacak olursa, harici USB cihaz› çal›ﬂmayabilir.
• Orijinal olmayan MP3 veya WMA
dosyalar›n› çalmayabilir.
1) Sadece s›k›ﬂt›rma oran› 8 Kbps
~320 Kbps aras›nda olan MP3
dosyalar›n› çalabilir.
2) Sadece s›k›ﬂt›rma oran› 8 Kbps
~320 Kbps aras›nda olan WMA
müzik dosyalar›n› çalabilir.
• Harici USB cihaz›n› ba¤larken veya sökerken statik elektrik için
önlemler al›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• ﬁifrelenmiﬂ bir MP3 tan›namayabilir.
• Harici USB cihaz›n›n durumuna
ba¤l› olarak, ba¤lanan harici USB
cihaz› tan›namayabilir.
• Harici USB ayg›tlar›n›n formatlanm›ﬂ byte/sektör ayar› 512BYTE
veya 2048BYTE de¤ilse, ayg›t tan›namayabilir.
• Sadece FAT 12/16/32 formatl›
USB cihaz› kullan›n›z.
• USB I/F onay› olmayan USB cihaz› tan›namayabilir.
• USB ba¤lant› terminalinin bir insan gövdesine veya herhangi bir
cisme dokunmamas›na dikkat
ediniz.
• K›sa bir süre içinde USB cihaz›n›
ba¤lamay› veya sökmeyi tekrar
edecek olursan›z, cihaz bozulabilir.
• Bir USB cihaz›n› ba¤larken veya
sökerken garip sesler duyabilirsiniz.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• USB modunda çalma s›ras›nda
d›ﬂ USB cihaz›n› sökecek olursan›z, d›ﬂ USB cihaz› hasarlanabilir
veya bozulabilir. Bu nedenle USB
cihaz›n›, radyo çal›ﬂmazken veya
baﬂka bir moddayken ay›r›n›z (ör.
Radyo veya CD).
• Harici USB cihaz›n›n tipine ve kapasitesine veya cihazda kay›tl›
olan dosyalar›n türüne ba¤l› olarak, cihaz›n tan›nmas› için geçen
süre farkl› olabilir.
• USB cihaz›n› müzik dosyas› çalmaktan baﬂka bir amaçla kullanmay›n›z.
• USB üzerinden video oynatma
desteklenmez.
• USB I/F kullanarak, ﬂarj cihazlar›
veya ›s›t›c›lar› gibi USB aksesuarlar›n›n kullan›lmas› performans›
düﬂürebilir veya sorun yaratabilir.
• Ayr›ca sat›n ald›¤›n›z USB-hub gibi cihazlar› kullan›rsan›z, otomobilinizin müzik sistemi USB cihaz›n› tan›mayabilir. Bu durumda,
USB cihaz›n› do¤rudan otomobilinizin multimedya terminaline ba¤lay›n›z.
(Devam ediyor)
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UYARI
• USB cihaz› mant›ksal sürücülere
ayr›lm›ﬂ ise, arac›n ses sistemi
sadece önceli¤i en yüksek olan
sürücüdeki müzik dosyalar›n› tan›r.
• Standart USB I/F taraf›ndan tan›nmayan MP3 Çalar/ Cep telefonu/
Dijital kamera gibi cihazlar tan›namayabilir.
• USB üzerinden ﬂarj iﬂlemi baz›
mobil cihazlarda desteklenmeyebilir.
h iPod cihaz›n› kullanmak için, bir
araç özel kablosu (ayr› olarak
sat›lmaktad›r) gerekir.
• Standart olmayan baz› USB cihazlar› (METAL KAPAKLI T‹P USB)
tan›namayabilir.
• Baz› USB flash bellek okuyucular
(CF, SD, microSD, vb.) veya harici
HDD tipi cihazlar tan›namayabilir.
• DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) (dijital haklar yönetimi) taraf›ndan korunan müzik dosyalar›
tan›namayabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Bu AUDIO (ses) sistemini kullan›rken, USB haf›zas›ndaki veriler
kaybolabilir. Önemli verileri daima bir kiﬂisel depolama cihaz›na
yedekleyiniz.
• Anahtar zincirleri veya cep telefonu aksesuarlar› olarak kullan›labilen USB bellek ürünlerini USB giriﬂine zarar verebilece¤i için lütfen kullanmaktan kaç›n›n›z. Lütfen sadece aﬂa¤›da gösterilen
geçme tip soket ürünlerini kullan›n›z.

Arac›n›z›n özellikleri

• Mevcut müzik parças›nda ters yönde
yüksek h›zl› ses aramay› baﬂlatmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.
• Bir sonraki müzik parças›n› çalmak için
tuﬂuna 0.8 saniyeden daha
k›sa bir süre bas›n›z.
• Mevcut müzik parças›nda ileri yönde
yüksek h›zl› ses aramay› baﬂlatmak
için
tuﬂuna 0.8 saniye veya
daha uzun bir süre bas›n›z.

iPod Kullan›m›
h iPod, Apple Inc. ﬂirketinin bir ticari markas›d›r.

1.

Tuﬂu (REPEAT)

Çalmakta olan parçay› tekrarlar.
5.

Tuﬂu (MENÜ)

Çalmakta olan i-Pod kategorisinden bir
üst kategoriye geçer.
Görüntülenen kategoriye (parça) gitmek
(çalmak) için
dü¤mesine bas›n›z.
Seçilmiﬂ kategorinin alt kategorisinden
arayabilirsiniz.
iPod’un kategorisinin standart s›ras›, Çalma Listesi, Sanatç›, Albümler, Türler,
ﬁark›lar ve Kompozitörlerdir.

Tuﬂu (iPod)

iPod ba¤l› ise, iPod içinde kay›tl› olan
müzik dosyalar›n› çalmak için önceki
moddan iPod moduna geçer.
iPod cihaz› ba¤l› de¤ilse, 3 saniye süreyle “NO Media” görülür ve bir önceki konuma döner.
2.

4.

Tuﬂu

• Mevcut müzik parças›n› baﬂ›ndan iti,
baren çalmak için
tuﬂuna 0,8
saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.
• Bir önceki müzik parças›n› çalmak için
tuﬂuna 1 saniyeden daha k›sa bir süre bas›n›z.

3.

Tuﬂu (RANDOM)

• Mevcut kategorideki (rasgele parça)
tüm parçalar›n s›ras›n› kar›ﬂt›rmak için,
bu tuﬂa 0.8 saniyeden daha k›sa bir
süre bas›n›z.
• Mevcut kategorideki (rasgele albüm)
albümlerin s›ras›n› kar›ﬂt›rmak için, bu
tuﬂa 0.8 saniye veya daha uzun bir süre bas›n›z.
• RANDOM çalmay› iptal etmek için,
tuﬂa bir kez daha bas›n›z.

6.

Tuﬂu

Çalmakta olan dosyan›n bilgilerini Parça,
Sanatç›, Albüm, Toplam Dosya, Normal
Ekran s›ras›yla gösterir (Dosyada müzik
bilgileri yoksa, hiçbir bilgi gösterilmez.).
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7.

ve

Dü¤mesi

Tuﬂu saat yönünde çevirirseniz, çalmakta olan parçadan sonraki parçalar (kategori) görüntüye gelir (ayn› düzeydeki kategori).
Ayn› ﬂekilde, dü¤meyi saat yönünün tersine çevirirseniz, çalmakta olan parçadan önceki parçalar (kategori) görüntüye
gelir (ayn› düzeydeki kategori).
Parça kategorisinde gösterilen parçay›
dinlemek için, atlamak ve seçilmiﬂ olan
parçay› çalmak üzere tuﬂa bas›n›z.
MODE (KONUM) tuﬂuna bas›lmas›yla
BASS, ORTA, T‹Z, FADER (GEÇ‹ﬁ
EFEKT‹) ve BALANS AYARI konumlar›na geçilir. Seçilen mod, ekranda görüntülenir. Her modu seçtikten sonra, Ses
kontrol dü¤mesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çeviriniz.
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] i-POD C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA NOT
• Baz› iPod modelleri iletiﬂim protokolünü desteklemeyebilir ve çal›nmazlar.
Desteklenen i-Pod modelleri:
- iPod Mini
- iPod 4’üncü (Photo) ~ 6’nc› (Classic) nesil
- iPod Nano 1’inci ~ 4’üncü nesil
- iPod Touch 1’inci ~ 2’nci nesil
• iPod’da bulunan parçalar›n arama
veya çalma s›ras› müzik sisteminde
aranan s›radan farkl› olabilir.
• iPod kendi ar›zas› nedeniyle bozulacak olursa, iPod’u s›f›rlay›n›z (S›f›rlama: iPod el kitab›na bak›n›z.).
• Düﬂük akü voltajlar›nda i-Pod normal
çal›ﬂmayabilir.
• iPhone gibi baz› iPod cihazlar› Bluetooth® arayüzü kanal›yla ba¤lanabilir.
Bu cihaz›n mutlaka ses Bluetooth® kabiliyeti (stereo kulakl›k Bluetooth®
için olan gibi) olmal›d›r. Cihaz müzik
çalabilir, ancak ses sistemi ile kontrol
edilemez.

iPod C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA UYARI
• Audio sistemindeki audio tuﬂlar›yla i-Pod’u çal›ﬂt›rmak için,
HYUNDAI iPod güç kablosuna ihtiyac›n›z vard›r. Apple taraf›ndan
verilen USB kablosu ar›zalanmaya neden olabilir ve HYUNDAI
araçlar› için kullan›lmamal›d›r.
h HYUNDAI iPod güç kablosu
HYUNDAI bayisinden sat›n al›nabilir.
• iPod cihaz›n› iPod güç kablosu ile
birleﬂtirirken, konektörü multimedia soketine tamamen yerleﬂtiriniz. E¤er tam olarak yerleﬂtirilmezse, ipod ile audio sistemi aras›ndaki iletiﬂim kesilebilir.
• iPod’un ve müzik sisteminin ses
efektlerini ayarlarken, her iki cihaz›n ses efektleri çak›ﬂabilir ve sesin kalitesinde bozulmaya neden
olabilir veya sesin kalitesi düﬂebilir.
• Müzik sisteminin ses ﬂiddetini
ayarlarken iPod’un denkleﬂtirme
fonksiyonunu durdurunuz (kapat›n›z) ve iPod’un denkleﬂtiricisini
kullan›rken müzik sisteminin
denkleﬂtiricisini kapat›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• iPod kablosu ba¤lan›nca, i-Pod
cihaz› mevcut olmasa bile, sistem
AUX moduna geçebilir ve parazite
neden olabilir. i-Pod cihaz› kullan›lmazken I-Pod kablosunu ay›r›n›z.
• iPod cihaz›n› araç audio sisteminde kullanmad›¤›n›z zaman, iPod
kablosunu iPod cihaz›ndan ç›kar›n›z. Aksi halde, iPod aksesuar
konumunda kalabilir ve düzgün
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
Ç›kar›labilir USB /AUX

Tümü bir arada
USB/AUX

• iPod cihaz›n› ba¤lad›¤›n›zda,
USB/AUX terminallerini kullan›n›z.
• iPod cihaz›n› ay›rd›¤›n›zda, her iki
USB/AUX terminalini ay›r›n›z.
• iPod cihaz›n› ﬂarj etmek ve çal›ﬂmalar›n› desteklemek için, iPod
özel kablosu mutlaka her iki
USB/AUX terminaline ba¤lanmal›d›r.
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BLUETOOTH® TELEFON ‹ﬁLET‹M‹
(varsa)

1.

tuﬂu: Hoparlör ses seviyesini
yükseltir veya azalt›r.
2.
tuﬂu: Ses tan›may› etkinleﬂtirir.
3.
tuﬂu: Bir ça¤r›y› cevaplar veya aktar›r.
4.
tuﬂu: Bir ça¤r›y› reddeder veya
sonland›r›r.
n Bluetooth® Nedir?
Bluetooth® hands-free, stereo mikrofonkulakl›k seti, direksiyondan kumanda, vb.
düﬂük güçlü ayg›tlar›n k›sa aral›kla çoklu
olarak ba¤lanmas›na olanak veren kablosuz bir teknolojidir. Daha fazla bilgi için,
www.Bluetooth.com adresindeki Bluetooth® web sitesini ziyaret ediniz.
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n Genel Özellikler

] NOT

• Bu ses sistemi Bluetooth® hands-free
ve stereo mikrofon-kulakl›k seti özelliklerini desteklemektedir.
- HANDS-FREE özelli¤i: Kablosuz
olarak ses tan›ma yoluyla arama
yapma ve ça¤r› alma.
- STEREO M‹KROFON-KULAKLIK
SET‹ özelli¤i: Cep telefonlar›ndan
kablosuz olarak müzik çalma (A2DP
özelli¤ini destekler).
• Bluetooth® sisteminin ses tan›ma motoru 10 dili destekler:
o Frans›zca
o Almanca
o UK ‹ngilizcesi
o ‹spanyolca
o Flamanca
o ‹talyanca
o Danca
o Rusça
o Lehçe
o ‹sveççe

• Bluetooth® özellikleri kullan›lmadan
önce telefon sisteme tan›t›lmal›d›r.
• Sistemde ayn› anda sadece bir seçilmiﬂ (ba¤l›) cep telefonu kullan›labilir.
• Baz› telefonlar bu sistemle tam uyumlu de¤ildir.
• Bluetooth® marka ve logolar›, Bluetooth® SIG, Inc. firmas›na ait tescilli
markalard›r ve bu markalar›n
HYUNDAI taraf›ndan kullan›lmas›
lisansl›d›r. Bir Bluetooth içerikli cep
telefonunun Bluetooth® kablosuz teknolojiyi kullanmas› gerekir.

Arac›n›z›n özellikleri

n Bluetooth® Lisan Ayarlama
Sistem dili aﬂa¤›daki ad›mlarla de¤iﬂtirilir:
1. Audio sistemini ses ayar› ile duyulabilir bir seviyeye getiriniz.
2. Direksiyon simidindeki
tuﬂuna,
radyoda "Please Wait (Lütfen Bekleyiniz)” görüntüleninceye kadar bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
- Bluetooth® sistemi, lisan›n bir sonraki lisana de¤iﬂti¤ini mevcut seçilmiﬂ lisanda tekrar eder.
- Sistem dili Frans›zca/Almanca/Uk
‹ngilizce/‹spanyolca/Felemenkçe/‹talyanca/ Danimarkaca/Rusça/Lehçe/‹sveççe aras›nda dolaﬂ›r.
3. Tamamland›¤›nda, audio göstergesi
normale döner.
4. Bir sonraki lisan seçimi için 2 ve 3
no’lu ad›mlar› tekrar ediniz.
NOT
Sistem dilini de¤iﬂtirdikten sonra telefonun tekrar tan›t›lmas› gerekir.
- Baﬂparma¤›n›z› veya parma¤›n›z›
dü¤mesi üzerinde tutmay›n›z,
dil istemeden de¤iﬂebilir.

n Ses Tan›man›n Etkinleﬂtirilmesi
• Bluetooth® Sisteminde bulunan ses tan›ma motoru aﬂa¤›daki durumlarda etkinleﬂtirilebilir:
- Tuﬂla Etkinleﬂtirme
Bir bip sesinden sonra
tuﬂuna
bas›ld›¤›nda, ses tan›ma sistemi etkinleﬂir.
- Aktif Dinleme
Ses Tan›ma sistemi bir müﬂteri yan›t› istedi¤inde, ses tan›ma sistemi belirli bir süre için etkinleﬂir.

• Herhangi bir anda “Help (yard›m)” derseniz, sistem hangi komutlar›n mevcut
oldu¤unu anons eder.
n Menü a¤ac›
Menü a¤ac› mevcut ses tan›ma Bluetooth® iﬂlevlerini tan›mlar.
Setup
(Kur)

Select phone
(Telefonu seç)
Delete phone
(Telefonu sil)

• Sistem s›f›rdan dokuza kadar olan say›lar› tan›yabilirken, ondan büyük say›lar tan›nmaz.
• E¤er komut tan›nmazsa, sistem “Pardon” veya “No input voice signal from
Microphone (Mikrofondan giriﬂ ses sinyali yok)” anonsunu yapar (Tepki yok).
• Aﬂa¤›daki durumlarda sistem ses tan›ma modunu iptal eder:
tuﬂuna bas›p bip sesinden sonra “Cancel (‹ptal)”
dendi¤inde. Arama yapmadan
tuﬂuna bas›ld›¤›nda. Ses tan›ma arka arkaya 3 kez baﬂar›s›z oldu¤unda.

Pair phone
(Telefonu eﬂle)

Change priority
(Önceli¤i de¤iﬂtir)
Bluetooth off
(Bluetooth kapal›)
Phonebook
(Tel. rehberi)

Add entry
(Giriﬂ ekle)

By voice
(Sesle)
By phone
(Telefonla)

Change
(De¤iﬂtir)
Delete name
(‹smi sil)
Call
(Ara)

By name
(‹simle)
By number
(Numarayla)
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n Sesli ‹ﬂlem ‹pucu
Ses Tan›ma Sisteminden en iyi performans› almak için, aﬂa¤›dakilere uyunuz:
- Arac›n içini mümkün oldu¤u kadar sessiz tutunuz. Sesli komutun do¤ru alg›lanmas›n› bozabilecek olan çevre seslerini (trafik gürültüsü, titreﬂim sesleri,
vb.) ortadan kald›rmak için camlar› kapat›n›z.
- Komutu bip sesinden sonra 5 saniye
içinde veriniz. Aksi halde, komut do¤ru
al›nmaz.
- Sözcükler aras›nda duraklama yapmadan, do¤al bir sesle konuﬂunuz.
n Telefon Kurulumu
Bluetooth® ile ilgili tüm iﬂlemler sesli komutla veya manuel olarak yap›labilir.
- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyiniz.
- Sistem mevcut komutlarla yan›t
verir.
1) Pair phone (Telefonu eﬂle)
2) Select phone (Telefonu seç)
3) Delete phone (Telefonu sil)
4) Change priority (Önceli¤i de¤iﬂtir)
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5) Bluetooth kapal›
- Bilgi mesaj›n› atlamak için,
tuﬂuna
tekrar bas›n›z, bir bip sesi duyulur.

- Manuel Olarak:
1. SETUP modunu girmek için
tuﬂuna bas›n›z.
2. ‹mleci konular aras›nda hareket ettirmek için,
dü¤mesini çeviriniz
ve “Phone (Telefon)” seçimi için
dü¤mesini itiniz.

3. ‹mleci konular aras›nda hareket ettirmek için,
dü¤mesini çeviriniz
ve isteneni seçmek için
dü¤mesini itiniz.

• Telefonu eﬂleme
Bluetooth® özelliklerini kullanmadan önce, telefon ses sistemine tan›t›lmal›d›r
(kaydedilmelidir). Sisteme 5 adede kadar
telefon tan›t›labilir.
NOT
Telefonun tan›tma iﬂlemi her telefon
modeline göre de¤iﬂir. Telefonu tan›tmaya kalk›ﬂmadan önce, lütfen talimatlar için telefonunuzun Kullan›m K›lavuzuna bak›n›z.
NOT
Telefonun tan›t›lmas› tamamland›ktan
sonra, telefon manuel olarak ses sisteminden silinmedi¤i (“Telefon Silme”
bölümüne bak›n›z) veya araç bilgileri
telefondan kald›r›lmad›¤› sürece, o telefonun tekrar tan›t›lmas›na gerek
yoktur.
- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyin.
- Sistem mevcut komutlarla yan›t verir.
- Bilgi mesaj›n› atlamak için,
tuﬂuna tekrar bas›n›z, bir bip sesi duyulur.
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3. “Pair Phone (Telefonu Tan›t)” sözcüklerini söyleyiniz.
4. Sonraki ad›ma geçiniz.
5. ‹stendi¤i zaman telefonunuzun ad›n›
söyleyiniz.
- Telefonunuzu benzersiz olarak tan›mlayacak bir isim kullan›n›z.
- Ses etiketi için tam isim kullan›n›z.
- K›sa adlar veya sesli komutlara benzer adlar kullanmay›n›z.
6. Bluetooth® sistemi belirtti¤iniz ad› tekrarlayacakt›r.
7. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
8. Ses sistemi “----- anahtar› aran›yor:
0000” gösterir ve telefondan tan›tma
iﬂlemini baﬂlatman›z› ister.
9. Telefonunuzda Bluetooth® sistemini
aray›n›z. Telefonunuz, Bluetooth® ayg›t listesinde [araç modeli ad›]n› göstermelidir. Sonra, telefonunuz üzerinden tan›tmay› deneyiniz.
10. Tan›tma tamamland›ktan sonra, telefonunuz telefon/kiﬂiler listesini ses
sistemine aktarmaya baﬂlayacakt›r.
- Bu iﬂlem, telefon modelinize ve
telefon/kiﬂiler listenizdeki giriﬂ say›s›na ba¤l› olarak, birkaç dakikadan 10 dakikan›n üzerine kadar
zaman alabilir.

- Manuel Olarak:
1. TELEFON menüsünden “Pair (Tan›t)”
maddesini seçiniz, sonra 5’inci ad›mdan devam ediniz.

NOT
• Ses sistemi “Transfer Complete
(Aktarma Tamamland›)” mesaj›n›
gösterene kadar, Bluetooth® handsfree özelli¤i tam olarak çal›ﬂmayabilir.
• Telefonun yap›s›na ve modeline
ba¤l› olarak, telefon rehberi listesi
audio sistemine transfer edilmeyebilir.
NOT
E¤er telefon ayn› model iki veya daha
fazla araca tan›t›lm›ﬂsa, mesela her iki
araç HYUNDAI i40 ise, baz› telefonlar
o isimdeki Bluetooth® ayg›tlar›n› do¤-

ru olarak çal›ﬂt›rmayabilir. Bu durumda, telefonunuzda görüntülenen ad›
i40’tan i401’e ve i402’ye de¤iﬂtirmeniz
gerekebilir.
Talimat için telefonunuzun Kullan›m
K›lavuzuna baﬂvurunuz veya cep telefonu sat›c›s› veya üreticisiyle temasa
geçiniz.
n Telefonun ba¤lanmas›
Bluetooth® sistemi etkinleﬂtirildi¤i zaman,
daha önce kullan›lan telefon otomatik
olarak seçilir ve tekrar ba¤lan›r. Daha önce tan›t›lm›ﬂ olan baﬂka bir telefonu seçmek isterseniz, telefon “Select Phone
(Telefon Seçimi)” menüsü arac›l›¤›yla seçilebilir.
Hands-free sistemiyle ayn› anda sadece
bir seçilmiﬂ telefon kullan›labilir.
- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Select Phone (Telefonu Seç)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmiﬂ tüm telefon adlar›n› listeler.
4. Listeden istenen telefonun ad›n› veya
numaras›n› söyleyiniz.
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
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- Manuel Olarak:
1. TELEFON menüsünden “Select”i seçiniz, sonra listeden istenilen telefonu
seçiniz.

4. Listeden istenen telefonun ad›n› veya
numaras›n› söyleyiniz.
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
- Manuel Olarak:
1. TELEFON menüsünden “Priority (Öncelik)”i seçiniz, sonra listeden istenilen
telefonu seçiniz.

- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set Up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Delete Phone (Telefonu Sil)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmiﬂ tüm telefon adlar›n› listeler.
1. Listeden istenen telefonun ad›n› veya
numaras›n› söyleyiniz.
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
- Manuel Olarak:
1. TELEFON menüsünden “Delete (Sil)”i
seçiniz, sonra listeden istenilen telefonu seçiniz.

• Önceli¤i De¤iﬂtirme
Ses sistemine birçok telefon tan›t›ld›¤›nda, Bluetooth® sistemi etkinleﬂtirildi¤i zaman sistem aﬂa¤›daki s›rayla ba¤lamaya
çal›ﬂ›r:
1. “Priority (Öncelik)” iﬂaretlenmiﬂ telefon.
2. Bir önce ba¤lanan telefon.
3. Otomatik ba¤lant›ya son verir.

- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set Up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Change Priority (Önceli¤i De¤iﬂtir)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmiﬂ tüm telefon adlar›n› listeler.
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• Telefon Silme
Tan›t›lm›ﬂ telefon silinebilir.
- Telefon silindi¤inde, o telefonla ilgili
tüm bilgiler de silinir (telefon rehberi
dahil).
- Silinen telefonu tekrar ses sistemiyle
kullanmak isterseniz, tan›tma iﬂlemi
tekrarlanmal›d›r.
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• Lisan De¤iﬂimi

• Bluetooth® AÇMA/KAPAMA

- Sesli Komutla:
1. TELEFON menüsünden “Language
(Lisan)”i seçiniz,
dü¤mesini çevirerek istenilen lisan› ayarlay›n›z,
sonra onaylamak için tekrar dü¤meye
bas›n›z.
- Desteklenen Lisanlar:
Frans›zca/ Almanca/ Uk ‹ngilizce/ ‹spanyolca/ Felemenkçe/ ‹talyanca/
Danca/ Rusça/ Lehçe/ ‹sveççe.

Bluetooth® sistemi bu menüden etkinleﬂtirilebilir (ON) veya kapat›labilir (OFF).
- Bluetooth® kapat›ld›¤›nda, Bluetooth®
sistemiyle ilgili tüm komutlar Bluetooth®’u etkinleﬂtirmek isteyip istemedi¤inizi sorar.
- Sesli Komutla:
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Set Up (Kur)” sözcü¤ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Bluetooth Off (Bluetooth Kapal›)” deyiniz.
4. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
- Manuel Olarak:
1. TELEFON menüsünden “BT Off (Bluetooth Kapal›)”u seçiniz, anonstan
sonra onaylamak için “YES (EVET)”
deyiniz.

NOT
Sistem dilini de¤iﬂtirdikten sonra telefonun tekrar tan›t›lmas› gerekir.
• Baﬂparma¤›n›z› veya parma¤›n›z›
konuﬂma dü¤mesi üzerinde tutmay›n, lisan istemeden de¤iﬂebilir.

n Telefon Rehberi (Araç ‹çi)
• Kiﬂi Ekleme
Telefon numaralar› ve ses etiketleri kaydedilebilir. Telefona kaydedilmiﬂ kiﬂiler
de aktar›labilir.

• Sesle Kiﬂi Ekleme
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Phonebook (Telefon Rehberi)” deyiniz.
- Sistem mevcut tüm komutlarla yan›t
verir.
- Bilgi mesaj›n› atlamak için,
tuﬂuna
tekrar bas›n›z, bir bip sesi duyulur.

3. “Add Entry (Giriﬂ Ekle)” deyiniz.
4. Devam etmek için “By Voice (Sesle)”
deyiniz.
5. ‹stendi¤i zaman eklenecek kiﬂi ad›n›
söyleyiniz.
6. Onaylamak için “Yes (Evet” deyiniz.
7. ‹stendi¤i zaman o kiﬂinin telefon numaras›n› söyleyiniz.
8. Telefon numaras› giriﬂi tamamlan›nca
“Store (Kaydet)” deyiniz.
9. Bir telefon numaras› tipi söyleyiniz.
“Home (Ev)”, “Work (‹ﬂ)”, “Mobile
(Mobil)”, “Other (Di¤er)” veya “Default
(Varsay›lan)” seçenekleri mevcuttur.
10. Giriﬂi tamamlamak için “Yes (Evet)”
deyiniz.
11. Bu kiﬂi için ilave yer saklamak amac›yla
“Yes (Evet)” deyiniz veya iﬂlemi sonland›rmak için “Cancel (Vazgeç)” deyiniz.
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] NOT
- Sistem s›f›rdan dokuza kadar say›lar›
tan›yabilir. On veya üzerindeki say›lar tan›namaz.
- Her rakam› ba¤›ms›z olarak girebilir,
veya rakamlar› tercih etti¤iniz dizi
uzunluklar›nda gruplayabilirsiniz.
- Giriﬂi h›zland›rmak için, tüm rakamlar› sürekli bir diziye gruplamak iyi
bir fikirdir.
- 995 / 734 / 0000 numaras›n› tuﬂlamak
için, tüm rakamlar dahilinde bir grup
oluﬂturan numaralar›n girilmesi önerilmektedir.
- Her iﬂleme tekabül eden görüntü ekranda aﬂa¤›daki ﬂekilde yer al›r:
Giriﬂ iﬂlemi örne¤i:
1. Söyleyiniz: “Nine (Dokuz), Nine
(Dokuz), Five (Beﬂ)”
ﬂ Ekran: “995”
2. Söyleyiniz: “Seven (Yedi), Three
(Üç), Four (Dört)”
ﬂ Ekran: “995734”
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• Telefonla Kiﬂi Ekleme
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Phonebook (Telefon Rehberi)” deyiniz.
3. ‹stendi¤inde “Add Entry (Giriﬂ Ekle)”
deyiniz.
4. Devam etmek için “By Phone (Telefonla)” deyiniz.
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6. Telefonunuz telefon/kiﬂiler listesini
ses sistemine aktarmaya baﬂlayacakt›r.
Telefon modeline ve kiﬂi say›s›na ba¤l› olarak, bu iﬂlem 10 dakikadan fazla
sürebilir.
7. Ses sistemi “Transfer Complete (Aktarma Tamamland›)” mesaj›n› görüntüleyene kadar bekleyiniz.
• ‹sim De¤iﬂtirme
Kay›tl› isimler de¤iﬂtirilebilir.
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Phonebook (Telefon Rehberi)” deyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Change Name (‹smi
De¤iﬂtir)” deyiniz.
4. ‹stendi¤i zaman kiﬂi ad›n› söyleyiniz
(ses etiketi).
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6. ‹stedi¤iniz yeni ismi söyleyiniz.

• ‹sim Silme
Kay›tl› isimler silinebilir.
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Phonebook (Telefon Rehberi)” deyiniz.
3. ‹stendi¤i zaman “Delete Name (‹smi
Sil)” deyiniz.
4. ‹stendi¤i zaman kiﬂi ad›n› söyleyiniz
(ses etiketi).
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
n Telefonla Arama Yapmak
• ‹simle Arama
Ses sisteminde kay›tl› isimler söylenerek
arama yap›labilir.
1.
2.
3.
4.
5.

tuﬂuna bas›n›z.
“Call (Ara)” deyiniz.
‹stendi¤inde “Name (‹sim)” deyiniz.
‹stedi¤iniz ismi söyleyiniz (ses etiketi).
‹stedi¤iniz yeri söyleyiniz (telefon numaras› tipi). Sadece kay›tl› yerler seçilebilir.
6. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz
ve aramay› yap›n›z.
] ‹pucu

Aﬂa¤›daki iﬂlevlerin her birisi için bir
k›sayol mevcuttur:
1. “Call Name” deyiniz.
2. “<Call <john>” deyiniz.
3. “Call <john> at <home>” deyiniz.
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• Numarayla Arama
Söylenen rakamlar tuﬂlanarak da arama
yap›labilir. Sistem s›f›rdan dokuza kadar
say›lar› tan›yabilir.
1.
tuﬂuna bas›n›z.
2. “Call (Ara)” deyiniz.
3. ‹stendi¤inde “Number (Numara)” deyiniz.
4. ‹stedi¤iniz telefon numaralar›n› söyleyiniz.
5. Numaray› tamamlamak için “Dial (Telefon Et)” deyiniz ve aramay› yap›n›z.
] ‹pucu

Aﬂa¤›daki iﬂlevlerin her birisi için bir
k›sayol mevcuttur:
1. “Dial Number” deyiniz.
2. “Dial <digit>” deyiniz.

n Ça¤r› Cevaplamak
Telefonla arand›¤›n›zda, hoparlörlerden
zil sesi duyulur ve ses sistemi telefon
moduna geçer.
Telefonla arand›¤›n›zda, “(Incoming Call
(Gelen Ça¤r›)” mesaj› ve arayan numara
(varsa) ses sisteminde görüntülenir.
• Bir Ça¤r›y› Cevaplamak ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.
• Bir Ça¤r›y› Reddetmek ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.
• Zil Ses Seviyesini Ayarlamak ‹çin:
- Direksiyondaki SES SEV‹YES‹ tuﬂlar›n› kullan›n›z.
• Bir Ça¤r›y› Telefona Aktarmak ‹çin
(Gizli Görüﬂme):
- Ses sistemi ça¤r›y› telefona aktarana kadar direksiyondaki
tuﬂuna
bas›n›z.

n Telefonla Konuﬂma
Telefonla konuﬂurken, “Active Call (Aktif
Ça¤r›)” mesaj› ve arayan kiﬂinin telefon
numaras› (varsa) ses sisteminde görüntülenir.
• Bir Ça¤r›y› Sonland›rmak ‹çin:
- Direksiyondaki
tuﬂuna bas›n›z.

] NOT
Aﬂa¤›daki durumlarda, siz veya karﬂ›
taraf birbirinizi duymakta zorlanabilirsiniz:
1. Ayn› anda konuﬂuldu¤unda, sesiniz
karﬂ› tarafa gitmeyebilir (Bu bir ar›za
de¤ildir.). Telefonda karﬂ› tarafla s›rayla konuﬂun.
2. Bluetooth® ses seviyesini düﬂük tutun.
Yüksek ses seviyesi distorsiyon ve
yank› yapar.
3. Bozuk yollarda giderken.
4. Yüksek h›zlarda giderken.
5. Cam aç›kken.
6. Klima hava ç›k›ﬂlar› mikrofona bakarken.
7. Klima fan sesi yüksekken.
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n Bluetooth® Audio Müzik Ak›ﬂ›
Ses sistemi, Bluetooth®, A2DP (Geliﬂmiﬂ
Ses Da¤›t›m Profili) ve AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili) teknolojilerini destekler.
Her iki profil de uyumlu "PAIRED (EﬁLEﬁM‹ﬁ)" Bluetooth® cep telefonu üzerinden müzik ak›ﬂ› sa¤lar.
Bluetooth® cep telefonundan müzik ak›ﬂ›
sa¤lamak için, telefonunuzdaki müzik
dosyalar›n›z› cep telefonu kullanma k›lavuzuna göre çal›n›z ve LCD ekran üzerinde "MP3 play" gösterilinceye kadar,
audio sistemindeki
dü¤mesine
bas›n›z.
Audio sistem ana ünitesi "MP3 MODE"
konumunu gösterir.
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NOT
• MP3 dosyalar›n›n yan› s›ra, telefonun destekledi¤i tüm müzik ve ses
dosyalar› audio sisteminde çal›nabilir.
• Bluetooth® uyumlu cep telefonlar›nda A2DP ve AVRCP özellikleri mutlaka bulunmal›d›r.
• Baz› A2DP ve AVRCP özelliklerine
uyumlu Bluetooth® cep telefonlar›,
baﬂlang›çta audio sistemi üzerinden müzik çalmayabilir. Bu cep telefonlar›n›n Bluetooth® müzik ak›ﬂ›
devrede özelli¤ine sahip olmas› gereklidir, örne¤in;
Yani: Menü, Dosya yöneticisi, Müzik, Seçenek, Bluetooth üzerinden
Çalma
• Daha detayl› bilgi için lütfen cep telefonunuzun Kullan›m K›lavuzuna
baﬂvurunuz. Bluetooth® cep telefonu müzik ak›ﬂ›n› iptal etmek için,
cep telefonundaki müzi¤i durdurun
veya audio konumunu AM/FM, CD,
iPod, vs. olarak de¤iﬂtiriniz.

Arac›n›z›n özellikleri

n Anahtar matriksi
S›n›f
No.

ANAHTAR

KISA

Eﬂleﬂmiﬂ H/P
Dolu

Sökülmüﬂ

Eﬂleﬂmemiﬂ

Ba¤lanmam›ﬂ

VR MODU
‹ptal

VR MODU
‹ptal

Ba¤lanm›ﬂ
Normal mod BT KRLM. men.

Gelen Ça¤r›

Giden Ça¤r›

Kabul Edilen
Ça¤r›

Aktif Ça¤r›

2’nci Ça¤r›

2’nci ça¤r›
1’inci Ça¤r›:
bekliyor
2’nci Ça¤r›:aktif

2’nci Ça¤r›
2’nci Ça¤r›
bekliyor
1’inci Ça¤r›:aktif

Sonlanan
Ça¤r›

Sonlanan
Ça¤r›

UZUN

KISA

UZUN
[10 sn.]

KISA

Aktif

Aktif

VR MODU
‹ptal

VR MODU
‹ptal

Hoparlör
Uyarlamas›
(Sadece
‹ngilizce)

Hoparlör
Uyarlamas›
(Sadece
‹ngilizce)

Aktif

Aktif

Rededilen
Ça¤r›

Sonlanan
Ça¤r›

UZUN
[10 sn.]
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BLUETOOTH® CEP
TELEFONU KULLANIMI
‹LE ‹LG‹L‹ UYARI
• Hareket halindeyken cep telefonu
kullanmay›n›z veya Bluetooth®
ayarlar› (ör. bir telefonu tan›tma)
yapmay›n›z.
• Baz› Bluetooth® özellikli telefonlar
sistem taraf›ndan tan›nmayabilir
veya sistemle tam uyumlu olmayabilir.
• Ses sisteminin Bluetooth® ile ilgili
özelliklerini kullanmadan önce,
telefon Bluetooth® iﬂlemleri için
telefonunuzun Kullan›c› K›lavuzuna baﬂvurunuz.
• Bluetooth® ile ilgili özellikleri kullanmak için telefon ses sistemine
tan›t›lmal›d›r.
• Telefonunuz (araçtayken) kapsama alan›n›n d›ﬂ›ndaysa (örn. tünel
içinde, metroda, da¤l›k bir alanda,
vb.) hands-free özelli¤ini kullanamazs›n›z.
• Cep telefonu sinyali zay›fsa veya
araç içindeki sesler çok yüksekse, bir görüﬂme s›ras›nda di¤er
taraf›n sesini duymak zor olabilir.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Telefonu metal nesnelerin yak›n›na veya içine koymay›n›z. Aksi
halde Bluetooth® sistemi veya
GSM servis istasyonlar› aras›ndaki iletiﬂim bozulabilir.
• Bir telefon Bluetooth® arac›l›¤›yla
ba¤land›¤›nda, Bluetooth® ile ilgili ek iﬂlemler için telefonunuzun
ﬂarj› normalden daha k›sa sürede
boﬂalabilir.
• Baz› cep telefonlar› veya di¤er ayg›tlar ses sisteminde parazit veya
ar›zaya neden olabilir. Bu durumda, cihaz›n farkl› bir yerde tutulmas› durumu düzeltebilir.
• Lütfen telefonunuzun ismini ‹ngilizce kaydediniz. Aksi halde telefonun ismi do¤ru olarak gösterilmeyebilir.

Sürüﬂ öncesi / 5-3
Anahtar konumlar› / 5-4
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi / 5-8
ISG (Rölanti Dur ve Git) sistemi / 5-14
Düz ﬂanz›man / 5-19
Otomatik ﬂanz›man / 5-22
Fren sistemi / 5-29
H›z sabitleyici kontrol sistemi / 5-48
H›z s›n›r› kontrol sistemi / 5-53

Arac›n›z› sürerken
ﬁerit Tutma Yard›m Sistemi (LKAS) / 5-56
Ekonomik kullan›m / 5-63
Özel sürüﬂ ﬂartlar› / 5-65
K›ﬂ sürüﬂü / 5-69
Römork çekme / 5-73
Araç a¤›rl›¤› / 5-82
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UYARI - MOTOR EGZOZ DUMANI TEHL‹KEL‹ OLAB‹L‹R!
Motordan ç›kan egzoz gazlar› tehlikeli olabilir. Herhangi bir anda arac›n›z›n içinde egzoz gaz› kokusu oldu¤unda, derhal tüm
camlar› aç›n›z.
• Egzoz gazlar›n› teneffüs etmeyiniz.
Egzoz gazlar›, bilinç kayb› ve bo¤ulma yoluyla ölümlere yol açabilecek renksiz, kokusuz ve karbonmonoksit içeren bir gazd›r.
• Egzoz sisteminde kaçak olmad›¤›ndan emin olunuz.
Egzoz sistemi, ya¤ de¤iﬂimi veya baﬂka bir amaçla araç lifte kald›r›ld›¤›nda kontrol edilmelidir. Egzoz sesinde bir de¤iﬂiklik
duyarsan›z veya bir kasis geçerken arac›n›z›n alt› yere çarparsa, egzoz sistemini kontrol için en k›sa zamanda HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
• Motoru kapal› bir yerde çal›ﬂt›rmay›n›z.
Garaj kap›s› aç›k olsa bile, motorun garaj içinde çal›ﬂt›r›lmas› tehlikeli bir uygulamad›r. Garaj içinde motoru, çal›ﬂt›rma ve garajdan ç›kmaya yetecek süreden daha fazla kesinlikle çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Araç içinde yolcu oldu¤unda, motoru uzun süre rölantide çal›ﬂt›rmaktan kaç›n›n›z.
Araç içinde yolcu varken, motoru uzun süreli rölantide çal›ﬂt›rma zorunda oldu¤unuzda, arac›n aç›k havada bulundu¤undan,
hava giriﬂ kontrolünün “Temiz hava” konumunda ve fan›n araç içine taze hava verecek ﬂekilde yüksek devirde çal›ﬂt›r›ld›¤›ndan emin olunuz.
Araç içinde eﬂya taﬂ›d›¤›n›z için bagaj kapa¤› aç›k olarak araç kullanmak zorundaysan›z:
1. Bütün camlar› kapat›n›z.
2. Yan havaland›rmalar› aç›n›z.
3. Hava giriﬂ kontrolünü “Temiz hava”, hava ak›ﬂ kontrolünü “Döﬂeme” veya “Yüz” konumuna ve fan› en yüksek devire getiriniz.
Havaland›rma sisteminin normal çal›ﬂ›r olmas›n› temin etmek amac›yla, ön cam›n hemen önünde yer alan havaland›rma ›zgaralar›nda kar, buz veya bir baﬂka engel olmad›¤›ndan emin olunuz.
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SÜRÜﬁ ÖNCES‹
Arac›n›za girmeden önce

Gerekli kontroller

Çal›ﬂt›rmadan önce

• Tüm camlar›n, d›ﬂ dikiz aynalar›n›n ve
d›ﬂ ayd›nlatmalar›n›n temiz oldu¤undan emin olunuz.
• Lastiklerin durumunu kontrol ediniz.
• Herhangi bir s›z›nt›ya karﬂ› arac›n alt›n› kontrol ediniz.
• Geri gidecekseniz, arkan›zda herhangi
bir engel bulunmad›¤›ndan emin olunuz.

Motor ya¤›, motor so¤utma suyu, fren
hidroli¤i ve cam y›kama s›v›s› gibi s›v›lar›n seviyeleri, s›v›ya ba¤l› olarak, belirli
aral›klarla kontrol edilmelidir. Daha fazla
detay Bölüm 7’deki “Bak›m” konusunda
verilmiﬂtir.

• Bütün kap›lar› kapat›n›z ve kilitleyiniz.
• Koltu¤unuzu tüm kumandalara rahatça
eriﬂebilecek ﬂekilde ayarlay›n›z.
• ‹ç ve d›ﬂ dikiz aynalar›n› ayarlay›n.
• Tüm ›ﬂ›klar›n çal›ﬂt›¤›ndan emin olunuz.
• Tüm göstergeleri kontrol ediniz.
• Kontak “ON” konumuna getirildi¤inde
uyar› ›ﬂ›klar›n›n çal›ﬂmas›n› kontrol
ediniz.
• El frenini indiriniz ve el freni uyar› ›ﬂ›¤›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
Emniyetli kullan›m için, arac›n›z› ve ekipmanlar›n› tan›d›¤›n›zdan emin olunuz.

UYARI
Sürüﬂ s›ras›nda dikkatinizin da¤›lmas›; bir kazaya, ciddi yaralanmaya
ve ölüme yol açan araç kontrol kayb› ile sonuçlanabilir. Arac›n kullan›lmas› s›ras›nda, sürücünün birinci derecedeki sorumlulu¤u güvenlik ve arac›n kurallara göre kullan›lmas›d›r ve sürücünün gözlerini,
dikkatini ve odaklanmas›n› arac›n
güvenli kullan›m›ndan men eden,
kanunun izin vermedi¤i elde tutulan cihazlar veya di¤er donan›mlar
asla kullan›lmamal›d›r.

UYARI
Araç hareket halindeyken tüm yolcular düzgün ﬂekilde kemer takm›ﬂ olmal›d›r. Emniyet kemerlerinin do¤ru
kullan›m› hakk›nda daha fazla bilgi
için Bölüm 3’teki “Emniyet Kemerleri”ne bak›n›z.

UYARI
Otomobili “D (‹leri)” veya “R (Geri)” vitese takmadan önce arac›n›z›n etraf›nda insanlar, özellikle de çocuklar olup
olmad›¤›n› daima kontrol ediniz.

5 3

Arac›n›z› sürerken
ANAHTAR KONUMLARI
n A Tipi

UYARI - Alkol veya
uyuﬂturucu ilaç etkisindeyken araç kullanmak
‹çki içerek araç kullanmak tehlikelidir. Sarhoﬂken araba kullanmak,
her y›l karayolunda meydana gelen
ölümlerin bir numaral› nedenidir.
Az bir miktar alkol bile reflekslerinizi, alg›laman›z› ve karar verme yetkinli¤inizi etkiler. Uyuﬂturucu ilaç
etkisindeyken araç kullanmak, sarhoﬂken kullanmak kadar, hatta daha tehlikelidir.
Alkol veya uyuﬂturucu ilaç etkisindeyken araç kullan›rsan›z, ciddi bir
kaza yapma riskiniz çok yüksektir.
Alkol veya uyuﬂturucu ilaç al›yorsan›z, araç kullanmay›n›z. Alkol veya uyuﬂturucu ilaç alan bir sürücünün arac›na binmeyiniz. Bildi¤iniz
bir sürücüyü seçin veya taksi ça¤›r›n›z.

UYARI
• Motor çal›ﬂ›rken, arac› park etmek veya durdurmak istedi¤inizde, gaz pedal›na uzun süreli basmamaya dikkat ediniz. Motoru veya egzoz sistemini aﬂ›r› ›s›tabilir
ve yang›na neden olabilir.
• Çok ani bir duruﬂ yapt›¤›n›zda veya direksiyonu h›zl› bir ﬂekilde
döndürdü¤ünüzde, gevﬂek nesneler yere düﬂebilir ve ayak pedallar›n›n çal›ﬂmas›na engel olarak bir kazaya neden olabilir.
Araçtaki eﬂyalar› güvenli ﬂekilde
yerleﬂtiriniz.
• Sürüﬂe odaklanmazsan›z, bir kaza meydana gelebilir. Ses sistemi
veya ›s›t›c› gibi sürüﬂü engelleyebilen sistemleri çal›ﬂt›r›rken dikkatli olunuz. Güvenli sürüﬂten daima sürücü sorumludur.

OED046001
n B Tipi

OTF050001

Ayd›nlatmal› kontak
Bir ön kap› aç›ld›¤›nda, kontak ON konumunda bulunmamak ﬂart›yla, size kolayl›k olmas› için kontak ayd›nlan›r. Iﬂ›k,
kontak aç›ld›¤› zaman hemen veya kap›
kapat›ld›ktan yaklaﬂ›k 30 saniye sonra
söner.
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Kontak Konumu
LOCK (Kilitli) Konumu
H›rs›zl›¤a karﬂ› korumak için, direksiyon
kilitlenir. Kontak anahtar› sadece “LOCK
(kilitli)” konumunda ç›kart›labilir.
Konta¤› LOCK konumuna çevirirken,
ACC konumundaki anahtar› içeri do¤ru
bast›r›n›z ve LOCK konumuna do¤ru çeviriniz.
ACC (Aksesuar) Konumu
Direksiyon kilidi aç›l›r ve elektrikli aksesuarlar çal›ﬂmaya haz›r olur.

] NOT
Kontak anahtar›n› ACC konumuna getirmekte güçlük varsa, gerilimi almak
için direksiyonu sa¤a ve sola döndürürken, anahtar› çeviriniz.

ON (Aç›k) Konumu
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, uyar› ›ﬂ›klar›
kontrol edilebilir. Bu, motor çal›ﬂt›ktan
sonraki normal çal›ﬂma konumudur.
Akünün boﬂalmas›n› önlemek için, motor
çal›ﬂm›yorsa konta¤› ON konumunda b›rakmay›n›z.
START (MARﬁ) Konumu
Motoru çal›ﬂt›rmak için kontak anahtar›n›
START konumuna getiriniz. Motor, anahtar› b›rakana kadar marﬂa basmaya devam eder, sonra kontak ON konumuna
döner. Fren uyar› ›ﬂ›¤› bu konumdayken
kontrol edilebilir.

UYARI - Kontak anahtar›
• Araç hareket halindeyken asla kontak anahtar›n› LOCK veya ACC konumuna çevirmeyiniz. Bu, direksiyon kontrolünün ve fren iﬂlevinin
kayb›yla sonuçlan›r ve kazaya sebep olabilir.
• H›rs›zl›¤a karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ direksiyon kilidi (varsa), el freninin yerine
geçmez. Sürücü koltu¤unu terk etmeden önce, otomatik vitesli araçta vitesin P (Park) veya manuel vitesli araçta 1’inci vites konumunda
oldu¤undan daima emin olun, el
frenini tam olarak çekiniz ve motoru kapat›n›z. Bu önlemler al›nmazsa, araç beklenmeyen ve ani ﬂekilde hareket edebilir.
• Araç hareket halindeyken asla direksiyonun aras›ndan kontak
anahtar›na veya baﬂka bir kumandaya uzanmay›n›z. Elinizin veya kolunuzun bu bölgede bulunmas›,
araç kontrolünün kayb›na, bir kazaya ve ciddi yaralanma veya ölüme
neden olabilir.
• Sürücü koltu¤unun etraf›na hareket edebilen nesneler koymay›n›z.
Bunlar sürüﬂ esnas›nda hareket
edebilir, sürücüye zarar verebilir ve
bir kazaya sebep olabilir.
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Motoru çal›ﬂt›rma

UYARI
Arac›n›z› kullan›rken daima uygun
tipte ayakkab›lar giyin. Uygun olmayan ayakkab›lar (yüksek topuklular, kayak botlar›, vb.) fren, gaz
pedallar›n› ve debriyaj pedal›n›
(varsa) kullanma kabiliyetinizi engelleyebilir.

] NOT - Kick down (roketleme)
mekanizmas›

Arac›n›z gaz pedal› bir kick down (roketleme) mekanizmas› ile donat›lm›ﬂ ise,
sürücünün gaz pedal›na tam olarak basmas›n› zorlaﬂt›rarak, gaz pedal›na kazara tam olarak bas›lmas›n› önler. Bununla beraber, gaz pedal›na yaklaﬂ›k
%80’den daha fazla basarsan›z, gaz kelebe¤i tam aç›labilir ve gaz pedal›na basmak daha kolay olur. Bu bir ar›za de¤il,
normal bir durumdur.
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Benzinli motorun çal›ﬂt›r›lmas›
1. El freninin çekildi¤inden emin olunuz.
2. Düz ﬁanz›man – Debriyaj pedal›na
tam bas›n›z ve vitesi boﬂa al›n›z. Kontak anahtar›n› çal›ﬂt›rma (START) konumuna çevirirken debriyaj ve fren pedallar›na bas›n›z.
Otomatik ﬁanz›man – Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedal›na
tam olarak bas›n›z.
Vites N (Boﬂ) konumundayken de motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.
3. Kontak anahtar›n› START konumuna
çeviriniz ve motor çal›ﬂana kadar (en
çok 10 saniye) orada tutunuz, sonra
anahtar› b›rak›n›z.
4. Çok so¤uk havada (-18°C alt›nda) veya araç uzun süre çal›ﬂmam›ﬂsa, gaz
pedal›na basmadan motorun ›s›nmas›n› bekleyiniz.
Motor ister s›cak, ister so¤uk olsun, gaz
pedal›na basmadan çal›ﬂt›r›lmal›d›r.

D‹KKAT
Hareket halindeyken motor durursa, vitesi P (Park) konumuna getirmeye teﬂebbüs etmeyiniz. E¤er yol
ve trafik koﬂullar› elveriyorsa, araç
hâlâ hareket ederken vitesi N (Boﬂ)
konumuna getirebilir ve motoru tekrar çal›ﬂt›rmak için kontak anahtar›n› START konumuna çevirebilirsiniz.

D‹KKAT
Marﬂa 10 saniyeden daha fazla basmay›n›z. Motor durur veya çal›ﬂmazsa, marﬂa tekrar basmak için 5 ila 10
saniye bekleyiniz. Marﬂ›n yanl›ﬂ kullan›m› ona hasar verebilir.

Arac›n›z› sürerken

Dizel motorun çal›ﬂmas›
Dizel motoru so¤ukken çal›ﬂt›rmak için,
motor çal›ﬂt›r›lmadan önce ön-›s›tma yap›lmal› ve araç hareket etmeden motor
›s›t›lmal›d›r.
1. El freninin çekildi¤inden emin olunuz.
2. Düz ﬁanz›man – Debriyaj pedal›na
tam bas›n ve vitesi boﬂa al›n›z. Kontak anahtar›n› çal›ﬂt›rma (START) konumuna çevirirken debriyaj ve fren pedallar›na bas›n›z.
Otomatik ﬁanz›man – Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedal›na
tam olarak bas›n›z.
Vites N (Boﬂ) konumundayken de motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.

Ön ›s›tma gösterge ›ﬂ›¤›

W-60

3. Motoru ön ›s›tmak için kontak anahtar›n› ON konumuna getiriniz. Ön ›s›tma
gösterge ›ﬂ›¤› yanar.
4. Ön ›s›tma gösterge ›ﬂ›¤› sönerse, kontak anahtar›n› START konumuna çevirerek, motor çal›ﬂana kadar orada
tutunuz (en çok 10 saniye), sonra
anahtar› b›rak›n›z.

] NOT

Turboﬂarj intercooler (ara so¤utucu)
parças› için motoru çal›ﬂt›rma ve
kapatma
1. Motoru çal›ﬂt›rd›ktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sürat yapmay›n›z.
Motor so¤uksa, birkaç saniye rölantide bekleterek turboﬂarj ünitesinde yeterli ya¤lanma oluﬂmas›n› sa¤lay›n›z.
2. Motora a¤›r yük bindiren yüksek h›zda
veya uzun süreli araç kullan›m› sonras›nda, motorun kapat›lmadan önce
yaklaﬂ›k 1 dakika rölantide çal›ﬂt›r›lmas› gerekir.
Bu rölanti süresince motor kapanmadan önce turboﬂarj›n so¤umas› temin
edilir.

D‹KKAT
A¤›r yük alt›nda çal›ﬂt›ktan sonra
motoru aniden durdurmay›n›z. Aksi
takdirde motor veya turboﬂarj ünitelerinde ciddi hasar meydana gelebilir.

Ön ›s›tma iﬂlemi tamamland›ktan sonra,
motor 2 saniye içinde çal›ﬂt›r›lmazsa,
kontak anahtar›n› 10 saniye süreyle
“LOCK (K‹L‹TL‹)” konumuna geri getiriniz ve sonra ön ›s›tmay› tekrar etmek
için yeniden “ON (AÇIK)” konuma getiriniz.
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Arac›n›z› sürerken
MOTOR ÇALIﬁTIRMA/DURDURMA DÜ⁄MES‹ (VARSA)
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesi konumu
KAPALI

Beyaz

OVF051001

Ayd›nlat›lm›ﬂ motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesi
Rahatl›¤›n›z aç›s›ndan, ön kap›lardan biri aç›ld›¤›nda motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesi ayd›nlanacakt›r. Kap› kapat›ld›ktan yaklaﬂ›k 30 saniye sonra ›ﬂ›k söner. H›rs›zl›k alarm sistemi devrede oldu¤u zaman, hemen sönecektir.
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Düz ﬂanz›manl› modelde
Motoru kapatmak için (ÇALIﬁTIRMA/ÇALIﬁMA konumu) veya arac›n elektri¤ini
kapatmak için (AÇIK konumu), arac› durdurunuz ve motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesine bas›n›z.
Otomatik ﬂanz›manl› modelde
Motoru kapatmak için (ÇALIﬁTIRMA/ÇALIﬁMA konumu) veya araç gücünü devre
d›ﬂ› b›rakmak için (AÇIK konumu), vites
kolu P (Park) konumunda iken motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n›z.
Vites kolu P (Park) konumunda de¤ilken
motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine
bast›¤›n›z zaman, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi OFF konumuna de¤il,
ACC konumuna geçer.

H›rs›zl›¤a karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ direksiyon
kilidi bulunan araçlar
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi h›rs›zl›¤a karﬂ› korumak için OFF konumunda oldu¤unda, direksiyon kilitlenir.
Kap›lar aç›ld›¤› zaman kilitlenir.
Direksiyon simidi uygun biçimde kilitlenmemiﬂ ise, sürücü kap›s›n› açt›¤›n›zda
sesli uyar› öter. Direksiyon simidini tekrar
kilitlemeyi deneyiniz. Sorun çözülmezse,
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
Ayr›ca, sürücü kap›s› aç›ld›ktan sonra
motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi OFF
[KAPALI] konumunda ise, direksiyon simidi kilitlenmez ve uyar› sesi öter. Bu durumda, kap›y› kapat›n›z. Direksiyon simidi kilitlenecek ve sesli uyar› duracakt›r.

] NOT
Direksiyon simidinin kilidi uygun ﬂekilde aç›lmazsa, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi çal›ﬂmaz. Gerginli¤i gidermek için direksiyon simidini sa¤a ve sola çevirirken motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n›z.

Arac›n›z› sürerken

D‹KKAT
Motoru (ÇALIﬁTIRMA/ÇALIﬁMA) veya
araç gücünü (AÇIK) ancak araç hareket halinde de¤ilken kapatabilirsiniz.
Araç hareket halindeyken ortaya ç›kan bir acil durumda motoru durdurabilir ve 3 saniye içinde motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine 2 saniyeden
fazla veya arka arkaya 3 defa basarak
ACC konumuna geçebilirsiniz. Araç
hâlâ hareket halindeyse, vites kolu N
(Boﬂ) konumundayken, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine basarak
fren pedal›na basmadan motoru tekrar çal›ﬂt›rabilirsiniz.

ACC (Aksesuar)
konumu

ON (Aç›k) konumu

Turuncu

Mavi

Düz ﬂanz›manl› modelde
Dü¤me OFF konumundayken, debriyaj
pedal›na basmadan motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesine bas›n›z.

Düz ﬂanz›manl› modelde
Dü¤me ACC konumundayken, debriyaj
pedal›na basmadan, motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesine bas›n›z.

Otomatik ﬂanz›manl› modelde
OFF (KAPALI) konumundayken, fren pedal›na basmadan, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n›z.

Otomatik ﬂanz›manl› modelde
ACC konumundayken, fren pedal›na
basmadan, motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesine bas›n›z.

Direksiyon kilidi (H›rs›zl›¤a karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ direksiyon kilidi varsa) aç›l›r ve elektrikli aksesuarlar çal›ﬂmaya haz›r olur.
Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi 1
saatten fazla ACC konumunda kal›rsa,
akünün boﬂalmas›n› önlemek için dü¤me
otomatik olarak kapal› konumuna geçer.

Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, uyar› ›ﬂ›klar›
kontrol edilebilir. Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesini uzun bir süre ON konumunda b›rakmay›n›z. Motor çal›ﬂmad›¤›
için akü boﬂalabilir.
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Arac›n›z› sürerken

] NOT

START/RUN
(ÇALIﬁTIRMA/ÇALIﬁMA)

E¤er motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesini uzun bir süre ACC veya ON
(AÇIK) konumunda b›rak›rsan›z, akü
boﬂal›r.
Ayd›nlat›lmam›ﬂ

Düz ﬂanz›manl› modelde
Motoru çal›ﬂt›rmak için, fren ve debriyaj
pedallar›na bas›n›z, sonra vites kolu N
(Boﬂ) konumunda iken motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesine bas›n›z.
Otomatik ﬂanz›manl› modelde
Motoru çal›ﬂt›rmak için, fren pedal›na bas›n, sonra vites kolu P (Park) veya N
(Boﬂ) konumunda iken motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesine bas›n›z. Güvenli¤iniz için, motoru vites kolu P (Park) konumundayken çal›ﬂt›r›n›z.

] NOT
Düz ﬂanz›manl› araçlarda debriyaj pedal›na, otomatik ﬂanz›manl› araçlarda
ise fren pedal›na basmadan motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine basarsan›z,
motor çal›ﬂmaz ve motor çal›ﬂt›rma/
durdurma dü¤mesi aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂir:
OFF ÔACC Ô ON Ô OFF veya ACC
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UYARI
• Araç hareket halinde iken motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine
asla basmay›n›z. Bu, direksiyon
kontrolünün ve fren iﬂlevinin kayb›yla sonuçlan›r ve kazaya sebep
olabilir.
• H›rs›zl›¤a karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ direksiyon kilidi (varsa), el freninin yerine geçmez. Sürücü koltu¤unu
terk etmeden önce, daima vitesin
P (Park) konumunda oldu¤undan
emin olunuz, el frenini tam olarak
çekiniz ve motoru durdurunuz.
Bu önlemler al›nmazsa, araç beklenmeyen ve ani ﬂekilde hareket
edebilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Araç hareket halindeyken asla direksiyonun aras›ndan motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine veya baﬂka bir kumandaya uzanmay›n›z. Elinizin veya kolunuzun bu
bölgede bulunmas›, araç kontrolünün kayb›na, bir kazaya ve ciddi yaralanma veya ölüme neden
olabilir.
• Sürücü koltu¤unun etraf›na hareket edebilen nesneler koymay›n›z. Bunlar sürüﬂ esnas›nda hareket edebilir, sürücüye zarar verebilir ve bir kazaya sebep olabilir.

Arac›n›z› sürerken

Motoru çal›ﬂt›rma

UYARI
Arac›n›z› kullan›rken daima uygun
tipte ayakkab›lar giyiniz. Uygun olmayan ayakkab›lar (yüksek topuklular, kayak botlar›, vb.) fren, gaz
pedallar›n› kullanma kabiliyetinizi
engelleyebilir.

Benzinli motorun çal›ﬂt›r›lmas›
1. Ak›ll› anahtar› yan›n›zda taﬂ›y›n›z veya araç içinde b›rak›n›z.
2. El freninin s›k›ca çekildi¤inden emin
olunuz.
3. Düz ﬁanz›man – Debriyaj pedal›na
tam bas›n›z ve vitesi boﬂa al›n›z. Motoru çal›ﬂt›r›rken debriyaj ve fren ve
pedallar›n› bas›l› tutunuz.
Otomatik ﬁanz›man – Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedal›na
tam olarak bas›n›z.
Vites N (Boﬂ) konumundayken de motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.
4. Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n›z.
5. Çok so¤uk havada (-18°C’nin alt›nda)
veya araç uzun süre çal›ﬂmam›ﬂsa,
gaz vermeden motorun ›s›nmas›n›
bekleyiniz.
Motor ister s›cak, ister so¤uk olsun, gaza
basmadan çal›ﬂt›r›lmal›d›r.

Dizel motorun çal›ﬂmas›
Dizel motoru so¤ukken çal›ﬂt›rmak için,
motor çal›ﬂt›r›lmadan önce ön-›s›tma yap›lmal› ve araç hareket etmeden motor
›s›t›lmal›d›r.
1. El freninin çekildi¤inden emin olunuz.
2. Düz ﬁanz›man – Debriyaj pedal›na
tam bas›n ve vitesi boﬂa al›n›z. Motor
çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesini
START (çal›ﬂt›rma) konumuna çevirirken debriyaj ve fren pedallar›n› bas›l›
tutunuz.
Otomatik ﬁanz›man – Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedal›na
tam olarak bas›n›z.
Vites N (Boﬂ) konumundayken de motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.
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Arac›n›z› sürerken

Ön ›s›tma gösterge ›ﬂ›¤›

W-60

3. Fren pedal›na basarken motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n›z.
4. Ayd›nlat›lm›ﬂ ön ›s›tma lambas› sönene kadar fren pedal›na basmaya devam ediniz (yaklaﬂ›k 5 saniye).
5. Ön ›s›tma gösterge lambas› söndü¤ü
zaman motor çal›ﬂmaya baﬂlar.

] NOT
Motor ön ›s›tmada iken, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine bir kez daha
bas›l›rsa, motor çal›ﬂabilir.
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Turboﬂarj intercooler (ara so¤utucu)
parças› için motoru çal›ﬂt›rma ve
kapatma
1. Motoru çal›ﬂt›rd›ktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sürat yapmay›n›z.
Motor so¤uksa, birkaç saniye rölantide bekleterek turboﬂarj ünitesinde yeterli ya¤lanma oluﬂmas›n› sa¤lay›n›z.
2. Motora a¤›r yük bindiren yüksek h›zda
veya uzun süreli araç kullan›m› sonras›nda, motorun kapat›lmadan önce
yaklaﬂ›k 1 dakika rölantide çal›ﬂt›r›lmas› gerekir.
Bu rölanti süresince motor kapanmadan önce turboﬂarj›n so¤umas› temin
edilir.

D‹KKAT
A¤›r yük alt›nda çal›ﬂt›ktan sonra
motoru aniden durdurmay›n›z. Aksi
takdirde motor veya turboﬂarj ünitelerinde ciddi hasar meydana gelebilir.

• Ak›ll› anahtar araç içinde olsa bile, sizden uzakta ise motor çal›ﬂmayabilir.
• Motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
ACC konumunda veya daha yukar›da
oldu¤unda, e¤er herhangi bir kap› aç›l›rsa, sistem ak›ll› anahtar› kontrol
eder. Ak›ll› anahtar araç içinde de¤il
ise, LCD ekran›nda "Key is not in vehicle (Anahtar araçta de¤il)" mesaj› belirir. Ve bütün kap›lar kapal› ise, uyar›
sesi 5 saniye için öter. Araç hareket
halinde iken gösterge veya uyar› kapan›r. Ak›ll› anahtar› daima yan›n›zda bulundurunuz.

UYARI
Motor, sadece ak›ll› anahtar araçta
iken çal›ﬂ›r.
Çocuklar›n veya arac› tan›mayan
herhangi bir kiﬂinin motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine veya ilgili
parçalara dokunmas›na asla izin
vermeyiniz.

Arac›n›z› sürerken

D‹KKAT

D‹KKAT

Araç hareket halindeyken motor durursa, vitesi P (Park) konumuna getirmeye teﬂebbüs etmeyiniz. E¤er
yol ve trafik koﬂullar› elveriyorsa,
araç hâlâ hareket ederken vitesi N
(Boﬂ) konumuna getirebilir ve motoru tekrar çal›ﬂt›rmak için motor
çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine basabilirsiniz.

Stop lambas› sigortas›n›n yanm›ﬂ
olmas› haricinde, motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine 10 saniyeden daha uzun basmay›n›z.

OVF051003

] NOT
• E¤er akü zay›f veya ak›ll› anahtar
do¤ru olarak çal›ﬂm›yorsa, ak›ll›
anahtarla motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesine basarak motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz.
• Stop lambas› sigortas› yand›¤› zaman,
motoru normal ﬂekilde çal›ﬂt›ramazs›n›z.
Sigortay› yenisiyle de¤iﬂtirin. E¤er bu
mümkün de¤ilse, ACC konumundayken motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesine 10 saniye basarak motoru çal›ﬂt›rabilirsiniz. Fren pedal›na basmadan motor çal›ﬂt›r›labilir. Fakat güvenli¤iniz için, motoru çal›ﬂt›rmadan
önce daima fren pedal›na bas›n›z.
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Arac›n›z› sürerken
ISG (RÖLANT‹ DUR VE G‹T) S‹STEM‹ (VARSA)
Arac›n›z hareketsiz dururken motoru otomatik olarak kapatarak yak›t tüketimini
azaltan ISG sistemi ile donat›lm›ﬂ olabilir
(Örne¤in: K›rm›z› ›ﬂ›k, dur iﬂareti ve trafik
s›k›ﬂ›kl›¤›),
Çal›ﬂt›rma koﬂullar› oluﬂur oluﬂmaz motor otomatik olarak çal›ﬂ›r.
Motor çal›ﬂt›¤› zaman ISG sistemi AÇILIR.

n A Tipi

] NOT
Motor ISG sistemi taraf›ndan otomatik
çal›ﬂt›¤›nda, baz› uyar› lambalar› (ABS,
ESP, ESP OFF, EPS veya el freni uyar›
lambas›) birkaç saniye için yanabilir.
Bu, düﬂük akü voltaj› nedeniyle olur.
Sisteminizde ar›za oldu¤u anlam›na gelmez.
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n B Tipi

n A Tipi

OVF051030/OVF051068

Otomatik duruﬂ
Motoru rölanti duruﬂ modunda
durdurmak için
1. Araç h›z›n› 5 km/sa. seviyesinden daha aﬂa¤› düﬂürünüz.
2. Vitesi N (Boﬂ) konumuna getiriniz.
3. Debriyaj pedal›n› serbest b›rak›n›z.
Motor duracakt›r ve gösterge panelindeki
AUTO STOP (
) göstergesi yanacakt›r.

n B Tipi

OVF051040

Ayr›ca, LCD ekran›nda "Auto Stop" mesaj› belirir.

] NOT
Son rölanti duruﬂundan beri mutlaka en
az 10 km/sa. h›za ulaﬂ›lmas› gereklidir.

Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

OVF051031

] NOT
Emniyet kemerini ç›kar›rsan›z veya otomatik konumda sürücü kap›s›n› (motor
kapa¤›n›) açarsan›z, aﬂa¤›daki meydana
gelir:
• ISG sistemi devreden ç›kar (ISG OFF
tuﬂundaki ›ﬂ›k yanacakt›r).
(Devam ediyor)

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

OVF051038

OVF051035

(Devam ediyor)
• LCD ekran›nda "Auto Start Deactivated Start Manually" (Otomatik
baﬂlatma devre d›ﬂ›, manuel baﬂlat›n›z) mesaj› belirir.

Otomatik baﬂlatma
Motoru rölanti duruﬂ modundan
tekrar çal›ﬂt›rmak için
• Vites N (Boﬂ) konumundayken debriyaj pedal›na bas›n›z.
• LCD ekran›nda "Press Clutch Pedal for
Auto Start" (Otomatik baﬂlatma için
debriyaj pedal›na bas›n›z) mesaj› belirir.
• Motor çal›ﬂacakt›r ve gösterge panelindeki AUTO STOP (
) göstergesi sönecektir.
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Arac›n›z› sürerken

Ayr›ca aﬂa¤›daki olaylardan birisi
meydana gelirse, motor sürücünün
herhangi bir hareketi olmaks›z›n otomatik olarak tekrar çal›ﬂacakt›r.
- Klima devrede oldu¤unda, manuel klima kumanda sisteminin fan devri 3cü
konumun üzerinde ayarlanm›ﬂt›r.
- Klima devrede oldu¤unda, otomatik klima kumanda sisteminin fan devri 6’nc›
konumun üzerinde ayarlanm›ﬂt›r.
- Klima kumanda sistemi devrede iken
belli bir süre geçti¤inde.
- Bu¤u çözücü aç›kken.
- Fren vakum bas›nc› düﬂük.
- Akü ﬂarj durumu düﬂük.
- Arac›n h›z› 5 km/sa’i aﬂm›ﬂ.
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n A Tipi

n B Tipi

ISG sistemi çal›ﬂma durumu
Aﬂa¤›daki durumlarda ISG sistemi
çal›ﬂacakt›r:
- Sürücü emniyet kemeri ba¤l›.
- Sürücü kap›s› ve kaput kapal›.
- Fren vakum bas›nc› eﬂit.
- Akü yeterli ﬂarja sahip.
- D›ﬂ s›cakl›k, -2°C ~ 35°C aras›ndad›r.
- Motor so¤utma suyu s›cakl›¤› çok düﬂük de¤il.
OVF051034

Gösterge panelindeki yeﬂil AUTO STOP
göstergesi 5 saniye için yan›p söner
ve LCD ekran›nda “Auto start” mesaj› belirir.

Arac›n›z› sürerken

• ISG KAPALI tuﬂuna tekrar basarsan›z,
sistem devreye girer ve ISG KAPALI tuﬂundaki lamba söner.

ISG sistemi ar›zas›
Sistem aﬂa¤›daki durumlarda düzgün
çal›ﬂmayabilir:
ISG ile ilgili sensörlerin veya sistemin hatas› meydana gelir.
n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

n B Tipi

Aﬂa¤›daki meydana gelir:
• Gösterge panelindeki sar› AUTO
STOP (
) göstergesi 5 saniye yan›p
söndükten sonra yan›k olarak kal›r.

OVF051031/OVF051036

] NOT
• ISG sistemi bu çal›ﬂma koﬂuluna uymazsa, ISG sistemi devreden ç›kar.
ISG OFF dü¤mesindeki ›ﬂ›k yanar ve
LCD ekran›nda "Auto Stop Deactivated" (Otomatik Durdurma Devre D›ﬂ›) mesaj› belirir.
• E¤er lamba ve uyar› sürekli yan›yorsa, çal›ﬂma koﬂulunu kontrol ediniz.

OVF051031/OVF051032

ISG sisteminin devreden
ç›kar›lmas›
• ISG sistemini devreden ç›kartmak isterseniz, ISG OFF dü¤mesine bas›n›z.
ISG OFF dü¤mesindeki ›ﬂ›k yanar ve
LCD ekran›nda "Auto Stop Off" (Otomatik Durdurma Kapal›) mesaj› belirir.
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Arac›n›z› sürerken

] NOT

n A Tipi

n B Tipi

OVF051031/OVF051039

• ISG KAPALI dü¤mesindeki ›ﬂ›k yanar.
• LCD ekran›nda "Please Enable Battery
Sensor" (Lütfen Akü Sensörünü Devreye Sokunuz) mesaj› belirir.
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• E¤er ISG OFF dü¤mesine tekrar bas›ld›ktan sonra, ISG OFF ›ﬂ›¤› sönmezse veya ISG sistemi sürekli olarak
do¤ru çal›ﬂmazsa, lütfen en k›sa sürede HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
• ISG KAPALI dü¤me lambas› yand›¤›nda, arac›n›z› azami 2 saatten fazla
yaklaﬂ›k 80 km/saatlik bir h›zda kulland›ktan veya fan devri kontrol dü¤mesini 2’nci konumun alt›na ayarlad›ktan sonra bu dü¤me yanabilir. ISG
OFF tuﬂ ›ﬂ›¤› buna ra¤men yanmaya
devam ederse, lütfen HYUNDAI yetkili servisi ile irtibata geçiniz.

UYARI
Motor Rölanti duruﬂ konumunda oldu¤u zaman, sürücünün herhangi
bir müdahalesi olmadan motorun
tekrar çal›ﬂmas› mümkündür.
Arac› terk etmeden veya motor bölmesinde herhangi bir ﬂey yapmadan önce, kontak anahtar›n› K‹L‹TL‹/KAPALI konuma getirerek veya
anahtar› ç›kararak motoru durdurunuz.

Arac›n›z› sürerken
DÜZ ﬁANZIMAN (VARSA)

N

Vites kolu, tuﬂu (1) itmeden hareket
ettirilebilir.
Vites de¤iﬂtirirken tuﬂ (1) itilmelidir.
OVF051004

• Vites de¤iﬂtirirken debriyaj pedal›na
tam olarak bas›n ve sonra yavaﬂça b›rak›n›z.
E¤er arac›n›zda kontak kilit dü¤mesi
varsa, debriyaj pedal›na basmadan
motoru çal›ﬂt›rd›¤›n›zda, motor çal›ﬂmayacakt›r.
• R (Geri) konumuna geçmeden önce vites mutlaka boﬂa al›nmal›d›r. R (Geri)
vitese takarken, vites topuzunun hemen alt›nda bulunan tuﬂ ileri itilmelidir.
• Geri (R) vitese takmadan önce, arac›n
tamamen durdu¤undan emin olunuz.
Motoru asla devir saatinin (dev/dak)
k›rm›z› bölgesinde kullanmay›n›z.

D‹KKAT
• Vitesi, 5’inci (Beﬂinci) vitesten
4’üncü (Dördüncü) vitese küçültürken, yanl›ﬂl›kla vites kolunu
yana bast›rarak ikinci vitese takmamaya dikkat ediniz. Bu ﬂekilde
vitesin çok fazla düﬂürülmesi,
motor devrinin takometre ibresinin k›rm›z› bölgeye girmesine yol
açacak kadar yükselmesine neden olabilir. Motora bu ﬂekilde
aﬂ›r› devir yapt›r›lmas›, motor ve
ﬂanz›mana hasar verebilir.
• Motor yüksek devirde çal›ﬂ›rken
(5.000 devir veya daha fazla), bir
seferde 2 vitesten daha fazla vites
küçültmeyiniz. Bu ﬂekilde vites
küçültme motora zarar verebilir.

Düz ﬂanz›man›n çal›ﬂmas›
• Düz ﬂanz›manda 6 ileri vites vard›r.
• Vites yerleﬂimi, vites topuzu üzerinde
gösterilmektedir. ﬁanz›man bütün ileri
viteslerde tam senkromeçlidir ve gerek
vites büyütme ve gerekse vites küçültme rahatl›kla yap›labilir.
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Arac›n›z› sürerken

• So¤uk havada, ﬂanz›man ya¤› ›s›n›ncaya kadar, vites de¤iﬂtirme iﬂlemi zor
olabilir. Bu durum normaldir ve ﬂanz›mana bir hasar vermez.
• Araç tam olarak durmuﬂ olmas›na ra¤men, 1’inci (Birinci) veya R (Geri) vitese geçmek zor oluyorsa, vites kolunu
N (Boﬂ) konuma getiriniz ve debriyaj›
b›rak›n›z. Sonra debriyaja yeniden basarak 1 (Birinci) veya R (Geri) vitese
tak›n›z.

D‹KKAT
• Debriyaj balatas›n›n zaman›ndan
önce aﬂ›nmas›n› ve hasar görmesini önlemek için, sürerken aya¤›n›z› debriyaj pedal› üzerinde tutmay›n›z. Ayr›ca, yokuﬂta trafik
›ﬂ›klar›nda veya benzer bir durumda beklerken arac› durdurmak
için debriyaj› kullanmay›n›z.
• Sürüﬂ s›ras›nda elinizi vites kolunda tutmay›n›z. Bu durum ﬂanz›man vites çatallar›n›n erken
aﬂ›nmas›na yol açabilir.
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UYARI
• Sürücü koltu¤unu terk etmeden
önce daima el frenini tam olarak
çekin ve motoru durdurunuz.
Araç düz veya yokuﬂ yukar› park
edildi¤inde 1’inci (Birinci) viteste,
yokuﬂ aﬂa¤› park edildi¤inde ise
R (Geri) konumunda oldu¤undan
emin olun.
• E¤er bu önlemler belirtilen s›rada
takip edilmezse, araç beklenmeyen ve ani ﬂekilde hareket edebilir.
• E¤er arac›n›z kontak kilit dü¤mesi ile donat›lmam›ﬂ bir düz ﬂanz›mana sahipse, el freni b›rak›lm›ﬂ
durumda ve vites kolu N (Boﬂta)
de¤ilken, motorun debriyaja basmadan çal›ﬂt›r›lmas› s›ras›nda
araç hareket edebilir ve ciddi bir
kazaya neden olabilir.

Debriyaj›n kullan›lmas›
Vites de¤iﬂtirmeden önce, debriyaj pedal›na sonuna kadar basmal›, sonra yavaﬂça b›rakmal›s›n›z. Sürüﬂ esnas›nda debriyaj pedal› tümüyle serbest b›rak›lm›ﬂ olmal›d›r. Araç hareket halinde iken aya¤›n›z› debriyaj pedal›n›n üzerinde tutmay›n›z. Bu durum gereksiz aﬂ›nmaya neden olabilir. Arac› yokuﬂta tutmak için
debriyaj pedal›n› k›smen kavratmay›n›z.
Bu, gereksiz aﬂ›nmaya neden olur. Arac›
yokuﬂta tutmak için el frenini veya ayak
frenini kullan›n›z. Debriyaj pedal›na h›zl›
olarak ve s›k aral›klarla basmay›n›z.

D‹KKAT
Debriyaj pedal›n› kullan›rken, pedala sonuna kadar bas›n›z. Debriyaj
pedal›na sonuna kadar basmazsan›z, debriyaj hasar görebilir veya bir
ses oluﬂabilir.

Arac›n›z› sürerken

Vites küçültme
Yo¤un trafikte veya dik yokuﬂlar ç›karken
yavaﬂlaman›z gerekiyorsa, vitesi motor
zorlanmaya baﬂlamadan önce küçültünüz. Vites küçültmek motorun durma olas›l›¤›n› azalt›r ve h›z›n›z› tekrar art›raca¤›n›z zaman daha iyi h›zlanma sa¤lar.
Araç dik yokuﬂ iniyorsa, vitesi küçültmek
emniyetli h›z› muhafaza etmeye yard›mc›
olur ve frenlerin ömrünü uzat›r.

‹yi sürüﬂ teknikleri
• Yokuﬂ aﬂa¤› inerken vitesi asla boﬂa
almay›n›z. Bu son derece tehlikelidir.
Arac› mutlaka viteste kullan›n›z.
• Frenlere “sürekli” basmay›n›z. Bu durum frenlerin aﬂ›r› ›s›nmas› ve ar›zalanmas›na yol açar. Bunun yerine, yokuﬂ aﬂa¤› sürüﬂ s›ras›nda h›z›n›z› düﬂürün ve bir alt vitese geçiniz. Bunu
yapt›¤›n›zda, motor freni arac›n yavaﬂlamas›na yard›mc› olur.
• Vites küçültmeden önce arac› yavaﬂlat›n›z. Bu motorun aﬂ›r› devir yapmas›n›
ve hasar görmesini önler.
• Yandan gelen ﬂiddetli rüzgarlarda arac›n›z› yavaﬂlat›n›z. Bu, arac›n›z› daha
iyi kontrol etmenizi sa¤lar.
• Geri vitese (R) takmadan önce, arac›n
tamamen durmas›n› sa¤lay›n›z. Aksi
taktirde, ﬂanz›man hasar görebilir. Geri (R) vitese takmak için, debriyaj pedal›na bas›n, vitesi boﬂa al›n›z, üç saniye
bekleyin, sonra vitesi (R) geriye tak›n›z.
• Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullan›n›z. Özellikle frenleme, h›zlanma veya vites de¤iﬂtirme s›ras›nda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç h›z›nda ani de¤iﬂme, çekiﬂ tekerleklerinin yol tutuﬂunun zay›flamas›na
ve araç hakimiyetini kaybetmenize
neden olabilir.

UYARI
• Daima kemerinizi ba¤lay›n›z! Bir
çarp›ﬂma esnas›nda, emniyet kemeri takmam›ﬂ bir kiﬂinin ciddi
ﬂekilde yaralanma veya ölme ihtimali, emniyet kemeri takm›ﬂ bir
kiﬂiye nazaran önemli ölçüde daha yüksektir.
• Virajlarda ve dönüﬂlerde yüksek
h›z yapmay›n›z.
• Sert veya ani ﬂerit de¤iﬂtirme ve
keskin dönüﬂler gibi ani direksiyon hareketleri yapmay›n›z.
• Yüksek h›zlarda araç hakimiyetini
kaybetti¤inizde devrilme riski büyük ölçüde artar.
• Araç hakimiyetinin kaybolmas›na
en çok, araç tekerleklerinden ikisi
yada daha fazlas›n›n yoldan ç›kmas› ve sürücünün yeniden yola
ç›kmak için aﬂ›r› direksiyon k›rmas› durumunda karﬂ›laﬂ›l›r.
• Arac›n›z›n yoldan ç›kmas› durumunda, direksiyonu ani k›rmay›n›z. Bunun yerine, normal ﬂeride geri dönmeden önce, arac›n›z›
yavaﬂlat›n›z.
• Öngörülen h›z s›n›rlar›n› asla
geçmeyiniz.
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Arac›n›z› sürerken
OTOMAT‹K ﬁANZIMAN (VARSA)
Otomatik ﬂanz›man›n çal›ﬂmas›
Yüksek verimli otomatik ﬂanz›man 6 ileri
ve bir geri vitese sahiptir. Her bir vites, vites kolunun konumuna ba¤l› olarak, otomatik olarak seçilir.

] NOT
Yeni bir araçta, akü sökülmüﬂ ve tekrar
tak›lm›ﬂsa, ilk bir kaç vites de¤iﬂimi belli ölçüde kaba olacakt›r. Bu normal bir
durumdur ve vitesin bir kaç kez de¤iﬂtirilmesinin ard›ndan TCM (ﬁanz›man
Kontrol Modülü) veya PCM (Aktarma
Grubu Kontrol Modülü) vas›tas›yla vites geçiﬂleri ayarlan›r.

+ (UP)

- (DOWN)

Vitese takarken, fren pedal›na ve kilit ay›rma tuﬂuna bas›n›z (vites kilitleme sistemi
mevcut de¤ilse, fren pedal›na basmaya gerek yoktur). Ancak, hatal› hareketini önlemek için, fren pedal›na bas›lmas› önerilir).
Vites kilidi açma tuﬂuna bas›n›z.
Vites kolu serbestçe geçiﬂ yapabilir.
OVF051005
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Arac›n›z› sürerken

Düzgün çal›ﬂma için, N (Boﬂ) konumundan ileri veya geri vitese geçerken fren
pedal›na bas›n›z.

UYARI - Otomatik
ﬂanz›man
• Arac› D (‹leri) veya R (Geri) vitese
geçirmeden önce arac›n›z›n etraf›nda insanlar, özellikle de çocuklar olup olmad›¤›n› daima kontrol
ediniz.
• Sürücü koltu¤unu terk etmeden
önce, daima vitesin P (Park) konumunda oldu¤undan emin
olunuz, el frenini tam olarak çekiniz ve motoru durdurunuz. E¤er
bu önlemler belirtilen s›rada takip
edilmezse, araç beklenmeyen ve
ani ﬂekilde hareket edebilir.

D‹KKAT
• ﬁanz›man›n›za hasar vermemek
için, R (Geri) veya herhangi bir ileri vites konumunda frene basarken motor devrini art›rmaya çal›ﬂmay›n›z.
• Yokuﬂ yukar› durdu¤unuzda, arac› motor gücü ile durur pozisyonda tutmay›n›z. Servis frenini veya
el frenini kullan›n›z.
• Motor rölanti devrinin üzerindeyken, vitesi N (Boﬂ) veya P (Park)
konumlar›ndan D (‹leri) veya R
(Geri) konumlar›na almay›n›z.

Vites aral›klar›
Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde, gösterge paneli üzerindeki gösterge ›ﬂ›klar› vites kolunun konumunu belirtir.
P (Park)
Vitesi P (Park) konumuna getirmeden
önce arac› daima tam olarak durdurunuz.
Bu konum ﬂanz›man› kilitler ve ön tekerleklerin dönmesini engeller.

UYARI
• Araç hareket halindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak, çekiﬂ tekerleklerinin kilitlenmesine ve
arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olur.
• P (Park) konumunu el freni yerine
kullanmay›n›z. Daima vites kolunun P (Park) konumuna kilitlendi¤inden emin olunuz ve el frenini
tam olarak çekiniz.
• Çocuklar› asla yaln›z olarak arac›n içinde b›rakmay›n›z.

D‹KKAT
Araç hareket halindeyken vites P
(Park) konumuna al›n›rsa ﬂanz›man
hasar görebilir.
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Arac›n›z› sürerken

R (Geri)
Arac› arkaya do¤ru sürerken bu konumu
kullan›n›z.

N (Boﬂ)
Tekerlekler ve ﬂanz›man kilitli de¤ildir. El
freni çekilmiﬂ de¤ilse, araç en küçük bir
e¤imde bile kontrolsüz olarak kayar.

D‹KKAT
R (Geri) vitese geçirirken veya geri
vitesten ç›kar›rken arac› daima tam
olarak durdurunuz; bu k›lavuzda
“Arac› Sallamak” bölümünde aç›kland›¤› ﬂeklin d›ﬂ›nda, araç hareket
halindeyken vitesi R (Geri) konumuna geçirirseniz ﬂanz›mana zarar verebilirsiniz.

D (Sürüﬂ)
Bu, normal ileri sürüﬂ konumudur. ﬁanz›man otomatik olarak 6 vitese s›ra ile geçecek ve en iyi yak›t ekonomisi ve çekiﬂ
gücü sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
Baﬂka bir arac› geçerken veya yokuﬂ t›rman›rken daha fazla güç için, kick down
mekanizmas› “klik” sesi ç›kararak devreye girinceye kadar gaz pedal›na tam olarak (%80’den fazla) bas›n, bu durumda
ﬂanz›man otomatik olarak bir alt vitese
geçer.

] NOT
• Vitesi D (Sürüﬂ) konumuna getirmeden önce daima tam olarak durunuz.
• Gaz pedal›na tam olarak bas›lmas›yla,
kick down mekanizmas›ndan duyulan
“klik” sesi normal bir durumdur.
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+ (UP)

Sportif
mod

- (DOWN)
OVF051069

Sportif mod
Araç ister dursun, ister hareket halinde
olsun, vites kolu D (Sürüﬂ) konumundan
manuel geçiﬂ konumuna getirilerek sportif mod seçilir. Yeniden D (Sürüﬂ) konumunda çal›ﬂmaya geçmek için, vites kolunu yeniden ana geçiﬂe getiriniz.
Sportif modda, vites kolunun ileriye veya
geriye getirilmesi, h›zla vites de¤iﬂimi
yapman›za olanak verir. Düz ﬂanz›mandan farkl› olarak, sportif mod, gaz pedal›
bas›l› olarak vites de¤iﬂimine de olanak
verir.
Up (+) : Seçici kolu bir defa yukar› iterek vites büyütünüz.
Down (-) : Vites küçültmek için vites kolunu bir defa aﬂa¤› çekiniz.

Arac›n›z› sürerken

] NOT
• Sportif modda sürücü, vites büyütmeyi, yol koﬂullar›na ba¤l› olarak ve motor devrini k›rm›z› bölgenin alt›nda
tutmaya dikkat ederek yapmal›d›r.
• Sportif modda, yaln›zca 6 ileri vites
seçimi yap›labilir. Geri gitmek veya
arac› park etmek için, vites kolunu gerekti¤i gibi R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.
• Sportif modda, araç yavaﬂlad›¤›nda
vites küçültme otomatik olarak yap›l›r. Araç durdu¤unda, 1’inci vites otomatik olarak seçilir.
• Sportif modda iken, motor devri k›rm›z› bölgeye yaklaﬂt›¤›nda, vites noktalar› otomatik olarak de¤iﬂtirilir.
• Araç performans ve güvenlik seviyesini muhafaza etmek için, vites kolu çal›ﬂt›r›ld›¤›nda sistem belirli vites de¤iﬂimlerini yapmayabilir.
• Kaygan yolda sürüﬂ s›ras›nda, vites
kolunu ileriye iterek +(yukar›) konumuna getiriniz. Bu, ﬂanz›man›n kaygan yolda düzgün sürüﬂ için daha iyi
olan 2’nci vitesi seçmesini sa¤lar. Yeniden 1nci vitese geçmek için vites kolunu -(aﬂa¤›) yönüne itiniz.

OVF051007

Kürek tipi vites kolu (varsa)
Vites kolu D (ileri) konumda veya spor
modunda oldu¤unda, kürek tipi vites kolu
devrededir.

Vites kolu D konumunda iken
Arac›n h›z› 10km/saatten fazla oldu¤unda, kürek tipi vites kolu devreye girer.
Bir vites yukar› veya aﬂa¤› almak için kürek tipi vites kolunu [+] veya [-] konumuna çekin ve sistem otomatik konumdan
manuel konuma geçer.
Arac›n h›z› 10 km/saatten az oldu¤unda,
gaz pedal›na 5 saniyeden daha fazla süre basarsan›z veya vites kolunu D (ileri)
konumundan spor moduna ve sonra spor
modundan tekrar D (ileri) konumuna geçerseniz, sistem manuel konumdan otomatik konuma geçer.
Vites kolu spor modunda iken
Bir vites yukar› veya aﬂa¤› almak için kürek tipi vites kolunu [+] veya [-] konumuna çekiniz.

] NOT
[+] ve [-] kürek tipi vites kollar›n› ayn›
anda çekerseniz, vites de¤iﬂtiremezsiniz.
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Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

Sistem devreye girerse:
• Normal konumla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda vites düzeni de¤iﬂir.
• Yukar› vitese geçme gecikir.
• H›zland›ktan sonra, gaz pedal›na bas›lmasa bile, vitesi ve devri bir süre
muhafaza eder.

OVF051053
n B Tipi

Sistemi kapatmak için SPORT tuﬂuna
tekrar bas›n. Gösterge panelindeki dü¤me sönecektir.

] NOT
Spor sürüﬂ konumunda, yak›t verimi
azalabilir.

Vites kilitleme sistemi (varsa)
Emniyetiniz için, otomatik ﬂanz›manda
fren pedal›na bas›lmad›kça vitesin P
(Park) veya N (Boﬂ) konumundan ç›k›p R
(Geri) konumuna geçmesini engelleyen
bir vites kilit sistemi vard›r.
ﬁanz›man› P (Park) veya N (Boﬂ) konumundan ç›kar›p R (Geri) konumuna geçirmek için:
1. Fren pedal›na bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z veya kontak anahtar›n› “ON” konumuna getiriniz.
3. Vites kolunu hareket ettiriniz.
E¤er vites P (Park) konumundayken fren
pedal›na arka arkaya bas›l›p b›rak›l›rsa,
vites kolunun yan›nda bir zang›rdama
sesi duyulabilir. Bu normal bir durumdur.

UYARI
OVF051052

Spor sürüﬂ konumu (varsa)
Spor sürüﬂ konumu, vites düzenini otomatik olarak kontrol ederek, dinamik sürüﬂe odaklan›r.
Sistemi aktifleﬂtirmek için SPORT tuﬂuna
bas›n›z. Gösterge panelindeki dü¤me
yanar.
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Arac›n yanl›ﬂl›kla hareket ederek
içindeki ya da etraf›ndaki kiﬂilerin
yaralanmas›na neden olmas›n› önlemek için, vitesi P (Park) konumundan baﬂka bir konuma almadan önce ve alma s›ras›nda fren pedal›na daima tam olarak bas›n›z.

Arac›n›z› sürerken

B Tipi
1. Vites kilidi iptal eriﬂim deli¤ini kapatan
kapa¤› dikkatle ç›kar›n›z.
2. Eriﬂim deli¤ine bir tornavida (veya
anahtar) sokunuz ve tornaviday› (veya
anahtar›) bast›r›n›z.
3. Vites kolunu hareket ettiriniz.
4. Arac›n›z› derhal HYUNDAI yetkili servisine götürerek kontrol ettiriniz.

OVF051006

Vites kilidini iptal etme
Fren pedal›na bas›l›yken vites P (Park)
veya N (Boﬂ) konumundan ç›k›p R (Geri)
konumuna geçmiyorsa, frene basmaya
devam ediniz ve aﬂa¤›dakileri yap›n›z:
A Tipi
1. Vites kilidini açma dü¤mesine bas›n›z.
2. Vites kolunu hareket ettiriniz.
3. Arac›n›z› derhal HYUNDAI yetkili servisine götürerek kontrol ettiriniz.

Kontak anahtar› kilitleme sistemi
(varsa)
Vites kolu P (Park) konumunda olmad›¤›
sürece kontak anahtar› ç›kart›lamaz.

‹yi sürüﬂ teknikleri
• Gaz pedal›na bas›l› durumda vites kolunu P (Park) veya N (Boﬂ) konumundan bir baﬂka konuma kesinlikle getirmeyiniz.
• Araç hareket halinde iken, vites kolunu
P (Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
• R (Geri) veya D (Sürüﬂ) konumuna
geçmeden önce, arac›n tamamen durdu¤undan emin olunuz.
• Yokuﬂ aﬂa¤› inerken arac› asla boﬂa
almay›n›z. Bu son derece tehlikelidir.
Araç hareket halindeyken mutlaka viteste olmal›d›r.
• “Sürekli” frenlere basmay›n›z. Bu durum frenlerin aﬂ›r› ›s›nmas› ve ar›zalanmas›na yol açar. Bunun yerine, yokuﬂ aﬂa¤› sürüﬂ s›ras›nda h›z›n›z› düﬂürün ve bir alt vitese geçiniz. Bunu
yapt›¤›n›zda, motor freni arac›n yavaﬂlamas›na yard›mc› olur.
• Vites küçültmeden önce arac› yavaﬂlat›n›z. Aksi taktirde, bir alt vites geçmeyebilir.
• Daima el frenini kullan›n›z. Arac› hareketsiz hale getirmek için, vites kolunu
P (Park) konumuna getirmeye güvenmeyiniz.
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Arac›n›z› sürerken

• Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullan›n›z. Özellikle frenleme, h›zlanma veya vites de¤iﬂtirme s›ras›nda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç h›z›nda ani de¤iﬂme, çekiﬂ tekerleklerinin yol tutuﬂunun zay›flamas›na
ve araç hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
• En uygun araç performans› ve yak›t
ekonomisi, gaz pedal›na yumuﬂak bir
ﬂekilde bas›larak ve b›rak›larak elde
edilir.
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UYARI
• Daima kemerinizi ba¤lay›n›z! Bir
çarp›ﬂma esnas›nda, emniyet kemeri takmam›ﬂ bir kiﬂinin ciddi
ﬂekilde yaralanma veya ölme ihtimali, emniyet kemeri takm›ﬂ bir
kiﬂiye nazaran önemli ölçüde daha yüksektir.
• Virajlarda ve dönüﬂlerde yüksek
h›z yapmay›n›z.
• Sert veya ani ﬂerit de¤iﬂtirme ve
keskin dönüﬂler gibi ani direksiyon hareketleri yapmay›n›z.
• Yüksek h›zlarda araç hakimiyetini
kaybetti¤inizde devrilme riski büyük ölçüde artar.
• Araç hakimiyetinin kaybolmas›na
en çok, araç tekerleklerinden ikisi
yada daha fazlas›n›n yoldan ç›kmas› ve sürücünün yeniden yola
ç›kmak için aﬂ›r› direksiyon k›rmas› durumunda karﬂ›laﬂ›l›r.
• Arac›n›z›n yoldan ç›kmas› durumunda, direksiyonu ani k›rmay›n›z. Bunun yerine, normal ﬂeride geri dönmeden önce, arac›n›z›
yavaﬂlat›n›z.
• Öngörülen h›z s›n›rlar›n› asla
geçmeyiniz.

UYARI
Arac›n›z kara, çamura, kuma, vb.
saplan›rsa, arac› bu durumdan kurtarmak için ileri ve geri hareket ettirerek sarsmay› deneyebilirsiniz.
Arac›n›z›n etraf›nda insan veya
nesneler varken, böyle bir ﬂeye teﬂebbüs etmeyiniz. Arac› sarsma iﬂlemi s›ras›nda, araç sapland›¤› yerden aniden ileri veya geri hareket
edebilir ve yak›ndaki insanlar› yaralayabilir veya nesnelere hasar verebilir.
Dik bir yokuﬂta dururken kalkma
Dik bir yokuﬂta dururken kalkmak için,
fren pedal›na bas›n›z, vitesi D (‹leri) konumuna getiriniz. Yük a¤›rl›¤›na ve yokuﬂun dikli¤ine göre uygun vitesi seçin ve el
frenini b›rak›n›z. Freni b›rak›rken kademeli olarak gaza bas›n›z.

Arac›n›z› sürerken
FREN S‹STEM‹
Güç frenleri
Arac›n›z, normal kullan›mda otomatik
olarak ayarlanan güç yard›ml› frenler ile
donat›lm›ﬂt›r.
Motorun durmas› veya baﬂka bir nedenle
güç yard›ml› frenlerde güç kayb› oluﬂursa, fren pedal›na normalden daha kuvvetli basarak arac›n›z› durdurabilirsiniz.
Ancak durma mesafesi daha uzun olur.
Motor çal›ﬂm›yorken, fren pedal›na her
bas›ﬂta yedek fren gücü k›smen azal›r.
Güç yard›m› kesintiye u¤rad›¤›nda fren
pedal›n› pompalamay›n›z.
Fren pedal›n› sadece kaygan yollarda direksiyon hakimiyetini korumak için gerekli oldu¤unda pompalay›n›z.

UYARI - Frenler
• Aya¤›n›z frende olarak araç sürmeyiniz. Bu, anormal derecede
yüksek fren ›s›nmas›na, fren balata ve pabuçlar›n›n aﬂ›r› aﬂ›nmas›na ve artan durma mesafelerine
neden olur.
• Uzun veya dik bir yokuﬂ inerken,
bir küçük vitese geçin ve devaml›
frene basmay›n›z. Devaml› frene
basmak, frenlerin aﬂ›r› ›s›nmas›na ve fren performans›n›n geçici
olarak kayb›na neden olur.
• Islak frenler arac›n emniyetli ﬂekilde yavaﬂlama kabiliyetini azalt›r; ayr›ca, frene bas›ld›¤›nda araç
bir yana çekebilir. Frenlere hafifçe basmak, bu ﬂekilde bir etkilenme olup olmad›¤›n› gösterir. Su
içinden geçtikten sonra daima bu
ﬂekilde frenlerinizi test ediniz.
Frenleri kurutmak için, fren performans› normale dönünceye kadar, emniyetli bir h›z› koruyarak
hafifçe frene bas›n›z.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Sürüﬂten önce, fren ve debriyaj
pedallar›n›n konumunu daima
kontrol ediniz. Sürüﬂten önce,
fren ve debriyaj pedallar›n›n konumunu kontrol etmezseniz, fren
pedal› yerine debriyaj pedal›na
basabilirsiniz. Bu durum ciddi bir
kazaya neden olabilir.
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Arac›n›z› sürerken

Frenlerin çal›ﬂmamas› durumunda
Araç hareket halindeyken servis frenleri
çal›ﬂmazsa, el freni ile acil duruﬂ yapabilirsiniz. Ancak durma mesafesi, normalden çok daha uzun olacakt›r.

UYARI - El freni
Araç normal h›zlarda seyrederken
el frenini çekmek, arac›n kontrolünü ani olarak kaybetmeye neden
olabilir. E¤er arac› durdurmak için
el frenini kullanmak zorundaysan›z,
el frenini çekerken çok dikkatli
olunuz.
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Disk fren aﬂ›nma göstergesi
Fren balatalar› aﬂ›nd›¤›nda ve yeni balatalar gerekti¤inde, ön frenlerinizden veya
arka frenlerinizden yüksek tonda bir uyar› sesi duyars›n›z. Bu ses gelip gidebilir
veya fren pedal›na her bast›¤›n›zda duyulabilir.
Baz› sürüﬂ ﬂartlar›nda ve iklimlerde, frene ilk bas›ld›¤›nda (veya hafifçe bas›ld›¤›nda) frenlerin bir c›yaklama sesi ç›kartabilece¤ini lütfen unutmay›n›z. Bu normaldir ve frenlerinizde bir problem oldu¤unu göstermez.

D‹KKAT
• Pahal› fren tamirlerini önlemek
için, aﬂ›nm›ﬂ fren balatalar› ile
sürmeye devam etmeyiniz.
• Ön veya arka fren balatalar›n› daima çift olarak de¤iﬂtiriniz.

UYARI - Fren aﬂ›nmas›
Bu fren aﬂ›nma uyar› sesi arac›n›z›n
servise ihtiyac› oldu¤unu gösterir.
Bu sesli uyar›y› ihmal ederseniz,
fren performans›n› giderek kaybedersiniz ve bu da ciddi kazalara neden olabilir.

Arac›n›z› sürerken

] NOT
Dik bir yokuﬂta veya bir römork çekerken, araç sabit durmuyorsa, ﬂunlar›
yap›n›z:
1. EPB’yi uygulay›n›z.
2. EPB tuﬂunu 3 saniyeden daha fazla
süre ile çekiniz.

D‹KKAT
OVF051041

Elektrikli el freni (EPB)
El freninin çekilmesi
EPB’yi (elektrikli el freni) uygulamak
için:
1. Fren pedal›na bas›n›z.
2. EPB svicini yukar› çekiniz.
Uyar› ›ﬂ›¤›n›n yand›¤›ndan emin olunuz.
Ayr›ca motor kapat›ld›¤›nda Auto Hold
dü¤mesi devrede ise, EPB otomatik olarak uygulan›r. Ancak, motor kapat›l›ncaya kadar EPB svicine basmaya devam
ederseniz, EPB uygulanmaz.

Acil durum d›ﬂ›nda araç hareket halindeyken park frenini çekmeyiniz.
Araç sistemine hasar verebilir ve
güvenli sürüﬂü tehlikeye atabilir.

OVF051042

El freninin indirilmesi
EPB’yi (elekrikli el freni) ay›rmak için,
EPB svicine aﬂa¤›daki durumda bas›n›z:
• Kontak anahtar› veya motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi ACC veya ON
konumunda.
• Fren pedal›na bas›n›z.
Fren uyar› ›ﬂ›¤›n›n sönmesine dikkat ediniz.
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Arac›n›z› sürerken

EPB’yi (elekrikli el freni) otomatik olarak
ay›rmak için:
• Vites kolu P (Park) konumunda
Motor çal›ﬂ›rken, fren pedal›na bas›n›z
ve P (Park) konumundan R (Geri) veya
D (‹leri) konumuna geçiniz.
• Vites kolu N (Boﬂ) konumunda
Motor çal›ﬂ›rken, fren pedal›na bas›n›z
ve N (Boﬂ) konumundan R (Geri) veya
D (‹leri) konumuna geçiniz.
• Düz ﬂanz›manl› araç
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.
2. Sürücü emniyet kemerini ba¤lay›n›z.
3. Sürücü kap›s›n›, kaputu ve bagaj
kapa¤›n› kapat›n›z.
4. Vites tak›l› olarak debriyaj pedal›na
bas›n›z.
5. Debriyaj› b›rak›rken gaza bas›n›z.
• Otomatik ﬂanz›manl› araç
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.
2. Sürücü emniyet kemerini ba¤lay›n›z.
3. Sürücü kap›s›n›, kaputu ve bagaj
kapa¤›n› kapat›n›z.
4. Vites kolu R (geri), D (ileri) veya
sportif mod konumunda iken, gaz
pedal›na bas›n›z.
Fren uyar› ›ﬂ›¤›n›n sönmesine dikkat ediniz.
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] NOT
• Güvenli¤iniz için, EPB’yi kontak
anahtar› veya motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi KAPALI olmas›na
ra¤men devreye sokabilirsiniz, ancak
onu devreden ç›karamazs›n›z.
• Güvenli¤iniz için, yokuﬂ aﬂa¤› giderken
veya geri manevra yaparken, fren pedal›na bas›n›z ve el frenini EPB svici ile
birlikte ay›r›n›z.

] NOT - Düz ﬂanz›man
Bir römorku yokuﬂ yukar› veya yokuﬂ
aﬂa¤› çeken bir araç çal›ﬂt›r›ld›¤› zaman
hafifçe geri do¤ru kayabilir. Bu durumu
önlemek için aﬂa¤›da verilen talimat› izleyin.
1. Debriyaj pedal›na bas›n›z ve bir vites
seçiniz.
2. EPB svicini yukar› çekmeye devam
ediniz.
3. Gaz pedal›na bas›n›z ve debriyaj pedal›n› yavaﬂça b›rak›n›z.
4. E¤er araç yeteri kadar sürüﬂ gücüyle
çal›ﬂ›rsa, EPB svicini ay›r›n›z.
Düz bir zeminde sürüﬂ yaparken yukar›daki iﬂlemi yapmay›n›z. Araç ileri do¤ru hareket edebilir.

D‹KKAT
• EPB svici ayr›lm›ﬂ olmas›na ra¤men el freni uyar› lambas› hala
yan›yorsa, sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
• Arac› EPB uygulanm›ﬂ durumda
kullanmay›n›z. Bu durum fren balatas›n›n ve fren rotorunun aﬂ›r›
aﬂ›nmas›na neden olabilir.

Arac›n›z› sürerken

EPB (elektrikli el freni) aﬂa¤›daki
durumda otomatik olarak uygulanabilir:
• EPB aﬂ›r› ›s›nm›ﬂ,
• Baﬂka sistemler taraf›ndan talep edilmiﬂ.

n A Tipi

n B Tipi

UYARI

] NOT
E¤er sürücü Auto Hold devrede iken
motoru yanl›ﬂl›kla kapat›rsa, EPB otomatik olarak uygulan›r (Auto Hold donan›ml› araçlar).
OVF051044

• E¤er EPB uygulanm›ﬂ durumda gaz
pedal›na basarak arac› sürmek istedi¤inizde EPB otomatik olarak ayr›lmazsa,
bir uyar› sesi gelir ve bir mesaj belirir.
• E¤er sürücü emniyet kemeri tak›lmam›ﬂ ve motor kaputu veya bagaj kapa¤› aç›k ise, bir uyar› sesi gelir ve bir mesaj belirir.
• Araç ile ilgili bir problem varsa, bir uyar› sesi gelir ve bir mesaj belirir.
Yukar›daki durum meydana gelirse, fren
pedal›na bas›n›z ve EPB svicine basarak
ay›r›n›z.

• Arac› durdurup terk etti¤inizde istemeden hareket etmesini önlemek için, vitesi el freni yerine kullanmay›n›z. Park frenini ayarlay›n
ve vites kolunun emniyetli bir ﬂekilde P (Park) konumunda olmas›n› sa¤lay›n›z.
• Arac› tan›mayan birisinin el frenine dokunmas›na asla izin vermeyiniz. E¤er el freni istemeden b›rak›l›rsa, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Arac›n istemeden hareket etmesini ve içindekilerin veya yayalar›n
yaralanmas›n› önlemek için, park
edildi¤inde tüm araçlar›n el frenleri tam olarak çekilmelidir.
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Arac›n›z› sürerken

D‹KKAT
• EPB serbest b›rak›lm›ﬂ veya çal›ﬂ›rken bir “klik” sesi duyulabilir,
ancak bu ﬂartlar normaldir ve
EPB’nin düzgün çal›ﬂt›¤›n›n göstergesidir.
• Anahtarlar›n›z› bir park görevlisine veya valeye b›rakt›¤›n›zda,
kendisine EPB’nin nas›l çal›ﬂt›¤›
hakk›nda bilgi veriniz.
• EPB devrede iken arac› sürdü¤ünüzde EPB sistemi ar›zalanabilir.
• EPB sistemini gaz pedal›na basarak otomatik olarak ay›rd›¤›n›zda,
gaz pedal›na yavaﬂça bas›n›z.

n A Tipi

n B Tipi

n A Tipi

OVF051043

OVF051045

Auto Hold konumundan EPB konumuna
dönüﬂüm düzgün çal›ﬂm›yorsa, bir uyar›
sesi duyulur ve bir mesaj belirir.

ESP (Elektronik Denge Program›) sinyali
nedeniyle Auto Hold devrede iken EPB
uygulan›rsa, bir uyar› sesi duyulur ve bir
mesaj belirir.

D‹KKAT
Yukardaki mesaj belirdi¤inde, Auto
Hold ve EPB devreye girmeyece¤i
için fren pedal›na bas›n›z.
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n B Tipi

Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

n B Tipi

ESP göstergesi ESP’nin düzgün çal›ﬂmad›¤›n› göstermek için yand›¤› zaman,
EPB ar›za göstergesi yanabilir, ancak bu
durum EPB’de bir ar›za var demek de¤ildir.

Acil frenleme
Sürüﬂ s›ras›nda fren pedal›nda bir sorun
varsa, EPB svicini çekerek yukar›da tutmak suretiyle acil frenleme yapmak
mümkündür. Frenleme sadece EPB svicini tuttu¤unuz zaman mümkündür.

D‹KKAT

OVF051047/OVF051067

EPB Ar›za göstergesi
(varsa)
Bu uyar› ›ﬂ›¤› motor çal›ﬂt›rma/durdurma
dü¤mesi ON konumuna de¤iﬂti¤inde yanar ve sistem normal çal›ﬂ›yorsa, yaklaﬂ›k 3 saniye sonra söner.
EPB ar›za göstergesi yan›k ise, sürüﬂ s›ras›nda yanarsa veya kontak anahtar›
veya motor çal›ﬂt›rma/durdurma dü¤mesi
“ON” konumuna getirildi¤inde yanm›yorsa, EPB ile ilgili bir ar›za var demektir.
Böyle bir durumda, arac›n›z› mümkün
olan en k›sa sürede HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

• EPB svici anormal çal›ﬂ›rsa, EPB
uyar› lambas› yanabilir. Motoru
durdurun ve birkaç dakika sonra
tekrar çal›ﬂt›r›n›z. Uyar› ›ﬂ›¤› sönecektir ve EPB svici normal çal›ﬂacakt›r. Ancak, EPB uyar› lambas›
hala yan›yorsa, sistemi HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
• EPB svici yukar› çekilmesine ra¤men, el freni uyar› lambas› yanmaz veya yan›p sönmez ise, EPB
uygulanmam›ﬂt›r.
• EPB uyar› lambas› yand›¤›nda, el
freni uyar› lambas› yan›p sönerse,
svice bas›n ve sonra yukar› çekiniz. Tekrar orijinal konumuna geri
bast›r›n›z ve tekrar yukar› çekiniz.
EPB uyar› lambas› sönmez ise,
sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

UYARI
Acil durum d›ﬂ›nda araç hareket halindeyken park frenini çekmeyiniz.

] NOT
EPB yard›m›yla yap›lan acil frenleme
s›ras›nda, sistemin çal›ﬂt›¤›n› göstermek
üzere el freni uyar› lambas› yanar.

D‹KKAT
EPB sistemi acil frenleme için kullan›ld›¤›nda, sürekli bir ses duyarsan›z veya bir yan›k kokusu al›rsan›z,
sistemi HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.
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EPB (elektrikli el freni) ayr›lmad›¤›
zaman
EPB normal ﬂekilde ayr›lm›yorsa, arac›n›z› çektirerek, HYUNDAI yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettiriniz.

AUTO HOLD (varsa)

Beyaz

Sürücünün arac› fren pedal›na basarak
tamamen durdurmas›ndan sonra, Auto
Hold sistemi fren pedal›na bas›lmam›ﬂ
olsa bile arac› sabit durumda tutar.

OVF051048

Set up (Ayar)
1. Sürücü kap›s›, motor kaputu ve bagaj
kap›s› kapal› iken, sürücü emniyet kemerini tak›n›z veya fren pedal›na ve
sonra Auto Hold tuﬂuna bas›n›z. Beyaz AUTO HOLD göstergesi yanar ve
sistem standby (bekleme) konumuna
geçer.
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Beyaz

Yeﬂil

OVF051049

2. E¤er fren pedal›na basarak arac› tamamen durdurursan›z, AUTO HOLD
göstergesi beyaz renkten yeﬂile döner.
3. Fren pedal›n› b›raksan›z bile, araç sabit durmaya devam eder.
4. EPB uygulan›rsa, Auto Hold devreden
ç›kar ve gösterge beyaz renge döner.

Serbest b›rakma
Vites kolu R (geri), D (ileri) veya spor modunda iken gaz pedal›na basarsan›z, Auto Hold sistemi otomatik olarak devreden
ç›kar ve araç hareket etmeye baﬂlar.
Gösterge yeﬂilden beyaza döner.

Ayd›nlatma
Kapal›

UYARI
Gaz pedal›na basarak Auto Hold iﬂleminden ç›kt›¤›n›z zaman, daima
arac›n›z›n etraf›n› kontrol ediniz.
Yumuﬂak bir kalk›ﬂ için gaz pedal›na yavaﬂça bas›n›z.

OVF051051

‹ptal etme
Auto Hold sistemini iptal etmek için, Auto
Hold tuﬂuna bas›n›z. AUTO HOLD göstergesi söner.
Araç sabit durumda iken Auto Hold sistemini iptal etmek için, fren pedal›na basarken Auto Hold tuﬂuna bas›n›z.
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] NOT
• Auto Hold aﬂa¤›daki durumlarda
düzgün çal›ﬂmaz:
- Sürücü emniyet kemeri ba¤l›
de¤ildir ve sürücü kap›s› aç›kt›r.
- Kaput aç›lm›ﬂt›r
- Bagaj kap›s› aç›lm›ﬂt›r
- Vites kolu P (Park) konumundad›r
- EPB uygulanm›ﬂt›r
• Güvenli¤iniz için, Auto Hold sistemi
aﬂa¤›daki durumlarda otomatik
olarak EPB konumuna geçer:
- Sürücü emniyet kemeri ba¤l›
de¤ildir ve sürücü kap›s› aç›kt›r.
- Kaput aç›kt›r.
- Bagaj kap›s› aç›kt›r.
- Araç 10 dakikadan fazla sabit
durumdad›r.
- Araç dik bir e¤imde durmaktad›r.
- Araç birçok defa hareket etmiﬂtir.
Bu durumlarda fren uyar› ›ﬂ›¤› yanar,
AUTO HOLD göstergesi yeﬂilden beyaza geçer ve bir sesli uyar› duyulur
ve EPB’nin otomatik olarak devreye
girdi¤ini bildirmek için bir mesaj belirir. Tekrar kalk›ﬂ yapmadan önce,
fren pedal›na bas›n›z, arac›n yak›n
çevresini kontrol ediniz ve EPB svicini kullanarak el frenini manuel olarak
b›rak›n›z.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• E¤er AUTO HOLD göstergesi sar›
renk olarak yanarsa, AUTO HOLD
sistemi düzgün çal›ﬂm›yor demektir.
Arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine
götürerek sistemi kontrol ettiriniz.

UYARI
• Arac› baﬂlatt›¤›n›z zaman, gaz pedal›na yavaﬂça bas›n›z.
• Güvenli¤iniz için, yokuﬂ aﬂa¤› giderken veya geri geri giderken
veya arac› park ederken Auto
Hold sistemini iptal ediniz.

D‹KKAT
E¤er sürücü kap›s›, motor kaputu
veya bagaj kap›s› alg›lama sisteminde bir ar›za varsa, AUTO HOLD
sistemi düzgün çal›ﬂmayabilir.
Arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine
götürerek sistemi kontrol ettiriniz.

Arac›n›z› sürerken

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi
(ABS)

UYARI
ABS (veya ESP), yanl›ﬂ veya tehlikeli manevralar nedeniyle ortaya ç›kabilecek kazalar› önleyemez. Acil
frenleme s›ras›nda araç hakimiyeti
iyileﬂtirilmiﬂse de, mutlaka önünüzdeki araç ile güvenli mesafeyi koruyunuz. Zor yol koﬂullar›nda araç h›z› mutlaka düﬂürülmelidir.
Aﬂa¤›da s›ralanan koﬂullarda, ABS
fren sistemi (veya Elektronik Stabilite Program› Sistemi) olan araçlar›n duruﬂ mesafesi, bu sistem olmayan araçlardan daha uzun olabilir.
Bu koﬂullar alt›nda, araç h›z› düﬂürülerek kullan›lmal›d›r:
• Kaba, çak›ll› veya karla kapl› yollar.
• Lastik zinciri tak›lm›ﬂ halde.
• Yol yüzeyinin çukurlu ve engebeli oldu¤u yollarda.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
ABS (veya ESP) ile donat›lm›ﬂ araçlarda emniyet özellikleri, yüksek
h›zda veya viraj al›rken denenmemelidir. Bu, sizi ve di¤er araçlar›
tehlikeye sokar.

ABS tekerleklerin h›z›n› sürekli olarak alg›lar. E¤er tekerlekler kilitlenecekse,
ABS sistemi tekerleklere arka arkaya
hidrolik fren bas›nc› uygular.
Tekerlekleri kilitleyecek ﬂartlarda frene
basarsan›z, frenlerden bir “tik-tik’’sesi duyars›n›z veya fren pedal›nda bununla ilgili bir his alg›lars›n›z. Bu normaldir ve
ABS’nizin devrede oldu¤unu gösterir.
Acil bir durumda ABS’den azami fayday›
elde etmek için, fren bas›nc›n› de¤iﬂtirmeyin ve frenleri pompalamaya çal›ﬂmay›n›z. Fren pedal›na mümkün oldu¤u kadar veya durumun elverdi¤i ölçüde sert
bas›n›z ve ABS’nin frenlere da¤›lan gücü
kontrol etmesine izin veriniz.
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] NOT

D‹KKAT

Motor çal›ﬂt›ktan sonra araç hareket etmeye baﬂlad›¤›nda motor bölümünden
bir klik sesi duyulabilir. Bu durum normaldir ve ABS fren sisteminin normal
çal›ﬂmakta oldu¤unu gösterir.
• ABS ile bile, arac›n›z›n yeterli durma
mesafesine ihtiyac› vard›r. Daima önünüzdeki araçla aran›zda emniyetli bir
mesafe bulundurunuz.
• Virajlarda daima yavaﬂlay›n›z. ABS,
aﬂ›r› h›zdan kaynaklanan kazalar› önleyemez.
• Gevﬂek ve düz olmayan yol zeminlerinde ABS’nin çal›ﬂmas›, normal fren
sistemine sahip araçlara göre daha
uzun bir durma mesafesi gerektirebilir.
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D‹KKAT
• E¤er ABS uyar› ›ﬂ›¤› yan›yor ve
sönmüyorsa, ABS’de bir sorun
olabilir. Ancak, bu durumda, normal frenleriniz normal ﬂekilde çal›ﬂ›r.
• ABS uyar› ›ﬂ›¤›, kontak ON durumuna getirildikten sonra yaklaﬂ›k
3 saniye boyunca yanar. Bu sürede, ABS kendi kendisini kontrol
eder ve her ﬂey normalse ›ﬂ›k söner. Iﬂ›k sönmüyorsa, ABS’nizde
bir sorun olabilir. Mümkün olan en
k›sa süre içinde HYUNDAI yetkili
servisi ile temasa geçiniz.

• Çekiﬂin iyi olmad›¤›, örne¤in buzlanm›ﬂ bir yolda sürerken ve devaml› fren yaparken, ABS sürekli
olarak devrede kal›r ve ABS uyar›
›ﬂ›¤› yanabilir. Arac›n›z› güvenli
bir yere çekip motoru durdurunuz.
• Motoru yeniden çal›ﬂt›r›n›z. E¤er
ABS uyar› ›ﬂ›¤› sönmüﬂse, ABS
sisteminiz normaldir. Aksi halde,
ABS’nizde bir sorun olabilir.
Mümkün olan en k›sa süre içinde
HYUNDAI yetkili servisi ile temasa geçiniz.

] NOT
Boﬂalm›ﬂ bir akü nedeniyle arac›n›z›
takviye ile çal›ﬂt›r›rsan›z, motor çok
düzgün çal›ﬂmayabilir ve ayn› zamanda
ABS uyar› ›ﬂ›¤› yanabilir. Bu, düﬂük akü
voltaj› nedeniyle olur. ABS’nizde ar›za
oldu¤u anlam›na gelmez.
• Frenleri pompalamay›n›z!
• Yola ç›kmadan önce akünüzü ﬂarj ettiriniz.

Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

UYARI

OVF051008
n B Tipi

Virajlarda asla yol ﬂartlar›na göre
çok h›zl› sürmeyiniz ve acele etmeyiniz. Elektronik denge program›
(ESP) kazalar› önlemez. Dönüﬂlerde
aﬂ›r› h›z, ani manevralar ve ›slak zeminlerde kayma hâlâ ciddi kazalarla
sonuçlanabilir. Sadece emniyetli ve
dikkatli bir sürücü, arac›n çekiﬂi
kaybetmesine neden olan manevralar› engelleyerek kazalar› önleyebilir. Arac›n›zda ESP bulunsa bile, duruma uygun emniyetli h›zda sürmek
de dahil, tüm normal sürüﬂ önlemlerine daima uyunuz.

Elektronik Denge Program› (ESP) sistemi, olumsuz koﬂullar alt›nda sürücünün
araç kontrolünü muhafaza etmesine yard›mc› olmak amac›yla tasarlanm›ﬂ elektronik bir sistemdir. Güvenli sürüﬂ uygulamalar›n›n ikamesi de¤ildir. H›z, yol koﬂullar› ve sürücünün tepkileri gibi faktörlerin
hepsi, araç hakimiyetinin kaybolmas›n›n
önlenmesinde ESP’nin yarar sa¤lay›p
sa¤layamamas›n› etkileyebilmektedir.
Makul h›zlarda sürme ve viraj alma ve yeterli bir güvenlik pay› b›rakma sorumlulu¤u hâlâ sürücüdedir.
Tekerlekleri kilitleyecek ﬂartlarda frene
basarsan›z, frenlerden bir “tik-tik’’sesi duyars›n›z veya fren pedal›nda bununla ilgili bir his alg›lars›n›z. Bu normaldir ve
ESP’nizin devrede oldu¤unu gösterir.

] NOT
OVF051009

Elektronik Denge Program› (ESP)
Elektronik Denge Program› (ESP) viraj
alma manevralar› esnas›nda arac› dengelemek amac›yla tasarlanm›ﬂt›r. ESP
direksiyonu nereye k›rd›¤›n›z› ve arac›n
gerçekte nereye gitti¤ini kontrol eder.
ESP arac› dengelemek için münferit tekerleklere fren uygular ve motor yönetim
sistemine müdahale eder.

Motor çal›ﬂt›ktan sonra araç hareket etmeye baﬂlad›¤›nda motor bölümünden
bir klik sesi duyulabilir. Bu durumlar
normaldir ve Elektronik Denge Program› Sisteminin (ESP) normal çal›ﬂmakta
oldu¤unu gösterir.
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ESP’nin çal›ﬂmas›
ESP ON (AÇIK) durumu
• Kontak ON konumuna getirildi¤inde, ESP ve ESP OFF
(KAPALI) gösterge ›ﬂ›klar›
yaklaﬂ›k 3 saniye süresince
yanar, sonra ESP aç›l›r.
• ESP’yi kapatmak için, konta¤›
ON konumuna getirdikten en
az yar›m saniye sonra ESP
OFF dü¤mesine bas›n›z
(ESP OFF göstergesi yanacakt›r). ESP’yi açmak için,
ESP OFF tuﬂuna bas›n›z
(ESP OFF gösterge ›ﬂ›¤› söner).
• Motoru çal›ﬂt›r›rken, hafif bir
t›k sesi duyabilirsiniz. Bu otomatik sistem kontrolü yapan
ESP’nin sesidir ve bir problem oldu¤unu göstermez.
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Çal›ﬂ›rken
ESP devredeyken, ESP gösterge ›ﬂ›¤› yan›p söner.
• Elektronik Denge Program›
düzgün ﬂekilde çal›ﬂt›¤› zaman, araçta hafif titreﬂimler hissedebilirsiniz. Bu frenleme etkisinin bir sonucudur ve herhangi bir anormal bir durumu göstermez.
• Çamur veya kaygan yoldan
ç›karken gaz pedal›na iyice
bas›lmas› bile, motor devrini
(dev/dk) artt›rmayabilir. Bu da
arac›n çekiﬂini ve dengesini
sa¤lamak içindir ve bir sorun
oldu¤unu göstermez.

ESP’nin kapat›lmas›
ESP KAPALI durumu
• ESP’yi devreden ç›kartmak
için, ESP OFF tuﬂuna bas›n›z
(ESP OFF gösterge ›ﬂ›¤› yanar).
• ESP kapal›yken kontak
LOCK konumuna getirilirse,
ESP kapal› kal›r. Motor yeniden çal›ﬂt›r›l›nca, ESP otomatik olarak yeniden aç›l›r.

Arac›n›z› sürerken

n ESP gösterge ›ﬂ›¤›

n ESP OFF gösterge ›ﬂ›¤›

Gösterge ›ﬂ›¤›
Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde, gösterge ›ﬂ›¤› yanar ve sonra ESP
sistemi normal çal›ﬂ›yorsa söner.
ESP çal›ﬂt›¤› zaman ESP gösterge ›ﬂ›¤›
yan›p söner veya ESP ar›zal› oldu¤unda
›ﬂ›k devaml› yanar.
ESP sistemi dü¤me ile kapat›l›rsa, ESP
OFF gösterge ›ﬂ›¤› yanar.

D‹KKAT
Ayn› anda de¤iﬂik lastiklerle veya
farkl› ebatlarda jantlar ile arac›n sürülmesi ESP sisteminde ar›zaya neden olabilir. Lastikleri yenilerken
hepsinin orijinal lastikleriniz ile ayn›
büyüklükte olmas›na dikkat ediniz.

UYARI
Elektronik Denge Program› sadece
bir sürüﬂ yard›m›d›r; virajlarda, karl› veya buzlu yollarda yavaﬂlayarak
emniyetli sürüﬂ için gerekli önlemleri al›n›z. ESP gösterge ›ﬂ›¤› yan›p
sönerken veya yol zemini kayganken yavaﬂ sürünüz ve h›zlanmaya
kalk›ﬂmay›n›z.

ESP OFF kullan›m›
Sürerken
• Mümkün oldu¤unda, günlük kullan›m
için ESP aç›k olmal›d›r.
• Sürüﬂ esnas›nda ESP’yi kapatmak
için, düz bir yol zeminindeyken ESP
OFF tuﬂuna bas›n›z.

UYARI
ESP devredeyken (ESP gösterge
›ﬂ›¤› yan›p sönerken) asla ESP OFF
tuﬂuna basmay›n›z.
ESP devredeyken ESP kapat›l›rsa,
araç kontrol d›ﬂ›na ç›kabilir.

] NOT
• Araç bir dinamometre üzerinde çal›ﬂ›rken, ESP’nin kapal› oldu¤undan
emin olunuz (ESP OFF ›ﬂ›¤› yanar).
E¤er ESP aç›k b›rak›l›rsa, araç h›z›n›n artmas›n› engelleyebilir ve yanl›ﬂ
teﬂhis konulmas›na neden olabilir.
• ESP’yi kapatmak ABS veya fren sisteminin çal›ﬂmas›n› etkilemez.
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Araç denge yönetimi (VSM)
Bir araç kaygan bir yolda giderken veya
bir araç frenleme s›ras›nda sa¤ ve sol tekerlekler aras›nda sürtünme katsay›s›nda de¤iﬂiklikler alg›larsa, bu sistem araç
dengesine ve direksiyon kumandas›na
ilave art›ﬂlar sa¤lar.
VSM çal›ﬂmas›
VSM çal›ﬂ›rken:
• ESP (Elektronik Denge Program›) ( )
›ﬂ›¤› yan›p sönecektir.
• Direksiyon simidi kumanda edilebilir
Araç denge yönetimi uygun ﬂekilde çal›ﬂt›¤› zaman, araçta hafif titreﬂimler hissedebilirsiniz. Bu frenleme etkisinin bir sonucudur ve herhangi bir anormal bir durumu göstermez.
VSM aﬂa¤›daki durumlarda düzgün
çal›ﬂmaz:
• E¤imli ya da yokuﬂ tarz› s›ra yolda sürüﬂ.
• Geriye do¤ru sürüﬂ.
• ESP OFF gösterge ›ﬂ›¤› ( ) gösterge
üzerinde yan›k kalacakt›r.
• EPS (Elektronik Hidrolik Direksiyon)
gösterge ›ﬂ›¤› gösterge üzerinde yan›k
kalacakt›r.
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VSM’nin kapat›lmas›
ESP’yi kapatmak için, ESP OFF tuﬂuna
basarsan›z, VSM’de iptal edilecektir ve
ESP OFF gösterge ›ﬂ›¤› (
) sönecektir.
VSM’yi açmak için, tuﬂ üzerine yeniden
bas›n. ESP OFF göstergesi sönecektir.
Ar›za göstergesi
ESP KAPALI tuﬂuna basarak VSM’nin
çal›ﬂmas›n› iptal etmeseniz bile, VSM
devreden ç›kabilir. Bu durum, EPS
(Elektronik Hidrolik Direksiyon) Sisteminde veya VSM sisteminde bir yerde bir ar›zan›n oldu¤unu gösterir. ESP gösterge
›ﬂ›¤› (
) veya EPS uyar› ›ﬂ›¤› yan›k kal›rsa, kontrol için HYUNDAI yetkili servisinize baﬂvurmal› ve sistemi kontrol ettirmelisiniz.

] NOT
• VSM sistemi, virajlarda yaklaﬂ›k 15
km/s h›z›n üzerinde çal›ﬂacak ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r.
• VSM sistemi, zorlu yollarda araç kullan›rken frene bas›ld›¤›nda, yaklaﬂ›k
30 km/sa. h›z›n üzerinde çal›ﬂacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Zorlu yollarda,
farkl› sürtünme kuvvetlerine sahip
yüzeyler vard›r.

UYARI
• Araç Denge Yönetimi, güvenli sürüﬂ uygulamalar›n›n yerine geçmez, ancak sadece bir ilave fonksiyondur. Öndeki araca olan mesafeyi ve h›z› kontrol etme sorumlulu¤u her zaman için sürücüye aittir. Otomobilinizi sürerken direksiyonu s›k›ca tutunuz.
• Arac›n›z, VSM sistemine sahip olsa bile, sürücünün niyetine göre
kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂt›r.
Sert hava ve kaygan yol yüzeylerinde araç kullanmak da dahil,
tüm ﬂartlarda emniyetli h›zda normal sürüﬂ önlemlerinin hepsine
daima uyunuz.
• Ayn› anda de¤iﬂik lastiklerle veya
farkl› ebatlarda jantlar ile arac›n
sürülmesi VSM sisteminde ar›zaya neden olabilir. Lastikleri yenilerken hepsinin orijinal lastikleriniz ile ayn› büyüklükte olmas›na
dikkat ediniz.

Arac›n›z› sürerken

Yokuﬂta kalk›ﬂ yard›m› kontrolü
(HAC)

Acil Durma Sinyali (ESS)
(varsa)

Dik bir yokuﬂta durduktan sonra tekrar
kalkarken, araç geriye kayma e¤ilimi
gösterir. Yokuﬂta Kalk›ﬂ Yard›m› Kontrolü (HAC) yaklaﬂ›k 2 saniye fren uygulayarak arac›n geri kaymas›n› önler. Gaz
pedal›na bas›ld›¤›nda veya yaklaﬂ›k 2
saniye sonra frenler serbest b›rak›l›r.

Acil Durma Sinyal sistemi, araç aniden
ve kuvvetlice frenlendi¤inde, stop lambas›n› yak›p söndürerek arkadaki sürücüyü
uyar›r.
Aﬂa¤›daki durumda sistem devreye girer:
• Araç aniden durdu¤unda (araç h›z› 55
km/saatten yüksek ve arac›n h›zlanmas› 7 m/s2’den fazla)
• ABS devreye girer.
Araç h›z› 40 km/sa’in alt›ndayken ve ABS
devreden ç›kt›¤›nda ya da ani durma durumu ortadan kalkt›¤›nda, stop lambas›
yan›p sönmeyecektir. Bunun yerine,
dörtlü flaﬂörler otomatik olarak devreye
girer.
Araç durduktan sonra h›z› tekrar 10
km/sa. üzerine ç›kt›¤›nda dörtlü flaﬂörler
söner. Ayr›ca, araç bir süre düﬂük h›zda
sürüldü¤ü zamanda söner. Dörtlü flaﬂörleri dü¤mesine basarak da kapatabilirsiniz.

UYARI
HAC sadece yaklaﬂ›k 2 saniye için
etkinleﬂir, bu nedenle kalk›ﬂ yaparken daima gaza bas›n›z.

] NOT
• Vites P (Park) veya N (Boﬂ) konumundayken HAC çal›ﬂmaz.
• ESP kapal› olsa bile HAC devreye girer, fakat ESP ar›zal›ysa devreye girmez.

D‹KKAT
Dörtlü flaﬂörler zaten yan›yorsa,
Acil Durma Sinyal (ESS) sistemi çal›ﬂmaz.
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Arac›n›z› sürerken

‹yi frenleme uygulamalar›

UYARI
• Arac›n›zdan her ç›kt›¤›n›zda veya
park etti¤inizde, daima el frenini
olabildi¤ince yukar› çekiniz ve
arac›n vitesini P (Park) konumuna getiriniz. El freni tam olarak
çekilmez ise, araç kontrolsüz bir
ﬂekilde hareket edebilir ve sizi ve
baﬂkalar›n› yaralayabilir.
• Arac›n istemeden hareket etmesini ve içindekilerin veya yayalar›n
yaralanmas›n› önlemek için, park
edildi¤inde tüm araçlar›n el frenleri tam olarak çekilmelidir.
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• Hareket etmeden önce, el freninin indirilmiﬂ ve el freni gösterge ›ﬂ›¤›n›n sönmüﬂ oldu¤undan emin olunuz.
• Su birikintisi üzerinden geçilmesi, frenlerin ›slanmas›na yol açabilir. Frenler,
araç y›kand›¤›nda da ›slanabilir. Islak
frenler tehlike yaratabilir! Frenler ›slak
oldu¤unda, normaldeki kadar çabuk
durmaz. Islanm›ﬂ frenler arac›n bir tarafa çekmesine neden olabilir.
Frenleri kurutmak için, frenleme hareketi normal seviyeye gelene kadar bir
kaç kere frenlere bas›n›z ve bu arada
arac›n hakimiyetini kaybetmemeye dikkat ediniz. Frenleme performans› normal seviyeye gelmiyorsa, arac› en k›sa
zamanda durdurun ve kontrol için
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
• Yokuﬂ aﬂa¤› inerken vitesi hiçbir zaman boﬂa almay›n›z. Bu son derece
tehlikelidir. Araç sürekli viteste tutunuz,
frene basarak araç h›z›n› düﬂürünüz,
bir küçük vitese geçerek motor freninin
arac› emniyetli bir h›zda tutman›za yard›mc› olmas›n› sa¤lay›n›z.
• “Sürekli” fren pedal›na basmay›n›z.
Araç sürerken aya¤›n›z› fren pedal›nda
tutman›z tehlikeli olabilir, çünkü frenler
aﬂ›r› ›s›n›p etkinli¤ini kaybedebilir. Bu
ayr›ca fren parçalar›n›n aﬂ›nmas›n› da
artt›r›r.

• Sürüﬂ s›ras›nda bir lastik patlarsa, hafifçe frene bas›n›z ve yavaﬂlarken arac› düz konumda tutunuz. Yeterince yavaﬂlad›ktan sonra, arac›n›z› yol kenar›na çekerek güvenli bir yerde durunuz.
• Arac›n›zda otomatik ﬂanz›man varsa,
arac›n›z›n öne do¤ru sürüklenmemesine dikkat ediniz. Arac›n sürüklenmesini önlemek için, arac›n›z› durdurdu¤unuzda, frene s›k›ca bas›n›z.
• Yokuﬂta arac›n›z› park ederken dikkatli olunuz. El frenini s›k›ca çekiniz ve vites kolunu P (otomatik ﬂanz›man) veya
birinci ya da geri vitese (düz ﬂanz›man)
tak›n›z. Arac›n›z yokuﬂ aﬂa¤› bak›yorsa, arac›n kaymas›n› önlemek için, direksiyonu kald›r›m taraf›na k›r›n›z. Arac›n›z yokuﬂ yukar› bak›yorsa, arac›n
kendi kendine hareket etmesini önlemek için, direksiyonu kald›r›m›n karﬂ›
taraf›na k›r›n›z. Kald›r›m yoksa veya
di¤er koﬂullar arac›n kaymas›n› önlemeyi gerektiriyorsa, tekerleklerin alt›na
takoz yerleﬂtiriniz.

Arac›n›z› sürerken

• Baz› koﬂullarda, el freniniz çekili durumda donabilir. Bu duruma genellikle
arka frenlerin çevresinde veya yak›nlar›nda kar veya buzlanma varsa veya
frenler ›slanm›ﬂsa karﬂ›laﬂ›l›r. El freninin donma tehlikesi olursa, arac›n hareket etmemesi için ilk önce el frenini
geçici olarak çekiniz ve vites kolunu P
(otomatik) konumuna veya birinci vitese veya geri vitese (düz ﬂanz›man) tak›n ve arka tekerleklere takoz yerleﬂtiriniz. Sonra el frenini indiriniz.
• Arac› yokuﬂta gaz pedal›n› kullanarak
tutmay›n›z. Bu, ﬂanz›man›n aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açar. Daima fren pedal›n›
veya el frenini kullan›n›z.
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Arac›n›z› sürerken
HIZ SAB‹TLEY‹C‹ (CRUISE CONTROL) KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)
n A Tipi

n B Tipi

UYARI

OVF051028
n A Tipi

n B Tipi

OVF051029

1. H›z sabitleyici göstergesi
2. H›z sabitleyici ayar göstergesi
H›z sabitleyici kontrol sistemi, gaz pedal›na basmak zorunda kalmadan arac› sabit bir h›zda seyredecek ﬂekilde programlaman›z› sa¤lar.
Bu sistem, yaklaﬂ›k 40 km/sa. h›z›n üzerinde çal›ﬂacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
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• H›z sabitleyici kontrolü aç›k b›rak›l›rsa, (cruise gösterge ›ﬂ›¤› yanar), h›z sabitleyici kontrolü kazayla devreye sokulabilir. ‹stemeden bir h›z ayarlamay› engellemek için, h›z sabitleyici kontrolünü kullan›lmad›¤› zamanlarda kapal› tutunuz (CRUISE gösterge
›ﬂ›¤› söner).
• H›z sabitleyici kontrol sistemini
sadece iyi havalarda, aç›k karayollar›nda seyahat ederken kullan›n›z.
• Arac›n sürekli sabit bir h›zda tutulmas›n›n güvenli olmad›¤›, örne¤in yo¤un ve de¤iﬂen bir trafikte veya kaygan (ya¤murlu, buzlu
veya kar kapl›) veya rüzgarl› ya da
%6’dan fazla e¤imli yokuﬂta yukar› veya aﬂa¤› giderken h›z sabitleyici kontrolünü kullanmay›n›z.
• H›z sabitleyici kontrol sistemini
kullan›l›rken, sürüﬂ koﬂullar›na
özellikle dikkat ediniz.
• H›z sabitleyici kontrol sistemini
kullanarak yokuﬂ aﬂa¤› sürerken
dikkatli olun, araç h›z› artabilir.

D‹KKAT
Düz ﬂanz›manl› araçlarda h›z sabitleyici ile sürüﬂ halinde, debriyaja
basmadan vitesi boﬂa almay›n›z.
Aksi taktirde motor aﬂ›r› devir yapar. Böyle oldu¤unda, debriyaj pedal›na bas›n ya da h›z sabitleyici
ON-OFF dü¤mesini serbest b›rak›n›z.

] NOT
Normal h›z sabitleyici çal›ﬂmas› s›ras›nda, fren pedal›na bas›ld›ktan sonra SET
dü¤mesi etkinleﬂtirilir veya devreden ç›kart›l›rsa, h›z sabitleyici kontrolü yaklaﬂ›k 3 saniye sonra uyar›l›r. Bu gecikme
normaldir.

Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

n A Tipi

OVF051012
n B Tipi

n A Tipi

OVF051013
n B Tipi

OVF051070

OVF051015
n B Tipi

OVF051020

H›z sabitleyici (Cruise) kontrol
dü¤mesi

H›z sabitleyici h›z›n› ayarlamak
için:

CANCEL: H›z sabitleyici kontrol iﬂlemini
iptal eder.
/ CRUISE : H›z sabitleyici kontrol
sisteminin açar veya kapat›r.
RES+: H›z sabitleyici kontrol h›z›n› artt›r›r veya geri al›r.
SET-: H›z sabitleyici kontrol h›z›n› azalt›r
veya ayarlar.

1. Sistemi açmak için, direksiyon üzerindeki cruise
/CRUISE dü¤mesine
bas›n›z. Cruise gösterge ›ﬂ›¤› yanacakt›r.
2. 40 km/sa. üzerinde olmas› gereken,
istenen h›z seviyesine ç›k›n›z.

OVF051022

3. Kolu aﬂa¤›ya (SET- konumuna) getirin
ve istenen h›za gelince serbest b›rak›n›z. Cruise ayar› gösterge ›ﬂ›¤› yanacakt›r. Ayn› anda gaz pedal›n› da b›rak›n›z. ‹stenilen h›z otomatik olarak
muhafaza edilir.
Araç dik bir yokuﬂta yavaﬂlayabilir veya
yokuﬂ aﬂa¤› giderken h›zlanabilir.

] NOT - Düz ﬂanz›man
Düz vitesli araçlar için, motoru çal›ﬂt›rd›ktan sonra h›z sabitleyiciyi ayarlamak
üzere, fren pedal›na en az bir kere basmal›s›n›z.
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Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

n A Tipi

OVF051014
n B Tipi

H›z sabitleyici kontrolü aç›kken
geçici olarak h›zlanmak için:

OVF051015
n B Tipi

OVF051021

OVF051022

Ayarlanan h›z sabitleyici kontrol
h›z›n› art›rmak için:

H›z sabitleyici h›z›n› azaltmak
için:

ﬁu prosedürlerden birisini izleyiniz:
• Kolu yukar› (RES+ konumuna) getiriniz
ve burada tutunuz. Arac›n›z h›zlanacakt›r. ‹stedi¤iniz h›zda kolu serbest b›rak›n›z.
• Kolu yukar› (RES+ konumuna) getirin
ve hemen b›rak›n›z. Bu konumda kolu
her yukar› (RES+ konumuna) hareket
ettirdi¤inizde sabit h›z 2,0 km/sa. veya
1,6 km/sa. artacakt›r.

ﬁu prosedürlerden birisini izleyiniz:
• Kolu aﬂa¤› (SET- konumuna) getirin ve
burada tutunuz. Arac›n›z kademeli olarak yavaﬂlar. Muhafaza etmek istedi¤iniz h›zda kolu serbest b›rak›n›z.
• Kolu aﬂa¤› (SET- konumuna) getirin ve
hemen b›rak›n›z. Bu konumda kolu her
aﬂa¤› (SET- konumuna) hareket ettirdi¤inizde sabit h›z 2,0 km/sa. azalacakt›r.
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H›z sabitleyici kontrolü aç›kken geçici
olarak h›zlanmak isterseniz, gaz pedal›na bas›n›z. Artan h›z, h›z sabitleyici kontrolünün çal›ﬂmas›na etki etmez veya
ayarlanan h›z› de¤iﬂtirmez.
Ayarlanan h›za geri dönmek için, aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekiniz.

Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

OVF051016
n B Tipi

Bu eylemlerden herhangi birisi h›z sabitleyici kontrol çal›ﬂmas›n› iptal eder (cruise SET gösterge ›ﬂ›¤› söner), fakat sistemi kapatmaz. H›z sabitleyici kontrolünü
tekrar çal›ﬂt›rmak isterseniz, direksiyon
üzerindeki kolu yukar› (RES+ konumuna)
getiriniz. Daha önce ayarlam›ﬂ oldu¤unuz h›za geri dönersiniz.

n A Tipi

OVF051014
n B Tipi

OVF051023

OVF051021

H›z sabitleyici kontrolünü
devreden ç›kartmak için,
aﬂa¤›dakilerden birisini yap›n›z:

Yaklaﬂ›k 40 km/sa. üzerinde h›z
sabitleyicinin h›z›na geri dönmek
için:

• Fren pedal›na bas›n›z.
• Düz ﬂanz›manl› araçta (varsa) debriyaj
pedal›na bas›n›z.
• Otomatik vitesli araçta N (Boﬂ) konumuna getiriniz.
• Direksiyonun üzerindeki CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n›z.
• Araç h›z›n› bellek h›z›ndan 20 km/sa.
aﬂa¤› düﬂürünüz.
• Araç h›z›n› yaklaﬂ›k 40 km/sa. seviyesinden daha aﬂa¤› düﬂürünüz.

Cruise
/CRUISE dü¤mesinden baﬂka bir yöntemle h›z sabitleyici iptal edilmiﬂ ve sistem hâlâ aç›ksa, kolu (RES+
konumuna) getirdi¤inizde en son ayarlanm›ﬂ olan h›za otomatik olarak geri dönülür.
Ancak arac›n h›z› yaklaﬂ›k 40 km/sa. alt›na düﬂmüﬂse, ayarlanan h›za geri dönülmez.
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Arac›n›z› sürerken

H›z sabitleyici kontrolünü
kapatmak için, aﬂa¤›dakilerden
birisini yap›n›z:
• Cruise
/CRUISE dü¤mesine bas›n›z (Cruise gösterge ›ﬂ›¤› yanacakt›r).
• Konta¤› kapat›n›z.
Bu eylemlerin ikisi de h›z sabitleyici kontrol çal›ﬂmas›n› iptal eder. H›z sabitleyici
kontrolünü tekrar çal›ﬂt›rmak istiyorsan›z,
önceki sayfadaki “H›z sabitleyici kontrol
h›z›n› ayarlama” bölümünde verilen
ad›mlar› tekrarlay›n›z.
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Arac›n›z› sürerken
HIZ SINIRI KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)
Belirli bir h›z›n üzerinde sürmeyi istemedi¤iniz zaman, h›z s›n›r›n› ayarlayabilirsiniz.
Önceden ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r›n›n üzerinde sürerseniz, arac›n h›z› s›n›r dahiline
gelinceye kadar uyar› sistemi devreye girer (ayarlanan h›z s›n›r› yan›p söner ve
sesli alarm duyulur).

] NOT
H›z s›n›r› kontrol sistemi devrede iken,
h›z sabitleyici kumanda sistemi devreye
sokulamaz.

OVF051012

OVF051017

H›z s›n›r› kontrol dü¤mesi

H›z s›n›r›n› ayarlamak için:

CANCEL: H›z s›n›r› ayar›n› iptal eder.
: H›z s›n›r› kontrol sisteminin açar
veya kapat›r.
RES+: H›z s›n›r› kontrol h›z›n› artt›r›r
veya geri al›r.
SET-: H›z s›n›r› kontrol h›z›n› azalt›r veya
ayarlar.

1. Sistemi açmak için, direksiyon üzerindeki h›z s›n›r›
dü¤mesine bas›n›z.
n A Tipi

n B Tipi

OVF051024

H›z s›n›r› gösterge ›ﬂ›¤› yanar.
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Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

OVF051018

2. Kolu aﬂa¤› (SET- konumuna) getiriniz.
3. Kolu yukar›ya (RES+ konumuna) veya aﬂa¤›ya (SET- konumuna) getiriniz
ve istenen h›za gelince serbest b›rak›n›z. Kolu yukar› (RES+ konumuna)
veya aﬂa¤›ya (SET- konumuna) getiriniz ve burada tutunuz. H›z durumu 5
km/saat olarak artar veya azal›r.

n B Tipi

n A Tipi

OVF051025

Ayarlanan h›z s›n›r› gösterilecektir.

n B Tipi

OVF051026

Arac› önceden ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r›n›n
üzerinde sürmek için, mutlaka kick down
mekanizmas› “klik” sesi ç›kararak çal›ﬂ›ncaya kadar gaz pedal›na sertçe basmal›s›n›z. O zaman ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r› yan›p söner ve arac›n h›z› s›n›r dahiline gelinceye kadar uyar› sistemi devreye girer.

] NOT
• Gaz pedal›na yaklaﬂ›k %50’den daha
az bas›l›rsa, araç önceden ayarlanm›ﬂ
h›z s›n›r›n›n üzerine ç›kmaz, ancak
arac›n h›z›n› h›z s›n›r›nda tutar.
• Gaz pedal›na tam olarak bas›lmas›yla,
kick down mekanizmas›ndan duyulan
“klik” sesi normal bir durumdur.
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Arac›n›z› sürerken

n A Tipi

OVF051019

H›z s›n›r› kontrolünü kapatmak
için, aﬂa¤›dakilerden birisini
yap›n›z:
• H›z s›n›r›
tuﬂuna tekrar bas›n›z.
• H›z sabitleyici svicine bas›n›z (h›z sabitleyici svicine basarsan›z, h›z sabitleyici sistem devreye girer).
‹PTAL svicine tekrar basars›z, ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r› iptal edilir, ancak sistem
devreden ç›kmaz. H›z s›n›r›n› s›f›rlamak
isterseniz, istenen h›z için kolu yukar›
(RES+) veya aﬂa¤› (SET-) tuﬂuna bas›n›z.

n B Tipi

OVF051027

D‹KKAT
H›z s›n›r› kumanda sisteminde bir
problem varsa, "OFF" göstergesi
yan›p sönecektir.
Bu durumda, mümkün olan en k›sa
sürede sistemin kontrolü için
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Arac›n›z› sürerken
ﬁER‹T TUTMA YARDIM S‹STEM‹ (LKAS) (VARSA)
UYARI

OVF051055

OVF051071

ﬁerit Tutma Yard›m Sistemi yoldaki ﬂerit
çizgilerini alg›lar ve arac› iki ﬂeridin aras›nda tutmak için sürücünün kullan›m›na
yard›mc› olur. Sistem arac›n ﬂeritten ç›kt›¤›n› alg›lad›¤›nda, hafif bir karﬂ› direksiyon torku uygularken, arac›n ﬂeritten ç›kmas›n› önlemek için gayret ederek, sürücüyü görsel ve sesli bir alarm ile uyar›r.
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• Direksiyon simidi sürekli olarak
kontrol edilmez, böylece arac›n
h›z› çok fazla ise, araç ﬂeritten
ç›kt›¤›nda sistem taraf›ndan kontrol edilemez.
• Güvenli sürüﬂten sürücü sorumludur.
• Direksiyon simidi sistem taraf›ndan desteklendi¤i zaman, direksiyonu aniden çevirmeyiniz.
• LKAS sistemi sürücünün direksiyon kullan›m›na yard›m ederek,
sürücünün ﬂeritten ç›kmas›n› önler. Ancak, sürücü sadece sisteme güvenmemeli, ayn› zamanda
ﬂeritte durmak için daima direksiyon simidini kontrol alt›nda tutmal›d›r.
• Daima yol durumunu ve arac›n etraf›n› kontrol ediniz ve sistem iptal edildi¤i, çal›ﬂmad›¤› veya ar›za
yapt›¤› zamanlarda dikkatli olunuz.
• D›ﬂ dikiz aynas›n›n yak›n›nda ön
cama herhangi bir aksesuar, etiket veya bir kaplama yerleﬂtirmeyiniz.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Bu sistem yol ﬂerit çizgilerini alg›lar ve direksiyon simidini bir
kamera ile kontrol eder, bu nedenle e¤er yol ﬂerit çizgilerinin alg›lanmas› zor ise, sistem düzgün
çal›ﬂmayabilir.
Lütfen “Sürücünün dikkati” bölümüne bak›n›z (Sayfa: 5-60).
• Herhangi bir LKAS parças›n› sökmeyiniz veya darbe uygulamay›n›z.
• Ön panele ayna, beyaz ka¤›t, vs.
gibi ›ﬂ›¤› yans›tan nesneler koymay›n›z.
• Yüksek audio sesleri yolcular›n
uyar› alarmlar›n› duymalar›n› engelleyebilir.
• LKAS sistemi devrede iken, ellerinizi daima direksiyon simidinde
tutunuz. “El devrede” uyar›s›ndan sonra arac› ellerinizi direksiyon simidinden kald›rarak kullanmaya devam ederseniz, sistem
otomatik olarak devreden ç›kar.
• Çok h›zl› sürerseniz, araç ﬂeritten
d›ﬂar› ç›kar. Sistemi kullan›rken
daima dikkatli olunuz.

Arac›n›z› sürerken

n ﬁerit alg›lanmad›

OVF051072

LKAS’›n çal›ﬂmas›
• LKAS sistemini devreye sokmak için,
kontak anahtar› ON (AÇIK) konumunda iken tuﬂa bas›n›z.
• LKAS gösterge ›ﬂ›¤› (yeﬂil) yanacakt›r.
• Sistemi kapatmak için, tuﬂ üzerine yeniden bas›n›z. Gösterge kapan›r.

n ﬁerit alg›land›

OVF051059

OVF051057

LKAS aktivasyonu
• Sistem devreye girerse, LCD göstergesinde LKAS ekran› belirir.
• Her iki ﬂerit alg›land›¤›nda ve LKAS’›
devreye sokmak için tüm ﬂartlar sa¤land›¤›nda, direksiyon simidi kontrol
edilir (yeﬂil renkli direksiyon simidi göstergesi yanar).

• Sistem bir ﬂerit alg›larsa, renk durumu
siyahtan beyaza döner.

UYARI
ﬁerit Tutma Yard›m Sistemi, sürücünün ﬂeridi terk etmesini önleyen
bir sistemdir. Ancak, sürücü sadece sisteme güvenmemeli, ayr›ca
sürüﬂ s›ras›nda yol ﬂartlar›n› daima
kontrol etmelidir.
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n Sol ﬂerit alg›land›

n Sa¤ ﬂerit alg›land›

n Sol ﬂerit

n Sa¤ ﬂerit

n Sol ﬂerit

n Sa¤ ﬂerit

OVF051058

OVF051062

OVF051063

• E¤er sistem bir sol ﬂerit alg›larsa, sol
ﬂerit rengi siyahtan beyaza döner.
• E¤er sistem bir sa¤ ﬂerit alg›larsa, sa¤
ﬂerit rengi siyahtan beyaza döner.
• Sistemin tam olarak devreye girmesi
için, mutlaka her iki ﬂeridin alg›lanmas›
gereklidir.
• ﬁeritlerden sadece birisi alg›lan›rsa,
sürücü alg›lanan ﬂeridi geçerse, sistem sürücüyü uyar›r (“biip” sesi ve yan›p sönen sar› ﬂerit).

Uyar›
• Bir ﬂeridi geçerseniz, geçti¤iniz ﬂerit
sesli bir uyar› ile birlikte LCD göstergesinde yan›p söner (sar›).
• E¤er direksiyon simidi belirirse, sistem
arac›n ﬂeridi geçmesini önlemek için
direksiyon simidini kontrol eder.

• LKAS’› devreye sokmak için tüm ﬂartlar sa¤lanmaz ise, sistem LDWS sistemine geçer ve sürücü sadece ﬂerit çizgilerini geçti¤inde sürücüyü uyar›r.
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UYARI

OVF051061

OVF051066

• E¤er sürücü LKAS sistemi devredeyken ellerini direksiyon simidinden kald›r›rsa, sistem birkaç saniye sonra görsel ve sesli bir ﬂekilde sürücüyü uyar›r.

• Sürücünün elleri birkaç saniye sonra
hala direksiyon simidinin üzerinde de¤ilse, sistem otomatik olarak iptal edilir.

UYARI
Uyar› mesaj› yol koﬂullar›na göre
geç belirebilir. Bu nedenle, sürüﬂ
s›ras›nda elleriniz daima direksiyon
simidinde bulunsun.

• Sürücü hassas direksiyon kullan›m›ndan sorumludur.
• Aﬂa¤›daki durumlarda sistemi kapat›n›z ve arac› kendiniz kullan›n›z:
- Kötü hava durumunda,
- Kötü yol koﬂulunda,
- Direksiyon simidinin sürücü taraf›ndan s›kl›kla kontrol edilmesi gerekti¤i durumlarda.

] NOT
• Arac›n kumandas› sistem taraf›ndan
yap›lsa bile, sürücü araca kumanda
edebilir.
• Direksiyon simidi, sistem taraf›ndan
kontrol desteklendi¤inde desteklenmedi¤i duruma nazaran daha a¤›r
hissedilebilir.
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OVF051065

LKAS’›n devreye girme koﬂulu sa¤lanmam›ﬂ ise, LCD göstergesinde bir mesaj
belirir. Ayr›ca bir sesli uyar› duyulur. ﬁartlar yerine geldi¤inde uyar› ortadan kalkar.
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Aﬂa¤›daki durumlarda sistem iptal olur:
• Arac›n h›z› 60 km/saatten az ve 150
km/saatten fazla oldu¤unda.
• Sadece bir ﬂerit alg›land›¤›nda.
• ﬁerit de¤iﬂtirmek için, daima dönüﬂ
sinyali verin. Dönüﬂ sinyali vermeden
ﬂerit de¤iﬂtirirseniz, direksiyon simidi
kontrol edilebilir.
• Dörtlü flaﬂör ›ﬂ›klar› devrede oldu¤unda.
• ﬁeridin geniﬂli¤i 2,7 metrenin alt›nda
ve 4,5 metrenin üzerinde oldu¤unda.
• ESP (Elektronik Denge Program›) ve
VSM (Araç Denge Yönetimi) sistemleri
devrede oldu¤unda.
• Sistem devrede oldu¤unda veya bir
ﬂerit de¤iﬂtirdikten sonra, ﬂeridin ortas›ndan gidin. Böyle olmazsa, sistem direksiyon destek fonksiyonunu sa¤lamaz.
• Keskin bir virajda h›zl› sürdü¤ünüz zaman, sistem direksiyonu desteklemez.
• ﬁeritleri h›zl› de¤iﬂtirirseniz, sistem direksiyonu desteklemez.
• Ani fren yaparsan›z, sistem direksiyonu desteklemez.

SÜRÜCÜNÜN D‹KKAT‹NE
Sürücü aﬂa¤›daki koﬂullarda mutlaka
dikkatli olmal›d›r, aksi halde sistem sürücüyü desteklemez ve düzgün çal›ﬂmayabilir.
• ﬁerit; kar, ya¤mur, leke, su birikintisi
veya birçok baﬂka ﬂey nedeniyle görünmeyebilir.
• Aç›k havadaki parlakl›k, bir tünelden
geçerken oldu¤u gibi aniden de¤iﬂir.
• Farlar›n aç›k olmamas› veya geceleyin
veya bir tünelde ›ﬂ›klar zay›ft›r.
• Yoldaki ﬂerit çizgisi renginin ay›rt
edilmesinin zorlu¤u.
• Bir dik yokuﬂta veya virajda giderken.
• Güneﬂ ›ﬂ›¤›, yol ayd›nlatmas› veya gelen araçlar›n far ›ﬂ›klar› gibi ›ﬂ›klar
yol üzerindeki sudan yans›r.
• Sensör lensleri veya ön cam yabanc›
maddeden lekelenmiﬂtir.
• Sensörler, sis, sa¤anak ya¤›ﬂ veya yo¤un kar nedeniyle ﬂeridi alg›layamaz.
• ‹ç dikiz aynas› etraf›ndaki s›cakl›k direkt ›ﬂ›k nedeniyle yüksektir.
• ﬁerit çok geniﬂ veya çok dard›r.
• ﬁerit çizgileri zarar görmüﬂtür veya
belirsizdir.

Arac›n›z› sürerken

• ﬁerit çizgisi orta çizgi taraf›ndan gölgelendirilmiﬂtir.
• ﬁerit çizgisine benzer bir iﬂaret vard›r.
• Bir s›n›r yap›s› mevcuttur.
• Arac›n burnundan olan mesafe çok
k›sa veya arac›n burnu ﬂerit çizgisini
gizliyor.
• Araç çok fazla sars›l›yor.
• ﬁerit numaras› art›yor veya azal›yor
veya ﬂerit çizgileri karmakar›ﬂ›k bir
biçimde geçiyor.
• Ön panele bir ﬂeyin koyulmas›.
• Güneﬂe do¤ru araç kullan›rken.
• Yol inﬂaatlar›n›n yap›ld›¤› yerlerde giderken.
• ﬁerit çizgisi birden fazlad›r.
• Bir tüneldeki ﬂerit çizgisini toz veya
gres ya¤› nedeniyle ay›rt etmek zordur.
• Geceleyin ya¤murdan sonra ﬂerit çizgisini ay›rt etmek zordur.
• ﬁerit çizgisini toz nedeniyle ay›rt etmek zordur.

OVF051064

OVF051056

• Sistemde bir porblem varsa, 2 saniye
için sesli bir uyar› ile birlikte bir mesaj
belirir. Problem devam ederse, LKAS
ar›za göstergesi yanar.

LKAS ar›za göstergesi
LKAS sistemi düzgün çal›ﬂmaz ise,
LKAS ar›za göstergesi (sar›) sesli bir
alarm eﬂli¤inde yanar. Arac›n›z› bir
HYUNDAI yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettiriniz.

LKAS ar›zas›
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Sistemde bir problem oldu¤unda,
aﬂa¤›dakilerden birisini yap›n:
• Motoru kapat›p tekrar açt›ktan sonra
sistemi aç›n›z.
• Kontak anahtar›n›n AÇIK konumunda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Sistemin hava durumundan (ex: sis,
sa¤anak ya¤mur, vs.) etkilenip etkilenmedi¤ini kontrol ediniz.
• Kamera lenslerinde yabanc› madde
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Problem çözülmedi ise, arac›n›z HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.
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Yol ﬁeridinden Ayr›lma Uyar›
Sistemi
(Lane Departure Warning System)
(LDWS)
• Sistem “Kullan›c› ayarlar›” modunda
LKA’ya LDW’ye dönüﬂtürülebilir. Bölüm 4’teki “Kullan›c› ayarlar›” konusuna
bak›n›z.
• LDWS sistemi arac›n ﬂeritten d›ﬂar›
ç›kt›¤›n› alg›lad›¤› zaman, sürücüyü bir
görsel ve sesli alarm ile uyar›r.
• LDWS devrede ise, gösterge beyaz
yanar.
• Direksiyon simidi kumanda edilemeyecektir.
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EKONOM‹K ÇALIﬁTIRMA
Arac›n›z›n yak›t ekonomisi esas olarak
sürüﬂ ﬂeklinize, arac› nerede ve ne zaman kulland›¤›n›za ba¤l›d›r.
Bu faktörlerin her birisi bir litre yak›tla kaç
kilometre yapabilece¤inizi etkiler. Arac›n›z› mümkün oldu¤u kadar ekonomik kullanmak için, yak›t ve tamir masraflar›nda
tasarruf sa¤layan aﬂa¤›daki sürüﬂ önerilerine uyunuz:
• Arac›n›z› sars›nt›s›z sürünüz. Makul bir
h›zla h›zlan›n›z. “Ani kalk›ﬂ” veya tam
gazda vites de¤iﬂtirme yapmay›n›z ve
sabit bir h›zda gidiniz. ‹ki trafik ›ﬂ›¤›
aras›nda h›zlanmay›n›z. Gereksiz h›z
de¤iﬂimlerini engellemek için, araç h›z›n›z› trafik h›z›na göre ayarlamay› deneyiniz. Mümkün oldu¤unda yo¤un trafikten kaç›n›n›z. Gereksiz frenlemeyi
önlemek için di¤er araçlarla aran›zda
emniyetli bir mesafeyi muhafaza ediniz. Bu, ayn› zamanda fren aﬂ›nmas›n›
da azalt›r.
• Arac›n›z› normal bir h›zda sürünüz. Ne
kadar h›zl› araç kullan›rsan›z, arac›n›z
o kadar çok benzin yakar. Normal bir
h›zda araç kullan›lmas›, özellikle otoyolda, yak›t tüketimini düﬂürmenin en
etkin yöntemlerinin baﬂ›nda gelir.

• Fren veya debriyaj pedal›na “sürekli”
basmay›n›z. Bu, yak›t tüketiminin artmas›na ve bu parçalarda aﬂ›nman›n
daha çok olmas›na yol açar. Ayr›ca,
fren pedal›na bas›l› araç kulland›¤›n›zda, frenler ›s›n›r ve etkileri kaybolur ve
bu nedenle de daha ciddi sonuçlarla
karﬂ›laﬂabilirsiniz.
• Lastiklerinize özen gösteriniz. Sürekli
önerilen bas›nçta olmalar›n› sa¤lay›n›z. Yetersiz veya aﬂ›r› lastik bas›nc›,
gereksiz lastik aﬂ›nmas›na yol açabilir.
Lastik bas›nçlar›n› en az ayda bir kontrol ediniz.
• Rot-balans ayar›n›n do¤ru olmas›n›
sa¤lay›n›z. Arac›n lastiklerinin kald›r›ma çarpmas› veya bozuk yolda arac›n
h›zl› bir ﬂekilde kullan›lmas›, arac›n ön
düzen ayarlar›n›n bozulmas›na sebep
olur. Ön düzenin bozuk olmas›, lastiklerin çabuk aﬂ›nmas›na ve daha fazla
yak›t tüketimine yol açar ve di¤er sorunlara neden olabilir.

• Arac›n›z› sürekli bak›ml› tutunuz. Daha
iyi yak›t ekonomisi ve düﬂük bak›m
maliyeti aç›s›ndan, arac›n›za Bölüm
7’de verilen bak›m program›na uygun
olarak bak›m yapt›r›n›z. Güç koﬂullar
alt›nda araç kullan›yorsan›z, daha s›k
periyodik bak›m gerekecektir (Ayr›nt›lar için Bölüm 7’ye bak›n›z.).
• Arac›n›z› temiz tutunuz. Azami verim
için, arac›n›z temiz olmal› ve oksitlendirici maddelerden uzak tutulmal›d›r.
Arac›n alt›nda çamur, pislik, buz, vb.
birikmemesi özellikle önemlidir. Bu ilave a¤›rl›k yak›t tüketiminin artmas›na
ve oksitlenmenin h›zlanmas›na yol
açar.
• Az yükle seyahat ediniz. Arac›n›zda
gereksiz a¤›rl›klar taﬂ›may›n›z. A¤›rl›k,
yak›t ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
• Motoru gere¤inden uzun süre rölantide
çal›ﬂt›rmay›n›z. Bekliyorsan›z (ve trafikte de¤ilseniz), motorunuzu kapat›n›z
ve harekete haz›r oldu¤unuzda çal›ﬂt›r›n›z.
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• Arac›n›z›n uzun süre ›s›t›lmas› gerekmedi¤ini unutmay›n›z. Motor çal›ﬂt›ktan sonra, vitese takmadan önce, motorun 10 ila 20 saniye çal›ﬂmas›n› bekleyiniz. Ancak çok so¤uk havalarda,
motorunuzun normalden biraz daha
uzun süre çal›ﬂt›rarak ›s›t›n›z.
• Motoru “bo¤may›n” veya “aﬂ›r› devir”
yapmay›n›z. Çok yüksek bir viteste düﬂük bir h›zla seyretmek motoru bo¤ar.
Böyle bir durumda vitesi küçültünüz.
Aﬂ›r› devir, arac›n›z›n güvenli s›n›r›n
ötesinde zorlanmas›d›r. Bu durum,
önerilen devirlerde vites de¤iﬂtirerek
engellenebilir.
• Kliman›z› tasarruflu olarak kullan›n›z.
Klima sistemi motor taraf›ndan çal›ﬂt›r›ld›¤› için, klima kullan›ld›¤› zamanlarda yak›t sarfiyat› artar.
• Yüksek h›zlarda camlar› açmak yak›t
ekonomisini azaltabilir.
• Önden ve yandan gelen rüzgarlarda
yak›t sarfiyat› daha fazla olur. Bu kayb›n bir bölümünü önlemek için, bu ﬂartlarda sürerken h›z›n›z› azalt›n›z.
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Arac› iyi durumda tutmak hem ekonomi,
hem de emniyet için önemlidir. Bu nedenle HYUNDAI yetkili servisinde programl› muayene ve bak›mlar› yapt›r›n›z.

UYARI - Motorun hareket
halinde durmas›
Yokuﬂ aﬂa¤› giderken ve arac›n hareket halinde oldu¤u herhangi bir
zamanda motoru asla kapatmay›n›z. Motor çal›ﬂmazken hidrolik
direksiyon ve güç frenleri düzgün
çal›ﬂmaz. Bunun yerine, motoru çal›ﬂt›rmaya devam edin ve motor freni etkisi için uygun daha küçük bir
vitese geçiniz. Ayr›ca, sürüﬂ esnas›nda konta¤› kapatmak direksiyonun kilitlenmesine (varsa) ve ciddi
yaralanma veya ölüme neden olabilir.
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ÖZEL SÜRÜﬁ KOﬁULLARI
Tehlikeli sürüﬂ koﬂullar›
Su, kar, buz, çamur, kum veya benzeri
tehlikeli sürüﬂ koﬂullar› ile karﬂ›laﬂt›¤›n›zda, aﬂa¤›daki önerileri uygulay›n›z:
• Dikkatli sürünüz ve frenleme için daha
çok mesafe b›rak›n›z.
• Ani frenlemeden ve direksiyon ani k›rmaktan kaç›n›n›z.
• ABS olmayan araçlarda fren yaparken,
araç duruncaya kadar fren pedal›n› hafif bir yukar›-aﬂa¤› hareketiyle pompalay›n›z.

UYARI - ABS
ABS donan›ml› bir araçta fren pedal›n› pompalamay›n›z.

UYARI - Vites küçültme
Kaygan zeminlerde sürüﬂ esnas›nda otomatik vitesi küçültmek kazaya neden olabilir. Tekerlek h›z›nda
ani de¤iﬂme, tekerleklerin k›zaklanmas›na neden olabilir. Kaygan zeminlerde vites küçültürken dikkatli
olunuz.

Arac› sallama
Kar, kum veya çamurdan kurtarmak için
arac› sallamak gerekiyorsa, önce ön tekerleklerin etraf›ndaki alan› temizlemek
için direksiyonu sa¤a ve sola çeviriniz.
Düz ﬂanz›manla donat›lm›ﬂ araçlarda,
1’inci (birinci) ve R (geri) vites aras›nda,
otomatik ﬂanz›manla donat›lm›ﬂ araçlarda ise herhangi bir ileri vitesle vites de¤iﬂtiriniz. Motoru devirli çal›ﬂt›rmay›n›z ve
tekerleklerin mümkün oldu¤u kadar az
patinaj yapmas›n› sa¤lay›n›z. Birkaç denemeden sonra hâlâ kurtulamad›ysan›z,
motorun aﬂ›r› hararet yapmas›n› ve ﬂanz›mana hasar gelmesini önlemek için
arac› çektiriniz.

D‹KKAT
• Kara, çamura veya kuma saplan›rsan›z, ikinci vitesi kullan›n›z. Çekiﬂ tekerleklerinin patinaj yapmas›n› önlemek
için yavaﬂça h›zlan›n›z.
• Buz, kar veya çamura sapland›¤›n›zda
çekiﬂ sa¤lamas› için çekiﬂ tekerleklerinin alt›nda kum, kaya tuzu kullan›n›z,
zincir tak›n›z veya di¤er kaymayan bir
malzeme kullan›n›z.

Arac› uzun süre sallamak motorun
aﬂ›r› hararet yapmas›na, ﬂanz›man›n ar›zalanmas›na veya hasar görmesine ve lastik hasar›na neden
olabilir.
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UYARI - Patinaj yapan
lastikler
Tekerleklere, özellikle 56 km/sa.
üzerindeki h›zlarda patinaj yapt›rmay›n›z. Araç dururken yüksek devirlerde tekerleklere patinaj yapt›rmak, lastiklerin aﬂ›r› ›s›nmas›na ve
hasar görerek etraftaki kiﬂilerin yaralanmas›na neden olabilir.

] NOT
Araç sallanmadan önce, ESP sistemi
(varsa) KAPATILMALIDIR.

UYARI
Arac›n›z kara, çamura, kuma, vb.
saplan›rsa, arac› bu durumdan kurtarmak için ileri ve geri hareket ettirerek sarsmay› deneyebilirsiniz.
Arac›n›z›n etraf›nda insan veya
nesneler varken, böyle bir ﬂeye teﬂebbüs etmeyiniz. Arac›n bu ileri
geri hareketi s›ras›nda, araç tak›ld›¤› yerden aniden ileri veya geri hareket edebilir ve yak›ndaki insanlar›
yaralayabilir veya nesnelere hasar
verebilir.
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Düzgün viraj alma

Gece sürüﬂü

Viraj al›rken, özellikle yol yüzeyi ›slak oldu¤unda fren yapmaktan veya vites de¤iﬂtirmekten kaç›n›n›z. ‹deal olan, virajlar› düﬂük h›zla dönmektir. Bu önerilere
uyarsan›z, lastik aﬂ›nmalar› en aza indirilebilir.

Gece sürüﬂü, gündüze göre daha fazla
rizikolu oldu¤u için, hat›rlanmas› gereken
baz› önemli noktalar ﬂunlard›r:
• Gece görmek, özellikle cadde ›ﬂ›klar›n›n bulunmad›¤› bölgelerde, daha zor
olabilece¤i için, yavaﬂ kullan›n›z ve di¤er araçlarla aran›zda daha fazla mesafe b›rak›n›z.
• Di¤er araçlar›n farlar›ndan gelen yans›may› azaltmak için aynalar›n›z› ayarlay›n›z.
• Farlar›n›z› temiz ve, otomatik far ayar›
olmayan araçlarda, düzgünce ayarlanm›ﬂ tutunuz. Kirli veya yanl›ﬂ ayarlanm›ﬂ farlar gece görmeyi daha da zorlaﬂt›r›r.
• Karﬂ›dan gelen araçlar›n farlar›na do¤rudan bakmay›n›z. Geçici olarak körleﬂebilirsiniz ve gözünüzün karanl›¤a
tekrar al›ﬂmas› uzun saniyeler sürebilir.

Arac›n›z› sürerken

Ya¤murda sürüﬂ

Su taﬂk›n› olan alanlarda sürüﬂ

Otobanda sürüﬂ

Ya¤mur ve ›slak yollar, özellikle kaygan
zeminler için haz›rl›kl› de¤ilseniz, sürüﬂü
tehlikeli hale getirebilir. Ya¤murda araç
kullan›rken göz önünde tutman›z gereken birkaç nokta:
• Sa¤anak ya¤mur görmeyi zorlaﬂt›r›r ve
arac›n›z› durdurmak için gerekli mesafeyi art›r›r, o nedenle yavaﬂlay›n›z.
• Cam sileceklerinizi iyi durumda tutunuz. Camda çizik veya silinmemiﬂ
alan b›rakmaya baﬂlad›klar› zaman silecek lastiklerinizi de¤iﬂtiriniz.
• Lastikleriniz iyi durumda de¤ilse, kaygan zeminde ani bir duruﬂ kaymaya ve
olas› bir kazaya neden olabilir. Lastiklerinizin iyi durumda oldu¤undan emin
olunuz.
• Baﬂkalar›n›n sizi görmelerini kolaylaﬂt›rmak için farlar›n›z› yak›n›z.
• Geniﬂ su birikintilerinden çok h›zl› geçmek frenlerinizi etkileyebilir. Su birikintisinden geçmek zorundaysan›z, yavaﬂ
geçmeye çal›ﬂ›n›z.
• Frenlerinizin ›slanm›ﬂ olabilece¤ini düﬂünüyorsan›z, frenler normale dönünceye kadar, sürerken hafifçe frene bas›n›z.

Su taﬂk›n› olan yerlerden, su seviyesinin
tekerlek göbe¤inin alt›ndan daha alçak
oldu¤undan emin olmad›kça, geçmeyiniz. Herhangi bir sudan geçerken yavaﬂ
sürünüz. Fren performans› etkilenmiﬂ
olabilece¤i için, yeterli durma mesafesi
b›rak›n›z.
Sudan geçtikten sonra, araç yavaﬂça hareket ederken frene hafifçe basarak frenleri kurutunuz.

Lastikler
Lastik hava bas›nc›n› teknik özelliklerde
belirtilen seviyeye ayarlay›n›z. Yetersiz
lastik bas›nc› aﬂ›r› ›s›nma ve muhtemelen lastiklerin ar›za yapmas›na yol açar.
Aﬂ›nm›ﬂ ve hasar görmüﬂ lastikleri kullanmaktan kaç›n›n, çekiﬂ sorunu veya
lasti¤in patlamas› ile karﬂ›laﬂabilirsiniz.

] NOT
Lastikler üzerinde belirtilen azami hava
bas›nç de¤erini aﬂmay›n›z.
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UYARI
• Havas› düﬂük veya fazla ﬂiﬂirilmiﬂ lastikler araç hakimiyetinin
kaybolmas›na ve ani lastik patlamalar› da kazalara, yaralanmalara
ve hatta ölümlere neden olabilir.
Yola ç›kmadan önce mutlaka lastik havalar›n›n uygun oldu¤unu
kontrol ediniz. Do¤ru lastik hava
bas›nçlar› için, Bölüm 8’deki
“Lastikler ve tekerlekler”e bak›n›z.
• Lastik diﬂleri kalmam›ﬂ veya yetersiz lastiklerle araç kullanmak
tehlikelidir. Aﬂ›nm›ﬂ lastikler araç
hakimiyetinin kaybolmas›na, çarp›ﬂmalara, yaralanmalara ve hatta
ölüme neden olabilir. Aﬂ›nm›ﬂ
lastikler mümkün olan en k›sa sürede de¤iﬂtirilmeli ve sürüﬂte esnas›nda asla kullan›lmamal›d›r.
Arac›n›zla yola ç›kmadan önce
mutlaka lastik diﬂlerini kontrol
ediniz. Daha fazla bilgi ve lastik
diﬂ limitleri için Bölüm 7’deki
“Lastikler ve tekerlekler”e bak›n›z.
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Yak›t, motor so¤utma suyu ve
motor ya¤›
Yüksek h›zla sürüﬂ s›ras›nda, ﬂehir içindeki sürüﬂe nazaran daha fazla yak›t
tüketilir. Motor so¤utma suyu ve motor
ya¤›n› kontrol etmeyi unutmay›n›z.
Tahrik kay›ﬂ›
Gevﬂek veya hasar görmüﬂ tahrik kay›ﬂ›,
motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açabilir.

Arac›n›z› sürerken
KIﬁ KOﬁULLARINDA SÜRÜﬁ
Karl› veya buzlu yol koﬂullar›

1VQA3005

K›ﬂ mevsiminde hava koﬂullar› daha fazla aﬂ›nma ve di¤er sorunlar› beraberinde
getirir. K›ﬂ›n sürüﬂ s›ras›nda, bu sorunlar› asgariye indirmek için aﬂa¤›daki önerileri yerine getirmelisiniz:

Arac›n›z› karla kapl› bir yolda sürmek
için, kar lastikleri veya zincir takman›z
gerekebilir. Kar lastikleri gerekti¤inde,
orijinal lastikle ayn› ebat ve tipte lastik seçilmesi gereklidir. Aksi taktirde arac›n›z›n
güvenli¤i olumsuz yönde etkilenebilir.
Ayr›ca, h›z yapma, ani h›zlanma, ani frene basma ve virajlara h›zla girme potansiyel olarak tehlikeli hareketlerdir.
Yavaﬂlama s›ras›nda mümkün oldu¤u
kadar motor freni kullan›lmal›d›r. Karl›
veya buzlu yollarda ani fren yap›lmas›
arac›n kaymas›na yol açar. Arac›n›z ve
önünüzde giden araç aras›nda yeterli
mesafeyi korumal›s›n›z. Ayr›ca, frenlere
yavaﬂça bas›n. Lastiklere zincir tak›lmas›n›n sürüﬂ gücünü artt›raca¤› ancak yana savrulmalar› önlemeyece¤i unutulmamal›d›r.

] NOT
Baz› ülkelerde zincir kullan›lmas› yasakt›r. Zincir takmadan önce, o ülkede yasal
bir engel olmad›¤›ndan emin olunuz.

Kar lastikleri
E¤er arac›n›za kar lastikleri takarsan›z,
bunlar›n orijinal lastiklerle ayn› ebatta ve
yük aral›¤›nda radyal lastikler olmas›na
dikkat ediniz. Arac›n›z›n yol tutuﬂunu tüm
hava koﬂullar›nda dengelemek için kar
lastiklerini dört tekerle¤e de tak›n›z. Kar
lastiklerinin kuru yollarda sa¤lad›¤› çekiﬂin arac›n›z›n orijinal lastikleri kadar yüksek olmayabilece¤ini unutmay›n›z. Yollar
boﬂ bile olsa dikkatli sürmelisiniz. Lastik
sat›c›s›ndan azami h›z önerilerini ö¤reniniz.

UYARI - Kar lasti¤i ebad›
Kar lastikleri, arac›n orijinal lastikleri ile ayn› ebatta ve tipte olmal›d›r.
Aksi halde, arac›n›z›n emniyeti ve
sürüﬂü olumsuz yönde etkilenebilir.
Çivili lastikleri, bunlar›n kullan›m›yla ilgili
olas› s›n›rlamalar için yerel, devlet ve belediye yönetmeliklerini kontrol etmeden
arac›n›za takmay›n›z.
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Zincirler
Radyal lastiklerin yanaklar› daha ince oldu¤undan, baz› tip kar zincirlerinin tak›lmas› bunlara hasar verebilir. Bu nedenle,
zincir yerine kar lastiklerinin kullan›lmas›
önerilir. Alüminyum alaﬂ›ml› jantlarla donat›lm›ﬂ araçlara zincir takmay›n; zincir
jantlara hasar verebilir. Zincir kullan›lmas› gerekiyorsa, kal›nl›¤› 12 mm’den az
olan tel tipi zincirleri kullan›n›z. Yanl›ﬂ
zincir kullan›m› nedeniyle arac›n›zda oluﬂabilecek hasarlar araç üreticisinin garantisi kapsam›nda de¤ildir.
Zincirleri sadece ön tekerlekleri tak›n›z.
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• Kar zincirlerinin lastiklerinize uygun tip ve ebatta oldu¤undan
emin olunuz. Yanl›ﬂ kar zincirleri
arac›n gövdesine ve süspansiyona hasar verebilir ve bu hasar
araç üreticisinin garantisi kapsam›nda olmayabilir. Ayr›ca, kar
zinciri ba¤lama kancalar› arac›n
parçalar›na temas ederek hasar
görebilir ve zincirin lastikten ç›kmas›na neden olabilir. Kar zincirlerinin SAE “S” s›n›f› belgeli olmas›na dikkat ediniz.
• Zincirin emniyetli tak›ld›¤›ndan
emin olmak için, daima yaklaﬂ›k
0,5 – 1 km gittikten sonra zincirleri kontrol ediniz. E¤er gevﬂekse,
zincirleri s›k›laﬂt›r›n›z veya yeniden tak›n›z.

Zincirin tak›lmas›
Zincir takarken, üreticinin talimat›n› izleyin ve mümkün oldu¤u kadar s›k› tak›n›z.
Zincir tak›l› lastiklerle yavaﬂ sürünüz.
E¤er zincirlerin gövdeye veya ﬂasiye temas etti¤ini duyarsan›z, durup zincirleri
s›k›laﬂt›r›n›z. Hâlâ temas ediyorsa, bu
geçene kadar yavaﬂlay›n›z. Temizlenmiﬂ
yola ç›kar ç›kmaz zincirleri ç›kart›n›z.

UYARI
- Zincirlerin tak›lmas›
Kar zinciri takarken arac› trafikten
uzak, düz bir yere park ediniz. Arac›n flaﬂörlerini yak›n ve e¤er varsa
üçgen acil durum reflektörlerini
arac›n arka taraf›na koyunuz. Kar
zincirlerini takmadan önce, daima
arac› P (Park) konumuna getiriniz,
el frenini çekiniz ve motoru kapat›n›z.

Arac›n›z› sürerken

UYARI - Lastik zincirleri
• Zincir kullan›m› arac›n yol tutuﬂunu olumsuz yönde etkileyebilir.
• 30 km/sa. veya zincir üreticisinin
önerdi¤i h›z limitini, hangisi daha
düﬂükse, geçmeyiniz.
• Dikkatli sürün ve tümsekleri, çukurlar›, keskin dönüﬂleri ve arac›
z›platacak di¤er yol rizikolar›n›
önleyiniz.
• Keskin dönüﬂleri ve tekerlek kilitleyen frenleri önleyiniz.

D‹KKAT
• Yanl›ﬂ ebatta veya yanl›ﬂ tak›lm›ﬂ
zincirler arac›n›z›n fren balatalar›na, süspansiyonuna, gövdesine
ve tekerleklerine hasar verebilir.
• Zincirlerin araca vurdu¤unu duydu¤unuzda durup zincirleri s›k›laﬂt›r›n›z.

Yüksek kaliteli etilen glikol
so¤utucu kullan›n›z
Arac›n›z, so¤utma sisteminde yüksek kaliteli etilen glikol ile teslim edilmektedir.
Arac›n›zda yaln›z bu tip etilen glikol içeren so¤utucu kullan›lmal›d›r; çünkü bu
ﬂekilde so¤utma suyu içinde oksitlenme
ve donma önlenmekte ve devridaim
pompas› ya¤lanmaktad›r. Bölüm 7'de verilen bak›m program›na uygun olarak de¤iﬂtirilmeli veya eksik tamamlanmal›d›r.
K›ﬂ aylar›nda bölgenizde olas› hava s›cakl›klar› için uygun olup olmad›¤›n› anlamak üzere so¤utucunuzu kontrol ettiriniz.

Akü ve kablolar›n kontrolü

Gerekiyorsa “k›ﬂ” ya¤›na geçiniz
Baz› iklimlerde, so¤uk havalarda daha
düﬂük viskoziteli “k›ﬂ” ya¤› kullan›lmas›
önerilmektedir. Bu öneriler için Bölüm 8’e
bak›n›z. Kullanaca¤›n›z ya¤›n cinsini bilmiyorsan›z, HYUNDAI yetkili servisine
baﬂvurunuz.

Buji ve ateﬂleme sisteminin
kontrolü
Bölüm 7'de anlat›lan ﬂekilde bujileri kontrol ediniz ve gerekti¤inde de¤iﬂtiriniz. Ayr›ca, ateﬂleme kablolar› ve parçalar›n›
kontrol ederek bunlar›n herhangi bir ﬂekilde çatlamam›ﬂ veya aﬂ›nmam›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.

K›ﬂ mevsimi, akü sistemine ilave yük getirir. Akü ve kablolar› Bölüm 7'de tan›mlanan ﬂekilde gözle kontrol ediniz. Akü ﬂarj
seviyesi, HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilebilir.
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Kilitlerin donmaya karﬂ›
korunmas›

El freninizin donmas›na
izin vermeyiniz

Acil durum donan›mlar›
bulundurunuz

Kilitlerin donmaya karﬂ› korunmas› için,
kilit delikleri içine onaylanm›ﬂ buz çözücü
s›v› veya gliserin püskürtünüz. Kilitlerin
içi buzlanm›ﬂsa, onaylanm›ﬂ buz giderici
püskürterek buzu çözünüz. Kilit iç k›sm›ndan donmuﬂsa, ›s›t›lm›ﬂ kontak
anahtar› ile buzu çözebilirsiniz. Is›t›lm›ﬂ
kontak anahtar›n› tutarken elinizi yakmamaya dikkat ediniz.

Baz› koﬂullarda, el freniniz çekili durumda donabilir. Bu duruma genellikle arka
frenlerin çevresinde veya yak›nlar›nda
kar veya buzlanma varsa veya frenler ›slanm›ﬂsa karﬂ›laﬂ›l›r. El freninin donma
tehlikesi varsa, arac›n hareket etmemesi
için ilk önce el frenini geçici olarak çekin
ve vites kolunu P (otomatik ﬂanz›man)
konumuna veya birinci vitese veya geri
vitese (düz ﬂanz›man) tak›n›z ve arka tekerleklere takoz yerleﬂtiriniz. Sonra el
frenini indiriniz.

Hava koﬂullar›n›n ﬂiddetine ba¤l› olarak,
uygun acil durum donan›m› bulundurmal›s›n›z. Bu gibi ekipmanlar aras›nda, lastik zincirleri, çekme halat› veya zincirleri,
el feneri, iﬂaret fiﬂekleri, kum, havlu, aküﬂarj kablolar›, buz kaz›y›c›, eldivenler, tulum, örtü, battaniye, vb. yer al›r.

Sistemde onaylanm›ﬂ antifrizli
cam temizleyici kullan›n›z
Cam y›kay›c› sistemin içindeki suyu donmaya karﬂ› korumak için, kab›n üzerindeki talimata uygun onaylanm›ﬂ bir antifrizli
cam y›kama s›v›s› ilave ediniz. Antifrizli
cam y›kay›c› HYUNDAI yetkili servisinden ve ço¤u yedek parça sat›c›s›ndan temin edilebilir. Motor so¤utma suyu veya
bir baﬂka antifriz kullanmay›n›z. Bunlar
araç boyas›na zarar verebilir.
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Araç alt›nda buz ve
kar birikmesini önleyiniz
Baz› koﬂullarda, araç alt›nda çamurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert k›ﬂ koﬂullar›nda araç kullan›rken
böyle bir durumla karﬂ›laﬂ›labilir; bu nedenle arac›n›z›n alt›n› arada bir kontrol
ederek ön tekerleklerin rahat hareket etmekte ve yürüyen aksamlar›n›n engellenmemiﬂ oldu¤undan emin olunuz.

Arac›n›z› sürerken
RÖMORK ÇEKME
Arac›n›zla römork çekmeyi düﬂünüyorsan›z, ilk olarak bununla ilgili yasal koﬂullar› bulundu¤unuz yerdeki Trafik yetkililerinden ö¤reniniz.
Çünkü, römork, araç veya bir baﬂka tip
araç çekme veya çekme aparatlar› ile ilgili yürürlükteki yasalar birbirinden fark›
olabilmektedir. Çekme iﬂlemi öncesinde
ayr›nt›lar ile ilgili olarak HYUNDAI yetkili
servisinize baﬂvurunuz.

UYARI - Römork çekme
Do¤ru ekipman› kullanmazsan›z
ve/veya biçimsiz sürerseniz, römork
çekerken araç hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Örne¤in, e¤er römork çok
a¤›rsa, frenler iyi çal›ﬂmayabilir – hatta hiç çal›ﬂmayabilir. Siz ve yolcular›n›z ciddi veya ölümcül ﬂekilde yaralanabilirsiniz. Römorku, ancak bu bölümdeki tüm ad›mlar› eksiksiz yerine
getirdi¤inizde çekiniz.

UYARI - A¤›rl›k s›n›rlamalar›
Çekmeden önce, toplam römork a¤›rl›¤›n›n, brüt birleﬂik a¤›rl›¤›n (GCW),
brüt araç a¤›rl›¤›n›n (GVW), brüt aks
a¤›rl›¤›n›n (GAW) ve römork king pin
yükünün hepsinin s›n›rlar içinde oldu¤undan emin olunuz.

] NOT - Avrupa için
• Arka akslar üzerinde teknik olarak
izin verilen azami yük %15’i aﬂmamal›d›r ve araç için izin verilen azami
yüklü durum %10’u veya 100 kg’›,
hangisi daha düﬂükse, aﬂmamal›d›r.
Bu durumda, M1 s›n›f›ndaki bir araç
için 100 km/sa. h›z› ve N1 s›n›f›ndaki
bir araç için 80 km/sa. h›z› aﬂmay›n›z.
• M1 s›n›f›ndaki bir araç bir römork
çekiyorsa, römork kaplin sistemine
gelen ilave yük, lasti¤in azami yük de¤erlerini aﬂabilir, ancak %15’i geçemez. Bu durumda, 100 km/sa. de¤erini aﬂmay›n ve lastik hava bas›nc›n› en
az 0,2 bar artt›r›n›z.
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Römorku biçimsiz ﬂekilde çekmek
arac›n›za hasar verebilir ve garantinizin kapsam›nda olmayan pahal›
tamirlere neden olabilir. Bir römorku do¤ru ﬂekilde çekmek için, bu
bölümdeki tavsiyelere uyunuz.

Arac›n›z bir römork çekebilir. Arac›n›z›n
römork çekme kapasitesini belirlemek
için, bu bölümde daha ilerideki “Römorkun a¤›rl›¤›” bilgilerini okumal›s›n›z.
Römork çekmenin, arac›n›z› tek baﬂ›na
kullanmaktan farkl› oldu¤unu unutmay›n.
Römork çekmek, arac›n yol tutuﬂunda,
dayan›kl›l›¤›nda ve yak›t ekonomisinde
de¤iﬂiklik demektir. Baﬂar›l› ve emniyetli
römork çekme do¤ru ekipmanlar gerektirir ve bunlar do¤ru kullan›lmal›d›r.
Bu bölüm testlerle kan›tlanm›ﬂ birçok
önemli römork çekme ipuçlar› ve emniyet
kurallar›n› içerir. Bunlar›n birço¤u sizin
ve yolcular›n›z›n emniyeti için önemlidir.
Lütfen bir römork çekmeden önce bu bölümü dikkatle okuyunuz.
Motor, dingil, tekerlek tak›m› ve lastikler
gibi yük çekme unsurlar›, eklenen a¤›rl›k
yüzünden daha çok çal›ﬂmaya zorlan›rlar. Motorun göreceli olarak daha yüksek
devirlerde ve daha fazla a¤›rl›k alt›nda
çal›ﬂmas› gerekir. Bu ilave yük, daha fazla ›s› üretir. Römork da rüzgar direncine
hat›r› say›l›r bir katk›da bulunarak çekme
gereksinimlerini art›r›r.
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] NOT - Römork ba¤lama yeri
Çekme ba¤lant›s› takma delikleri arka
lastiklerin arkas›ndaki gövde alt›n›n her
iki taraf›nda bulunmaktad›r.
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Çekme ba¤lant›lar›

Emniyet zincirleri

Do¤ru ba¤lant› ekipman›na sahip olmak
önemlidir. Yan rüzgarlar, yan›n›zdan geçen büyük kamyonlar ve bozuk zeminli
yollar neden do¤ru ba¤lant›ya ihtiyac›n›z
oldu¤unu gösteren birkaç sebeptir. ‹zlenmesi gereken baz› kurallar:
• Bir römork ba¤lant›s› için arac›n›z›n
gövdesinde herhangi bir delik açman›z
gerekiyor mu? Gerekiyorsa, sonradan
römorku b›rakt›¤›n›zda bu delikleri kapatt›¤›n›zdan emin olunuz.
• E¤er doldurmazsan›z, egzozdan gelen
öldürücü karbon monoksit (CO) ve ayr›ca kir ve su arac›n›z›n içine girebilir.
• Arac›n›z›n tamponlar› römork ba¤lant›s›na uygun de¤ildir. Tamponlar›n›za kiral›k veya di¤er tampon-tipi ba¤lant›
parçalar› takmay›n›z. Sadece, tampona ba¤l› olmayan arac›n ﬂasisine tak›lan ba¤lant› parçalar› kullan›n›z.
• HYUNDAI aksesuar› çeki kancas›
HYUNDAI yetkili servisinde mevcuttur.

Arac›n›zla römork aras›na daima zincir
takmal›s›n›z. Emniyet zincirlerini römorkun king pininin alt›ndan geçirin, böylece
king pin ba¤lant› parças›ndan ayr›l›rsa
yola düﬂmez.
Emniyet zincirleri hakk›nda kullanma talimat› ba¤lant› parças› üreticisi veya römork üreticisi taraf›ndan verilmiﬂ olabilir.
Emniyet zincirlerini ba¤lamak için üreticinin önerilerine uyunuz. Daima römorkunuzla birlikte dönebilmenize yetecek kadar boﬂluk b›rak›n›z. Emniyet zincirlerinin
yere sürtünmesine asla izin vermeyiniz.

Arac›n›z› sürerken

Römork frenleri

Römorkla sürüﬂ

Römorkunuzda bir frenleme sistemi varsa, bunun yerel yönetmeliklere uygun oldu¤unu ve normal bir ﬂekilde tak›lm›ﬂ ve
çal›ﬂmakta oldu¤undan emin olunuz.
Römorkunuzun a¤›rl›¤› römork frenleri olmaks›z›n izin verilen azami a¤›rl›¤› aﬂ›yorsa, römorkun da kendi frenlerinin olmas›na ihtiyaç var demektir. Römork
frenleri için talimat› mutlaka okuyup uygulay›n, böylece onlar› düzgün ﬂekilde
takabilir, ayarlayabilir ve bak›m›n› yapabilirsiniz.
• Arac›n›z›n fren sistemine ba¤lant› veya
de¤iﬂiklik yapmay›n›z.

Bir römork çekmek belirli bir deneyim gerektirir. Yola ç›kmadan önce, römorkunuzu tan›mal›s›n›z. Arac› römorkun ek yüküyle idare etme ve frenleme hissine
kendinizi al›ﬂt›r›n›z. Kullanmakta oldu¤unuz arac›n art›k çok daha uzun oldu¤unu
ve arac›n›z›n tek baﬂ›nayken oldu¤u kadar kolay tepki vermedi¤ini daima akl›n›zda tutunuz.
Yola ç›kmadan önce, römork ba¤lant›s›n›
ve platformunu, emniyet zincirlerini,
elektrik ba¤lant›s›n›, ›ﬂ›klar›n›, lastiklerini
ve ayna ayarlar›n› kontrol ediniz. Römorkta otomatik frenler varsa, arac›n›z›
hareket ettirin ve römork hareket ederken römork fren kontrol kolunu çekerek
frenlerin tutmakta oldu¤unu kontrol ediniz. Bu ayn› zamanda elektrik ba¤lant›lar›n›n da kontrolünü sa¤lar.
Sürüﬂ s›ras›nda, arada bir römork içindeki yüklerin sa¤lam oldu¤unu ve ›ﬂ›klar ile
römork frenlerinin normal çal›ﬂmakta oldu¤unu kontrol ediniz.

UYARI - Römork frenleri
Fren sistemini do¤ru ﬂekilde kurdu¤unuzdan kesinlikle emin olmadan,
römorku kendi frenleri ile kullanmay›n›z. Bu, amatörlerin yapabilece¤i
bir iﬂ de¤ildir. Bu iﬂ için deneyimli,
yetkin bir römork servisi kullan›n›z.

Takip mesafesi
Önünüzdeki araçla aran›zda, arac›n›z›
römorksuz kullan›rken b›rakt›¤›n›z›n en
az iki kat› mesafe b›rak›n›z. Bu, ani fren
veya dönüﬂ yapmak gereken durumlar›
önlemenize yard›m eder.
Sollama
Römork çekerken daha uzun bir sollama
mesafesine ihtiyac›n›z olur. Ve, artm›ﬂ
olan araç uzunlu¤u nedeniyle, ﬂeridinize
dönmeden önce geçti¤iniz arac›n çok daha ilerisine gitmeniz gerekir.
Geri gitme
Direksiyonun alt k›sm›n› bir elinizle tutun.
Römorku sola hareket ettirmek için elinizi sola do¤ru hareket ettiriniz. Römorku
sa¤a hareket ettirmek için elinizi sa¤a
do¤ru hareket ettiriniz. Geriye daima çok
yavaﬂ gidiniz ve mümkünse birisinin size
k›lavuzluk etmesini sa¤lay›n›z.
Dönüﬂ yapma
Bir römorkla dönece¤iniz zaman, normalden daha geniﬂ dönünüz. Bunu yaparsan›z römorkunuz yumuﬂak banketlere ç›kmaz, kald›r›mlara, trafik levhalar›na,
a¤açlara veya baﬂka nesnelere çarpmaz. Sars›nt›l› veya ani manevralardan
kaç›n›n›z. Oldukça önceden sinyal veriniz.
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Römork çekerken sinyal lambalar›
Bir römork çekerken, arac›n›zda farkl›
sinyal lambalar› ve ilave tesisat olmal›d›r.
Gösterge panelinizdeki yeﬂil oklar bir dönüﬂ veya ﬂerit de¤iﬂtirme sinyali verdi¤inizde yan›p söner. Do¤ru ba¤land›¤›nda,
römork sinyalleri de yan›p sönerek di¤er
sürücülere dönece¤inizi veya ﬂerit de¤iﬂtirece¤inizi bildirir.
Gösterge panelinizdeki yeﬂil oklar dönüﬂlerde, römorkun ampulleri yanm›ﬂ bile olsa, yan›p söner. Böylece, arkan›zdaki sürücüler sinyalinizi görmedikleri halde, siz gördüklerini zannedebilirsiniz.
Arada bir römork ampullerinin çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol etmek önemlidir. Ayr›ca, kablolar› her söktü¤ünüzde ve yeniden takt›¤›n›zda da ›ﬂ›klar› kontrol etmelisiniz.
Römork ayd›nlatma sistemini do¤rudan
araç ayd›nlatma sistemine ba¤lamay›n.
Sadece onaylanm›ﬂ bir römork kablo donan›m› kullan›n›z.
HYUNDAI yetkili servisi kablo donan›m›n› takman›za yard›mc› olabilir.

UYARI
Onaylanm›ﬂ bir römork kablo donan›m› kullanmamak arac›n›z›n elektrik sisteminin hasar görmesine
ve/veya yaralanman›za neden olabilir.
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E¤imlerde sürme
Uzun veya dik bir e¤imden aﬂa¤› inmeye
baﬂlamadan önce h›z›n›z› azalt›n ve daha küçük bir vitese geçin. E¤er vites küçültmezseniz, frenlerinizi çok fazla kullanmak zorunda kal›rs›n›z, böylece frenler ›s›n›r ve düzgün çal›ﬂmaz.
Yukar› do¤ru uzun bir e¤imde motorun
ve ﬂanz›man›n aﬂ›r› ›s›nmas›n› önlemek
için, vites küçültünüz ve h›z›n›z› 70
km/sa. c›var›na düﬂürünüz.
E¤er römorkunuz, römork frenleri yüklenmeden azami römork a¤›rl›¤›n› geçiyorsa
ve arac›n›z otomatik ﬂanz›manl›ysa, römorku çekerken D (‹leri) konumunda sürmelisiniz.
Römorku çekerken arac›n›z› D (‹leri) konumunda sürmek ﬂanz›man›n ›s›nmas›n›
önler ve ömrünü uzat›r.

D‹KKAT
• Dik e¤imlerde yokuﬂ yukar› römork çekerken (%6’n›n üzerinde
e¤imli) motorun aﬂ›r› ›s›nmad›¤›ndan emin olmak için, hararet göstergesini izleyiniz.
• So¤utucu hararet göstergesi ibresi, kadran üzerinde "130/H (HOT)"
bölgesine girerse, arac› sa¤a çekin ve en k›sa zamanda emniyetli
biçimde durun ve motorun so¤umas›n› bekleyiniz. Yeniden hareket etmek için motorun yeterince
so¤umas›n› bekleyiniz.
• Motorun ve ﬂanz›man›n aﬂ›r› ›s›nma olas›l›¤›n› azaltmak için, seyir
h›z›n›z› römork a¤›rl›¤›na ve t›rmanma e¤imine göre belirlemelisiniz.

Arac›n›z› sürerken

Yokuﬂlarda park etme
Genel olarak, arac›n›za bir römork ba¤l›
ise, yokuﬂta park etmeyiniz. E¤er beklenmeyen bir ﬂekilde yokuﬂ aﬂa¤› kaymaya
baﬂlarlarsa, insanlar ciddi veya ölümcül
ﬂekilde yaralanabilir ve hem arac›n›z
hem de römork hasar görebilir.

UYARI - Yokuﬂlarda park
etme
Römork ba¤l› arac›n›z› yokuﬂta
park etmek, e¤er römork kurtulursa
ciddi yaralanma veya ölüme neden
olabilir.

Ancak, römorkunuzu yokuﬂta park etmek
zorundaysan›z, ﬂu ﬂekilde yap›n›z:
1. Arac›n›z› park yerine çekiniz. Direksiyonu kald›r›ma do¤ru çeviriniz (yokuﬂ
aﬂa¤› iseniz sa¤a, yokuﬂ yukar› iseniz
sola).
2. Arac›n›zda manuel ﬂanz›man varsa,
arac› boﬂta b›rak›n›z. E¤er arac›n›zda
otomatik ﬂanz›man varsa, P (park) konumunda b›rak›n›z.
3. El frenini çekiniz ve arac› kapat›n›z.
4. Tekerlekler yokuﬂ aﬂa¤› oldu¤unda
römorkun tekerlerinin alt›na takoz yerleﬂtiriniz.
5. Arac› çal›ﬂt›r›n›z, frene bas›n›z, vitesi
boﬂa al›n›z, el frenini b›rak›n›z ve takozlar yükü emene kadar frenleri yavaﬂça b›rak›n›z.
6. Yeniden frene bas›n›z, el frenini çekiniz ve arac› düz ﬂanz›manda R (Geri) viteste veya otomatik ﬂanz›manda
P (Park) durumuna getiriniz.
7. Arac› kapat›n›z ve araç frenlerini serbest b›rak›n›z, fakat el frenini çekilmiﬂ
olarak b›rak›n›z.

UYARI - El freni
El freni tam olarak çekilmemiﬂse
arac›n›zdan ç›kmak tehlikeli olabilir.
E¤er motoru çal›ﬂ›r durumda b›rakt›ysan›z, araç aniden hareket edebilir. Siz ve di¤er kiﬂiler ciddi veya
ölümcül ﬂekilde yaralanabilirsiniz.
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Yokuﬂa park ettikten sonra
hareket etmeye haz›r oldu¤unuzda
1. Vites düz ﬂanz›manl› araçta Boﬂta,
otomatik ﬂanz›manl› araçta P (Park)
konumunda olarak frene bas›n›z ve
freni bas›l› tutarken:
• Motoru çal›ﬂt›r›n›z;
• Vitesi geçiriniz ve
• El frenini indiriniz.
2. Aya¤›n›z› yavaﬂça fren pedal›ndan
çekiniz.
3. Römork takozlardan kurtulana kadar
yavaﬂça hareket ediniz.
4. Durunuz ve birisinin takozlar› toplay›p
yerine yerleﬂtirmesini sa¤lay›n›z.
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Römork çekerken arac›n›z›n
bak›m›
Düzenli olarak römork çekti¤inizde arac›n›z›n normalden daha s›k bak›ma ihtiyac› olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken
önemli unsurlar motor ya¤›, otomatik
ﬂanz›man s›v›s›, aks ya¤› ve so¤utma
sistemi s›v›s›d›r. S›kça kontrol edilmesi
gereken di¤er önemli bir nokta frenlerin
durumudur. Bu unsurlar›n her birisi bu k›lavuzda yer almaktad›r ve fihrist onlar›
kolayca bulman›za yard›mc› olur. E¤er
römork çekiyorsan›z, yolculu¤unuza baﬂlamadan önce bu bölümleri gözden geçirmek iyi bir fikirdir.
Römorkunuzun ve ba¤lant› parças›n›n
da bak›mlar›n› yapmay› unutmay›n›z.
Römorkunuzla birlikte verilen bak›m
program›n› takip ediniz ve periyodik olarak kontrol ediniz. Tercihen, kontrolleri
her gün sürüﬂe baﬂlamadan önce yap›n›z. Ba¤lant› parças›n›n tüm somun ve
c›vatalar›n›n s›k›lm›ﬂ olmas› çok önemlidir.

D‹KKAT
• Römork kullan›m› nedeniyle a¤›rlaﬂan yük yüzünden, s›cak günlerde veya yokuﬂ ç›karken hararet
oluﬂabilir. E¤er hararet göstergesi aﬂ›r› hararet gösteriyorsa, klimay› kapat›n ve emniyetli bir yerde arac› durdurarak motoru so¤utunuz.
• Araç çekerken, ﬂanz›man ya¤›n›
daha s›k kontrol ediniz.
• Arac›n›zda klima yoksa, römork
çekerken motor performans›n› art›rmak için bir yo¤uﬂturucu fan
takmal›s›n›z.

Arac›n›z› sürerken

Römork çekmeye karar verirseniz
Bir römork çekmeye karar verirseniz,
baz› önemli noktalar ﬂunlard›r:
• Savrulma kontrolü kullanmay› düﬂününüz. Savrulma kontrolü hakk›nda
ba¤lant› parças› sat›c›s›ndan bilgi alabilirsiniz.
• Motorun normal rodaj yapmas›n› sa¤lamak için, arac›n›z›n ilk 2.000 km s›ras›nda römork çekmeyiniz. Bu kural›n
yerine getirilmemesi, ciddi motor veya
ﬂanz›man hasar›na yol açabilir.
• Römork çekece¤iniz zaman, çekme kiti, vb. ilave gereksinimler hakk›nda daha fazla bilgi almak için HYUNDAI yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
• Arac›n›z› daima normal h›zlarda sürünüz (100 km/sa’in alt›nda).
• Uzun bir yokuﬂ ç›karken 70 km/sa. veya belirtilen h›z›n, hangisi daha düﬂükse, üzerine ç›kmay›n›z.
• Tabloda a¤›rl›kla ilgili önemli hususlar
bulunmaktad›r:

Avrupa için
Benzinli Motor
Gamma
Nu 2.0
1.6
M/T
A/T
M/T

Motor

Madde
Fren sistemi
olmadan

Azami römork
a¤›rl›¤›

kg Fren sistemi ile
Ba¤lant› aparat› (kaplin)
üzerindeki izin verilen azami
statik dikey yük
kg

Dizel Motor
U2 1.7
(K›sa)
M/T

U2 1.7 (Uzun)
M/T

A/T

700

700

600

700

700

700

1500

1500

1300

1500

1800

1500

70

70

60

80

80

70

Arka tekerlek merkezinden
ba¤lant› noktas›na önerilen
mesafe
mm

1180 (46.4)

Except Europe
Benzinli Motor
Nu 2.0
M/T
A/T

Dizel Motor
U2 1.7
M/T
M/T

Fren sistemi
olmadan

650

650

700

650

Fren sistemi ile

1300

1300

1500

1300

60

60

70

60

Motor
Madde
Azami römork
a¤›rl›¤›
kg

Ba¤lant› aparat› (kaplin) üzerindeki izin
verilen azami statik dikey yük
kg
Arka tekerlek merkezinden ba¤lant›
noktas›na önerilen mesafe

mm

1180 (46.4)

M/T : Düz ﬂanz›man
A/T : Otomatik ﬂanz›man
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King pin a¤›rl›¤›, izin verilen azami römork king pin yükü limitleri içinde, toplam
yüklü römork a¤›rl›¤›n›n en çok %10’u
kadar olmal›d›r. Römorkunuzu yükledikten sonra, a¤›l›klar›n uygun oldu¤unu
görmek için römorkunuzu ve king pini ayr› ayr› tartmal›s›n›z. E¤er uygun de¤illerse, römork içindeki baz› nesneleri hareket ettirerek bunu düzeltebilirsiniz.
King Pin Yükü

Toplam Römork
A¤›rl›¤›

Brüt Aks A¤›rl›¤›

Brüt Araç A¤›rl›¤›

C190E01JM

C190E02JM

Römork a¤›rl›¤›
Bir römorkun maximum güvenli a¤›rl›¤›
nedir? Asla frenleri ile birlikte azami römork a¤›rl›¤›ndan daha a¤›r olmamal›d›r.
Fakat bu bile çok a¤›r olabilir.
Bu, römorkunuzu nas›l kullanmay› planlad›¤›n›za ba¤l›d›r. Örne¤in, h›z, yükseklik, yol zeminleri, d›ﬂ s›cakl›k ve arac›n›z›n hangi s›kl›kta römork çekece¤i, hepsi
önemlidir. ‹deal römork a¤›rl›¤› ayn› zamanda arac›n›zda bulunan herhangi bir
özel ekipmana da ba¤l›d›r.

Römork king pin a¤›rl›¤›
Herhangi bir römorkun king pin yükü, ölçülmesi önemli bir a¤›rl›kt›r, çünkü arac›n›z›n toplam brüt araç a¤›rl›¤›n› (GVW)
etkiler. Bu a¤›rl›k, arac›n boﬂ a¤›rl›¤›,
içinde taﬂ›d›¤›n›z herhangi bir yük ve araca binen yolcular›n a¤›rl›klar›n› kapsar.
Ve e¤er bir römork çekecekseniz, king
pin a¤›rl›¤›n› da Brüt Araç A¤›rl›¤›na
(GVW) eklemeniz gerekir, çünkü arac›n›z
bu a¤›rl›¤› da taﬂ›yacakt›r.
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UYARI - Römork
• Römork arkas›na ön taraf›ndan
daha fazla a¤›rl›k yerleﬂtirmeyiniz. Ön taraf toplam römork
a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %60’› kadar;
arka taraf toplam römork a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %40’› kadar yüklenmelidir.
• Römorkun veya römork çekme
ekipman›n›n azami a¤›rl›k limitlerini asla geçmeyiniz. Yanl›ﬂ yükleme arac›n›z›n hasar görmesi
ve/veya yaralanma ile sonuçlanabilir. A¤›rl›klar› ve yükü ticari bir
kantarda veya kantar› bulunan bir
otoyol devriye karakolunda kontrol ediniz.
• Yanl›ﬂ yüklenmiﬂ bir römork araç
hakimiyetinin kayb›na neden olabilir.

] NOT
Rak›m yükseldikçe motorun performans› azal›r. Deniz seviyesinden 1.000
m yükseklikten itibaren araç/römork
a¤›rl›¤› (römork a¤›rl›¤› + brüt araç
a¤›rl›¤›) her 1.000 metrede bir mutlaka
%10 azalt›lmal›d›r.
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ARAÇ A⁄IRLI⁄I
Bu bölüm arac›n›z› ve/veya römorkunuzu
usulünce yüklemenize, yüklü arac›n›z›n
a¤›rl›¤›n›, römorklu veya römorksuz, tasar›m kapasitelerinin içinde tutman›za
rehberlik eder. Arac›n›z› düzgün ﬂekilde
yüklemek, tasar›m performans›ndan azami verim alman›z› sa¤lar. Arac›n›z› yüklemeden önce, römorklu veya römorksuz, arac›n›z›n a¤›rl›k derecelerini arac›n
tip onay belgesinden ö¤reniniz:

Baz boﬂ a¤›rl›k
Arac›n tam dolu yak›t deposu ve tüm
standart ekipman› dahil a¤›rl›¤›d›r. Yolcular, yük veya iste¤e ba¤l› ekipman buna dahil de¤ildir.

Araç boﬂ a¤›rl›¤›
Yeni arac›n›z› bayiden ald›¤›n›z zamanki
a¤›rl›¤› art› herhangi bir piyasa mal› donan›m› kapsayan a¤›rl›kt›r.

Yük a¤›rl›¤›
Bu rakam Baz Boﬂ A¤›rl›¤a ilave edilen,
yük ve iste¤e ba¤l› ekipman da dahil, tüm
a¤›rl›klar› kapsar.
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GAWR (Brüt aks a¤›rl›¤›)
Bu, araç boﬂ a¤›rl›¤› ve tüm yolcular da
dahil, her bir aksa (ön ve arka) yüklenen
toplam a¤›rl›kt›r.

GAWR (Brüt aks a¤›rl›¤› derecesi)
Bu, tek bir aks›n (ön veya arka) taﬂ›yabilece¤i azami izin verilen a¤›rl›kt›r. Bu rakamlar tip onay belgesinde gösterilmiﬂtir.
Her akstaki toplam yük asla GAWR geçmemelidir.

GVW (Brüt araç a¤›rl›¤›)
Bu, Baz Boﬂ A¤›rl›k art› fiili Yük A¤›rl›¤›
art› yolculard›r.

GVWR
(Brüt araç a¤›rl›¤› derecesi)
Bu, tam yüklü arac›n (tüm seçenekler,
ekipman yolcular ve kargo dahil) izin verilen azami a¤›rl›¤›d›r. GVWR, tip onay
belgesinde gösterilmiﬂtir.

Aﬂ›r› yükleme

UYARI - Araç A¤›rl›¤›
Arac›n›z›n brüt aks a¤›rl›¤› derecesi
(GAWR) ve brüt araç a¤›rl›¤› derecesi (GVWR) sürücü (veya ön yolcu) kap›s›ndaki sertifikasyon etiketinde gösterilir. Bu dereceleri aﬂmak kazaya veya arac›n hasar görmesine neden olabilir. Yükünüzün
a¤›rl›¤›n› her nesneyi (ve insanlar›)
araca koymadan önce tartarak hesaplayabilirsiniz. Arac›n›z› aﬂ›r›
yüklememeye dikkat ediniz.

Yol uyar›s› / 6-2
Acil durumda araç hareket halindeyken / 6-3
Motor çal›ﬂm›yorsa / 6-4
Acil çal›ﬂt›rma / 6-5
Motor aﬂ›r› ›s›n›yorsa /6-7
Lasti¤iniz patlad›ysa / 6-8
Lastik bas›nc› izleme sistemi (TPMS) / 6-16
Lasti¤iniz patlad›ysa (TireMobilityKit ile) / 6-21
Çekme / 6-26
Acil durum malzemeleri / 6-30
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
YOL UYARISI
Acil tamirler yaparken veya araç yol kenar›nda durdu¤u zaman kullan›lmal›d›r.
Kontak herhangi bir konumdayken flaﬂör
dü¤mesine bas›n›z. Flaﬂör dü¤mesi orta
konsol kumanda panelinde bulunur. Tüm
sinyal lambalar› ayn› anda yan›p söner.

OVF061001

Dörtlü flaﬂör sistemi
Dörtlü flaﬂör, di¤er sürücülere sizin arac›n›za yaklaﬂ›rken, sollarken veya geçerken aﬂ›r› dikkatli olmalar› için bir uyar›
görevi yapar.

6 2

• Dörtlü flaﬂör, arac›n›z hareket halinde
olsun veya olmas›n çal›ﬂ›r.
• Dörtlü flaﬂör aç›kken dönüﬂ sinyalleri
çal›ﬂmaz.
• Araç çekilirken, dörtlü flaﬂör daima
aç›k tutulmal›d›r.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler
AC‹L DURUMDA ARAÇ HAREKET HAL‹NDEYKEN
E¤er kavﬂaklar veya geçiﬂlerde
motor stop ederse

Arac› kullan›rken lasti¤iniz
patlad›ysa

Sürüﬂ s›ras›nda motor
stop ederse

• E¤er kavﬂaklar veya geçiﬂlerde motor
stop ederse, vites kolunu N (Boﬂ) konumuna getiriniz ve arac› emniyetli bir
alana itiniz.
• E¤er arac›n›z kontak kilit dü¤mesi ile
donat›lmam›ﬂ bir düz ﬂanz›mana sahipse, araç ﬂanz›man› 2’nci (‹kinci) veya 3’üncü (Üçüncü) vitese geçirdikten
sonra debriyaj pedal›na basmadan
konta¤› çevirerek ileriye hareket edebilir.

Araç kullan›rken lastik patlad›¤›nda:
1. Aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekiniz ve
araç düz do¤rultuda giderken kendi
kendine durmas›n› bekleyiniz. Ani fren
yapmay›n veya yolun sa¤›na çekmeye
çal›ﬂmay›n, çünkü bu araç hakimiyetini kaybetmenize yol açabilir. Araç yeterince yavaﬂlad›¤›nda, dikkatle frenlere basarak yolun sa¤›na çekiniz. En
k›sa zamanda yoldan ç›karak sa¤lam,
düz bir zemin üzerinde durunuz. Otobanda iseniz iki trafik yolu aras›ndaki
orta alana park etmeyiniz.
2. Arac›n›z durdu¤unda, dörtlü flaﬂörleri
aç›n ve el frenini çekerek vites kolunu
P (otomatik ﬂanz›man) veya geriye
(düz ﬂanz›man) al›n›z.
3. Yolcular›n tümünü araçtan indiriniz.
Yolcular›n arac›n yola bakan taraf›nda
de¤il, di¤er tarafta durmalar›n› sa¤lay›n›z.
4. Patlak bir lasti¤i de¤iﬂtirirken, bu bölümün ilerisinde yer alan talimatlara
uyunuz.

1. Arac›n›z› düz bir do¤rultuda sürerken
h›z›n›z› yavaﬂça azalt›n›z. Dikkatli bir
ﬂekilde arac›n›z› sa¤a çekerek güvenli bir yere park ediniz.
2. Dörtlü flaﬂörleri aç›n›z.
3. Yeniden motoru çal›ﬂt›rmay› deneyin.
Motorunuz çal›ﬂm›yorsa, HYUNDAI
yetkili servisine baﬂvurunuz veya baﬂka bir kalifiye yard›m hizmeti bulmaya
çal›ﬂ›n›z.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
MOTOR ÇALIﬁMIYORSA
Motor çal›ﬂmaz ya da çok yavaﬂ
çal›ﬂ›rsa

Marﬂ bast›¤› halde motor
çal›ﬂmazsa

1. Arac›n›zda otomatik ﬂanz›man varsa,
vites kolunun N (Boﬂ) veya P (Park)
konumunda ve el freninin çekilmiﬂ oldu¤undan emin olunuz.
2. Akü ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz, temiz
ve sa¤lam oldu¤undan emin olunuz.
3. Araç ›ﬂ›klar›n› aç›n›z. Marﬂa bast›¤›n›zda ›ﬂ›klar sönmeye yüz tutuyor veya sönüyorsa akü boﬂalm›ﬂ demektir.
4. Marﬂ motoru ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz ve iyice ba¤lanm›ﬂ oldu¤undan
emin olunuz.
5. Arac›n›z› iterek veya çekerek çal›ﬂt›rmaya kalk›ﬂmay›n›z. "Takviyeyle çal›ﬂt›rma" talimatlar›na bak›n›z.

1. Yak›t seviyesini kontrol ediniz.
2. Kontak anahtar› LOCK/ OFF konumunda iken, kontak, bobinler ve bujilerdeki tüm soketleri kontrol ediniz.
Ayr›lm›ﬂ veya gevﬂek ba¤lant›lar› yerine tak›n›z.
3. Motor bölmesindeki yak›t hatlar›n›
kontrol ediniz.
4. Motorunuz hâlâ çal›ﬂm›yorsa, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz veya
baﬂka bir kalifiye yard›m hizmeti bulmaya çal›ﬂ›n›z.

UYARI
Motor çal›ﬂmad›¤›nda, arac› iterek
veya çekerek çal›ﬂt›rmaya kalk›ﬂmay›n›z. Bu çarp›ﬂmaya veya bir
baﬂka hasara yol açabilir. Ayr›ca, itme veya çekme ile çal›ﬂma, katalitik
konvertörün (varsa) aﬂ›r› ›s›nmas›na ve bir yang›n tehlikesine yol açabilir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
AC‹L ÇALIﬁTIRMA
Takviyeyle çal›ﬂt›rma

n Motor bölmesi

Takviye Kablolar›

(-)
(-)

(+)

Boﬂalm›ﬂ akü
(+)
Takviye aküsü
1VQA4001

Kablolar› numara s›ras›na göre ba¤lay›n›z ve ters s›raya göre ay›r›n›z.

E¤er yanl›ﬂ yap›l›rsa, takviye ile çal›ﬂt›rmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kendinize zarar veya arac›n›za veya akünüze
hasar gelmesini önlemek için, takviye ile
çal›ﬂt›rma prosedürünü izleyiniz. E¤er
kuﬂkunuz varsa, arac›n›z› takviye ile çal›ﬂt›rma iﬂini yetkin bir teknisyene veya
araç çekme servisine b›rakman›z› kuvvetle öneririz.

D‹KKAT
Sadece 12-volt takviye sistemi kullan›n. 24-volt güç kayna¤› (ister seri
ba¤lanm›ﬂ iki adet 12-volt akü, ister
24-volt jeneratör seti) kullanmakla
12-volt ile çal›ﬂan marﬂ motoruna,
ateﬂleme sistemine ve di¤er elektrikli parçalara tamir edilemeyecek
ﬂekilde hasar verebilirsiniz.

UYARI - Akü
Asla akünün elektrolit seviyesini
kontrol etmeye kalk›ﬂmay›n›z. Çünkü bu akünün çatlamas›na veya
patlamas›na ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI - Akü
• Her türlü alev veya k›v›lc›m› aküden uzak tutunuz. Akü, alev veya
k›v›lc›ma maruz kald›¤›nda patlayabilecek olan hidrojen gaz› ç›kar›r.
• Bu patlay›c› gaz›n aktif hale gelip
size ve arac›n›za zarar vermesini
engellemek için aﬂa¤›daki prosedüre uyulmas› önemle tavsiye
edilir. Bu iﬂlemin uygulanmas›
konusunda tereddüdünüz var ise,
kalifiye yard›m al›n›z. Otomobil
akülerinde sülfirik asit bulunur.
Bu madde zehirli ve yüksek derecede oksitleyicidir. Takviyeyle çal›ﬂt›rma esnas›nda koruyucu gözlük tak›n›z ve cildinize, giysilerinize ya da arac›n›za asit s›çramamas›na dikkat ediniz.
• E¤er boﬂalm›ﬂ akü donmuﬂsa veya elektrolit seviyesi düﬂükse,
arac› takviye ile çal›ﬂt›rmaya kalk›ﬂmay›n; akü çatlayabilir veya
patlayabilir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Takviyeyle çal›ﬂt›rma prosedürü

D‹KKAT - AGM akü (varsa)
• Absorbent Glass Matt (AGM)
(emici bor silikat has›r) aküleri bak›m gerektirmez ve sadece HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilir. AGM aküsünü ﬂarj etmek için sadece özellikle AGM
aküleri için geliﬂtirilmiﬂ olan tam
otomatik ﬂarj cihaz› kullan›n›z.
• AGM aküyü de¤iﬂtirdi¤iniz zaman, ISG sistemi için sadece
HYUNDAI orijinal parçalar›n› kullan›n›z.
• Akünün üzerindeki kapa¤› açmay›n veya ç›karmay›n›z. Bu durum
ciddi yaralanma meydana getirebilen iç elektrolit kaça¤›na neden
olabilir.
• Bir AGM aküsü ayr›l›r veya de¤iﬂtirilirse, ISG fonksiyonu hemen
çal›ﬂmaz.
• ISG fonksiyonunu kullanmak isterseniz, akü sensörünün kontak
kapal› iken yaklaﬂ›k 4 saat kalibre
edilmesi gereklidir.
1. Takviye aküsünün 12-volt ve eksi kutbunun topraklanm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
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2. Takviye aküsü bir baﬂka araç üzerinde
bulunuyorsa, iki arac›n birbiri ile temas
etmedi¤inden emin olunuz.
3. Gereksiz tüm elektrikli aksesuarlar› kapat›n›z.
4. Takviye kablolar›n› tam olarak ﬂekildeki
s›rayla ba¤lay›n›z. ‹lk önce takviye kablolar›n›n birinin ucunu boﬂalm›ﬂ akünün (1)
pozitif terminaline, di¤er ucunu ise takviye aküsünün pozitif terminaline (2) ba¤lay›n›z. Di¤er takviye kablosunun bir
ucunu takviye aküsünün (3) eksi kutbuna
ba¤lay›n, sonra di¤er ucu aküden (4)
uzak, sa¤lam, duran, metal bir noktaya
(örne¤in motor kald›rma dirse¤i) ba¤lay›n›z. Motor çal›ﬂt›r›ld›¤› zaman hareket
eden bir bölüme veya yak›n›na ba¤lamay›n›z.
Takviye kablolar›n›n do¤ru akü kutuplar›
veya do¤ru toprak d›ﬂ›nda herhangi bir
ﬂeye temas etmesine izin vermeyiniz.
Ba¤lant›lar› yaparken akünün üzerine
e¤ilmeyiniz.

D‹KKAT - Akü kablolar›
Takviye aküsünün eksi kutbundan
gelen takviye kablosunu boﬂ akünün
eksi kutbuna ba¤lamay›n›z. Bu, boﬂ
akünün aﬂ›r› ›ﬂ›nmas›na ve çatlayarak
akü asidi salg›lamas›na neden olabilir.

5. Takviye aküsü olan arac› çal›ﬂt›r›n›z
ve 2.000 dev/dk’da çal›ﬂmaya b›rak›n›z, sonra aküsü boﬂ olan arac› çal›ﬂt›r›n›z.
Akünüzün boﬂalma nedeni belli de¤ilse,
arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

‹terek çal›ﬂt›rma
Düz ﬂanz›manl› arac›n›z iterek çal›ﬂt›r›lmamal›d›r, çünkü emisyon kontrol sistemine hasar verebilir. Otomatik ﬂanz›manl› araçlar iterek çal›ﬂt›r›lamaz. Takviye ile
çal›ﬂt›rmak için bu bölümdeki talimat› uygulay›n›z.

UYARI
Bir arac› çal›ﬂt›rmak için asla çekmeyiniz. Çünkü motor çal›ﬂ›nca
arac›n aniden ileriye f›rlamas› çeken araçla çarp›ﬂmaya neden olabilir.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler
MOTOR AﬁIRI ISINIYORSA (HARARET)
Araç hararet göstergesi motorun aﬂ›r›
›s›nd›¤›n› gösteriyorsa, güç kayb›, araç
teklemesi veya motor vuruntusu ile karﬂ›laﬂ›rs›n›z, muhtemelen motor aﬂ›r› ›s›nm›ﬂt›r. Böyle oldu¤unda, ﬂunlar› yapmal›s›n›z:
1. Sa¤a yanaﬂ›n ve en k›sa zamanda
emniyetli bir ﬂekilde arac›n›z› durdurunuz.
2. Vites kolunu P (otomatik ﬂanz›man)
konumuna veya Boﬂa (düz ﬂanz›man)
al›n›z ve el frenini çekiniz. Klima aç›k
ise, kapat›n›z.
3. Motor so¤utma suyu araç alt›ndan
ak›yor veya kaputtan buhar ç›k›yorsa,
motoru durdurunuz. So¤utma suyu
veya buhar kesilinceye kadar kaputu
açmay›n›z. Belirgin bir motor so¤utma
suyu veya buhar kayb› yoksa, motor
so¤utma fan›n›n çal›ﬂmakta oldu¤undan emin olunuz. Fan çal›ﬂm›yorsa,
motoru durdurunuz.
4. Devridaim pompas› tahrik kay›ﬂ›n›n
yerinde olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Yerindeyse, kay›ﬂ gerginli¤ini kontrol
ediniz. Tahrik kay›ﬂ› normal ise, radyatör, hortum veya arac›n alt›ndan
motor so¤utma suyu kaça¤›n› kontrol
ediniz (Klima kullan›l›yorsa, arac› durdurdu¤unuzda, araçtan bir miktar so¤uk suyun geliyor olmas› normaldir.).

UYARI
Herhangi bir yaralanmaya yol aç›lmamas› için, motor çal›ﬂ›r durumdayken, saç, el veya elbiselerinizi
fan ve tahrik kay›ﬂlar› gibi hareketli
parçalardan uzak tutunuz.
5. Devridaim pompas› tahrik kay›ﬂ› kopmuﬂ veya motor so¤utma suyu ak›yorsa, derhal motoru durdurun ve yard›m
için en yak›n HYUNDAI servisine baﬂvurunuz.

UYARI
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n›
ç›kartmay›n›z. Bu, motor so¤utma
suyunun d›ﬂar› f›ﬂk›rmas›na ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

6. Aﬂ›r› ›s›nman›n nedenini bulam›yorsan›z, motorun normal s›cakl›¤a gelmesini bekleyiniz. Daha sonra, e¤er motor so¤utma suyu kayb› varsa, s›v› seviyesini yar›m iﬂaretine kadar getirmek için hazneye dikkatlice so¤utma
suyu ilave ediniz.
7. Motor hararet belirtilerini dikkatle izleyerek dikkatle yola devam ediniz. Yeniden hararet olursa, yard›m için
HYUNDAI yetkili servisini ça¤›r›n›z.

D‹KKAT
Çok fazla so¤utma suyu kayb›, sistem içinde bir kaçak oldu¤unu gösterir ve bu nedenle en k›sa zamanda
HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmelidir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
LAST‹⁄‹N‹Z PATLARSA
Kriko kullanma talimat›
Kriko sadece acil durumlarda lastik de¤iﬂimi için verilmiﬂtir.
Araç hareket halindeyken krikonun ‘sallanarak’ ses ç›karmas›n› önlemek için
yerine düzgün ﬂekilde yerleﬂtiriniz.
Yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak için, kriko
kullanma talimat›na uyunuz.

OVF061002

Kriko ve tak›mlar
Kriko, kriko kolu, bijon anahtar› bagajda
bulunur.
Bu donan›ma eriﬂmek için, bagaj kutusu
kapa¤›n› yukar› çekiniz.
(1) Kriko kolu
(2) Kriko
(3) Bijon anahtar›
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UYARI - Lastik de¤iﬂtirme
• Genel bir yolun veya otoban›n
trafik olan ﬂeridinde asla araç tamirine kalk›ﬂmay›n›z.
• Bir lastik de¤iﬂtirmeden önce daima arac› yolun tamamen d›ﬂ›na,
bankete çekiniz. Kriko, düz ve
sert bir zeminde kullan›lmal›d›r.
Yolun d›ﬂ›nda düz ve sert bir zemin bulam›yorsan›z, yard›m için
çekici servisini ça¤›r›n›z.
• Arac›n ön ve arkas›nda do¤ru kriko yerlerini kulland›¤›n›zdan
emin olunuz; kriko deste¤i olarak
asla tamponlar› veya arac›n herhangi baﬂka bir bölümünü kullanmay›n›z.
(Devam ediyor)

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

(Devam ediyor)
• Araç aniden krikodan düﬂebilir ve
ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. Sadece bir kriko ile
kald›r›lm›ﬂ bir arac›n alt›na hiç
kimse vücudunun herhangi bir
bölümünü sokmamal›d›r; araç
destek takozlar› kullan›lmal›d›r.
• Araç krikodayken motoru çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Araç krikodayken içinde hiç kimsenin kalmas›na izin vermeyiniz.
• Çocuklar›n yoldan ve kriko ile
kald›r›lacak araçtan emniyetli ﬂekilde uzakta bulunduklar›ndan
emin olunuz.

OVF061003

Stepneyi ç›karma ve yerine
koyma
Stepne tutucu kelebek somunu (1) saat
yönünün aksine çeviriniz.
Sökmenin tersi s›rada stepneyi araca tak›n›z.
Araç hareket halindeyken yedek lastik ve
aletlerin sallanarak ses ç›karmas›n› önlemek için yerine düzgün ﬂekilde yerleﬂtiriniz.

OED066033

Lastik de¤iﬂtirme
1. Düz bir yerde park ediniz ve el frenini
s›k›ca çekiniz.
2. Vitesi düz ﬂanz›manl› araçta R (Geriye), otomatik ﬂanz›manl› araçta P
(Park) konumuna getiriniz.
3. Dörtlü flaﬂörü yak›n›z.
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UYARI - Lastik de¤iﬂtirme

OVF061004

4. Bijon anahtar›n›, krikoyu, kriko kolunu
ve stepneyi araçtan ç›kart›n›z.
5. Kriko pozisyonunun çapraz›ndaki tekerle¤in hem önüne, hem de arkas›na
takoz koyunuz.
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• Lastik de¤iﬂtirirken arac›n hareket etmesine engel olmak için,
daima el frenini tam olarak çekiniz ve de¤iﬂtirilecek lasti¤in çapraz›ndaki tekerle¤e takoz koyunuz.
• Arac›n tekerleklerine takoz konulmas›n› ve krikoyla kald›r›lan arac›n içinde kimsenin kalmamas›n›
öneririz.

OVF061005

6. Bijonlar›, her seferinde bir tur olmak
üzere saat yönünün aksine döndürerek gevﬂetin, fakat lastik yerden kald›r›lmadan hiçbir bijonu ç›kartmay›n›z.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

OVF061007

OVF061008

7. Krikoyu, de¤iﬂtirmekte oldu¤unuz lasti¤e en yak›n ön veya arka kriko pozisyonuna yerleﬂtiriniz. Krikoyu ﬂasinin
alt›ndaki belirlenmiﬂ yerlere yerleﬂtiriniz. Kriko pozisyonlar›, ﬂasiye iki dikme ve krikoya iﬂaret olacak kabartma
bir nokta ile kaynak yap›lm›ﬂ plakalard›r.

8. Kriko kolunu krikoya tak›n ve saat yönünde döndürerek, lastik yerden kalkacak kadar arac› kald›r›n›z. Bu ölçü
yaklaﬂ›k 30 mm’dir. Bijonlar› ç›kartmadan önce, arac›n dengede oldu¤undan ve hareket etme veya kayma olas›l›¤› bulunmad›¤›ndan emin olunuz.

9. Bijonlar› iyice gevﬂetiniz ve elle sökünüz. Tekerle¤i ç›kart›n›z ve yuvarlanmamas› için yere yat›r›n›z. Yedek
lasti¤i poyraya takmak için al›n›z ve
üzerindeki delikleri poyra saplamalar›
ile hizalay›n›z ve yedek lasti¤i saplamalar›n üzerine oturtunuz. Bunu yapmak zorsa, tekerle¤in en üst deli¤ini
üst saplama ile hizalamak için lasti¤i
e¤iniz. Daha sonra, tekerle¤i ileri geri
oynatarak di¤er deliklerin de saplamalarla hizalanmas›n› sa¤lay›n›z ve sonra da saplamalar›n üzerine kayd›r›n›z.

UYARI - Krikoyu yerleﬂtirme
Yaralanma olas›l›¤›n› azaltmak için,
sadece araçla birlikte verilen krikoyu do¤ru kriko pozisyonunda
kullan›n›z; kriko deste¤i için asla
arac›n baﬂka bir bölümünü kullanmay›n›z.
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UYARI
• Jantlar›n ve jant kapaklar›n›n kenarlar› keskin olabilir. Yaralanmamak için dikkatli olunuz.
• Yedek lasti¤i takmadan önce,
poyra veya tekerlek üzerinde tekerle¤in poyra üzerine tam olarak
oturmas›n› engelleyecek herhangi bir yabanc› madde (örne¤in,
çamur, katran, çak›l, vs.) olmad›¤›ndan emin olun. Varsa, temizleyiniz. Tekerlek ve poyra ba¤lant›
yüzeyleri tam olarak birbirine
oturmazsa, bijonlar gevﬂer ve tekerle¤in yerinden ç›kmas›na yol
açar. Tekerle¤in yerinden ç›kmas›, araç hakimiyetini kaybetmenize neden olur. Bu ise ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
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10. Tekerle¤i yerine takmak için, saplamalar›n üzerine tutunuz ve bijonlar›
saplamalara elle tak›n›z. Bijonlar küçük çapl› konik uçlar› içe bakacak ﬂekilde tak›lmal›d›r. Tekerle¤i oynatarak yerine tam oturmuﬂ oldu¤undan
emin olun ve bijonlar› tekrar mümkün
oldu¤u kadar elle s›k›n›z.
11. Bijon anahtar›n› saatin ters yönüne
çevirerek arac› yere indiriniz.
OVF061009

Sonra bijon anahtar›n› ﬂekilde gösterildi¤i gibi tak›n ve bijonlar› s›k›n›z. Anahtar›n
bijonlara iyice yerleﬂmiﬂ oldu¤undan
emin olunuz. Bijon anahtar›n›n üzerine
ç›kmaya veya uzatma borusu kullanmaya kalk›ﬂmay›n›z.
Bütün bijonlar› resimde gösterilen s›ray›
takip ederek, lastik çevresindeki her bijonu iyice s›k›n›z. Daha sonra, her bir somunu bir kere daha kontrol ederek s›k›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz. Lastik de¤iﬂtirme iﬂlemini tamamlad›ktan sonra,
en k›sa zamanda HYUNDAI yetkili servisinde bijonlar›n do¤ru torkta s›k›lmas›n›
sa¤lay›n›z.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Bijon s›kma torku:
Çelik jant ve alüminyum alaﬂ›ml› jant:
9~11 kg·m
Bir lastik bas›nç ölçme aletiniz varsa, supap kapa¤›n› sökünüz ve lastik hava bas›nc›n› ölçünüz. Bas›nç önerilen seviyeden düﬂük oldu¤unda, arac›n›z› düﬂük
h›zla en yak›n benzin istasyonuna sürün
ve yeterli bas›nca ﬂiﬂiriniz. Bas›nç çok
yüksek oldu¤unda, normal seviyeye getiriniz. Supap kapa¤›n› lastik hava bas›nc›
ayar sonras› mutlaka yerine tak›n›z. Kapak yerine tak›lmazsa, lastik hava kaç›rabilir. Supap kapa¤› gevﬂemiﬂse, bir yenisini temin ederek en k›sa zamanda lasti¤e tak›n›z.
Lasti¤i de¤iﬂtirdikten sonra, patlak lasti¤i
daima sabitleﬂtiriniz ve kriko ile di¤er
aletleri bagajda ait olduklar› yerlere yerleﬂtiriniz.

D‹KKAT
Arac›n›z›n tekerlek saplamalar›nda
ve bijonlar›nda metrik diﬂler vard›r.
Tekerle¤i ç›kart›rken sökülen bijonlar›n, tekerlek tak›l›rken ayn› yerlere
tak›ld›¤›ndan, veya yenileri tak›l›yorsa, ayn› metrik diﬂ ve yiv konfigürasyonundaki bijonlar›n kullan›ld›¤›ndan emin olunuz. Metrik bir
saplamada diﬂleri metrik olmayan
bijon kullan›m› veya bunun tersi, tekerle¤i tekerlek göbe¤ine düzgün
biçimde sabitlemez ve saplamaya
zarar vererek de¤iﬂtirilmesini gerektirir.
Ço¤u bijonun metrik diﬂleri olmad›¤›n› unutmay›n›z. Piyasa mal› bijon
veya jant takarken diﬂ tipini incelemek için çok dikkat gösteriniz. Bir
kuﬂku duyuyorsan›z, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

UYARI - Porya saplamalar›
Saplamalar hasar görmüﬂse, tekerle¤i tutma kabiliyetlerini kaybedebilirler. Bu, tekerle¤in kayb›na ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek
bir çarp›ﬂmaya neden olabilir.

Araç hareket halindeyken kriko, kriko kolu, bijon anahtar› ve stepnenin sallanarak
ses ç›karmas›n› önlemek için yerlerine
düzgün ﬂekilde yerleﬂtiriniz.

UYARI - Yetersiz stepne
havas›
Stepneyi takar takmaz hava bas›nc›n› kontrol ediniz. Gerekiyorsa, belirtilen hava bas›nc›na ayarlay›n›z. Bölüm 8’deki “Lastikler ve Jantlar”
konusuna bak›n›z.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

ÖNEML‹ – Küçük stepnenin kullan›m›
(varsa)
Arac›n›zda bir küçük stepne bulunmaktad›r. Bu küçük stepne, normal ebattaki
lasti¤e göre daha az yer kaplar. Bu lastik,
normal lastikten daha küçüktür ve sadece geçici kullan›m için tasarlanm›ﬂt›r.

D‹KKAT
• Küçük stepneyi kullan›rken dikkatli sürmelisiniz. Küçük stepne,
ilk f›rsatta do¤ru ebat ve özelliklerdeki normal lastik ve jantla de¤iﬂtirilmelidir.
• Bu arac›n ayn› anda birden fazla
küçük stepne ile kullan›lmas›
önerilmez.
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UYARI
Küçük stepne sadece acil durumlarda kullan›m içindir. Bu küçük
stepne ile arac›n›z› 80 km/sa. üzerinde kullanmay›n›z. Stepnede yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek hasarlar› önlemek için mümkün olan en k›sa sürede orijinal lastik onar›lmal› veya de¤iﬂtirilmelidir.

Küçük stepnenin hava bas›nc› 420 kPa
(60 psi) olmal›d›r.

] NOT
Stepneyi takt›ktan sonra hava bas›nc›n›
kontrol ediniz. Gerekiyorsa, belirtilen
hava bas›nc›na ayarlay›n›z.

Küçük stepneyi kullan›rken, aﬂa¤›daki
önlemleri al›n›z:
• Hiçbir ﬂart alt›nda 80 km/sa. de¤erinin
üzerine ç›kmay›n›z; daha yüksek h›z
lasti¤e hasar verir.
• Tüm tehlikeleri önlemek için yeteri kadar yavaﬂ sürünüz. Derin çukur veya
m›c›r gibi yol tehlikeleri küçük stepneye ciddi hasar verebilir.
• Bu lasti¤in sürekli kullan›m› patlamas›na, araç hakimiyetinin kayb›na ve yaralanmaya neden olabilir.
• Küçük stepnenin yan yüzünde gösterilen yük taﬂ›ma kapasitesini veya arac›n azami yük derecesini aﬂmay›n›z.
• Nesnelerin üzerinden geçmekten kaç›n›n›z. Küçük stepnenin lastik çap› normal lastik çap›ndan daha küçüktür ve
arac›n yerden yüksekli¤ini yaklaﬂ›k 25
mm azalt›r, bu da araca hasar verebilir.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

• Küçük stepne tak›l›yken bu arac› otomatik y›kamaya sokmay›n›z.
• Küçük stepne ile lastik zinciri kullanmay›n›z. Daha küçük olmas› nedeniyle, lastik zinciri bu lasti¤e uymaz. Bu,
araca hasar verebilir ve zincirin kullan›lmaz hale gelmesine neden olabilir.
• E¤er araç kar veya buzda kullan›lacaksa, küçük stepne ön aksa tak›lmamal›d›r.
• Küçük stepneyi baﬂka herhangi bir
araçta kullanmay›n›z. Çünkü bu lastik
sizin arac›n›z için özel olarak tasarlanm›ﬂt›r.
• Küçük stepnenin diﬂ ömrü normal lastikten daha k›sad›r. Küçük stepnenizi
düzenli olarak kontrol ediniz ve aﬂ›nm›ﬂ ise ayn› ebat ve tasar›mdaki, ayn›
janta tak›lm›ﬂ lastik ile de¤iﬂtiriniz.

• Küçük yedek lastik bir baﬂka jantla kullan›lmayaca¤› gibi, küçük lastik üzerine standart jantlar, kar lastikleri, jant
kapaklar› tak›lmamal›d›r. Aksi taktirde
bu parçalar veya arac›n bir baﬂka parças› hasar görebilir.
• Ayn› anda birden fazla küçük yedek
lastik kullanmay›n›z.
• Küçük stepne tak›lm›ﬂken römork çekmeyiniz.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
LAST‹K BASINCI ‹ZLEME S‹STEM‹ (TPMS) (VARSA)

OVF061011
n A Tipi

n B Tipi

OVF061012

(1) Düﬂük lastik bas›nc› göstergesi /
TPMS ar›za göstergesi
(2) Düﬂük lastik bas›nc› konum göstergesi (LCD ekranda görünür)
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Stepne de (verilmiﬂse) dahil tüm lastikler
ayda bir so¤ukken kontrol edilmeli ve
araç üreticisinin araç etiketinde veya lastik bas›nç etiketinde önerdi¤i bas›nçla ﬂiﬂirilmelidir (E¤er arac›n›zda araç etiketinde veya lastik bas›nç etiketinde belirtilenden farkl› ebatta lastikler varsa, o lastiklere uygun hava bas›nc›n› belirlemelisiniz.).
Arac›n›z, ilave bir emniyet önlemi olarak,
lastiklerinizden birisinde veya daha ço¤unda bariz bir inme oldu¤unda düﬂük
lastik bas›nc› göstergesinin yanmas›n›
sa¤layan lastik bas›nc› izleme sistemi
(TPMS) ile donat›lm›ﬂt›r. Buna göre, düﬂük lastik bas›nc› göstergesi yand›¤› zaman, mümkün olan en k›sa sürede durmal› ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uygun
bas›nçla ﬂiﬂirmelisiniz. Önemli derecede
inmiﬂ lastiklerle araç sürmek lastiklerin
aﬂ›r› ›s›nmas›na ve patlamas›na neden
olur. ‹nik lastikler ayn› zamanda yak›t verimlili¤ini ve lastik ömrünü de azalt›r ve
arac›n yol tutuﬂunu ve durma kabiliyetini
etkileyebilir.

Lütfen TPMS ’nin uygun lastik bak›m› yerine geçmedi¤ini unutmay›n; lastikteki inme TPMS düﬂük lastik bas›nc› göstergesinin yanmas›n› tetikleyecek seviyeye
düﬂmese bile, do¤ru lastik bas›nc›n› muhafaza etmek sürücünün sorumlulu¤undad›r.
Arac›n›zda ayr›ca TPMS’nin düzgün çal›ﬂmad›¤›n› gösteren bir TPMS ar›za göstergesi de bulunur. TPMS ar›za göstergesi düﬂük lastik bas›nc› sinyal lambas›na ba¤l›d›r. Sistem bir ar›za alg›lad›¤›nda, sinyal lambas› yaklaﬂ›k bir dakika kadar yan›p söner, sonra devaml› yan›k kal›r. Ar›za devam ettikçe, bu s›ralama araç
her çal›ﬂt›¤›nda devam eder. TPMS ar›za
göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika yan›p söndükten sonra yanmaya devam ederse,
sistem düﬂük lastik bas›nc›n› tespit edemeyebilir veya düﬂük lastik bas›nc› sinyalini düﬂünüldü¤ü ﬂekilde veremeyebilir.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

TPMS ar›zalar› de¤iﬂik nedenlerle oluﬂabilir, örne¤in araca de¤iﬂik lastikler veya
jantlar tak›lmas› TPMS ’nin düzgün çal›ﬂmas›n› engelleyebilir. Bir veya daha fazla lasti¤i veya jant› de¤iﬂtirdi¤inizde, de¤iﬂtirilen lastik veya jantlar›n TPMS ’nin
düzgün çal›ﬂmas›na olanak verdi¤inden
emin olmak için, daima TPMS ar›za göstergesini kontrol ediniz.

] NOT
Aﬂa¤›dakilerin herhangi birisi meydana
gelirse, arac›n›z› en yak›n HYUNDAI
yetkili servisine götürüp sistemi kontrol
ettiriniz:
1. Düﬂük lastik bas›nc› uyar› lambas›
/TPMS ar›za göstergesi ve düﬂük lastik bas›nc› uyar› lambas› yanmaz.
2. TPMS ar›za göstergesi yaklaﬂ›k1 dakika yan›p söndükten sonra, yanar
durumda kal›r.
3. Düﬂük lastik bas›nc› konum göstergesi yan›k kal›r.

Düﬂük lastik bas›nc›
göstergesi
Düﬂük lastik bas›nc›
konum göstergesi
Lastik bas›nc› izleme sistemi uyar› göstergeleri yand›¤› zaman, lastiklerinizden
birisinde veya daha ço¤unda bariz bir bas›nç düﬂüﬂü vard›r. Düﬂük lastik bas›nc›
konum göstergesi ›ﬂ›¤›, ilgili konum ›ﬂ›¤›n›n yanmas›yla hangi lasti¤in bas›nc›nda
önemli düﬂme oldu¤unu gösterir.
E¤er her iki gösterge de yan›yorsa, derhal h›z›n›z› azalt›n, sert dönüﬂlerden kaç›n›n ve artan durma mesafelerini göz
önüne al›n›z. Mümkün olan en k›sa sürede durmal› ve lastiklerinizi kontrol etmelisiniz. Sürücü taraf›ndaki orta dikmenin
d›ﬂ paneli üzerinde bulunan araç etiketi
veya lastik bas›nç etiketinde belirtilen bas›nçlara göre lastikleri ﬂiﬂiriniz. E¤er bir
benzin istasyonuna ulaﬂam›yorsan›z veya lastik bas›lan havay› tutmuyorsa, lasti¤i stepne ile de¤iﬂtiriniz.

Düﬂük bas›nçl› lasti¤i stepne ile de¤iﬂtirdikten sonra, aﬂa¤›dakilerden birisi meydana gelir:
• TPMS ar›za göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika için yan›p sönebilir ve sonra stepneye TPMS sensörü tak›lm›ﬂ olmad›¤› için
sürekli yanmaya devam eder (sensörlü
stepne araçta yoktur).
• Stepneye TPMS sensörü tak›lm›ﬂ olmad›¤› için, sürüﬂ s›ras›nda TPMS ar›za
göstergesi sürekli yanmaya devam eder
(sensörlü stepne araçta yoktur).
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D‹KKAT
E¤er lastik bas›nc› s›cak hava için
önerilen lastik bas›nc›na göre ayarlanm›ﬂsa, k›ﬂ›n veya so¤uk havada
düﬂük lastik bas›nc› göstergesi yanabilir. Bu, TPMS’nizin ar›zal› oldu¤unu göstermez, çünkü ›s›daki düﬂme lastik bas›nc›n›n da orant›l› ﬂekilde düﬂmesine neden olur.
Arac›n›zla s›cak bir bölgeden so¤uk
bir bölgeye veya so¤uk bir bölgeden s›cak bir bölgeye gitti¤inizde,
veya d›ﬂ hava s›cakl›¤› önemli ölçüde artt›¤›nda veya düﬂtü¤ünde, lastik bas›nc›n› kontrol etmeli ve önerilen bas›nca ayarlamal›s›n›z.
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UYARI - Düﬂük bas›nç
hasar›
Önemli derecede düﬂük lastik bas›nc› arac› dengesiz yapar ve araç
kontrolünün kayb›na ve daha uzun
frenleme mesafelerine neden olur.
Düﬂük bas›nçl› lastiklerle sürmeye
devam etmek, lastiklerin aﬂ›r› ›s›nmas›na ve patlamas›na neden olabilir.

TPMS (Lastik Bas›nc›
‹zleme Sistemi) ar›za
göstergesi
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi'nde bir sorun oldu¤unda, TPMS ar›za göstergesi
bir dakika kadar yan›p söndükten sonra
sürekli yanar. E¤er sistem, sistemdeki bir
ar›za ile birlikte az ﬂiﬂirilmiﬂ bir lastik uyar›s›n› do¤ru olarak alabiliyorsa, TPMS ar›za göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika yan›p
söndükten sonra yan›k kal›r ve düﬂük lastik bas›nc› konum uyar› lambas› yanar,
örn. e¤er Ön Sol sensör çal›ﬂmazsa,
TPMS ar›za göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika
yan›p söndükten sonra yan›k kal›r, fakat
e¤er Ön Sa¤, Arka Sol veya Arka Sa¤
lastik inerse, düﬂük lastik bas›nc› konum
uyar› lambas› TPMS ar›za göstergesi ile
ayn› anda yanabilir.
Problemin nedenini anlamak için mümkün olan en k›sa sürede sistemi HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

D‹KKAT
• E¤er araç güç tedarik kablolar›n›n
veya polis merkezlerindeki, resmi
dairelerdeki, yay›n istasyonlar›ndaki, askeri üslerdeki, havaalanlar›ndaki veya verici kulelerdeki gibi telsiz vericilerin yak›n›nda bulunuyorsa, TPMS ar›za göstergesi
yaklaﬂ›k 1 dakika yan›p söner ve
sonra sürekli yan›k kalabilir. Bu,
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sisteminin
(TPMS) normal çal›ﬂmas›na müdahale edebilir.
• Kar lastikleri veya araç içinde notebook bilgisayar, ﬂarj cihaz›,
uzaktan kumanda veya navigasyon cihaz› gibi ayr› elektronik ayg›tlar kullan›l›yorsa, TPMS ar›za
göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika yan›p söner ve sonra sürekli yan›k
kalabilir. Bu, Lastik Bas›nc› ‹zleme Sisteminin (TPMS) normal çal›ﬂmas›na müdahale edebilir.

TPMS’li bir lasti¤i de¤iﬂtirme
E¤er bir lasti¤iniz patlam›ﬂsa, Düﬂük
Lastik Bas›nc› ve Konum göstergeleri yanar. Patlak lasti¤i en k›sa sürede HYUNDAI yetkili servisinde tamir ettiriniz veya
stepne ile de¤iﬂtiriniz.

D‹KKAT
Lasti¤i tamir etmek ve/veya ﬂiﬂirmek
için asla HYUNDAI taraf›ndan onaylanmam›ﬂ lastik tamir malzemesi
kullanmay›n›z. HYUNDAI taraf›ndan
onaylanmam›ﬂ lastik dolgu malzemesi, lastik bas›nç sensörüne hasar
verebilir.
Lasti¤i yeni bir lastik ile de¤iﬂtirdi¤inizde, lastik bas›nç sensöründeki ve
tekerlekteki s›v› conta elemine
edilebilir.

Düﬂük bas›nçl› lasti¤i stepne ile de¤iﬂtirdikten sonra, aﬂa¤›dakilerden birisi meydana gelir:
• TPMS ar›za göstergesi yaklaﬂ›k 1 dakika için yan›p sönebilir ve sonra stepneye TPMS sensörü tak›lm›ﬂ olmad›¤› için
sürekli yanmaya devam eder (sensörlü
stepne araçta yoktur).
• Stepneye TPMS sensörü tak›lm›ﬂ olmad›¤› için, sürüﬂ s›ras›nda TPMS ar›za
göstergesi sürekli yanmaya devam eder
(sensörlü stepne araçta yoktur).

Her tekerlek, supab›n arkas›nda lasti¤e
monte edilmiﬂ bir lastik bas›nc› sensörü
ile donat›lm›ﬂt›r. TPMS’ye özel jantlar
kullanmal›s›n›z. Lastiklerinize daima yetkili bir HYUNDAI servis taraf›ndan bak›m
yap›lmas› önerilir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Bir lasti¤in inik oldu¤unu sadece bakarak
tespit edemeyebilirsiniz. Lastik bas›nc›n›
ölçmek için daima iyi kalite bir lastik bas›nç sayac› kullan›n. S›cak (sürüﬂten dolay›) bir lasti¤in so¤uk (en az 3 saat yerinde duran ve bu 3 saat içinde 1,6
km.den az yol kat etmiﬂ olan) bir lasti¤e
göre daha yüksek bas›nca sahip olaca¤›n› lütfen unutmay›n›z.
Lastik bas›nc›n› ölçmeden önce lastiklerin so¤umas›n› bekleyiniz. Önerilen bas›nçta hava basmadan önce lasti¤in so¤uk oldu¤undan daima emin olunuz.
So¤uk lastik demek, arac›n 3 saat yeride
durmas› ve bu 3 saatlik süre içinde 1,6
km’den az yol kat etmiﬂ olmas› demektir.

D‹KKAT
E¤er arac›n›zda Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi varsa, HYUNDAI taraf›ndan onaylanm›ﬂ Tire Mobility
Kit(Lastik de¤iﬂtirme tak›m›) haricinde herhangi bir lastik dolgu malzemesi kullanmay›n›z. S›v› conta
malzemesi, lastik bas›nç sensörlerine hasar verebilir.

6 20

UYARI - TPMS
• TPMS, yoldaki engeller ve çukurlar gibi d›ﬂ etkenler nedeniyle
oluﬂan ﬂiddetli ve ani bir lastik
hasar› için sizi uyaramaz.
• Araçta herhangi bir dengesizlik
hissederseniz, derhal aya¤›n›z›
gazdan çekiniz, kademeli olarak
hafif kuvvetle frene bas›n›z ve yolun emniyetli bir bölümüne yanaﬂ›n›z.

UYARI - TPMS’nin
korunmas›
Lastik Bas›nç ‹zleme Sistemi
(TPMS) parçalar›n› kurcalamak, modifiye etmek veya iptal etmek, sistemin sürücüyü düﬂük lastik bas›nc›
durumlar› ve/veya TPMS ar›zalar›
hakk›nda uyarma kabiliyetini engelleyebilir. Lastik Bas›nç ‹zleme Sistemi (TPMS) parçalar›n› kurcalamak, modifiye etmek veya iptal etmek, arac›n o bölümüyle ilgili garantiyi geçersiz k›labilir.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler
LAST‹⁄‹N‹Z PATLADIYSA (TIREMOBILITYKIT ‹LE, VARSA)

OVF061010

TireMobilityKit (lastik tamir tak›m›) kullan›m›ndan önce lütfen talimatlar› okuyunuz.
(1) Kompresör
(2) S›v› conta ﬂiﬂesi

OEL069019

Giriﬂ
TireMobilityKit ile bir lasti¤iniz patlasa bile
hareketli kal›rs›n›z.
Kompresör ve s›v› conta maddesi sistemi,
bir binek otosunda çivi veya benzeri nesnelerle lasti¤in havas›n› indiren ço¤u lastik
patlamalar›nda delikleri etkili ve rahat bir ﬂekilde kapat›r.
Lasti¤in tam olarak tamir edildi¤inden emin
olduktan sonra, lasti¤i de¤iﬂtirmek için bir
servise veya lastik tamircisine ulaﬂ›ncaya
kadar, 80 km/sa. azami h›zla dikkatli bir ﬂekilde (200 km kadar) gidebilirsiniz.
Özellikle büyük patlaklar› olan veya yan taraf› hasar görmüﬂ olan baz› lastikler tam
olarak tamir edilemeyebilir.

Lastikteki hava bas›nç kayb› lasti¤in performans›n› ciddi biçimde etkileyebilir.
Bu nedenle, özellikle araç çok yüklü veya
bir römork kullan›l›yorsa, ani direksiyon
hareketlerinden veya di¤er sürüﬂ manevralar›ndan kaç›nmal›s›n›z.
TireMobilityKit, sürekli bir lastik tamir metodu olarak tasarlanmam›ﬂt›r ve sadece
bir lastik için kullan›l›r.
Bu talimatta, patlak lasti¤i geçici bir ﬂekilde basit ve güvenilir olarak nas›l tamir
edece¤iniz ad›m ad›m gösterilmektedir.
"TireMobilityKit sisteminin güvenli kullan›lmas› hakk›nda notlar" bölümünü okuyunuz.

UYARI
Patlak veya hava bas›nc› yetersiz
bir lastik ile yol alma nedeniyle bir
lastik ciddi olarak hasar gördüyse,
TireMobilityKit sistemini kullanmay›n›z.
Sadece lasti¤in diﬂ bölgelerinde
bulunan patlak yerler TireMobilityKit kullan›larak tamir edilebilir.
Yanaklardaki hasar güvenlik nedenlerinden dolay› kesinlikle tamir
edilmemelidir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

8. Lastik ﬂiﬂirme bas›nc›n› azaltma dü¤mesi
9. Kompresör ile s›v› conta ﬂiﬂesini ya da
kompresör ile tekerle¤i ba¤lamak için
hortum
Konektörler, kablo ve ba¤lant› hortumu
kompresör muhafazas›nda bulunur.

UYARI
• TireMobilityKit’i kullanmadan önce, s›v› conta ﬂiﬂesinin üzerindeki talimatlar› izleyiniz.
• H›z s›n›rlamalar›n› içeren etiketi
ﬂiﬂeden ç›kart›n›z ve direksiyona
yap›ﬂt›r›n›z.
• S›v› conta malzemesi ﬂiﬂesinin
üzerindeki son kullanma tarihine
lütfen dikkat ediniz.
OEL069020

TireMobilityKit bileﬂenleri
0. H›z s›n›rlar› etiketi
1. S›v› conta ﬂiﬂesi ve h›z s›n›rlar›n› içeren etiket
2. ﬁiﬂeden lasti¤e doldurmak için hortum
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3. Priz do¤rudan ba¤lant›s› için konektörler ve kablo
4. S›v› conta ﬂiﬂe tutucusu
5. Kompresör
6. Açma/Kapama dü¤mesi
7. Lastik ﬂiﬂirme bas›nc›n› göstermek
için bas›nç sayac›

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

9) Kompresörü kapat›n›z.
10) S›v› conta ﬂiﬂesinden ve lastik supab›ndan hortumlar› sökünüz.
TireMobilityKit’i araçtaki yerine yerleﬂtiriniz.

TireMobilityKit’in kullan›lmas›
1. S›v› contan›n doldurulmas›
Belirtilen s›raya kesinlikle sad›k kal›n›z.
Aksi halde yüksek bas›nç alt›ndaki s›v›
conta kaçabilir.
1) S›v› conta ﬂiﬂesini çalkalay›n›z.
2) Ba¤lant› hortumu 9’u s›v› conta ﬂiﬂesinin konektörüne vidalay›n›z.
3) Kompresördeki dü¤me 8’in bas›lmad›¤›ndan emin olunuz.
4) Ar›zal› lasti¤in supap kapa¤›n› ç›kart›n›z ve s›v› conta ﬂiﬂesinin doldurma
hortumunu 2 supaba vidalay›n›z.
5) S›v› conta ﬂiﬂesini dik duracak ﬂekilde
kompresör muhafazas›na yerleﬂtiriniz.

UYARI

OEL069019

E¤er motor kötü havaland›r›lan veya
hiç havaland›r›lmayan bir yerde (örne¤in, bir bina içinde) çal›ﬂ›r durumda b›rak›l›rsa, karbon monoksit zehirlenmesi ve bo¤ulma mümkündür.

6) Kompresörün 0 konumuna getirilip kapat›ld›¤›ndan emin olunuz.
7) Kablo ve konektörleri kullanarak
kompresörü araç prizine ba¤lay›n›z.
8) Kontak aç›k olarak:
Kompresörü aç›n›z ve s›v› contay› doldurmas› için yaklaﬂ›k 3 dakika çal›ﬂt›r›n›z. Doldurduktan sonraki lastik ﬂiﬂirme
bas›nc› önemli de¤ildir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

S›v› contan›n da¤›t›lmas›
Lastikteki dolgu malzemesini eﬂit ﬂekilde
da¤›tmak için hemen yaklaﬂ›k 3 km yol
al›n›z.

D‹KKAT
80 km/saatlik bir h›z› aﬂmay›n.
Mümkün ise, 20 km/sa. h›z›n alt›na
düﬂmeyiniz.
Sürüﬂ s›ras›nda, anormal titreﬂim
veya baﬂka bir engel yaﬂarsan›z, h›z› azalt›n ve emniyetli ﬂekilde yolun
kenar›na kadar gelinceye kadar dikkatle sürünüz.
Yol yard›m› veya çekici ça¤›r›n›z.

Lastik ﬂiﬂirme bas›nc›n› temin
etmek
1) Yaklaﬂ›k 3 km yol ald›ktan sonra, uygun bir yerde durunuz.
2) Kompresörün ba¤lant› hortumunu 9
do¤rudan lastik supab›na ba¤lay›n›z.
3) Kablo ve konektörleri kullanarak
kompresörü araç prizine ba¤lay›n›z.
4) Bölüm 8’de önerilen lastik bas›nçlar›na
göre lastik ﬂiﬂirme bas›nc›n› ayarlay›n›z. Kontak aç›k olarak, aﬂa¤›daki
ﬂekilde ilerleyiniz.
- ﬁiﬂirme bas›nc›n› art›rmak için:
Kompresörü “I.” konumuna aç›n›z.
Mevcut bas›nc› kontrol etmek için,
kompresörü bir anl›¤›na kapat›n›z.

UYARI
Kompresörün 10 dakikadan fazla çal›ﬂmas›na izin vermeyiniz. Aksi halde
cihaz aﬂ›r› ›s›narak hasar görebilir.

- ﬁiﬂirme bas›nc›n› azaltmak için:
Kompresör üzerindeki dü¤meye (8)
bas›n›z.

D‹KKAT
E¤er ﬂiﬂirme bas›nc› muhafaza edilemezse, arac› bir kez daha sürün,
s›v› conta malzemesinin da¤›t›lmas›na bak›n›z. Sonra 1’den 4’e kadar
ad›mlar› tekrarlay›n›z.
Yaklaﬂ›k 4 cm’den büyük lastik hasarlar›nda TireMobilityKit kullan›m›
etkili olmayabilir.
E¤er lastik TireMobilitykit ile yola
uygun duruma getirilemiyorsa, en
yak›n HYUNDAI yetkili servisi veya
uygun ﬂekilde e¤itilmiﬂ personelle
HYUNDAI onar›m prosedürlerine
göre çal›ﬂan bir atölye ile temasa
geçiniz.

UYARI
Lastik ﬂiﬂirme bas›nc› en az 200 kPa
(29 psi) olmal›d›r. De¤ilse, sürmeye
devam etmeyiniz. Yol yard›m› veya
çekici ça¤›r›n›z.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

TireMobilityKit sisteminin güvenli
kullan›m› hakk›nda notlar:
• Arac›n›z›, TireMobilityKit sistemi ile hareketli trafikten uzakta çal›ﬂabilece¤iniz ﬂekilde, yolun kenar›na park ediniz.
Üçgen reflektörü, geçen araçlar› yerinizden haberdar edecek ﬂekilde göze
çarpan bir yere yerleﬂtiriniz.
• Düz bir yerde olsan›z bile, arac›n›z›n
hareket etmeyece¤inden emin olmak
için, daima el frenini çekiniz.
• TireMobilityKit sistemini sadece binek
otosu lastiklerinin onar›m›nda veya ﬂiﬂirme iﬂleminde kullan›n›z. Motosikletlerde, bisikletlerde veya di¤er baﬂka tip
lastiklerde kullanmay›n›z.
• Lasti¤e saplanm›ﬂ olan çivi veya vida
gibi herhangi bir yabanc› nesneyi ç›kartmay›n›z.
• TireMobilityKit’i kullanmadan önce, s›v›
conta ﬂiﬂesinin üzerindeki uyar› yaz›lar›n› dikkatle okuyunuz!
• Araç aç›k havada ise, motoru çal›ﬂ›r
durumda b›rak›n›z. Aksi halde, çal›ﬂan
kompresör araç aküsünü boﬂaltabilir.
• TireMobilityKit sistemini kullan›rken asla gözetimsiz b›rakmay›n›z.
• Kompresörü sürekli olarak 10 dakikadan fazla çal›ﬂt›rmay›n, aksi halde aﬂ›r› ›s›nabilir.

• Çevre s›cakl›¤› -30°C’nin alt›nda ise TireMobilityKit sistemini kullanmay›n›z.
• ﬁiﬂenin etiketinde bulunan son kullanma tarihini aﬂan s›v› contay› kullanmay›n›z.
• Çocuklardan uzak tutunuz.

D‹KKAT
Tire Mobility Kit (Lastik de¤iﬂtirme
tak›m›), lastik için geçici bir tamirdir
ve lastik en k›sa sürede HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan muayene
edilmelidir.

UYARI
Lasti¤inizi en k›sa zamanda tamir
ediniz. TMK ile ﬂiﬂirilen lastik her
an hava bas›nc›n› kaybedebilir.

D‹KKAT -TPMS (varsa)
Tire Mobility Kit kulland›¤›n›z zaman, lastik s›v› conta malzemesi,
lastik bas›nç sensörüne hasar verebilir. Tire Mobility Kit kulland›ktan
sonra, lastik bas›nç sensörünü
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmelisiniz.

Teknik Bilgiler
Sistem voltaj›: DC 12 V
Çal›ﬂma voltaj›: DC 10 - 15 V
Amper de¤eri: maks. 15 A
Kullan›ma uygun s›cakl›klar:
-30 ~ +70°C
Maks. çal›ﬂma bas›nc›:
6 kPa (87 psi)
Ebat
Kompresör: 168 x 150 x 68 mm
S›v› conta ﬂiﬂesi: 104 x ø 85 mm
Kompresör a¤›rl›¤›: 1.05 kg)
S›v› conta miktar›: 300 ml

] NOT
S›v› conta maddesi ve yedek parçalar
yetkili bir araç veya lastik servisinden
temin edilebilir. Boﬂalan s›v› conta maddesi ﬂiﬂeleri ev at›klar›yla imha edilebilir.
S›v› conta maddesine ait s›v› art›klar yetkili servisiniz veya lastik tamircisi taraf›ndan veya yerel at›k kurallar›na uygun
olarak imha edilmelidir.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
ARACIN ÇEK‹LMES‹

Çekme Arac›
OED066011

Arac› arka tekerlekleri yerde (tekerlekli
taﬂ›y›c› olmadan) ve ön tekerlekleri kald›r›lm›ﬂ olarak çekmek uygundur.
Yüklü tekerleklerden biri ya da süspansiyon elemanlar›ndan bir zarar görürse, ya
da araç yerde ön tekerleklerinden çekilirse, ön tekerleklerin alt›nda bir çekme
arabas› kullan›n›z.
Ticari bir kurtarma arac› taraf›ndan çekilirken ve tekerlekli taﬂ›y›c› kullan›lmadan,
araç arkas›ndan de¤il, daima önünden
kald›r›lmal›d›r.

OED066013

OED066012

OED066014

Çekme hizmeti
E¤er acil durumda çekme gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya ticari bir kurtarma ﬂirketi taraf›ndan yap›lmas›n› öneririz. Araca hasar verilmesini önlemek için do¤ru kald›rma ve çekme prosedürleri gereklidir. Tekerlekli çekici veya
düz kasa kullan›m› önerilir.
Römork çekme bilgileri için Bölüm 5’teki
“Römork çekme”ye bak›n›z.
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D‹KKAT
• Arac› ön tekerlekleri yerde olarak
arkadan çekmeyiniz. Çünkü bu
araca hasar verir.
• Ask› tipi ekipman kullanmay›n›z.
Tekerlekli kriko veya düz kasa
ekipman› kullan›n›z.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

n Ön

Acil durumda tekerlekli taﬂ›y›c› olmadan
arac›n›z› çekerken:
1. Kontak anahtar›n› ACC konumuna
getiriniz.
2. Vitesi N (Boﬂ) konumuna al›n›z.
3. El frenini indiriniz.

D‹KKAT
Arac›n çekilmesi s›ras›nda vitesi N
(Boﬂ) konumuna almamak ﬂanz›mana iç hasar verir.

OVF061014
n Arka

OVF061013

Ç›kart›labilen çekme kancas›
(varsa)
1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z ve çekme kancas›n› alet kutusundan ç›kart›n›z.
2. Ön tampondaki kapa¤›n alt bölümünü
bast›rarak delik kapa¤›n› ç›kart›n›z.
3. Çekme kancas›n› tam oturuncaya kadar saat yönünde çevirerek deli¤e
monte ediniz.
4. Kulland›ktan sonra çekme kancas›n›
ç›kart›n›z ve kapa¤› yerine tak›n›z.

OVF061015

Acil durumda arac›n çekilmesi
E¤er arac›n çekilmesi gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya ticari bir kurtarma ﬂirketi taraf›ndan yap›lmas›n› öneririz.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Acil bir durumda kurtarma servisi bulunam›yorsa, arac›n›z, ön (veya arka) tarafta
altta bulunan acil çekme kancas›na tespit
edilen halat veya zincir ile çekilebilir. Arac› çekerken çok dikkatli olunuz. Çekilen
araç içinde direksiyon ve frenleri kullanacak bir sürücü bulunmal›d›r.
Bu ﬂekilde çekme, sadece sert zeminli
yollarda, k›sa bir süre için ve düﬂük h›zda yap›labilir. Ayr›ca, tekerlekler, akslar,
güç aktarma organlar›, direksiyon ve
frenler iyi durumda olmal›d›r.
• Çekme kancalar›n› bir arac› çamurdan,
kumdan veya arac›n kendi gücüyle
kurtulamad›¤› baﬂka bir durumdan kurtarmak için kullanmay›n›z.
• Kurtar›c› araçtan daha a¤›r bir arac›
çekmeyiniz.
• Her iki arac›n sürücüsü de birbirleriyle
s›k s›k haberleﬂmelidir.
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D‹KKAT
• Çekme halkas›na bir çekme kay›ﬂ›
ba¤lay›n›z.
• Çekme için arac›n çekme kancalar›ndan baﬂka bir bölümünü kullanmak arac›n gövdesine hasar
verebilir.
• Sadece araç çekmek için özel olarak yap›lm›ﬂ halat veya zincir kullan›n›z. Verilen çekme kancas›na
halat veya zinciri sa¤lam ﬂekilde
ba¤lay›n›z.
• Acil çekme iﬂleminden önce, kancan›n
çatlak veya hasarl› olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Çekme halat› veya zincirini sa¤lam ﬂekilde kancaya ba¤lay›n›z.
• Kancay› aniden kuvvetle çekmeyiniz.
Devaml› ve eﬂit kuvvet uygulay›n›z.
• Kancaya hasar vermemek için, yandan
veya dik aç›yla çekmeyiniz. Daima düz
olarak ileriye do¤ru çekiniz.

UYARI
Arac› çekerken çok dikkatli olunuz.
• Ani hareketlerden ve düzensiz
manevralardan kaç›n›n›z. Bunlar
acil çekme kancas›na ve halat veya zincire aﬂ›r› gerilim bindirir.
Kanca ve halat veya zincir k›r›labilir ve ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir.
• E¤er arac› hareket ettirmek mümkün olmazsa, zorlayarak çekmeye
devam etmeyiniz. Yard›m için bir
HYUNDAI yetkili servisini veya ticari kurtarma servisini aray›n›z.
• Arac› mümkün oldu¤u kadar düz
do¤rultuda çekiniz.
• Çekme esnas›nda araçtan uzak
durunuz.

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

OXM069009

• Uzunlu¤u 5 m’den k›sa olan bir çekme
kay›ﬂ› kullan›n›z. Kay›ﬂ›n ortas›na daha iyi görünmek için beyaz veya k›rm›z› bir bez (yaklaﬂ›k 30 cm uzunlu¤unda) tak›n›z.
• Çekme s›ras›nda kay›ﬂ›n gevﬂememesi için dikkatli sürünüz.

Acil durumda çekme uyar›lar›
• Direksiyonun kilitli olmamas› için konta¤› ACC konumuna getiriniz.
• Vitesi N (Boﬂ) konumuna al›n›z.
• El frenini indiriniz.
• Fren pedal›na normalden daha kuvvetli bas›n›z. Çünkü fren performans›n›z
azalm›ﬂ olacakt›r.
• Hidrolik direksiyon sistemi çal›ﬂmayaca¤› için direksiyonu daha büyük bir
kuvvetle çevirmeniz gerekir.
• Uzun bir yokuﬂtan aﬂa¤› iniyorsan›z,
frenler aﬂ›r› ›s›nabilir ve fren performans› düﬂebilir. S›k s›k durunuz ve
frenlerin so¤umas›n› bekleyiniz.

D‹KKAT - Otomatik
ﬂanz›man
• Araç dört tekerle¤i yerde çekilecekse, sadece önden çekilmelidir.
Vitesin boﬂa al›nm›ﬂ oldu¤undan
emin olunuz. Kontak anahtar›
“ACC” konumunda olmal› ve böylelikle direksiyon kilitlenmesi önlenmelidir. Çekilen araç içinde direksiyon ve frenleri kullanacak bir
sürücü bulunmal›d›r.
• Otomatik ﬂanz›mana ciddi hasarlar vermemek için, çekme h›z›n›z
15 km/s ile s›n›rl› olmal› ve çekilecek mesafe 1,5 km.yi aﬂmamal›d›r.
• Arac› çekmeden önce, arac›n›z›n
alt›nda otomatik ﬂanz›man ya¤›
kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. E¤er otomatik ﬂanz›man
ya¤› kaça¤› varsa, mutlaka düz
yatakl› bir donan›m veya iki tekerlekli çekici kullan›lmal›d›r.
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Acil durumda yap›lmas› gerekenler
AC‹L MALZEMELER (VARSA)
Araç içinde, acil bir durumda size yard›mc› olmas› için, acil durum malzemeleri vard›r.

Yang›n söndürücü
E¤er küçük bir yang›n ç›karsa ve yang›n
söndürücüyü kullanmay› biliyorsan›z,
aﬂa¤›daki maddeleri dikkatlice uygulay›n›z.
1. Yang›n söndürücü üzerinde bulunan
ve kolun kaza ile bas›lmas›n› engelleyen pimi çekiniz.
2. Söndürücünün püskürtücüsünü yang›n›n taban›na do¤ru yöneltiniz.
3. Yang›ndan yaklaﬂ›k olarak 2,5 m
uzakta durunuz ve söndürücüyü püskürtmek için kolu s›k›n›z. Kolu b›rak›rsan›z, püskürme durur.
4. Söndürücünün püskürtücüsünü yang›n›n taban›nda ileri geri hareket ettiriniz. Ateﬂ sönmüﬂ göründükten sonra
tekrar yanabilece¤i için, dikkatlice izleyiniz.
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‹lk yard›m çantas›
‹lk yard›m çantas›nda, yaralanm›ﬂ bir kiﬂiye ilk yard›m› yapmak için makas, sarg› bezi ve yara band›, vb. gibi malzemeler vard›r.

Üçgen reflektör
Herhangi bir problemden dolay› arac›n›z›
yol kenar›nda park etti¤iniz zaman, acil
durumlarda yoldaki di¤er araçlar› uyarmak için üçgen reflektörü yerleﬂtiriniz.

Lastik bas›nç göstergesi (varsa)
Lastikler günlük kullan›mda normalde biraz bas›nç kaybederler ve düzenli olarak
birkaç atü hava basabilirsiniz. Bu durum
genellikle hava kaça¤› olan bir lasti¤in
iﬂareti de¤ildir, sadece normal kay›pt›r.
Lastik bas›nçlar›n› daima lastikler so¤uk
durumda iken kontrol edin, zira lastik bas›nc› s›cakl›k ile artmaktad›r.

Lastik bas›nc›n› kontrol etmek için aﬂa¤›daki iﬂlemleri yap›n›z:
1. Lasti¤in jant›nda bulunan supap kapa¤›n› sökünüz.
2. Bas›nç göstergesini lastik supab›na
bast›r›n›z. Baﬂlad›¤›n›z zaman bir
miktar hava kaçar ve e¤er göstergeye
sert olarak bast›rmazsan›z daha fazla
hava kaçar.
3. Kaçak yaratmayan sert bir itme göstergeyi çal›ﬂt›r›r.
4. Lastik bas›nc›n›n düﬂük veya yüksek
olup olmad›¤›n› ö¤renmek için, göstergedeki lastik bas›nc›n› okuyunuz.
5. Lastik bas›nçlar›n› öngörülen bas›nc›na göre ayarlay›n›z. Bölüm 8’deki
“Lastikler ve Jantlar” konusuna bak›n›z.
6. Lastik supap kapa¤›n› tekrar tak›n›z.

Motor bölümü / 7-2
Bak›m servisleri / 7-5
Kullan›c› bak›m› / 7-7
Periyodik bak›m hizmeti / 7-9
Periyodik bak›m konular›n›n aç›klamalar› / 7-41
Motor ya¤› / 7-44
Motor So¤utma Suyu / 7-45
Fren/debriyaj hidroli¤i / 7-48
Y›kay›c› s›v›s› / 7-49
Yak›t filtresi / 7-50
Hava Filtresi / 7-51
Klima kontrol hava filtresi / 7-53
Silecek lastikleri / 7-55
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Akü / 7-58
Lastikler ve Jantlar / 7-61
Sigortalar / 7-71
Ampuller / 7-85
D›ﬂ bak›m / 7-99
Emisyon kontrol sistemi / 7-105

Bak›m
MOTOR BÖLÜMÜ
n Benzinli Motor (1.6L)

1. Motor ya¤› çubu¤u
2. Motor ya¤› dolum kapa¤›
3. Motor so¤utma suyu genleﬂme tank›
4. Radyatör kapa¤›
5. Fren/Debriyaj* hidroli¤i deposu
6. Ön cam y›kama suyu haznesi
7. Hava filtresi
8. Pozitif akü terminali
9. Negatif akü terminali
10. Sigorta Kutusu
* : varsa

h Araçtaki gerçek motor bölmesi ﬂekildekinden farkl› olabilir.

7 2
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n Benzinli Motor (2.0L)

1. Motor ya¤› çubu¤u
2. Motor ya¤› dolum kapa¤›
3. Motor so¤utma suyu genleﬂme tank›
4. Radyatör kapa¤›
5. Fren/Debriyaj* hidroli¤i deposu
6. Ön cam y›kama suyu haznesi
7. Hava filtresi
8. Pozitif akü terminali
9. Negatif akü terminali
10. Sigorta Kutusu
* : varsa

h Araçtaki gerçek motor bölmesi ﬂekildekinden farkl› olabilir.

OVF071001
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n Dizel Motor (1.7L)

1. Motor ya¤› çubu¤u
2. Motor ya¤› dolum kapa¤›
3. Motor so¤utma suyu genleﬂme tank›
4. Radyatör kapa¤›
5. Fren/Debriyaj* hidroli¤i deposu
6. Ön cam y›kama suyu haznesi
7. Yak›t filtresi
8. Hava filtresi
9. Pozitif akü terminali
10. Negatif akü terminali
11. Sigorta Kutusu
* : varsa

h Araçtaki gerçek motor bölmesi ﬂekildekinden farkl› olabilir.
OVF071003
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BAKIM SERV‹SLER‹
Bak›m ve kontrol iﬂlemlerini yaparken
araca ve size bir zarar gelmemesi için
azami özeni göstermelisiniz.
Arac›n›z›n muayenesi veya servisi ile ilgili tereddütleriniz varsa, bu iﬂi yapt›rmak
için HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurman›z› kesinlikle öneririz.
HYUNDAI yetkili servisinde, fabrikada
e¤itilmiﬂ teknisyenler ve servisin gerekti¤i ﬂekilde yap›labilmesi için gerekli olan
orijinal HYUNDAI yedek parçalar› mevcuttur. Uzman tavsiyeleri ve kaliteli servis
hizmeti için HYUNDAI yetkili servislerine
baﬂvurun.
Kusurlu, eksik veya yetersiz servis, arac›n›zda hasara, kazalara veya kiﬂisel yaralanmalara yol açabilecek kullan›m sorunlar›na neden olabilir.

Araç sahibinin sorumlulu¤u

] NOT
Bak›m, servis ve kay›t tutma, kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.
Arac›n›z›n gerekli bak›m iﬂlemlerinin, ilerideki sayfalarda görülen programl› servis tablolar›na uygun olarak ve do¤ru bir
ﬂekilde yap›ld›klar›n› gösteren belgeleri
muhafaza etmelisiniz. Servis ve bak›m
iﬂlemlerinizin, arac›n›z›n garanti koﬂullar›
ile uyumlu olarak yap›lmas›n› sa¤lamak
için bu bilgilere ihtiyac›n›z vard›r.
Ayr›nt›l› garanti bilgileri arac›n›z›n Garanti Belgesi’nde mevcuttur.
Kusurlu bak›m veya bak›m eksikli¤ine
ba¤l› onar›m veya ayar iﬂlemleri garanti
kapsam›nda de¤ildir.
Arac›n›z›n HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan bak›m ve onar›m›n›n yap›lmas›n›
tavsiye ederiz. HYUNDAI yetkili servisi,
size üst düzeyde servis tatmini sa¤lamak
amac›yla HYUNDAI’nin yüksek kalite
standartlar›n› yerine getirir ve bu konuda
HYUNDAI’den destek al›r.

Kullan›c› bak›m önlemleri
Yanl›ﬂ ya da noksan servis, sorunlara yol
açabilir. Bu bölümde uygulanmas› kolay
servis bak›m hususlar›na iliﬂkin bilgiler
verilmektedir.
Bu bölümün baﬂlar›nda belirtildi¤i gibi,
baz› iﬂlemler yaln›z yetkili HYUNDAI servisleri taraf›ndan, özel aletler kullan›larak
yap›labilir.

] NOT
Garanti süresi içindeki araç sahibi taraf›ndan yap›lan yanl›ﬂ bak›mlar garanti
kapsam›n› etkileyebilmektedir. Ayr›nt›l›
bilgi için, araç ile birlikte verilmiﬂ olan
Garanti Belgesi kitapç›¤›na bak›n. Servis veya bak›m iﬂlemleri için tereddüdünüz varsa, bu iﬂlemleri HYUNDAI yetkili servisine yapt›r›n›z.
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UYARI - Bak›m çal›ﬂmalar›
• Araç üzerinde servis bak›m iﬂinin
yap›lmas› tehlikeli olabilir. Baz›
bak›m iﬂlemlerini yaparken ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz. ‹ﬂin yap›lmas› ile ilgili do¤ru alet ve donan›m›n›z yok ise ya da yeterli bilgi ve deneyimden yoksunsan›z
arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisine götürünüz.
• Motor çal›ﬂ›rken kaputun alt›nda
çal›ﬂmak tehlikelidir. Üzerinizde
mücevher ya da bol giysi varsa bu
durum çok daha tehlikeli olmaktad›r. Bunlar hareketli parçalara tak›labilir ve yaralanmaya neden
olabilir. Bundan dolay›, kaput
aç›kken motoru çal›ﬂt›rman›z gerekiyorsa, motora ya da so¤utma
fan›na yaklaﬂmadan önce üzerinizdeki tüm mücevherleri (özellikle yüzükler, bilezikler, saatler ve
gerdanl›klar) ve kravat, kaﬂkol ve
benzer bol giysileri ç›karmay›
unutmay›n›z.
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Motor Bölümü önlemleri
(Dizel motor)
• Enjektör yüksek voltajda çal›ﬂ›r (azami
200v). Bu nedenle, aﬂa¤›daki kazalar
meydana gelebilir.
- Enjektör veya enjektör kablo tesisat›yla do¤rudan temas elektrik çarpmas›na veya kas ya da sinir sisteminizin zarar görmesine neden olabilir.
- Çal›ﬂan enjektörden gelen elektromanyetik dalga kalp pillerinin ar›zalanmas›na neden olabilir.
• Motor çal›ﬂ›rken motor bölmesini kontrol edece¤iniz zaman, aﬂa¤›da belirtilen emniyet tedbirlerine uyunuz.
- Motor çal›ﬂ›rken enjektöre, enjektör
kablolar›na ve motor bilgisayar›na
dokunmay›n›z.
- Motor çal›ﬂ›rken enjektör konektörünü ç›kartmay›n›z.
- Kalp pili kullanan kiﬂiler motor çal›ﬂ›rken veya yeni çal›ﬂt›r›l›rken motorun yan›na gitmemelidir.

UYARI - Dizel Motor
Motor çal›ﬂ›rken veya motoru kapatt›ktan sonraki ilk 30 saniye içinde enjeksiyon sistemi üzerinde asla
bir iﬂlem yapmay›n›z. Yüksek bas›nç pompas›, yak›t hatt›, enjektörler ve yüksek bas›nç borular›, motor durduktan sonra bile hala yüksek bas›nç alt›ndad›r. Yak›t s›z›nt›s›
s›ras›nda oluﬂan yak›t püskürmesi,
cilde temas etmesi halinde ciddi yaralanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kiﬂiler, motorun çal›ﬂmas›
s›ras›nda motor bölmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafeden daha fazla yaklaﬂmamal›d›r,
çünkü elektronik motor kontrol sistemindeki yüksek ak›mlar nedeniyle oldukça güçlü manyetik alanlar
oluﬂmaktad›r.

Bak›m
KULLANICI BAKIMI
Aﬂa¤›daki listeler, arac›n›z›n emin ve güvenilir bir ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤lamaya yard›mc› olmak için kullan›c› veya
HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan, belirtilen aral›klarla yap›lmas› gereken kontrol
ve muayeneleri göstermektedir.
Herhangi bir olumsuz durum derhal servisinize bildirilmelidir.
Bu Kullan›c› Bak›m› Kontrolleri genellikle
garanti kapsam›nda de¤ildir ve iﬂçilik,
parça ve kullan›lan ya¤lay›c› bedelleri
sizden talep edilebilir.

Kullan›c› bak›m› program›
Yak›t almak için durdu¤unuzda:
• Motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz.
• So¤utma s›v›s› haznesindeki so¤utma
s›v›s› seviyesini kontrol ediniz.
• Ön cam y›kama suyu seviyesini kontrol
ediniz.
• Az ﬂiﬂirilmiﬂ veya sönmüﬂ lastikleri
kontrol ediniz.

UYARI
Motor s›cakken, so¤utma s›v›s› seviyesini kontrol ederken dikkatli
olunuz. Bas›nç alt›ndaki, kaynar so¤utma s›v›s› veya buhar püskürebilir. Bu, yan›klara veya baﬂka önemli yaralanmalara neden olabilir.

Arac›n›z› kullan›rken:
• Egzoz sesinde olabilecek de¤iﬂmelere
veya araç içinde egzoz duman› kokusuna dikkat ediniz.
• Direksiyonda titreﬂim olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. Direksiyonda olas› sertleﬂmelere veya gevﬂemelere ya da
do¤ru gidiﬂ rotas›ndaki kaymalara dikkat ediniz.
• Düz, pürüzsüz bir yolda giderken arac›n›z›n sürekli olarak bir yöne kaymas›na veya direksiyonun bir yöne “çekmesine” dikkat ediniz.
• Fren yaparken ola¤an d›ﬂ› seslere, bir
yana çekme olup olmad›¤›na, fren pedal›n›n boﬂlu¤a veya sertli¤e dikkat
ediniz.
• ﬁanz›manda kayd›rma veya kullan›m›nda de¤iﬂmeler olursa, ﬂanz›man
ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
• Debriyaj›n çal›ﬂmas› dahil, düz ﬂanz›man çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.
• Otomatik vitesin P konumunu (Park)
kontrol ediniz.
• El frenini kontrol ediniz.
• Arac›n›z›n alt›ndan ya¤ s›z›nt›s› olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz (Klima sisteminden, kullan›m s›ras›nda veya kullan›m›n ard›ndan su damlamas› normaldir.).
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En az ayda bir:
• Motor so¤utma s›v›s› haznesindeki so¤utma s›v›s›n›n seviyesini kontrol ediniz.
• Fren lambalar›, sinyal lambalar› ve
dörtlü flaﬂör de dahil olmak üzere, bütün d›ﬂ ›ﬂ›klar›n çal›ﬂmas›n› kontrol
ediniz.
• Stepne de dahil olmak üzere, tüm lastiklerin hava bas›nc›n› kontrol ediniz.

7 8

Y›lda en az iki kez (her ‹lkbaharda
veya her Sonbaharda):
• Radyatör, ›s›t›c›lar ve klima hortumlar›nda s›z›nt› veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Ön cam y›kama suyu püskürtücüsünü
ve sileceklerin çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz. Cam silme suyu ile ›slat›lm›ﬂ temiz
bir bezle silecek lastiklerini temizleyiniz.
• Far ayarlar›n› kontrol ediniz.
• Susturucuyu, egzoz borular›n›, koruyucu siperleri ve kelepçeleri kontrol ediniz.
• Emniyet kemerlerinin çal›ﬂmas›n› ve
olas› aﬂ›nmalar› kontrol ediniz.
• Lastiklerin aﬂ›nmas›n› ve gevﬂek tekerlek bijonlar›n› kontrol ediniz.

Y›lda en az bir kez:
• Karoseri ve kap›lardaki su boﬂalma deliklerini temizleyiniz.
• Kap› menteﬂelerini ve kap› kapanma
aksam›n›, motor kaputu menteﬂelerini
ya¤lay›n›z.
• Kap› ve motor kaputu kilit ve mandallar›n› ya¤lay›n›z.
• Kap›lardaki lastik contalar› ya¤lay›n›z.
• Klima sistemini kontrol ediniz.
• Direksiyon hidroli¤i seviyesini kontrol
ediniz.
• Otomatik vites ba¤lant›s›n› ve kumandalar› kontrol ediniz ve ya¤lay›n›z.
• Aküyü ve kutuplar›n› temizleyiniz.
• Fren (ve debriyaj) hidroli¤i seviyesini
kontrol ediniz.

Bak›m
PER‹YOD‹K BAKIM H‹ZMET‹
Araç, genellikle aﬂa¤›daki koﬂullardan hiçbirinin mevcut olmad›¤› yerlerde kullan›l›yorsa, Normal Bak›m Program›n› takip
edin. Aﬂa¤›daki koﬂullardan herhangi biri
mevcutsa, Zorlu Kullan›m Koﬂullar› ‹çin
Bak›m’› uygulay›n›z.
• Arka arkaya k›sa mesafeli sürüﬂ.
• Tozlu ortamda veya kumlu alanlarda
sürüﬂ.
• Frenlerin yo¤un kullan›lmas›.
• Tuz veya di¤er aﬂ›nd›r›c› malzemelerin
kullan›ld›¤› bölgelerde sürüﬂ.
• Çak›ll› ve çamurlu yollarda sürüﬂ.
• Da¤l›k alanlarda sürüﬂ.
• Uzun rölanti süreleri veya düﬂük h›zla
kullanma.
• Düﬂük hava s›cakl›klar›nda ve/veya
aﬂ›r› nemli ortamlarda uzun süre kullanma.
• %50 oran›nda yo¤un ﬂehir içi trafik ve
32ºC s›cakl›¤›n üzerinde sürüﬂ.

Arac›n›z yukar›da belirtilen koﬂullarda
kullan›l›yorsa, Normal Bak›m Program›nda belirtilenlerden daha s›k ya¤ kontrolü
yapmal›, ya¤› de¤iﬂtirmeli veya tamamlamal›s›n. Çizelgede gösterilen sürelerden
veya mesafelerden sonra, önerilen aral›klarla bak›m yapmaya devam ediniz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI - BENZ‹NL‹ MOTOR ‹Ç‹N 1.6L - GDI
Aﬂa¤›daki bak›mlar, iyi emisyon kontrolü ve performans› aç›s›ndan mutlaka yapt›r›lmal›d›r. Garantinizi korumak için, tüm araç
emisyon servis faturalar›n›z› saklay›n›z. Hem ay hem de kilometre verilmiﬂ ise, bak›m, bunlar›n hangisinin önce gelece¤ine ba¤l›
olarak yap›lmal›d›r.
*1 : Tahrik kay›ﬂ› gerdiricisini, rölanti ve alternatörü, kasna¤›
kontrol edin ve gerekliyse düzeltiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*2 : Her 500 km’de veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya¤› seviyesini ve s›z›nt›lar› kontrol ediniz.
*3 : 40°C’nin üzerindeki d›ﬂ s›cakl›klarda veya 170 km/saatin
üzerindeki h›zlarda sürüﬂ yaparken, zor ﬂartlar alt›nda sürüﬂ durumu mutlaka onaylanmal›d›r.
*4 : Yak›t katk› maddeleri de dahil olmak üzere Avrupa Yak›t
standartlar›na (EN228) veya benzerlerine uyan iyi kalite
benzin mevcut de¤ilse, bir ﬂiﬂe katk› maddesi önerilir. Katk›
maddelerini, nas›l kullan›laca¤›na dair bilgiler ile birlikte,
HYUNDAI yetkili servisinizde bulabilirsiniz. Baﬂka katk›
maddelerini kar›ﬂt›rmay›n›z.
*5 : Motor ya¤› seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gere¤ince bak›m yap›lmal›d›r. Yetersiz miktarda motor ya¤› ile
çal›ﬂmas› motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasar› karﬂ›lamaz.
*6 : Önerilen motor ya¤› yoksa, motor ya¤›n› veya motor ya¤›
filtresini her 7.500 km veya 6 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
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*7 : Yak›t filtresi bak›m gerektirme diye kabul edilir, ancak yak›t
kalitesine ba¤l› olarak bak›m program›nda periyodik kontrol
önerilir. Yak›t ak›ﬂ› k›s›tlamas›, boﬂalma, güç kayb›, zor çal›ﬂma problemi, vs. gibi güvenlik nedenleri varsa, bak›m
program›na ba¤l› olmaks›z›n yak›t filtresini de¤iﬂtiriniz ve bir
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
*8 : Eksik so¤utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z
deiyonize su veya yumuﬂak su kullan›n›z ve fabrikada doldurulmuﬂ olan so¤utma s›v›s›na asla sert su kar›ﬂt›rmay›n›z. Uygun olmayan so¤utma s›v›s› kar›ﬂ›m› önemli ar›zalara veya motorun bozulmas›na neden olabilir.
*9 : Düz ﬂanz›man ya¤› her suya dal›ﬂtan sonra de¤iﬂtirilmelidir.
*10 : Aﬂ›r› supap gürültüsünü ve /veya motor titreﬂimini kontrol
edin, gerekiyorsa ayar yap›n›z. Bu iﬂlemi HYUNDAI yetkili
servisi yapmal›d›r.

Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar
BAKIM KONUSU
Tahrik kay›ﬂlar›

Km x 1,000

12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

160

*1

Motor ya¤› ve motor ya¤› filtresi

K
*2 *3 *6 *7

Hava filtresi
Bujiler

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa

D
‹ridyum (GDI)

K

K

K

Her 10.000 km’de veya 12 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
D

D

D

D

D

D

D
D

K
*1
*2
*3

: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D: Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
: Alternatör, hidrolik direksiyon (ve su devridaim) ve klima (varsa) kay›ﬂlar›n› ayarlay›n›z.
: Her 500 km’de bir veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya¤› seviyesini ve s›z›nt›lar› kontrol ediniz.
: 40°C’nin üzerindeki d›ﬂ s›cakl›klarda veya 170 km/saatin üzerindeki h›zlarda sürüﬂ yaparken, zor ﬂartlar alt›nda sürüﬂ durumu
mutlaka onaylanmal›d›r.
*6 : Önerilen motor ya¤› yoksa, motor ya¤›n› veya motor ya¤› filtresini her 7.500 km veya 6 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
*7 : Yak›t filtresi bak›m gerektirme diye kabul edilir, ancak yak›t kalitesine ba¤l› olarak bak›m program›nda periyodik kontrol önerilir. Yak›t ak›ﬂ› k›s›tlamas›, boﬂalma, güç kayb›, zor çal›ﬂma problemi, vs. gibi güvenlik nedenleri varsa, bak›m program›na ba¤l› olmaks›z›n yak›t filtresini de¤iﬂtiriniz ve bir HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar
BAKIM KONUSU
Supap boﬂlu¤u

Km x 1,000

*10

Düz ﬂanz›man ya¤›

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
12
20

24

36

48

60

72

*9

K

K

Yak›t deposu bo¤az filtresi

D

D

Vakum ve karter havaland›rma hortumlar›

K

K

Yak›t filtresi

*4 *7

Yak›t borular›, hortumlar› ve ba¤lant›lar›
So¤utma sistemi

84

140
40
60
80
100
120
Her 100.000 km.de veya 48 ayda bir gözden geçiriniz.

D
K

96
160

D
K

K

K

Baﬂlang›çta her 60.000 km’de veya 48 ayda bir,
bundan sonra her 40.000 km’de veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D: Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*4 : Avrupa Yak›t standartlar›na (EN228) veya benzerlerine uyan iyi kalite benzin mevcut de¤ilse, yak›t filtresi daha s›k de¤iﬂtirilmelidir.
*7 : Yak›t filtresi bak›m gerektirmez diye kabul edilir, ancak yak›t kalitesine ba¤l› olarak bak›m program›nda periyodik kontrol önerilir. Yak›t ak›ﬂ› k›s›tlamas›, boﬂalma, güç kayb›, zor çal›ﬂma problemi, vs. gibi güvenlik nedenleri varsa, bak›m program›na ba¤l› olmaks›z›n yak›t filtresini de¤iﬂtiriniz ve bir HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
*9 : Düz ﬂanz›man ya¤› her suya dal›ﬂtan sonra de¤iﬂtirilmelidir.
*10 : Aﬂ›r› supap gürültüsünü ve/veya motor titreﬂimini kontrol ediniz, gerekiyorsa ayar yap›n›z. Bu iﬂlemi HYUNDAI yetkili servisi
yapmal›d›r.
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Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar
BAKIM KONUSU

Km x 1,000

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

160

Baﬂlang›çta, her 210,000 km’de veya 120 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
Bundan sonra, her 30,000 km’de veya 24 ayda bir de¤iﬂtiriniz.

Motor So¤utma S›v›s› *8
Akü durumu

K

K

K

K

K

K

K

K

Bütün elektrikli sistemler

K

K

K

K

K

K

K

K

Fren borular›, hortumlar› ve ba¤lant›lar›

K

K

K

K

K

K

K

K

Egzoz sistemi ve susturucular›

K

K

K

K

K

K

K

K

El freni

K

K

K

K

K

K

K

K

Fren/debriyaj hidroli¤i

K

D

K

D

K

D

K

D

Disk frenler ve balatalar

K

K

K

K

K

K

K

K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*8 : Eksik so¤utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z deiyonize su veya yumuﬂak su kullan›n›z ve fabrikada doldurulmuﬂ
olan so¤utma s›v›s›na asla sert su kar›ﬂt›rmay›n›z. Uygun olmayan so¤utma s›v›s› kar›ﬂ›m› önemli ar›zalara veya motorun bozulmas›na neden olabilir.
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Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
12

24

36

48

60

72

84

96

BAKIM KONUSU

Km x 1,000
Direksiyon kutusu, ba¤lant› ve körükleri

20
K

40
K

60
K

80
K

100
K

120
K

140
K

160
K

Aks ve aks körükleri

K

K

K

K

K

K

K

K

Lastik (bas›nç ve diﬂ aﬂ›nmas›)

K

K

K

K

K

K

K

K

Ön süspansiyon rotilleri

K

K

K

K

K

K

K

K

Klima so¤utucu (varsa)

K

K

K

K

K

K

K

K

Klima kompresörü (varsa)

K

K

K

K

K

K

K

K

Polen filtresi (varsa)

D

D

D

D

D

D

D

D

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz
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D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.

Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar
BAKIM KONUSU

Km x 1,000

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

160

K

K

K

K

K

D

D

Tahrik kay›ﬂlar› *1
2 *3 *4 *5

Her 10.000 km’de veya 12 ayda bir de¤iﬂtiriniz.

Motor ya¤› ve motor ya¤› filtresi *

Tahrik kay›ﬂ›n› de¤iﬂtirirken kontrol ediniz.

Gerdirici/avara/damper kasna¤›
Hava filtresi

D

D

D

D

D

D

K
*1
*2
*3

: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
: Tahrik kay›ﬂ› gerdiricisini, rölanti ve alternatörü, kasna¤› kontrol edin ve gerekliyse düzeltiniz veya de¤iﬂtiriniz.
: Her 500 km’de veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya¤› seviyesini ve s›z›nt›lar› kontrol ediniz.
: 40°C’nin üzerindeki d›ﬂ s›cakl›klarda veya 170 km/saatin üzerindeki h›zlarda sürüﬂ yaparken, zor ﬂartlar alt›nda sürüﬂ durumu
mutlaka onaylanmal›d›r.
*4 : Dizel yak›t özellikleri EN590 Standard›na uymuyorsa, yak›t filtresi daha s›k de¤iﬂtirilmelidir. HYUNDAI, "her 7,500 km’de kontrol, her 15,000 km’de de¤iﬂtirme" önermektedir.
*5 : Motor ya¤› seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gere¤ince bak›m yap›lmal›d›r. Yetersiz miktarda motor ya¤› ile çal›ﬂmas›
motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasar› karﬂ›lamaz.
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Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI
BAKIM KONUSU

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar

12

24

36

48

60

72

84

96

Km x 1,000

20

40

60

80
K

100

120

140
K

160

K

K

K

K

K

K

K

K

Yak›t dolum kapa¤›
Egzoz sistemi ve susturucular
Düz ﬂanz›man ya¤›

*9

K

Yak›t deposu hava filtresi (varsa)
Yak›t filtresi

*4 *7

Yak›t borular›, hortumlar› ve ba¤lant›lar›
So¤utma sistemi

K

D

D

D

D

D

D

K

K

K

K

Baﬂlang›çta her 60.000 km’de veya 48 ayda bir,
bundan sonra her 40.000 km’de veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*4 : Dizel yak›t özellikleri EN590 Standard›na uymuyorsa, yak›t filtresi daha s›k de¤iﬂtirilmelidir. HYUNDAI, "her 7,500 km’de kontrol, her 15,000 km’de de¤iﬂtirme" önermektedir.
*7 : Yak›t filtresi bak›m gerektirmez diye kabul edilir, ancak yak›t kalitesine ba¤l› olarak bak›m program›nda periyodik kontrol önerilir. Yak›t ak›ﬂ› k›s›tlamas›, boﬂalma, güç kayb›, zor çal›ﬂma problemi, vs. gibi güvenlik nedenleri varsa, bak›m program›na ba¤l› olmaks›z›n yak›t filtresini de¤iﬂtiriniz ve bir HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
*9 : Düz ﬂanz›man ya¤› her suya dal›ﬂtan sonra de¤iﬂtirilmelidir.
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Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI
BAKIM KONUSU

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar

12

24

36

48

60

72

84

96

Km x 1,000

20

40

60

80

100

120

140

160

Baﬂlang›çta 210.000 km’de veya 120 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
Sonra her 30.000 km’de veya 24 ayda bir de¤iﬂtiriniz.

Motor So¤utma S›v›s› *8
Akü durumu

K

K

K

K

K

K

K

Bütün elektrikli sistemler

K

K

K

K

K

K

K

K
K

Fren borular›, hortumlar› ve ba¤lant›lar›

K

K

K

K

K

K

K

K

El freni

K

K

K

K

Fren/debriyaj hidroli¤i

K

D

K

D

K

D

K

D

Disk frenler ve balatalar

K

K

K

K

K

K

K

K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*8 : Eksik so¤utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z deiyonize su veya yumuﬂak su kullan›n›z ve fabrikada doldurulmuﬂ
olan so¤utma s›v›s›na asla sert su kar›ﬂt›rmay›n›z. Uygun olmayan so¤utma s›v›s› kar›ﬂ›m› önemli ar›zalara veya motorun bozulmas›na neden olabilir.

7 17

Bak›m

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)
BAKIM
PER‹YODLARI Aylar
BAKIM KONUSU

Km x 1,000
Direksiyon kutusu, ba¤lant› ve körükleri

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
12

24

36

48

60

72

84

96

20
K

40
K

60
K

80
K

100
K

120
K

140
K

160
K

Tahrik mili ve Körükler

K

K

K

K

Lastik (bas›nç ve diﬂ aﬂ›nmas›)

K

K

K

K

K

K

K

K

Ön süspansiyon rotilleri

K

K

K

K

K

K

K

K

Klima so¤utucu (varsa)

K

K

K

K

K

K

K

K

Klima kompresörü (varsa)

K

K

K

K

K

K

K

K

Polen filtresi (varsa)

D

D

D

D

D

D

D

D

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.

D : Yenileyiniz veya de¤iﬂtiriniz.

NORMAL BAKIM PROGRAMI - D‹ZEL MOTOR ‹Ç‹N 1.7L - CRDI
Aﬂa¤›daki bak›mlar, iyi emisyon kontrolü ve performans› aç›s›ndan mutlaka yapt›r›lmal›d›r. Garantinizi korumak için, tüm araç emisyon servis faturalar›n›z› saklay›n›z.
Hem ay hem de kilometre verilmiﬂ ise, bak›m, bunlar›n hangisinin önce gelece¤ine ba¤l› olarak yap›lmal›d›r.
*1 : Tahrik kay›ﬂ› gerdiricisini, rölanti ve alternatörü, kasna¤› kontrol edin ve gerekliyse düzeltiniz veya de¤iﬂtiriniz.
*2 : Her 500 km’de veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya¤› seviyesini ve s›z›nt›lar›
kontrol ediniz.
*3 : 40°C’nin üzerindeki d›ﬂ s›cakl›klarda veya 170 km/saatin üzerindeki h›zlarda sürüﬂ yaparken, zor ﬂartlar alt›nda sürüﬂ durumu mutlaka onaylanmal›d›r.
*4 : Dizel yak›t özellikleri EN590 Standard›na uymuyorsa, yak›t filtresi daha s›k de¤iﬂtirilmelidir.
HYUNDAI, "her 7,500 km’de kontrol, her 15,000 km’de de¤iﬂtirme" önermektedir.
*5 : Motor ya¤› seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gere¤ince bak›m yap›lmal›d›r. Yetersiz miktarda motor ya¤› ile çal›ﬂmas› motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasar›
karﬂ›lamaz.
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*6 : Önerilen motor ya¤› yoksa, motor ya¤›n› veya motor ya¤› filtresini her 7.500 km veya 6 ayda bir de¤iﬂtiriniz.
*7 : Yak›t filtresi bak›m gerektirmez diye kabul edilir, ancak yak›t kalitesine ba¤l› olarak bak›m
program›nda periyodik kontrol önerilir. Yak›t ak›ﬂ› k›s›tlamas›, boﬂalma, güç kayb›, zor çal›ﬂma problemi, vs. gibi güvenlik nedenleri varsa, bak›m program›na ba¤l› olmaks›z›n yak›t
filtresini de¤iﬂtiriniz ve bir HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
8
* : Eksik so¤utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z deiyonize su veya yumuﬂak su kullan›n›z ve fabrikada doldurulmuﬂ olan so¤utma s›v›s›na asla sert su kar›ﬂt›rmay›n›z. Uygun
olmayan so¤utma s›v›s› kar›ﬂ›m› önemli ar›zalara veya motorun bozulmas›na neden olabilir.
*9 : Düz ﬂanz›man ya¤› her suya dal›ﬂtan sonra de¤iﬂtirilmelidir.
*10
: Aﬂ›r› supap gürültüsünü ve /veya motor titreﬂimini kontrol edin, gerekiyorsa ayar yap›n›z.
Bu iﬂlemi HYUNDAI yetkili servisi yapmal›d›r.

Bak›m

GÜÇ KOﬁULLARDA PER‹YOD‹K BAKIM
Aﬂa¤›da s›ralanan bak›m konular›, a¤›r koﬂullarda çal›ﬂan araçlarda daha s›k uygulanmal›d›r.
Uygun bak›m aral›klar› için aﬂa¤›daki tabloya bak›n›z.
D: De¤iﬂtiriniz, K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
Bak›m konusu

Bak›m iﬂlemi

Bak›m periyodlar›

Sürüﬂ ﬂartlar›

Benzinli - GDI

D

Her 5.000 km’de veya 6 ayda bir

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J

Dizel

D

Her 5.000 km’de veya 6 ayda bir

A, B, C, F, G,
H, I, J, K, L

Hava filtresi

D

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k de¤iﬂtiriniz.

C, E

Düz ﬂanz›man ya¤› (varsa)

D

Her 120.000 km’de

C, D, E, G, H, I, J

Otomatik ﬂanz›man ya¤› (varsa)

D

Her 100.000 km’de

A, C, D, E, F,
G, H, I, J

Buji

D

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k de¤iﬂtiriniz.

B, H

Motor ya¤› ve
motor ya¤›
filtresi
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Bak›m

Bak›m konusu

Bak›m iﬂlemi

Bak›m periyodlar›

Sürüﬂ ﬂartlar›

Direksiyon kutusu, ba¤lant› ve körükleri

K

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, F, G

Ön süspansiyon rotilleri

K

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, F, G

Disk frenler ve balatalar, kalipelerler ve
rotorlar

K

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, G, H

El freni

K

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, G, H

Aks ve aks körükleri

K

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, F,
G, H, I, J

Polen filtresi

D

Koﬂullara ba¤l› olarak,
daha s›k de¤iﬂtiriniz.

C, E, G

Zor sürüﬂ koﬂullar›
A : Arka arkaya k›sa mesafeli sürüﬂ
B : Uzun süreler rölantide çal›ﬂma
C : Tozlu ve çak›ll› yollarda sürüﬂ
D : So¤uk havalarda tuz veya di¤er pasland›r›c› maddelerin
kullan›ld›¤› alanlarda sürüﬂ
E : Kumlu alanlarda sürüﬂ
F : %50 oran›nda yo¤un ﬂehir içi trafik ve 32ºC s›cakl›¤›n
üzerinde sürüﬂ.
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G : Arka arkaya k›sa mesafeli sürüﬂ
H : Bir römork ya da karavan çekme ya da portbagaj
kullan›m›
I : Devriye arac›, taksi, ticari araç veya çekici araç olarak
kullanma
J : Çok so¤uk havalarda kullanma
K : 170 km/s. üzerinde sürüﬂ
L : S›k s›k dur-kalk koﬂullar›nda kullan›m

Bak›m
PER‹YOD‹K BAKIM ‹ﬁLEMLER‹ AÇIKLAMALARI
Motor ya¤› ve filtresi

Yak›t filtresi (kartuﬂu)

Motor ya¤› ve filtresi bak›m program›nda
belirtilen aral›klarda de¤iﬂtirilmelidir. Araç
güç koﬂullar alt›nda kullan›l›yorsa, ya¤ ve
filtre de¤iﬂiminin daha s›k aral›klarda yap›lmas› gerekir.

T›kanm›ﬂ filtre, arac›n sürülebilece¤i h›z›
s›n›rland›r›r, emisyon sisteminin hasar
görmesine ve zor çal›ﬂt›rma gibi bir çok
problemlere yol açabilir. Yak›t deposu
içinde çok fazla yabanc› madde birikmiﬂ
oldu¤unda, yak›t filtresinin daha s›k aral›klarla de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Yeni filtrenin tak›lmas›ndan sonra, motoru bir kaç dakika çal›ﬂt›r›n ve ba¤lant›larda kaçak kontrolü yap›n›z. Yak›t filtrelerinin HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan tak›lmas› gerekmektedir.

Tahrik kay›ﬂlar›
Tahrik kay›ﬂlar›nda kesik, çatlak, aﬂ›r›
aﬂ›nma veya ya¤ bulaﬂma olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve gerekti¤inde de¤iﬂtiriniz. Tahrik kay›ﬂlar›n›n gerginli¤inin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekti¤inde ayarlanmas› gerekir.

Yak›t borular›, yak›t hortumlar› ve
ba¤lant›lar›
Yak›t borular›, yak›t hortumlar› ve ba¤lant›lar›nda kaçak ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Hasarl› veya kaç›ran
parçalar›n en k›sa zamanda HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan de¤iﬂtirilmesi gerekir.

UYARI - Sadece Dizel
Motor çal›ﬂ›rken veya motoru kapatt›ktan sonraki ilk 30 saniye içinde enjeksiyon sistemi üzerinde asla
bir iﬂlem yapmay›n›z. Yüksek bas›nç pompas›, yak›t hatt›, enjektörler ve yüksek bas›nç borular›, motor durduktan sonra bile hala yüksek bas›nç alt›ndad›r. Yak›t s›z›nt›s›
s›ras›nda oluﬂan yak›t püskürmesi,
cilde temas etmesi halinde ciddi yaralanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kiﬂiler, motorun çal›ﬂmas›
s›ras›nda motor bölmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafeden daha fazla yaklaﬂmamal›d›r.
Çünkü Ortak Yak›t Hatt› Sistemindeki yüksek ak›mlar nedeniyle oldukça güçlü manyetik alanlar oluﬂmaktad›r.

7 21

Bak›m

Buhar hortumu ve yak›t deposu
kapa¤›
Buhar hortumu ve yak›t deposu kapa¤›n›n
bak›m program›nda belirtilen aral›klarla
kontrol edilmesi gerekir. Yeni buhar hortumu veya yak›t deposu kapa¤›n›n düzgünce
tak›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.

Vakum karteri havaland›rma
hortumlar› (varsa)
Hortum yüzeylerini ›s› ve/veya mekanik
hasar belirtisi aç›s›ndan kontrol edin.
Sertleﬂmiﬂ veya gevrek hale gelmiﬂ lastik, çatlak, y›rt›lma, kesik ve aﬂ›nm›ﬂ ve
aﬂ›r› ﬂiﬂmiﬂ hortum ar›za belirtisidir.
Özellikle egzoz manifoldu gibi, yüksek ›s›
kaynaklar›na yak›n olan hortum yüzeylerinin dikkatli bir ﬂekilde kontrol edilmesi
gerekir.
Hortumlar›n temas› sonucunda ›s›l hasar
veya mekanik aﬂ›nma meydana gelmemesi için, hortumlar›n herhangi bir ›s›
kayna¤›na, keskin kenarlara veya hareketli parçalara temas etmemelerini sa¤lamak üzere hortum güzergah›n› kontrol
edin. Kelepçeler ve rakorlar gibi bütün
hortum ba¤lant›lar›n› kontrol edin ve bunlar›n sa¤lam oldu¤undan ve herhangi bir
kaçak olmad›¤›ndan emin olun. Herhangi bir bozulma veya hasar belirtisi olan
hortumlar›n derhal de¤iﬂtirilmeleri gerekir.
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Hava filtresi

Motor so¤utma suyu

Filtre de¤iﬂtirilece¤i zaman, orijinal bir
HYUNDAI hava filtresi kullan›lmas› önerilir.

Motor so¤utma suyunun bak›m program›
ile belirtilen aral›klarda de¤iﬂtirilmesi gerekir.

Ateﬂleme bujileri
(Benzinli motor için)

Düz ﬂanz›man ya¤› (varsa)

Yeni bujilerin do¤ru ›s› aral›klar›nda oldu¤undan emin olunuz.

Supap boﬂlu¤u
(Benzinli motor 1.6L)
Aﬂ›r› supap gürültüsünü ve /veya motor
titreﬂimini kontrol edin gerekiyorsa ayar
yap›n›z. Bu iﬂlemi HYUNDAI yetkili
servisi yapmal›d›r.

So¤utma sistemi
Radyatör, so¤utma suyu deposu, hortumlar ve ba¤lant› parçalar› gibi so¤utma
sistemi parçalar›n› kaçak veya hasar aç›s›ndan kontrol ediniz. Hasar görmüﬂ bir
parça de¤iﬂtirilmelidir.

Düz ﬂanz›man s›v›s›n› bak›m program›na göre kontrol ediniz.

Otomatik ﬂanz›man ya¤› (varsa)
Normal kullan›m ﬂartlar›nda otomatik
ﬂanz›man ya¤› kontrolü yap›lmamal›d›r.
Ancak zor ﬂartlar alt›nda, hidrolik, bu bölümün baﬂ›nda belirtilen periyodik bak›m
kurallar›na göre HYUNDAI yetkili servisinde de¤iﬂtirilmelidir.

] NOT
Otomatik ﬂanz›man ya¤› esasen k›rm›z›
renktedir.
Araç kullan›ld›kça, otomatik ﬂanz›man
ya¤›n›n rengi kararmaya baﬂlayacakt›r.
Bu normal bir durumdur ve rengin de¤iﬂmesine ba¤l› olarak s›v›n›n de¤iﬂmesi
gerekti¤ini düﬂünmeyiniz.

Bak›m

D‹KKAT
Önerilenin d›ﬂ›nda bir ya¤›n kullan›lmas› ﬂanz›man›n bozulmas›na ve
ar›zalara neden olabilir.
Sadece önerilmiﬂ olan otomatik
ﬂanz›man hidroli¤ini kullan›n›z (Bölüm 8’de “Önerilen ya¤lar ve kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).

Fren pabuçlar›, kaliperleri ve
rotorlar

Direksiyon kutusu, ba¤lant› ve
körükleri/ alt kol bilyal› mafsal›

Balatalarda aﬂ›r› aﬂ›nma, disklerde salg›
veya aﬂ›nma ve kaliperlerde hidrolik kaça¤›n› kontrol ediniz.
Fren pabuç ve balatalar›n›n aﬂ›nma limitlerini kontrol etmek üzere daha fazla bilgi
için, HYUNDAI web sitesine bak›n›z.
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

Araç durmuﬂ durumda ve motor çal›ﬂm›yorken, direksiyonda boﬂluk kontrolü yap›n›z.
Ba¤lant›lar›n e¤rili¤i ve hasar›n› kontrol
ediniz.
Körükler ve bilyal› mafsallarda bozulma,
çatlak veya hasar kontrolü yap›n›z. Hasar görmüﬂ bir parça de¤iﬂtirilmelidir.

Fren hortumlar› ve borular›

Süspansiyon ba¤lant› c›vatalar›

Gözle kontrol yaparak do¤ru tak›l›p tak›lmad›¤›n›, sürtünme, çatlak, bozulma veya kaçak olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Bozulmuﬂ veya hasar görmüﬂ parçalar›
en k›sa zamanda de¤iﬂtiriniz.

Süspansiyon ba¤lant›lar›nda gevﬂeme
ve hasar kontrolü yap›n›z. Yeniden öngörülen torka s›k›n›z.

Fren hidroli¤i

EPB aktüatörü, kablo tesisat› ve soketler
dahil el freni sistemini kontrol ediniz.

Fren hidroli¤i deposundaki fren hidroli¤i
seviyesini kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, deponun yan taraf›nda bulunan “MIN”
ve “MAX” iﬂaretlerinin aras›nda olmal›d›r.
Sadece DOT 3 veya DOT 4 özelliklerine
sahip ya¤ kullan›n›z.

El freni

Tahrik milleri ve körükler
Aks millerini, körükleri ve kelepçeleri çatlak, bozulma veya hasar bak›m›ndan
kontrol ediniz. Hasarl› parçalar› de¤iﬂtiriniz ve gerekti¤inde gres doldurunuz.

Klima so¤utucusu/kompresörü
(varsa)
Klima borular› ve ba¤lant›lar›n› kaçak ve
hasar bak›m›ndan kontrol ediniz.
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Bak›m
MOTOR YA⁄I
5. Çubu¤u tekrar d›ﬂar› çekin ve seviyeyi kontrol ediniz. Seviye F ve L aras›nda olmal›d›r.

D‹KKAT
• Motor ya¤›n› fazla doldurmay›n›z.
Motora zarar verebilir.
• Motor ya¤› ilave ederken veya de¤iﬂtirirken etrafa s›çratmay›n›z.
Motor ya¤› motor bölmesine damlarsa, derhal silinmelidir.
OVF071004

Motor ya¤› seviyesinin kontrolü
1. Arac›n düz bir zemin üzerinde oldu¤undan emin olunuz.
2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve normal çal›ﬂma
s›cakl›¤›na gelmesini bekleyiniz.
3. Motoru durdurun ve ya¤›n kartere geri dönmesi için birkaç dakika (yaklaﬂ›k
5 dakika) bekleyiniz.
4. Ya¤ çubu¤unu çekin, silerek temizleyin ve tekrar yerine yerleﬂtiriniz.

UYARI - Radyatör
hortumu
Motor ya¤›n› kontrol ederken veya
eklerken radyatör hortumuna dokunmamaya çok dikkat ediniz. Çünkü sizi yakacak kadar s›cak olabilir.
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OVF071005

D‹KKAT - Dizel Motor
Motor ya¤›n›n aﬂ›r› doldurulmas›
durumunda, motor durduktan sonra
çalkalanma nedeniyle motor bir süre daha ciddi olarak çal›ﬂmaya devam edebilir (dieseling). Bu durum,
motor h›z›n›n ani artmas›, yanma
sesi ve beyaz egzoz duman› eﬂli¤inde motor hasar›na yol açabilir.

Motor ya¤› L seviyesinde veya yak›nlar›nda ise, F seviyesine gelecek kadar
ya¤ ilave ediniz. Aﬂ›r› doldurmay›n›z.
Ya¤›n motor aksam›na damlamamas›
için bir huni kullan›n›z.
Sadece önerilen motor ya¤›n› kullan›n›z
(Bölüm 8’deki “Önerilen ya¤lar ve kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).

Bak›m
MOTOR SO⁄UTMA SUYU
Motor ya¤› ve filtresi de¤iﬂimi
Motor ya¤›n› ve filtresini, bu bölümün baﬂ›ndaki Bak›m Program›na uygun olarak,
HYUNDAI yetkili servisine de¤iﬂtirtiniz.

UYARI
Kullan›lm›ﬂ motor ya¤›n›n cilt ile
uzun süreli temas etmesi durumunda, cildin tahriﬂine veya cilt kanserine neden olabilir. Kullan›lm›ﬂ motor ya¤›n›n, laboratuar ortam›nda
denek hayvanlar üzerinde kanserojen etkisi olan kimyasallar içerdi¤i
görülmüﬂtür. Kullan›lm›ﬂ ya¤ ile çal›ﬂt›ktan sonra, en k›sa zamanda ellerinizi sabun ve s›cak su ile iyice
y›kayarak cildinizi daima koruyunuz.

Yüksek bas›nçl› so¤utma sisteminin haznesine y›l boyunca kullan›labilen antifrizli so¤utucu doldurulmuﬂtur. So¤utucu
haznesi fabrikada doldurulmuﬂtur.
Y›lda en az bir kez, k›ﬂ sezonunu baﬂ›nda veya so¤uk bir yöreye seyahat etmeden önce, antifriz korumas›n› ve so¤utma s›v›s›ndaki yo¤unlu¤unu ölçünüz.

So¤utucu seviyesinin kontrolü

UYARI
Radyatör kapa¤›n›n
aç›lmas›

• Motor çal›ﬂ›yorken ve s›cak oldu¤unda, radyatör kapa¤›n› asla
sökmeye kalk›ﬂmay›n›z. Bunun
yap›lmas›, so¤utma sisteminde
ve motorda hasarlara yol açabilir
ve d›ﬂar› s›çrayan s›cak so¤utucu
veya buhar› önemli kiﬂisel yaralanmalara neden olabilir.
• Motoru durdurun ve so¤uyana
kadar bekleyiniz. Radyatör kapa¤›n› açarken çok dikkatli olun. Etraf›na kal›n bir havlu sar›n›z ve birinci stop’a gelene kadar yavaﬂça
saat dönüﬂ yönü tersine çeviriniz. So¤utma sisteminden bas›nç sal›n›rken geride durunuz.
Bas›nc›n tamam›n›n boﬂald›¤›ndan emin oldu¤unuzda, kal›n bir
havlu kullanarak kapa¤› aﬂa¤›
do¤ru bast›r›n›z ve onu ç›kartmak
için saatin tersi yönde döndürmeye devam ediniz.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Motor çal›ﬂm›yor olsa bile, motor
ve radyatör s›cakken radyatör kapa¤›n› veya boﬂaltma tapas›n› açmay›n›z. Hala, önemli yaralanmalara neden olabilecek bas›nçl› s›cak s›v› ve buhar ç›kabilir.

UYARI
Elektrik motoru (so¤utma fan›), motor so¤utma
suyu s›cakl›¤›, so¤utma
maddesi bas›nc› ve araç
h›z› taraf›ndan kontrol
edilir. Bazen motor çal›ﬂmad›¤› zaman da çal›ﬂabilir. So¤utma fan› kanatç›klar› yak›n›nda çal›ﬂma s›ras›nda azami dikkat gösteriniz ve fan›n aniden çal›ﬂmas› ile herhangi
bir yaralanmaya yol aç›lmamas›na
dikkat ediniz. Motor so¤utma suyu
s›cakl›¤› düﬂtükçe, elektrik motoru
otomatik olarak durur. Bu normal
bir durumdur.
E¤er arac›n›z GDI sistemi ile donat›lm›ﬂ ise, elektrik motoru (so¤utma
fan›) eksi akü kablosunu ay›r›ncaya
kadar çal›ﬂabilir.
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OVF071006

Tüm so¤utma sistemi hortumlar›n›n ve
hortumlar›n›n durumlar›n› ve ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz. Balon yapm›ﬂ veya deforme olmuﬂ hortumlar› de¤iﬂtiriniz.
Motor so¤utma suyu seviyesi, motor so¤uk oldu¤unda, so¤utucu deposunun
yan taraf›ndaki “F (MAX)” ile “L (MIN) ”
iﬂaretleri aras›nda olmal›d›r.
So¤utucu seviyesi düﬂükse, gerekti¤i kadar dam›t›lm›ﬂ (deiyonize) su ilave ediniz. Seviyenin F (MAX) hizas›na gelmesini sa¤lay›n, ama aﬂ›r› doldurmay›n›z. So¤utma s›v›s› seviyesini s›k s›k tamamlaman›z gerekiyorsa, HYUNDAI servisine
baﬂvurarak so¤utma sistemini kontrol ettiriniz.

Önerilen motor so¤utucusu
• Eksik so¤utma s›v›s›n› tamamlarken,
arac›n›z için yaln›z deiyonize su veya
yumuﬂak su kullan›n›z ve fabrikada
doldurulmuﬂ olan so¤utma s›v›s›na asla sert su kar›ﬂt›rmay›n›z. Uygun olmayan so¤utma s›v›s› kar›ﬂ›m› önemli ar›zalara veya motorun bozulmas›na neden olabilir.
• Arac›n›z›n motoru alüminyum motor
parçalar›ndan imal edilmiﬂtir, korozyon
ve donman›n önlenmesi için etilen glikol bazl› so¤utucu suyla korunmas› gerekmektedir.
• Alkol veya metanol KULLANMAYINIZ
veya so¤utma s›v›s›na kar›ﬂt›rmay›n›z.
• Kar›ﬂ›m›n verimini düﬂürmemek için
%60’tan fazla veya %35’ten az antifriz
içeren bir kar›ﬂ›m› kullanmay›n›z.
Kar›ﬂ›m oran› için aﬂa¤›daki tabloya bak›n›z.
Ortam
S›cakl›¤›
-15°C
-25°C
-35°C
-45°C

Kar›ﬂ›m Oran›
(hacimsel)
Antifriz
Su
35
65
40
60
50
50
60
40

Bak›m

So¤utma s›v›s›n›n de¤iﬂtirilmesi
So¤utma s›v›s›n›, bu bölümün baﬂ›ndaki
Bak›m Program›nda belirtildi¤i ﬂekilde,
HYUNDAI yetkili servisinde de¤iﬂtirtiniz.

D‹KKAT
So¤utma s›v›s›n› doldurmadan önce, jeneratör veya benzeri motor aksam› üstüne so¤utma s›v›s› dökülmesini önlemek için, radyatör kapa¤›n›n etraf›na kal›n bir bez koyunuz.
OVF071007

UYARI
Radyatör kapa¤›

Motor ve radyatör s›cak oldu¤u zaman, radyatör kapa¤›n› ç›kartmay›n›z. Bas›nç alt›nda d›ﬂar› püskürecek kaynar so¤utma s›v›s› ve buhar
önemli yaralanmalara neden olabilir.

UYARI - So¤utucu
• Radyatörde kullan›lan so¤utucuyu veya antifrizi cam y›kama s›v›s› haznesine koymay›n›z.
• Radyatör so¤utucusu ön cama
püskürtüldü¤ünde görüﬂü aﬂ›r›
derecede engeller ve arac›n kontrolünün kaybedilmesine ve boyal› yüzeylerin veya döﬂemenin bozulmas›na neden olabilir.
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FREN/DEBR‹YAJ H‹DROL‹⁄‹
Fren hidroli¤i eklemek için haznenin kapa¤›n› açmadan önce, fren hidroli¤inin
kirlenmesini önlemek için kapa¤›n çevresini iyice temizleyiniz.
Seviye düﬂükse, maksimum seviyeye kadar s›v› ile tamamlay›n. Gidilen mesafeye ba¤l› olarak seviye düﬂer. Bu, fren balatalar›n›n aﬂ›nmas›na ba¤l›, normal bir
durumdur. Hidroli¤in seviyesi aﬂ›r› düﬂükse, fren sisteminizi HYUNDAI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.
OVF071008

Fren hidroli¤i seviyesinin
kontrolü
Depodaki hidrolik seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, deponun yan taraf›nda bulunan MAX ve
MIN iﬂaretlerinin aras›nda olmal›d›r.

Sadece belirlenmiﬂ olan fren hidroli¤ini
kullan›n›z (Bölüm 8’deki “Önerilen ya¤lar
ve kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).
Asla farkl› türde hidrolikleri kar›ﬂt›rmay›n›z.

UYARI - Fren hidroli¤inin
eksilmesi
Fren sistemine s›k s›k hidrolik ilave
edilmesi gerekiyorsa, arac›n›z›
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettiriniz.
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UYARI - Fren hidroli¤i
Fren hidroli¤ini de¤iﬂtirirken veya
ilave ederken dikkatli olunuz. Gözlerinize temas etmemesine dikkat
ediniz. Fren hidroli¤i gözlerinize temas edecek olursa, gözlerinizi derhal bol musluk suyu ile y›kay›n›z.
En k›sa zamanda gözlerinizi bir
doktora muayene ettiriniz.

D‹KKAT
Fren hidroli¤inin arac›n boyal› k›s›mlar›na temas etmemesine dikkat
ediniz; yüzeyin boyas›n› bozulmas›na neden olur. Uzun bir süre aç›k
havaya maruz kalm›ﬂ olan fren hidroli¤inin kalitesi bozulmuﬂ olabilece¤i için, asla kullanmay›n›z. Uygun
bir ﬂekilde bertaraf edilmelidir. Yanl›ﬂ türde bir hidrolik doldurmay›n›z.
Fren sistemine damlayacak birkaç
damla motor ya¤› veya benzeri madeni ya¤ fren/debriyaj parçalar›na
zarar verebilir.

Bak›m
CAM Y›KAMA S›V›S›
UYARI - So¤utucu

OVF071009

Cam y›kama s›v›s› seviyesinin
kontrolü
Cam y›kama s›v›s› haznesindeki seviyeyi kontrol ediniz, gerekiyorsa seviyeyi tamamlay›n›z.
Ayr›ca gösterge paneli üzerinde düﬂük
cam suyu seviyesi uyar› göstergesi
yand›¤› zaman, y›kay›c› s›v›s› ekleyiniz.
Özel cam y›kama s›v›s› mevcut de¤ilse,
musluk suyu da kullan›labilir. Ancak, so¤uk havalarda donmaya karﬂ› korumak
için antifriz özellikli cam y›kama s›v›s› kar›ﬂ›m›n› kullan›n›z.

• Radyatörde kullan›lan so¤utucuyu veya antifrizi cam y›kama s›v›s› haznesine koymay›n›z.
• Radyatör so¤utucusu ön cama
püskürtüldü¤ünde görüﬂü aﬂ›r›
derecede engeller ve arac›n kontrolünün kaybedilmesine ve boyal› yüzeylerin veya döﬂemenin bozulmas›na neden olabilir.
• Ön cam y›kama s›v›lar›nda bir
miktar alkol bulunmakta olup bu
alkol belirli koﬂullar alt›nda alev
alabilir. Bujileri ya da alevi y›kay›c› s›v›s› ya da y›kay›c› s›v›s› haznesi ile temas ettirmeyiniz. Araç
veya sistemin parçalar› hasar görebilir.
• Ön cam y›kay›c› suyu insan ve
hayvanlar için zehirlidir. Ön cam
y›kay›c› s›v›s› ile temas etmeyiniz
ve kesinlikle içmeyiniz. Ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir.
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Bak›m
YAKIT F‹LTRES‹ (D‹ZEL)
Yak›t filtresinden su boﬂalt›lmas›

] NOT

Dizel motorlardaki yak›t filtresinin, suyu
mazottan ay›r›p haznenin dibinde biriktirme gibi önemli bir iﬂlevi vard›r.
Yak›t filtresi haznesinde su birikmiﬂse,
kontak anahtar› ON konumuna al›n›nca
uyar› ›ﬂ›¤› yanar.
Uyar› ›ﬂ›¤› yanarsa, arac›n›z›
HYUNDAI yetkili servisinize
götürünüz, suyu boﬂaltt›r›n›z
ve sistemi kontrol etttiriniz.

• Havay› al›rken, etrafa yak›t s›çramamas› için bez parçalar› kullan›n›z.
• Bir yang›na neden olmamak için, motoru çal›ﬂt›rmadan önce yak›t filtresi
ve enjeksiyon pompas› çevresindeki
yak›t› temizleyiniz.
• Son olarak, bütün parçalarda s›z›nt›
olmad›¤›na emin olunuz.

OVF071022

D‹KKAT
Yak›t filtresi haznesinde birikmiﬂ
olan su uygun zamanlarda boﬂalt›lmazsa, yak›ta kar›ﬂan su yak›t sistemi gibi önemli aksama zarar verebilir.
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Yak›t filtresinden hava al›nmas›
Arac›n›z›, yak›t tamamen bitene kadar
kulland›ysan›z veya yak›t filtresi de¤iﬂimlerinde, motoru kolayca çal›ﬂt›rabilmek
için yak›t sisteminin havas›n› almay›
unutmay›n›z.
1. Pompa zorlanana kadar yaklaﬂ›k 50
kez yukar› aﬂa¤› (1) pompalay›n›z.
2. Bir y›ld›z tornavida ile c›vatay› (2) sökerek yak›t filtresinden havay› al›n›z
ve c›vatay› (2) tekrar tak›n›z.
3. Yaklaﬂ›k 15 kez yukar› aﬂa¤› (1) pompalay›n›z.
4. Bir y›ld›z tornavida ile c›vatay› (2) sökerek yak›t filtresinden havay› al›n›z
ve c›vatay› (2) tekrar tak›n›z.
5. Yaklaﬂ›k 5 kez yukar› aﬂa¤› (1) pompalay›n›z.

Bak›m
HAVA F‹LTRES‹

OVF071010

Filtrenin de¤iﬂtirilmesi
Filtre gerekti¤inde de¤iﬂtirilmelidir, y›kanarak kullan›lamaz.
Hava temizleme eleman›n› gözden geçirirken filtreyi de temizleyebilirsiniz.
Bas›nçl› hava kullanarak filtreyi temizleyiniz.

OVF071011

OVF071012

1. Hava filtresi kapa¤›n›n tutturma klipslerini gevﬂetiniz ve kapa¤› aç›n›z.

2 Hava filtresinin iç taraf›n› siliniz.
3. Hava filtresini de¤iﬂtiriniz.
4. Kapak tutturma klipsleri ile kapa¤› kilitleyiniz.
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Bak›m

Filtreyi, Bak›m Program›na göre de¤iﬂtiriniz.
Araç aﬂ›r› tozlu veya kumlu arazilerde
kullan›l›yorsa, önerilenden daha s›k aral›klarla filtreyi de¤iﬂtiriniz (Bu bölümdeki
“Zorlu Kullan›m Koﬂullar› için Bak›m” k›sm›na bak›n›z.).

7 32

D‹KKAT
• Arac›, hava filtresiz kullanmay›n›z. Bu motorda aﬂ›r› aﬂ›nmalara
neden olabilir.
• Hava filtresini ç›kard›¤›n›z zaman,
toz veya kirin hava giriﬂine girmemesine dikkat ediniz. Yoksa hasar meydana gelebilir.
• Orijinal HYUNDAI parças› kullan›n›z. Orijinal olmayan parçalar›n
kullan›lmas› hava ak›ﬂ sensörünü
veya türbo ﬂarj cihaz›n› bozabilir.

Bak›m
‹KL‹M KONTROLÜ HAVA F‹LTRES‹ (VARSA)
Filtre kontrolü
Araç, hava kirlili¤i yüksek olan kentlerde
veya tozlu yollarda uzun süre kullan›lacak olursa, daha s›k kontrol edilmeli ve
filtreler daha erken de¤iﬂtirilmelidir. Kullan›c› olarak siz kendiniz klima hava filtresini de¤iﬂtirirseniz, aﬂa¤›daki yöntemi
uygulayarak de¤iﬂtiriniz ve di¤er parçalara zarar vermemeye dikkat ediniz.
Filtreyi, Bak›m Program›na göre de¤iﬂtiriniz.
OVF071013

Filtrenin de¤iﬂtirilmesi
1. Torpido gözünü aç›n›z ve destek kay›ﬂ›n› (1) ç›kart›n›z.

OVF071014

2. Torpido gözü aç›k olarak, her iki yandaki stoperleri sökünüz.
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Bak›m

OVF071015

OHG070041

3. Klima kontrolü hava filtresinin gövdesini, kapa¤›n sa¤ taraf›ndaki kilide basarak sökünüz.

4. Klima hava filtresini de¤iﬂtiriniz.
5. Takma iﬂlemi, sökme iﬂleminin ters s›ras› ile yap›l›r.

] NOT
Klima filtresini ﬂekilde tak›n›z. Aksi halde sistem gürültü yapabilir ve filtrenin
verimi düﬂebilir.
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Bak›m
S‹LECEK LAST‹KLER‹
Ön cam›n veya silecek lastiklerinin yabanc› maddelerle kirlenmesi cam sileceklerinin performans›n› etkiler. Genel
kirlenme kaynaklar› böcekler, a¤açlardan
damlayan özsular› ve baz› araç y›kay›c›lar›n›n kulland›klar› s›cak cilalard›r. Lastikler iyi temizlemiyorsa, hem cam› ve
hem de silecek lastiklerini iyi bir temizleyici veya yumuﬂak bir deterjanla temizleyiniz ve temiz su ile durulay›n›z.
1JBA5122

Silecek lastiklerinin kontrolü

] NOT
Otomatik araç y›kay›c›lar›nda kullan›lan s›cak ticari cilalar›n ön cam›n temizlenmesini zorlaﬂt›rd›¤› bilinmektedir.

Silecek lasti¤inin de¤iﬂtirilmesi
Silecekler gerekti¤i ﬂekilde silmiyorsa,
lastikleri aﬂ›nm›ﬂ veya çatlam›ﬂ olabilir
ve de¤iﬂtirilmeleri gerekir.

D‹KKAT
Silecek kollar›na veya di¤er parçalara zarar vermemek için, silecekleri elle hareket ettirmeye kalk›ﬂmay›n›z.

D‹KKAT
Silecek lastiklerine zarar vermemek
için, benzin, kerosen, boya tineri
veya di¤er benzer çözeltileri silecekler üzerinde veya yak›n›nda kullanmay›n›z.

D‹KKAT
Önerilen d›ﬂ›nda özelliklerde silecek lastiklerinin kullan›lmas› silece¤in ar›zalanmas›na veya aksakl›klara neden olabilir.
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Bak›m

OHM078059

Ön cam silecek lastikleri
1. Silecek kolunu kald›r›n›z.

] NOT
Silecek kolunun ön cama do¤ru düﬂmesine izin vermeyiniz. Çünkü bu ön camda çizik ve çatlaklara sebep olabilir.
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OHM078060

OHG070043

2. Silecek lasti¤inin klipsini yukar› kald›r›n›z. Sonra lastik grubunu aﬂa¤›ya çekerek ç›kar›n›z.

3. Sökmenin tersi s›rada yeni lastik tak›m›n› tak›n›z.
4. Silecek kolunu orijinal konuma geri
çeviriniz.

Bak›m

OED076040

OED076041

Arka cam silecek lasti¤i
1. Silecek kolunu kald›r›n›z ve silecek
lastik grubunu d›ﬂar› çekiniz.

2. Yeni silecek lasti¤i tak›m›n›, “t›k” sesi
ile yerine oturana kadar, ortas›ndan
silecek kolundaki yuvaya sokarak
monte ediniz.
3. Silecek lasti¤i tak›m›n›n s›k›ca monte
edilmiﬂ oldu¤unu anlamak için hafifçe
çekiniz.
Silecek kollar›na veya di¤er parçalara
zarar vermemek için, silecek lastiklerini
HYUNDAI yetkili servisinde de¤iﬂtiriniz.
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Bak›m
AKÜ
UYARI - Akü tehlikeleri

(Devam ediyor)
Gözlerinize akü elektroliti
gelirse, gözlerinizi en az 15
dakika temiz suyla y›kay›n›z
ve derhal t›bbi yard›m al›n›z.
Elektrolit cildinize temas
ederse, temas eden bölgeyi
tamamen y›kay›n›z. Bir ac›
veya yanma hissederseniz,
derhal t›bbi yard›m isteyiniz.

Bir akü ile çal›ﬂ›rken, daima
aﬂa¤›daki talimata dikkat
ediniz.
Yanan sigaralar› ve di¤er
ateﬂ veya k›v›lc›mlar› aküden uzak tutunuz.

OVF071017

En iyi akü bak›m› için
• Aküyü güvenli bir ﬂekilde ba¤l› tutunuz.
• Akünün üstünü temiz ve kuru tutunuz.
• Akü kutuplar›n› ve ba¤lant›lar› temiz ve
s›k› tutunuz ve akü jölesi veya özel kutupbaﬂ› gresi ile ya¤lay›n›z.
• Aküden s›çrayabilecek akü suyunu
derhal su ve karbonat eriyi¤i ile y›kay›n›z.
• Araç uzun bir süre kullan›lmayacaksa,
akü kutup ba¤lant›lar›n› ay›r›n›z.

Yüksek derecede yan›c› bir
gaz olan hidrojen, akü hücrelerinde daima mevcuttur
ve ateﬂlendi¤i zaman patlayabilir.
Aküleri çocuklardan uzak
tutunuz. Çünkü akülerin
içinde yüksek derecede
aﬂ›nd›r›c› olan SÜLFÜR‹K
AS‹T bulunmaktad›r. Akü
asidinin cildinize, gözlerinize, giysilerinize veya arac›n
boyal› yüzeylerine temas
etmesine izin vermeyiniz.
(Devam ediyor)

7 38

Aküyü ﬂarj ederken veya
akünün yak›n›nda çal›ﬂ›rken, gözlerinizi koruyunuz.
Kapal› bir mekanda çal›ﬂt›¤›n›z zaman, daima havaland›rma sa¤lay›n›z.

Pb

Uygun olmayan bir biçimde
at›lan pil çevre ve insan sa¤l›¤› için zararl› olabilir. Pili
yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak at›n›z.
(Devam ediyor)

Bak›m

(Devam ediyor)
Aküde kurﬂun bulunur.
Kullan›mdan sonra çöpe
atmay›n›z. Aküyü dönüﬂüm
için, lütfen HYUNDAI yetkili
servisine veriniz.
• Plastik muhafazal› bir aküyü kald›r›rken, muhafazan›n üzerine
aﬂ›r› bask› uygularsan›z, yaralanmaya neden olan akü asidi kaça¤› meydana gelebilir. Bir akü kald›r›c› ile veya çapraz köﬂelerden
el ile kald›r›n›z.
• Akü kablolar› ba¤l› durumda oldu¤u zaman, aküyü tekrar ﬂarj etmeye kalk›ﬂmay›n›z.
• Elektrikli ateﬂleme sistemi yüksek voltaj ile çal›ﬂ›r. Bu sistemdeki parçalara motor çal›ﬂ›rken veya kontak anahtar› aç›k durumda
iken temas etmeyiniz.
Yukar›da belirtilen uyar›lara dikkat
edilmemsi önemli yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir.

D‹KKAT
‹zinsiz elektrikli cihazlar kullan›rsan›z, akü deﬂarj olabilir. ‹zinsiz elektrikli cihazlar› asla kullanmay›n›z.

Akünün ﬂarj edilmesi
Arac›n›zda bak›m gerektirmeyen, kalsiyum bazl› bir akü vard›r.
• Akü k›sa zamanda boﬂalacak olursa
(örne¤in, araç kullan›lmazken farlar›n
veya iç ›ﬂ›klar›n aç›k kalmas›na ba¤l›
olarak), 10 saat süreyle yavaﬂ ﬂarj ile
ﬂarj ediniz.
• Arac›n kullan›lmas› s›ras›ndaki yüksek
ak›m çekiﬂine ba¤l› olarak akü zaman
içinde boﬂal›yorsa, 2 saat süre ile 2030 Amperde h›zl› ﬂarj uygulay›n›z.

UYARI - Akünün ﬂarj
edilmesi
Aküyü ﬂarj ederken aﬂa¤›daki hususlara dikkat ediniz:
• Akü araçtan ç›kart›lmal› ve iyi havaland›r›lan bir yere yerleﬂtirilmelidir.
• Akünün yak›n›na yanan sigara,
çakmak veya alev kaynaklar› ile
yaklaﬂ›lmas›na izin vermeyiniz.
• ﬁarj s›ras›nda aküyü gözetleyin
ve hücrelerden birinden aﬂ›r› gaz
ç›kmaya (kaynamaya) baﬂlarsa
veya hücrelerde bulunan akü suyunun s›cakl›¤› 49°C’yi aﬂacak
olursa ﬂarj ak›m›n› düﬂürünüz.
• ﬁarj s›ras›nda aküyü kontrol
ederken koruyucu gözlük kullan›n›z.
(Devam ediyor)
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Bak›m

(Devam ediyor)
• ﬁarj cihaz› ba¤lant›lar›n› ﬂu s›ra
ile sökünüz.
1. ﬁarj cihaz›n›n Aç/Kapa anahtar›n› kapat›n›z.
2. Akünün eksi kutbuna ba¤l› olan
eksi ba¤lant› maﬂas›n› aç›n›z.
3. Akünün art› kutbuna ba¤l› olan
art› ba¤lant› maﬂas›n› aç›n›z.
• Bak›m iﬂlemine veya akü ﬂarj›na
baﬂlamadan önce bütün aksesuarlar› kapat›n›z ve motoru durdurunuz.
• Akü sökülürken önce eksi akü
kablosu sökülmeli ve takarken en
son ba¤lanmal›d›r.
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S›f›rlamalar
Akü deﬂarj edilince veya ba¤lant›lar›
ayr›l›nca s›f›rlamalar yap›lmal›d›r.
• Auto aç›lan/kapanan cam (Bkz. Bölüm
4)
• Aç›l›r tavan (Bkz. Bölüm 4)
• Yol bilgisayar› (Bkz. Bölüm 4)
• Klima kontrol sistemi (Bkz. Bölüm 4)
• Saat (Bkz. Bölüm 4)
• Radyo/CD Çalar (Bkz. Bölüm 4)

Bak›m
LAST‹KLER VE JANTLAR
Lastik bak›m›

UYARI - Yetersiz lastik

‹yi bir bak›m, güvenlik ve azami yak›t
ekonomisi için, daima önerilen lastik bas›nçlar›n› uygulamal›, yük s›n›rlar›n› aﬂmamal› ve arac›n›z için önerilen a¤›rl›k
da¤›l›m›na dikkat etmelisiniz.

havas›

Önerilen so¤uk lastik havas›
bas›nçlar›
Bütün lastik bas›nçlar› (stepne de dahil)
lastikler so¤ukken ölçülmelidir. “So¤uk
lastik” ibaresi, arac›n en az üç saattir kullan›lmad›¤› veya 1,6 km’den daha az kullan›lm›ﬂ oldu¤u durumu belirtmektedir.
En rahat sürüﬂ, en üst düzeyde araç hakimiyeti ve en az lastik aﬂ›nmas› için önerilen lastik bas›nçlar› uygulanmal›d›r.
Önerilen lastik bas›nçlar› için Bölüm
8’deki “Lastikler ve Jantlar” konusuna bak›n›z.

OVF081002

Tüm de¤erler (boyutlar ve bas›nçlar)
araç üzerindeki etikette görülebilir.

Aﬂ›r› inik (70 KPa (10 psi) veya daha düﬂük bas›nçl›) lastikler ﬂiddetli
›s› oluﬂumuna neden olup, lastik
patlamas›na, lastik elyaf›n›n ayr›lmas›na veya di¤er lastik hasarlar›na yol açabilirler; bunun sonucu
olarak da araç hakimiyetinin kaybedilmesine ba¤l› hayati kazalar oluﬂabilir. Bu risk, s›cak havalarda veya yüksek h›zla uzun mesafeler giderken daha yüksektir.
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Bak›m

D‹KKAT
• ‹nik lastikler, aﬂ›r› aﬂ›nmaya ve
yak›t tüketiminin artmas›na da neden olur. Jantlarda deformasyon
olas›l›¤› da vard›r. Lastik bas›nçlar›n›n gereken düzeylerde olmas›na dikkat edin. Bir lasti¤in s›k
s›k
ﬂiﬂirilmesi
gerekiyorsa,
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.
• Aﬂ›r› ﬂiﬂirilmiﬂ lastikler sert bir
sürüﬂe, lastik taban›n›n ortas›nda
aﬂ›nmaya ve yoldaki tehlikelere
ba¤l› hasarlanma olas›l›¤›na neden olurlar.

D‹KKAT
• Is›nm›ﬂ lastik bas›nçlar› normal
olarak önerilen so¤uk lastik bas›nçlar›ndan 28 ila 41 KPa (4 ila 6
psi) fazlad›r. S›cak lastiklerde bas›nc› ayarlamak için hava boﬂaltmay›n, aksi halde bas›nç çok düﬂük olur.
• Lastik supap kapa¤›n› yerine takt›¤›n›zdan emin olunuz. Supap kapa¤› olmadan, pislik veya nem supap deli¤ine girebilir ve hava kaça¤›na neden olur. Subap kapa¤›
yoksa, en k›sa zamanda yenisini
temin ediniz.

UYARI - Lastik havas›
Aﬂ›r› veya yetersiz ﬂiﬂirilme, lastik
ömrünü k›salt›r, araç kullanmay›
olumsuz olarak etkiler ve ani lastik
patlamalar›na neden olabilir. Bu da
araç hakimiyetinin kaybedilmesine
ve kazalara yol açabilir.
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D‹KKAT - Lastik bas›nc›
Aﬂa¤›daki hususlar her zaman mutlaka göz önünde bulundurulmal›d›r:
• Lastik bas›nçlar›n›, lastikler so¤uk oldu¤u zaman kontrol ediniz.
Yani, araç en az üç saat süre ile
park etmiﬂ durumda olmal› ve çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra en fazla 1.6 km sürülmüﬂ olmal›d›r.
• Di¤er lastiklerin hava bas›nçlar›n›
kontrol etti¤iniz her seferinde, yedek lasti¤in hava bas›nc›n› da
kontrol ediniz.
• Arac›n›z› aﬂ›r› yüklemeyiniz. Arac›n›zda bir portbagaj varsa, aﬂ›r›
yüklememeye dikkat ediniz.
• Aﬂ›nm›ﬂ, eski lastikler kazaya sebep olabilir. E¤er lasti¤in diﬂleri
kötü bir ﬂekilde aﬂ›nd›ysa veya
lastikleriniz hasarl› ise, de¤iﬂtiriniz.

Bak›m

Lastik bas›nc›n›n ölçülmesi
Lastiklerinizi en az ayda bir kontrol ediniz.
Stepnenin bas›nc›n› da kontrol ediniz.

Kontrolün yap›lmas›
Lastik bas›nc›n› ölçmek için kaliteli bir ölçü aleti kullan›n›z. Lastiklere bakarak onlar›n nas›l ﬂiﬂirilmiﬂ olduklar›n› anlayamazs›n›z. Radyal lastikler inik bile olsalar, iyi ﬂiﬂirilmiﬂ gibi görünürler.
Lastik hava bas›nçlar›n›, lastikler so¤uk
oldu¤u zaman kontrol ediniz. - “So¤uk”,
arac›n›z›n en az üç saattir durmakta oldu¤u veya en fazla 1.6 km gitmiﬂ olabilece¤i anlam›na gelir.

Lastik subap›ndaki subap kapa¤›n› aç›n.
Bas›nc› ölçmek için ölçü aletini s›k›ca subapa bast›r›n›z. So¤uk durumdaki lasti¤in bas›nc› lastik üzerindeki ve yükleme
etiketindeki önerilen bas›nca uyuyorsa,
baﬂka bir ayar yapmaya gerek yoktur.
Bas›nç düﬂükse, önerilen düzeye gelene
kadar ﬂiﬂiriniz.
Lastik aﬂ›r› ﬂiﬂecek olursa, lastik subap›n›n ortas›ndaki i¤neye basarak bas›nc›
düﬂürünüz. Ölçü aleti ile lastik bas›nc›n›
tekrar ölçün. Lastik subap yuvalar›na subap kapaklar›n› yerleﬂtirdi¤inizden emin
olunuz. Bunlar kir ve nemin içeri gitmesini önleyerek subaptan hava kaçaklar›n›
engellerler.

UYARI
• S›k s›k lastiklerinizin bas›nc›n›,
olas› aﬂ›nmalar› ve zedelenmeleri
kontrol ediniz. Daima lastik bas›nc› ölçme aleti kullan›n›z.
• Çok fazla veya çok az ﬂiﬂirilmiﬂ
lastikler düzensiz olarak aﬂ›narak
sürüﬂ zorluklar›na, araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve ani
lastik patlamalar›na neden olabilir; bunlar da kazalara, yaralanmalara neden olabilir. Arac›n›z
için önerilen so¤uk lastik bas›nc›,
bu kullanma k›lavuzunda ve sürücünün yan taraf›ndaki orta direkte bulunan lastikler etiketinde görülebilir.
• Aﬂ›nm›ﬂ lastikler kazaya sebep
olabilir. Eskimiﬂ, düzensiz olarak
aﬂ›nm›ﬂ veya zedelenmiﬂ olan
lastikleri kullanmay›n›z.
• Stepnenin de bas›nc›n› ölçmeyi
unutmay›n›z. HYUNDAI, arac›n›z›n lastiklerinin bas›nc›n› her ölçüﬂünüzde stepnenin de bas›nc›n› ölçmenizi önerir.
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Lastik rotasyonu
Lastik s›rtlar›n›n aﬂ›nmas›n› dengelemek
için her 12.000 km’de bir veya düzensiz
aﬂ›nma devam ediyorsa daha s›k, lastiklerin yerlerinin de¤iﬂtirilmesi önerilir.
Lastiklerin yerlerini de¤iﬂtirirken balanslar›n› da kontrol ediniz.
Lastiklerin yerlerinin de¤iﬂtirilmesi s›ras›nda düzensiz aﬂ›nmalar› ve zedelenmeleri kontrol ediniz. Anormal aﬂ›nma
genellikle hatal› lastik bas›nçlar›ndan,
yanl›ﬂ tekerlek (rot) ayarlar›ndan, balans›
bozuk jantlardan, sert fren yapmaktan ve
keskin viraj almaktan kaynaklan›r. Lastiklerin s›rt›nda veya yanaklar›nda balon
veya tümsekler olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Bu sözü edilenlerden herhangi birinin mevcut oldu¤unu görürseniz lasti¤i
de¤iﬂtiriniz. Doku veya elyaf görülüyorsa
lasti¤i de¤iﬂtiriniz. Lastiklerin yerlerini de¤iﬂtirdikten sonra ön ve arka lastiklerin
bas›nçlar›n› do¤ru de¤erlerine getirmeyi
ve bijon somunlar›n›n s›k›l›¤›n› kontrol etmeyi unutmay›n›z.
Bölüm 8’deki “Lastikler ve Jantlar” konusuna bak›n›z.

Tam boyutlu bir stepne ile (varsa)

Lastiklerin yerlerinin her de¤iﬂtiriliﬂinde
disk fren balatalar›nda aﬂ›nma olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.

] NOT
Asimetrik bir s›rt ﬂekline sahip olan
radyal lastikleri, sa¤dan sola de¤il, yaln›z önden arkaya de¤iﬂtiriniz.
S2BLA790
Stepne olmadan

UYARI

S2BLA790A
Yönlü lastikler (varsa)

CBGQ0707A
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• Küçük stepne, lastik rotasyonu
s›ras›nda göz önüne al›nmaz.
• Çapraz katl› lastikler ile radyal
katl› lastikleri ayn› anda kesinlikle
kullanmay›n›z. Bu durum yaralanma, ölüm veya hasar ile sonuçlanabilecek kötü yol tutuﬂuna yol
açabilir.

Bak›m

Tekerlek ayarlar› ve lastik balans
ayar›
Lastiklerinize en uzun ömrü ve en iyi genel performans› sa¤lamak için arac›n›z›n
tekerlekleri fabrikada hassas olarak ayarlanm›ﬂ ve balans ayarlar› yap›lm›ﬂt›r.
Ço¤unlukla, tekerleklerinizin tekrar ayarlanmas›na gerek yoktur. Ancak, ola¤an
d›ﬂ› bir lastik aﬂ›nmas› görürseniz veya
arac›n›z bir tarafa çekiyorsa, ayarlar›n
yenilenmesi gerekebilir.
Düz bir yolda giderken arac›n›z›n titreﬂti¤ini hissederseniz, balans ayarlar›n›z›n
yeniden yap›lmas› gerekiyor olabilir.

D‹KKAT
Do¤ru olmayan tekerlek a¤›rl›klar›
arac›n›z›n alüminyum jantlar›na zarar verebilir. Yaln›z onaylanm›ﬂ tekerlek a¤›rl›klar› kullan›n›z.

UYARI - De¤iﬂtirilen

S›rt aﬂ›nmas› göstergesi

lastikler

OEN076053

Lastik de¤iﬂtirme
Lastik düzgün olarak aﬂ›nm›ﬂsa, s›rtta
kesiksiz bir ﬂerit halinde s›rt aﬂ›nma göstergesi görülür. Bu, lastikte kalan s›rt›n
kal›nl›¤›n›n 1,6 mm’den daha az oldu¤unu gösterir. Bu durumda lasti¤i de¤iﬂtiriniz.
Lasti¤i de¤iﬂtirmek için bu ﬂeridin tüm
s›rtta görülmesini beklemeyiniz.

• Aﬂ›nm›ﬂ lastikler üzerinde sürüﬂ
tehlikelidir ve bu fren etkinli¤ini,
dönüﬂ hassasiyetini ve çekiﬂi
azaltacakt›r.
• Arac›n›za güvenli sürüﬂ ve kullan›m kolayl›¤›n› sa¤layacak biçimde tasarlanm›ﬂ lastikler tak›lm›ﬂt›r. Kesinlikle arac›n›za orijinal
olarak tak›lm›ﬂ olandan farkl› bir
tip ve boyutta jant ve lastik kullanmay›n›z. Bu tür lastikler arac›n›z›n güvenlik ve performans›n›
etkileyece¤inden kullan›m ar›zalar›na ya da devrilme ve ciddi yaralanmalara yol aç›labilir. Lastikleri de¤iﬂtirirken dört lasti¤in de
ayn› boyut, tür, diﬂ, marka ve yük
taﬂ›ma kapasitesindeki lastik ve
jant olmas›na dikkat ediniz.
(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Herhangi bir di¤er tip yada ebatta
lastik kullan›m› sürüﬂe, yön hakimiyetine, ﬂasi boﬂlu¤una, duruﬂ
mesafesine, ﬂasi-lastik boﬂlu¤una, kar lasti¤i boﬂlu¤una ve h›z
göstergesi güvenirlili¤ine ciddi
etkisi olabilir.
• Dört tekerle¤i de ayn› anda de¤iﬂtirmek en iyisidir. E¤er bu mümkün de¤ilse ya da gerekti¤i takdirde, iki ön lasti¤i ya da arka iki
lasti¤i çift olarak de¤iﬂtiriniz. Sadece tek tekerli¤i de¤iﬂtirmek
arac›n yön hakimiyetine ciddi etkileri olabilir.
• ABS tekerleklerin h›z›n› karﬂ›laﬂt›rarak çal›ﬂ›r. Lastik ebad› tekerlek h›z›na etki edebilir. Lastikleri
de¤iﬂtirdi¤inizde, 4 lastik mutlaka
araç ile verilen orijinal lastik ebad›nda olmal›d›r. Farkl› ebatta lastik kullan›ld›¤›nda, ABS (Anti-blokaj fren sistemi) ve ESP (Elektronik Denge Program›) (varsa) sistemleri düzgün çal›ﬂmayabilir.
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Küçük stepne de¤iﬂimi (varsa)
Küçük stepne, normal boydaki stepnelere göre daha k›sa bir s›rt ömrüne sahiptir. Lastik üzerinde s›rt aﬂ›nma göstergesi çubuklar›n› gördü¤ünüzde, de¤iﬂtirin.
Küçük stepne, yeni arac›n›z›n lastikleri
ile ayn› ölçülere ve ayn› s›rt desenine sahiptir, ve ayn› küçük stepne jant›na tak›lmal›d›r. Küçük stepne, normal ölçülere
sahip bir janta tak›lmak üzere üretilmemiﬂtir ve küçük stepne jant›na da normal
boyutlu bir lastik tak›lamaz.

Tekerlek de¤iﬂtirme
Herhangi bir nedenle metal jantlar› de¤iﬂtirirken, çap, iz geniﬂli¤i ve yanak ç›k›nt›s› olarak orijinalleri ile ayn› olmas›na
dikkat ediniz.

UYARI
Do¤ru ölçülere sahip olmayan bir
jant; tekerlek ve poyra bilyas› ömrünü, fren yapma ve durma yetene¤ini, sürüﬂ karakteristiklerini, arac›n yerden yüksekli¤ini, davlumbaz
ile lastik aras›ndaki aç›kl›¤›, kar zinciri boﬂlu¤unu, araç h›z› göstergesi
ve kilometre göstergesi kalibrasyonunu, farlar›n ayar›n› ve tampon
yüksekli¤ini olumsuz olarak etkiler.

Bak›m

Lastik yol tutuﬂu
Aﬂ›nm›ﬂ, uygun bas›nçta ﬂiﬂirilmemiﬂ veya kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin yol
tutuﬂu azalabilir. Lastiklerin diﬂ aﬂ›nma
göstergeleri ortaya ç›kt›¤› zaman de¤iﬂtirilmeleri gerekir. Araç hakimiyetinin kaybolmas› olas›l›¤› ile karﬂ›laﬂ›lmamas›
için, ya¤murlu, karl› veya buzlu yollarda
h›z›n›z› düﬂürünüz.

Lastik bak›m›
Do¤ru lastik bas›nçlar›n›n yan› s›ra do¤ru tekerlek (rot) ayarlar› da lastik aﬂ›nmas›n›n azalt›lmas›na yard›mc› olur. Bir lasti¤inizin düzensiz olarak aﬂ›nm›ﬂ oldu¤unu görürseniz, tekerlek (rot) ayarlar›n›
servisinize kontrol ettiriniz.
Yeni lastik takt›¤›n›z zaman balans ayarlar›n› yapt›rmay› unutmay›n. Bu, arac›n›z›n sürüﬂ konforunu ve lastik ömrünü geliﬂtirir. Ayr›ca, lastik janttan ç›kart›lacak
olursa balans ayarlar›n›n tekrar yap›lmas› gerekir.

1
5,6
7
4

2

3

1

I030B04JM

Lastik yana¤›ndaki etiketler
Buradaki bilgiler lasti¤in ana karakteristiklerini belirtir ve güvenlik standard› sertifikas› için lastik kimlik numaras›n› (TIN)
da gösterir. TIN numaras›, bir iade durumunda lasti¤i belirlemek amac›yla kullan›labilir.
1. Üretici veya marka ad›
Üretici veya Marka ad›n› gösterir.

2. Lastik boyutu tan›mlamas›
Lasti¤in yana¤›nda lastik ölçüleri belirtilmiﬂtir. Arac›n›za yeni lastik alaca¤›n›z
zaman bu bilgilere ihtiyac›n›z vard›r. Lastik ölçü numaras›ndaki harflerin ve rakamlar›n ne anlama geldi¤i aﬂa¤›da anlat›lm›ﬂt›r.
Örnek lastik boyutu tan›t›m›:
(Bu numaralar yaln›z örnek olmalar›
amac›yla verilmiﬂtir, arac›n›za ba¤l› olarak, sizin arac›n›z›n lastik ölçüleri farkl›
olabilir.)

205/60R16 92V
P - Uygulanabilir araç tipi ("P" iﬂaretli lastiklerin yolcu binek araçlar›nda veya
kamyonetlerde kullan›lmas› arzu edilir, ancak bütün lastiklerde bu iﬂaret
bulunmayabilir).
205 - Milimetre olarak lastik iz geniﬂli¤i
60 - En/Kal›nl›k oran› Lastik iz geniﬂli¤inin bir yüzdesi olarak kesit yüksekli¤idir.
R - Lasti¤in yap› kodu (Radyal)
16 - ‹nç olarak jant çap›.
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92 - Yük endeksi; lasti¤in taﬂ›yabilece¤i
azami yük ile ilgili say›sal bir kod.
V - H›z De¤eri Sembolü. Daha fazla bilgi
için bu bölümde h›z de¤erleri çizelgesine bak›n›z.
Jant boyutu tan›mlamas›
Tekerleklerde, de¤iﬂtirmeniz gerekti¤inde size yard›mc› olacak önemli bilgiler de
yaz›l›d›r. Jant ölçü numaras›ndaki harflerin ve rakamlar›n ne anlama geldi¤i aﬂa¤›da anlat›lm›ﬂt›r.
Tekerlek boyutu tan›mlamas› örne¤i:

7.0JX16
7,0 – ‹nç olarak jant eni.
J – Jant konturu tan›mlamas›.
16 – ‹nç olarak jant çap›.
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Lastik h›z de¤erleri
Aﬂa¤›daki çizelge, binek arabalar›nda
kullan›lmakta olan çeﬂitli farkl› h›z de¤erlerini göstermektedir. H›z de¤eri, lasti¤in
yana¤›nda yaz›l› olan lastik ölçüsü tan›mlamas›n›n bir bölümüdür. Bu sembol,
lasti¤in azami güvenli sürüﬂ h›z›n› göstermektedir.
H›z De¤eri
Sembolü
S
T
H
V
Z

Azami H›z
180 km/sa.
190 km/sa.
210 km/sa.
240 km/sa.
240 km/sa. üzeri

3. Lastik ömrünün kontrol edilmesi
(TIN: Lastik tan›t›m numaras›)
Üretim tarihinden itibaren 6 y›ldan daha
eski lastikler, do¤al olarak sa¤laml›k ve
performans aç›s›ndan de¤erlerini kaybederler (hiç kullan›lmayan yedek lastikler
bile). Bu nedenle, bu tür lastikler (stepne
de dahil) yenileri ile de¤iﬂtirilmelidir. Üretim tarihini lasti¤in yana¤›nda DOT kodu
olarak (muhtemelen lasti¤in iç taraf›nda)
görebilirsiniz. DOT kodu, rakamlar ve ‹ngilizce harflerden oluﬂan bir karakterler
dizisidir. DOT kodunun son dört hanesi
(karakterleri) üretim tarihini gösterir.
DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT kodunun ilk k›sm› fabrikan›n kod
numaras›, lastik ölçüsü ve diﬂ desenini
belirtir, son dört say› ise üretim haftas› ve
y›l›n› gösterir.
Örne¤in:
DOT XXXX XXXX 1611, lasti¤in 2011 y›l›n›n 16. haftas›nda üretilmiﬂ oldu¤unu
belirtir.

Bak›m

UYARI - Lastik yaﬂ›
Lastikler, kullan›lmam›ﬂ olsalar bile, zamanla niteliklerini kaybederler. S›rt durumuna bak›lmaks›z›n,
lastiklerin genellikle alt› (6) y›ll›k
normal kullan›m süreleri sonunda
de¤iﬂtirilmeleri gerekir. S›cak havalara veya a¤›r yük taﬂ›maya ba¤l›
olarak lastiklerin ›s›nmas› yaﬂlanma sürecini h›zland›rabilir. Bu uyar›ya dikkat edilmemesi halinde ani
lastik patlamalar› görülebilir; ve buna ba¤l› olarak da araç hakimiyetini
kaybedilmesine ve yaralanmal› veya ölümcül kazalara neden olunabilir.

4. Lastik tabakalar› kompozisyonu ve
malzemesi
Lastik içindeki kauçuk kapl› doku tabakalar› veya katmanlar› say›s› Üreticiler, lastik içinde kullan›lan, çelik, naylon, polyester ve benzeri malzemeyi de belirtmek
zorundad›r. “R” harfi, radyal tabakal› yap›y› belirtir. “D” harfi de çapraz veya verev yap› anlam›na gelir. “B” harfi ise kuﬂakl› verev yap›y› belirtir.

5. Kabul edilen azami ﬂiﬂirme
bas›nc›
Bu numara, lasti¤e bas›labilecek en fazla hava bas›nc›n› gösterir. Kabul edilen
azami ﬂiﬂirme bas›nc›n› aﬂmay›n›z. Önerilen ﬂiﬂirme bas›nçlar› için Lastik ve Yük
Bilgileri etiketine bak›n.
6. Azami yük de¤eri
Bu numara, lasti¤in taﬂ›yabilece¤i azami
yükü kilogram ve paund olarak gösterir.
Arac›n›z›n lastiklerini de¤iﬂtirirken, daima
orijinal lastiklerle ayn› yük de¤erlerine
sahip lastikler kullan›n›z.
7. Muntazam lastik kalitesi s›n›f›
Kalite bilgileri yerine göre lasti¤in yan
taraf›nda diﬂ s›rt› ile azami kesit geniﬂli¤i
aras›nda bulunabilir.
Örne¤in:
TREADWEAR 200 (diﬂ aﬂ›nma)
TRACTION AA (çekiﬂ)
TEMPERATURE A (s›cakl›k)

Lastik s›rt› dayan›kl›l›¤›
Lastik s›rt› dayan›kl›l›k s›n›f›, özel bir resmi test pistinde, kontrollü koﬂullar alt›nda
test edilen lasti¤in dayanma de¤eri ile ilgili göreceli bir de¤erdir. Örne¤in, 150 s›n›f› bir lastik resmi pistte, 100 s›n›f› bir
lasti¤e göre bir buçuk kat (1½) daha fazla dayan›r.
Lastiklerin göreceli performanslar›, kullan›m koﬂullar›na ba¤l›d›r; ancak, sürüﬂ
al›ﬂkanl›klar›ndaki farkl›l›klara, uygulanan servis iﬂlemlerine, de¤iﬂik yol özelliklerine ve iklime ba¤l› olarak normlardan
önemli ölçüde farkl› da olabilirler.
Bu s›n›fland›rmalar, binek arac› lastiklerinin yanaklar›nda yaz›l›d›r. Arac›n›zda
standart veya seçmeli olarak bulunan
lastikler, s›n›fland›rma aç›s›ndan farkl›
olabilirler.
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Çekiﬂ – AA, A, B & C
Çekiﬂ s›n›flar›, en yüksekten en düﬂü¤üne kadar, AA, A, B ve C’dir. Bu s›n›flar
resmî, özel asfalt veya beton test zeminlerinde, kontrollü koﬂullarda ölçülen, lastiklerin ›slak zeminde durma yetene¤ini
gösterir. C iﬂaretli bir lastik zay›f çekiﬂ
performans›na sahiptir.

UYARI
Bu lastik çekiﬂ s›n›f› düz sürüﬂ s›ras›nda yap›lan fren çekiﬂ testlerinde
belirlenir; h›zlanma, keskin viraj alma, ›slak zeminde kayma veya en
üst çekiﬂ karakteristikleri ile ilgili
de¤ildir.
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S›cakl›k -A, B & C
S›cakl›k s›n›flar› A (en yüksek), B ve
C’dir, ve özel laboratuar test tekerleklerinde, kontrollü koﬂullarda test edilen,
lasti¤in ›s› üretmeye karﬂ› dayan›kl›l›¤›n›
ve ›s›y› yayma yetene¤ini gösterir.
Maruz kal›nan yüksek s›cakl›k, lasti¤in
malzemesinin bozulmas›na ve ömrünün
k›salmas›na neden olabilir, ve aﬂ›r› s›cakl›k ani lastik patlamalar›na da yol açabilir. B ve A s›n›flar›, laboratuar test tekerleklerinde ölçülen, yasan›n gerektirdi¤i asgari de¤erlerden daha yüksek performans düzeylerini gösterir.

UYARI - Lastik s›cakl›¤›
Lastik s›cakl›k s›n›f›, do¤ru olarak
ﬂiﬂirilmiﬂ ve aﬂ›r› yüklenmemiﬂ lastiklerde belirlenir. Aﬂ›r› h›z, yetersiz
ﬂiﬂirilmiﬂ lastikler, veya aﬂ›r› yük,
birlikte veya ayr› ayr›, ›s› oluﬂmas›na ve ani lastik patlamalar›na neden olabilir. Araç hakimiyetinin yitirilmesine ve önemli yaralanmalara
veya ölüme yol açabilir.

Bak›m
S‹GORTALAR
n B›çak tipi

Normal

Yanm›ﬂ

n Kartuﬂ tipi

Normal

Yanm›ﬂ

n Çoklu sigorta

Normal

Normal

Yanm›ﬂ

Yanm›ﬂ

Arac›n elektrik sistemi aﬂ›r› elektrik yüküne karﬂ› sigortalarla korunmuﬂtur.
Bu araçlarda, biri sürücünün yan panelinin döﬂemesinde ve di¤eri de motor bölümünde akünün yan›nda olmak üzere 3
(veya 4) sigorta paneli vard›r.
Araban›z›n ›ﬂ›klar›ndan aksesuar›ndan
veya kumandalar›ndan biri çal›ﬂmazsa,
ilgili devrenin sigortas›n› kontrol ediniz.
Bir sigorta at›nca içindeki tel erir.
Elektrik sistemi çal›ﬂm›yorsa önce sürücü taraf›ndaki yan›ndaki sigorta panelini
kontrol ediniz.
Atan sigortalar›n yerine daima ayn› de¤erde bir sigorta tak›n›z.
De¤iﬂtirilen sigorta da atarsa, bu elektrik
sisteminde bir sorun oldu¤unu gösterir.
Bu sigortan›n ilgili oldu¤u sistemi kullanmaktan kaç›n›n›z ve HYUNDAI yetkili
servisine dan›ﬂ›n›z.
Üç tür sigorta kullan›l›r. Düﬂük amper de¤erleri için b›çak tipi, kartuﬂ tipi, ve yüksek amper de¤erleri için çoklu sigorta tipi.

UYARI - Sigorta de¤iﬂtirme
• Sigortalar›n yerine asla ayn› de¤erdeki sigortadan baﬂka bir ﬂey
takmay›n›z.
• Daha yüksek kapasitedeki sigorta
hasara veya bir yang›n tehlikesine yol açar.
• Do¤ru sigorta yerine, geçici onar›m için bile olsa, asla bir tel veya
alüminyum folyo ba¤lamay›n›z.
Kablo tesisat›nda önemli hasarlara veya hatta yang›na neden olabilir.

D‹KKAT
Sigortalar› ç›kartmak için bir tornavida veya benzeri bir metal nesne
kullanmay›n›z; metaller k›sa devreye ve sistemin hasar görmesine neden olabilir.

OVF071101
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Farlar veya baﬂka elektrikli aksam çal›ﬂm›yor, ama sigortalar sa¤lamsa, motor
bölümündeki sigorta blo¤una bak›n›z. Sigorta yanm›ﬂ ise, do¤rudan kendinize
do¤ru çekip ç›kart›n›z.

OVF071018

OVF071019

‹ç panelde sigorta de¤iﬂimi
1. Kontak anahtar›n› ve di¤er bütün dü¤meleri kapal› konuma getiriniz.
2. Sigorta kutusu kapa¤›n› ç›kart›n›z.

3. ﬁüpheli sigortay› d›ﬂar›ya do¤ru çekin.
Motor bölümündeki sigorta panelinde
bulunan sökme aletini kullan›n›z.
4. Sökülen sigortay› kontrol ediniz, yanm›ﬂsa de¤iﬂtiriniz.
5. Ayn› de¤erde bir sigortay› iterek yerleﬂtiriniz ve maﬂalar›n aras›na tam
olarak oturmas›na dikkat ediniz.
Sigorta gevﬂek duruyorsa, HYUNDAI
yetkili servisine baﬂvurunuz.
Yedek sigortan›z yoksa, arac›n›z› kullanmak için gerek duymad›¤›n›z (sigara çakma¤› sigortas› gibi) bir devreden sökece¤iniz ayn› de¤erdeki bir sigortay› kullan›n›z.
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3. Sökülen sigortay› kontrol edin, yanm›ﬂsa de¤iﬂtiriniz. Sigortay› sökmek
veya takmak için motor bölümü sigorta panelinde bulunan sökme aletini
kullan›n›z.
4. Ayn› de¤erde bir sigortay› iterek yerleﬂtirin ve maﬂalar›n aras›na tam olarak oturmas›na dikkat ediniz.
Sigorta gevﬂek duruyorsa, HYUNDAI
yetkili servisine baﬂvurunuz.
OVF071021
OVF071020

D‹KKAT

Sadece Dizel

Motor bölümündeki sigorta kutusunu kontrol ettikten sonra, sigorta
kutusu kapa¤›n› s›k›ca kapat›n›z.
Aksi halde, içine giden su elektrik
ar›zalar›na neden olabilir.

Sigorta svici
Sigorta svicine daima ON konumunda tutunuz.
E¤er svici OFF konumuna getirirseniz,
radyo ve dijital saat gibi baz› hususlar
mutlaka s›f›rlanmal› ve uzaktan kumanda
(veya ak›ll› anahtar) düzgün çal›ﬂmayabilir.
OVF071023

D‹KKAT
Arac› sürerken, sigorta svicini daima ON konumunda tutunuz.

Motor bölümü sigorta panelinde
sigorta de¤iﬂtirme
1. Kontak anahtar›n› ve di¤er bütün dü¤meleri kapal› konuma getiriniz.
2. Sigorta kutusunun üstüne bast›r›p yukar› do¤ru çekerek kapa¤›n› aç›n›z.
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] NOT
Çoklu sigorta veya ana sigorta atm›ﬂsa,
HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

OVF071024

OLM079025

Ana sigorta
Ana sigorta atm›ﬂsa, aﬂa¤›da belirtildi¤i
ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir:
1. Motoru kapat›n›z.
2. Akünün eksi kablosunu sökünüz.
3. Yukar›daki resimde görülen somunlar›
sökünüz.
4. Sigortay› ayn› de¤erdeki yenisi ile de¤iﬂtiriniz.
5. Takma iﬂlemi, sökme iﬂleminin ters s›ras› ile yap›l›r.

Çoklu sigorta
Çoklu sigorta atm›ﬂsa, aﬂa¤›da belirtildi¤i
ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir:
1. Motoru kapat›n›z.
2. Akünün eksi kablosunu sökünüz.
3. Motor bölmesinde sa¤ taraftaki sigorta panelini sökünüz.
4. Yukar›daki resimde görülen somunlar›
sökünüz.
5. Sigortay› ayn› de¤erdeki yenisi ile de¤iﬂtiriniz.
6. Takma iﬂlemi, sökme iﬂleminin ters s›ras› ile yap›l›r.
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Sigorta/Röle Paneli Aç›klamas›
Sigorta/röle kutusu kapa¤›n›n içinde sigorta/röle adlar›n› ve kapasitelerini belirten sigorta/röle etiketini görebilirsiniz.
Sürücü paneli taraf›

Motor bölmesi
Sadece Dizel

OVF071025/OVF071026/OVF071028/OVF071027

] NOT
Bu kullan›m k›lavuzunda yer alan sigorta paneli aç›klamas› arac›n›za birebir uymayabilir. Burada verilenler, bask› tarihinde geçerlidir.

Arac›n›z›n sigorta kutusunu incelerken, sigorta kutusu etiketine bak›n›z.
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Gösterge paneli (Sürücü taraf› sigorta paneli)
No.

Sig. de¤eri

1

20A

2

30A

3

10A

MODULE 1

4

10A

MODULE 4

5

7.5A

MODULE 3

6

15A

POWER
OUTLET 1

7

20A

P/SEAT PASS

8

10A

HTD MIRR

9

25A

AMP

10

25A

WIPER FRT

11

7.5A

A/CON

12

15A
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Sembol

Sigorta Ad›
POWER
OUTLET 2
POWER
TAIL GATE

Korunan parça
Konsol Prizi, Arka Priz
Arka Kapak Prizi
Ak›ll› Anahtar Kontrol Modülü, BCM, Audio, AMP, JBL AMP, A/V & Navigasyon Ana
Ünitesi, DC-DC Konvertör (Audio/AMP), Tavan Konsolu Lambas›, Park Etme K›lavuz
Sistemi, Otomatik D›ﬂ Ayna Svici
Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (RÖLE 12), Stop Lambas› Svici, Çok Amaçl›
Kontrol Soketi, Aktif Hava Klapesi Ünitesi, Yak›t Filtresi Uyar› Sensörü (D4FD)
Ak›ll› Anahtar Kontrol Modülü, BCM, Panoramik Aç›l›r Tavan, Ya¤mur Sensörü,
Sürücü/Yolcu CCS Kontrol Modülü, ICM Röle Kutusu (Far Y›kay›c› Rölesi)
Ön Priz
Yolcu Manuel Svici
Sürücü/ Yolcu Elektrikli D›ﬂ Ayna, ECM/PCM, Klima Kumanda Modülü
AMP, JBL AMP, DC-DC Konverter (AMP)
ICM Röle Kutusu (Ya¤mur Sensörü Rölesi), Çok Fonksiyonlu Sviç,
Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (Röle 7), Ön Silecek Motoru
Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (RÖLE 4), EMS Kutusu (Yak›t Is›t›c› Rölesi),
Dizel Kutusu (PTC Is›t›c› Rölesi #2/#3), KL‹MA Kumanda Modülü

STEERING
Direksiyon Simidi Is›t›c›s›
WHEEL HEATER

Bak›m

No.

Sig. de¤eri

Sembol

Sigorta Ad›

13

25A

P/WDW LH

14

10A

PDM 1

15

30A

P/SEAT DRV

Korunan parça
Otomatik Cam Sol Rölesi, Otomatik Cam Ana Svici,
Sürücü/Yolcu Emniyetli Otomatik Cam Modülü,
Arka Emniyetli Otomatik Cam Modülü SOL, Arka Otomatik Cam Svici SOL
Bagaj Kapa¤› Aç›k Rölesi, Bagaj Kapa¤› Mandal› (SEDAN),
Otomatik Bagaj Kapa¤› Mandal› /Bagaj Kapa¤› Mandal› (WAGON),
ICM Röle Kutusu (Yak›t Deposu Kilitleme/Kilit Açma Rölesi)
Sürücü IMS Modülü, Sürücü Manuel Svici

16

7.5A

MODULE 2

BCM, Immobilizer Modülü, DC-DC Konvertör (Audio/AMP), Audio,
Elektrokrom Ayna, ﬁerit Tutma Yard›mc› Modülü, A/C Kontrol Modülü, Far SOL/SA⁄,
Sürücü IMS Modülü, Auto Far Yükseklik Ayar Sistemi Modülü, Ç›kar›labilir Lamba,
Far Yükseklik Ayar Sistemi Aktüatörü SOL/SA⁄, Arka Koltuk Is›t›c› SOL/SA⁄,
Lastik Bas›nc› ‹zleme Modülü, Sürücü/Yolcu CCS Kontrol Modülü,
ATM Vites Kolu GÖST., Konsol Svici, Sürücü/Yolcu Koltuk Is›t›c› Modülü

17

15A

WIPER RR

Arka Silecek Rölesi, Arka Silecek Motoru, Çok Fonksiyonlu Kol, Arka Perde Modülü

18

10A

STOP LP

19

25A

P/WDW RH

Otomatik Cam SA⁄ Röle, Otomatik Cam Ana Sviç, Yolcu Otomatik Cam Svici
Sürücü/Yolcu Emniyetli Otomatik Cam Modülü, Arka Otomatik Cam Açma Modülü SA⁄,
Arka Otomatik Cam Açma Svici SA⁄

20

10A

PDM 2

Ak›ll› Anahtar Kontrol Modülü, Çal›ﬂt›rma/Durdurma Dü¤mesi Svici, ‹mmobilizer Modülü

21

7.5A

MODULE 5

Sürücü/Yolcu Ak›ll› Anahtar D›ﬂ Kap› Kolu, Sürücü/Yolcu Otomatik D›ﬂ Ayna,
Aktif Hava Klapesi Ünitesi, Arka Koltuk Is›t›c› Svici SOL/SA⁄, Auto Iﬂ›k & Foto Sensörü,
Spor Modu Svici, Anahtar Solenoidi

Stop Lambas› Svici
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No.

Sig. de¤eri

22

20A

IG1

23

10A

MODULE 6

24

10A

MDPS

25

20A

26

15A

27

10A

28

15A

MULTI MEDIA

29

15A

A/BAG

SRS Kontrol Modülü

30

10A

CURTAIN

Arka Perde Modülü

31

7.5A

MEMORY 1

Gösterge lambas›, Lastik Bas›nc› ‹zleme Modülü, Arka Perde Modülü,
Kald›rma/‹ndirme Sensörü, A/C Kontrol Modülü, BCM, Ultrasonik Giriﬂim Koruma
Sensörü, Siren, Sürücü IMS Modülü, Otomatik D›ﬂ Ayna Svici

32

7.5A

A/BAG IND

Gösterge Paneli

33

7.5A

PDM 3
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Sembol

Sigorta Ad›

Korunan parça
Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (Sigorta - F27, F28, F29, F30, F31)
Gösterge Paneli, Ön Koltuk Is›t›c› Svici SOL/SA⁄,
Uyarlamal› Ön Ayd›nlatma Modülü, Elektrikli El Freni Modülü
MDPS Kontrol Modülü

Kap› kilitli/kilitsiz rölesi, ICM Röle Kutusu (DeadLock Rölesi), Sürücü/Yolcu Kap› Kilidi
Aktüatörü, Kap› Kilidi Aktüatörü, Arka Kap› Kilit Aktüatörü sol/sa¤
Sürücü/Yolcu CCS Kontrol Modülü,
S/HEATER FRT
Sürücü/Yolcu Koltuk Is›t›c› Modülü
Sürücü/Yolcu Kap› Lambas›, Tavan Konsolu Lambas›, Ç›kar›labilir Lamba,
INTERIOR LAMP Kabin Lambas›, Torpido Gözü Lambas›, Bagaj Lambas›, Sürücü/Yolcu Ayak Lambas›,
Bagaj bölmesi lambas›, Arka Kiﬂisel Lamba SOL/SA⁄, Makyaj Lambas› SOL/SA⁄
DR LOCK

Audio, A/V & Navigasyon Ana Ünitesi, Dijital Saat, DC-DC Konverter (Audio)

Ak›ll› Anahtar Kontrol Modülü

Bak›m

No.

Sig. de¤eri

Sembol

Sigorta Ad›

Korunan parça

34

10A

35

7.5A

MEMORY 2

36

10A

PDM 1

Ak›ll› Anahtar Kontrol Modülü

37

7.5A

START

Çal›ﬂt›rma Dü¤mesi yok : Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (RÖLE 8),,
Kontak Anahtar› Svici, ﬁanz›man Kademe Svici
Çal›ﬂt›rma Dü¤mesi ile : ECM/PCM, ﬁanz›man Konum Svici

38

20A

SUNROOF

S/HEATER RR Arka Koltuk Is›t›c› Modülü SOL/SA⁄
RF Al›c›

Panorama Sunroof
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Motor bölümü ana sigorta paneli
No.

ÇOKLU
S‹GORTA

S‹GORTA
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Sig. de¤eri

Sembol

Korunan parça

1

80A

MDPS Kontrol Modülü

2

60A

I/P Ba¤lant› Kutusu (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH),
Sigorta - F13/F14/F19/F20/F21/F26/ F36)

3

40A

ESP Kontrol modülü, Çok Amaçl› Kontrol Soketi

4

40A

ESP Kontrol modülü, Çok Amaçl› Kontrol Soketi

5

40A

RÖLE 9 (Marﬂ Rölesi), Kontak Anahtar› (Çal›ﬂt›rma Dü¤mesiz),
RÖLE. 6 (PDM 4 (IG2) Rölesi), Çal›ﬂt›rma Dü¤meli)

6

40A

RÖLE 4 (Fan Rölesi)

7

40A

RÖLE 11 (Arka Bu¤u Çözücü Rölesi)

8

60A

I/P Ba¤lant› Kutusu (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Sigorta - F2/F7/F9/F15)

9

30A

DC-DC Konvertör (AMP)

10

30A

Elektrikli El Freni Modülü

11

30A

Elektrikli El Freni Modülü

12

40A(GSL)
50A(DSL)

13

15A

RÖLE 1 (So¤. Fan› Düﬂük Rölesi), RÖLE 2 (So¤/FANI YKSK Rölesi)
ICM Röle kutusu (Ön Buz Çözücü rölesi)

Bak›m

No.

S‹GORTA

Sig. de¤eri

Sembol

Korunan parça

14

15A

RÖLE 5 (Korna Rölesi), ICM Röle Kutusu (Ön Buz Çözücü Rölesi)

15

15A

RÖLE 12 (HAC Rölesi), Durma Sinyali Rölesi

16

20A

ICM Rölesi Kutusu (Far Lambas› Y›kay›c› Rölesi)

17

20A

D4FD VE A/T : TCM

18

40A

Çal›ﬂt›rma Dü¤mesi yok: Kontak Svici,
Çal›ﬂt›rma Dü¤meli: RÖLE 8 (PDM 2 (ACC) Rölesi)/RÖLE 10 (PDM 3 (IG1) Rölesi

19

40A

EMS Kutusu

20

50A

I/P Ba¤lant› Kutusu (Kaçak Ak›m Otomatik-kesme cihaz›, Sigorta - F18/F25/F30/F34/F38)

21

10A

Klima Kumanda Modülü

22

10A

PCM/ECM

23

15A

A/T - TCM (G4FC), ﬁanz›man Kademe Svici

24

10A

M/T - Geri Vites Lambas› Svici, A/T - Arka Grup Lambas› (IN) SOL/SA⁄, Arka Perde Modülü,
A/V & Navigasyon Ana Ünitesi, Elektrokrom Ayna, IPS Kontrol Modülü

25

15A

RÖLE 9 (D4FD, Çal›ﬂt›rma Rölesi), ECM/PCM, Hava Ak›ﬂ Sensörü (D4FD)

26

10A

ESP Kontrol Modülü
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No.

Sig. de¤eri

Korunan parça

27

15A

G4FD/G4NC - Ateﬂleme Bobini #1/ #2/ #3/#4, Kondenser

28

15A

Yak›t Pompas› Rölesi

29

15A

G4FD : ECM
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)

30

10A

YEDEK

31

10A

G4NA - Enjektör #1/#2/#3/#4

32

10A

G4FD : ECM
G4NA : Yak›t Pompas› Rölesi
G4NC : Yak›t Pompa Rölesi, PCM (A/T), ECM (M/T)
D4FD : Ya¤ Seviye Sensörü, Yak›t Bas›nc› Ayarlama Valfi

33

20A

G4NA : Ateﬂleme Bobini #1/ #2/ #3/#4, Kondenser

34

20A

35

10A

36

10A

S‹GORTA

7 62

Sembol

G4FD/D4FD : ECM
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)
G4FD : Ya¤ Kontrol Valfi #1/ #2, Ya¤ Seviye Sensörü, E/R Sigorta & Röle Kutusu (RÖLE 1)
G4NA/G4NC: Ya¤ Kontrol Valfi #1/ #2, Eksantrik Mili Konum Sensörü (Emme/Egzoz),
Motor Bölmesi Sigorta ve Röle Kutusu (RÖLE 1)
D4FD : Motor Bölmesi Sigorta ve Kutusu (RÖLE 1), Dizel Kutusu (PTC Is›t›c› Rölesi#1),
Lambda Sensörü, VGT Kontrol Solenoid Valfi
G4FD : Oksijen Sensörü (YUKARI/AﬁA⁄I), De¤iﬂken Emme Solenoid Valfi, Temizleme
Kontrolü Solenoid Valf›
G4NA/G4NC : Oksijen Sensörü (YUKARI/AﬁA⁄I), De¤iﬂken Emme Solenoid Valfi, Temizleme
Kontrolü Solenoid Valfi
D4FD : Eks. Mili Konum Sens., EGR So¤utma Bypass Sol. Valfi, Dizel Kutusu (K›zd›rma Rl.)

Bak›m

No.

Sembol

Sigorta Ad›

Tipi

37

KONDENSER FANI DÜﬁÜK RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

38

KONDENSER FANI YÜKSEK RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

39

ESS RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

40

FAN RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

41

KORNA RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

42

PDM 4 (KONTAK2) RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

43

ÖN S‹LECEK RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

PDM 2 (ACC) RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

HIRSIZLIK ALARMI KORNA RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

45

MARﬁ RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

46

PDM 3 (KONTAK1) RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

47

ARKA SA⁄ ISITICI RÖLES‹

M‹N‹ BUJ‹

48

HAC RÖLES‹

M‹KRO BUJ‹

44
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Motor bölmesi ek sigorta paneli (Dizel Motor)
Devre
No.

Sigorta Ad›

Sig. de¤eri

1

KIZDIRMA

80A

K›zd›rma Rölesi

Korunan parça

2

PTC ISITICI #1

50A

PTC Is›t›c› Rölesi #1

3

PTC ISITICI #2

50A

PTC Is›t›c› Rölesi #2

4

PTC ISITICI #3

50A

PTC Is›t›c› Rölesi #3

Röle Tipi
No.

7 64

Röle Ad›

Röle Tipi

1

K›zd›rma Rölesi

M‹N‹ BUJ‹

2

PTC Is›t›c› Rölesi #1

M‹N‹ BUJ‹

3

PTC Is›t›c› Rölesi #2

M‹N‹ BUJ‹

4

PTC Is›t›c› Rölesi #3

M‹N‹ BUJ‹

Bak›m
AMPULLER
UYARI - Iﬂ›k sisteminde
çal›ﬂma
Iﬂ›k sisteminde çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce el frenini s›k›ca çekiniz,
kontak anahtar›n›n “LOCK” konumuna al›nm›ﬂ oldu¤unu kontrol ediniz ve arac›n ani hareket etmesini
ve ellerinizin yanmas›n› veya elektrik çarpmas›n› önlemek amac›yla
›ﬂ›klar› kapat›n›z.
Yaln›z belirtilen voltajda ampuller kullan›n›z.

D‹KKAT
E¤er gerekli aletler, do¤ru ampuller
ve teknik bilginiz yok ise, HYUNDAI
yetkili servisine baﬂvurunuz. Birçok
durumda arac›n ampullerinin de¤iﬂtirilmesi kolay de¤ildir. Çünkü ampulü sökebilmek için di¤er baz› parçalar›n da sökülmesi gerekir. Bu,
özellikle far ampullerini de¤iﬂtirmek
için ön far grubunu sökmeniz gerekti¤inde karﬂ›laﬂaca¤›n›z bir durumdur. Far grubunun sökülmesi/tak›lmas› s›ras›nda araca zarar
verebilirsiniz.

] NOT
Yo¤un ya¤›ﬂta arac› sürdükten veya arac›n y›kanmas›ndan sonra, farlar›n ve
park lambalar›n›n camlar›nda bu¤u tabakas› meydana gelebilir. Bunun nedeni,
lambalar›n içi ile d›ﬂ› aras›ndaki s›cakl›¤›n farkl› oluﬂudur. Bu durum ya¤mur
s›ras›nda arac›n camlar›ndaki bu¤ulanma gibidir ve arac›n›zla ilgili herhangi
bir problem yoktur. Lambalar›n elektrik
devresine su girerse, HYUNDAI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.

D‹KKAT
Yanm›ﬂ olan bir ampulün ayn› watt
derecesinde olan yenisi ile de¤iﬂtirilmesi gerekir. Aksi halde, sigortaya
veya elektrik kablolar›na zarar verebilirsiniz.
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Bak›m

Far (Düﬂük/Yüksek), ak›ll› viraj
lambas› ve dönüﬂ sinyali lambas›
1. Motoru kapat›n›z ve kaputu aç›n›z.
2. Ön tamponu sökünüz.
3. Far grubunu araç gövdesinden sökünüz. Far grubunu sökmeden ampule eriﬂirseniz, 2’nci ve 3’üncü ad›m›
yapmaya gerek yoktur.
4. Far grubunun arkas›ndan elektrik ba¤lant›s›n›(lar›n›) sökünüz.

Ak›ll› viraj ›ﬂ›¤›

K›sa

Uzun
OVF071030

Far, konum lambas›, sa¤-sol
sinyal lambas› ve ön sis lambas›
ampulü de¤iﬂimi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Far (K›sa)
Ak›ll› viraj ›ﬂ›¤›
Far (Uzun)
Ön sinyal lambalar›
Pozisyon lambas›
Tahsis edilmiﬂ lamba (DRL) (varsa)
Ön sis far› (varsa)

OVF071056

Farlar (Uzun/K›sa) ve ak›ll› viraj ›ﬂ›¤›
5. Saat yönünün tersine çevirerek far
ampulü kapa¤›n› sökünüz.
6 Far ampul soketi konektörünü sökünüz.
7. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
8. Ampulü soketten d›ﬂar› çekiniz.
9. Soketin içine yeni bir ampul tak›n›z.
10. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki
yuvalara hizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve
saat yönünde çeviriniz.

Bak›m

11. Far ampul soketi konektörünü ba¤lay›n›z.
12. Far ampulü kapa¤›n› saat yönünde
çevirerek yerine tak›n›z.

] NOT
Far grubu yeniden tak›ld›ktan sonra far
seviye ayar› gerekli ise, HYUNDAI yetkili servisine baﬂvurunuz.

OHD076046

UYARI - Halojen ampuller
• Halojen ampullerin içinde bas›nçl› gaz
vard›r; k›r›lmas› halinde çevreye cam
parçalar› uçuﬂabilir.
• Daima itinayla kullan›n, çizilme ve sürtünmeye karﬂ› koruyunuz. Ampuller yanarken s›v›lara temas ettirmemeye dikkat ediniz. Ampullere asla ç›plak elle dokunmay›n›z. Üstünde kalabilecek ya¤,
ampulün yand›¤› zaman aﬂ›r› ›s›nmas›na ve patlamas›na neden olabilir. Ampul, yaln›zca farlara tak›lmaya haz›r oldu¤unda ambalaj›ndan ç›kart›lmal›d›r.
• Bir ampul çatlayacak veya hasarlanacak olursa derhal de¤iﬂtiriniz ve eskisini
gerekti¤i ﬂekilde imha ediniz.
• Ampul de¤iﬂtirirken, koruyucu gözlük
tak›n›z. Yerinden ç›karmadan önce ampulün so¤umas›n› sa¤lay›n›z.

OVF071057

Sinyal lambas›
Önceki sayfadan 1 ile 4 aras› ad›mlar›
takip ediniz.
5. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
6. Ampule bast›r›p üstündeki t›rnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar saat yönünün tersine çevirerek ampulü soketten ç›kart›n›z.
Ampulu soketten d›ﬂar› çekiniz.
7. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü tak›n›z.
8. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki yuvalara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.
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Bak›m

Far (HID tipi), konum lambas› ve
tahsis edilmiﬂ lamba
Ampül çal›ﬂm›yorsa, arac›n›z HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.

UYARI - HID Far k›sa
huzme (varsa)

OVF071058

FÖn sis lambas› ampulleri
1. Motoru kapat›n›z.
2. C›vatalar› döndürerek kapa¤› ç›kar›n›z.
3. Elinizle ön tamponun arkas›na elinizle
ulaﬂ›n›z.
4. Güç konektörünü yuvadan ay›r›n›z.
5. Ampul-soket üstündeki t›rnaklar muhafazan›n üzerinde bulunan yuvalarla
ayn› hizaya gelene kadar soketi saat
yönünün tersine çevirerek muhafazadan sökünüz.
6. Soketin üstündeki t›rnaklar› muhafazadaki yuvalara hizalayarak yeni bir
ampul-soketi muhafazaya monte ediniz. Soketi yuvaya itiniz ve soketi saat
yönünde çeviriniz.
7. Güç konektörünü sokete tak›n›z.
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Elektrik çarpma tehlikesi nedeniyle
k›sa huzmeli ampulü (XENON ampul) de¤iﬂtirmeye veya kontrol etmeye kalk›ﬂmay›n›z. K›sa far (XENON ampül) çal›ﬂm›yorsa, arac›n›z
HYUNDAI yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmelidir.

] NOT
HID lambalar› halojen ampullere göre
mükemmel performansa sahiptir. HID
lambalar› ile ilgili üreticisinin ömür tahmini, halojen lambalara nazaran kullan›m s›kl›¤›na ba¤l› olarak iki misli daha
fazlad›r. Bunlar›n arac›n ömründeki birkaç noktada de¤iﬂmesi gerekli olabilir.
Farlar›n tipik kullan›m d›ﬂ›nda aç›lmas›
ve kapanmas› HID lambalar›n›n ömrünü
k›salt›r. HID lambalar› halojen lambalar
gibi ayn› ﬂekilde ar›za yapmaz. Bir far
lambas› belli bir süre çal›ﬂt›ktan sonra
sönerse, ancak far svici aç›ld›¤›nda hemen yanarsa, HID lambas›n› de¤iﬂtirmek
gerekir. HID ayd›nlatma parçalar› halojen ampullere nazaran daha karmaﬂ›kt›r,
bu nedenle de¤iﬂtirme maliyetleri daha
fazlad›r.

Bak›m

5. K›sa huzmenin yüksekli¤ini sola veya
sa¤a ayarlamak için, sürücüyü (1) saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz. K›sa huzmenin yüksekli¤ini yukar› veya aﬂa¤› ayarlamak için, sürücüyü (2) saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz.
Uzun huzmenin yüksekli¤ini yukar›
veya aﬂa¤› ayarlamak için, sürücüyü
(3) saatin yönünde veya ters yönünde
çeviriniz.
OVF071050

Far ve ön sis far› yükseklik ayar›
Far yükseklik ayar›
1. Lastikleri öngörülen bas›nca ﬂiﬂiriniz
ve sürücü, stepne lastik ve aletler d›ﬂ›ndaki yükleri araçtan ç›kar›n›z.
2. Arac› düz bir zemine yerleﬂtiriniz.
3. Ekranda dikey çizgiler (ilgili far›n ortas›ndan geçen dikey çizgiler) ve yatay
bir çizgi (farlar›n ortas›ndan geçen yatay çizgi) çiziniz.
4. Far ve akü normal durumda iken, en
parlak k›s›m yatay ve dikey çizgilere
düﬂecek ﬂekilde farlar›n yüksekli¤ini
ayarlay›n›z.

OVF071051

Ön sis far›n›n yükseklik ayar›
Ön sis far›, far yükseklik ayar› gibi benzer
ﬂekilde ayarlanabilir.
Ön sis farlar› ve akü normal durumda
iken, ön sis farlar›n›n yüksekli¤ini ayarlay›n›z. Ön sis far›n›n yüksekli¤ini yukar›
veya aﬂa¤› ayarlamak için, sürücüyü (1)
saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz.
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Bak›m

Yükseklik ayar noktas›
< Zemin Yüksekli¤i >

< Farlar aras› mesafe >

Ekran

H1: Far ampulünün merkezi ile zemin aras›ndaki yükseklik (k›sa huzme)
H2: Far ampulünün merkezi ile zemin aras›ndaki yükseklik (Uzun huzme)
H3: Sis far› ampulünün merkezi ile zemin aras›ndaki yükseklik
W1: ‹ki far ampulünün merkezleri aras›ndaki mesafe (k›sa huzme)
W2: ‹ki far ampulünün merkezleri aras›ndaki mesafe (Uzun huzme)
W3: ‹ki sis far› ampulünün merkezleri aras›ndaki mesafe
Birim: mm
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Arac›n durumu

H1

H2

H3

W1

W2

W3

Sürücüsüz
Sürücü ile birlikte

736
728

688
680

393
385

1,472
1,472

1,186
1,186

1508
1508

Bak›m

ARAÇ ekseni
Sa¤ far ampul merkezinin dikey çizgisi

Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi

Far ampul merkezinin yatay çizgisi

W1 (K›sa huzme)

H1 (K›sa
huzme)

KES‹ﬁME Ç‹ZG‹S‹

ZEM‹N

OMD051054L

Far k›sa huzme (Sürücü Taraf›)
1. Sürücü araçta yok iken k›sa huzmeyi aç›n›z.
2. Kesiﬂme çizgisi, çizimde gösterilen kesiﬂme çizgisinde gösterilmelidir.
3. K›sa huzmenin yüksekli¤ini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarland›ktan sonra ayarlanmal›d›r.
4. Far yükseklik ayar sistemi donat›l›rsa, sistemin svicini 0 konumlu olarak ayarlay›n›z.
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Bak›m

ARAÇ ekseni

Sa¤ far ampul merkezinin dikey çizgisi

Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi

Far ampul merkezinin yatay çizgisi

W1 (K›sa huzme)

H1 (K›sa
huzme)

KES‹ﬁME Ç‹ZG‹S‹

ZEM‹N

OMD051055L

Far k›sa huzme (ön yolcu taraf›)
1. Sürücü araçta yok iken k›sa huzmeyi aç›n›z.
2. Kesiﬂme çizgisi, çizimde gösterilen kesiﬂme çizgisinde gösterilmelidir.
3. K›sa huzmenin yüksekli¤ini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarland›ktan sonra ayarlanmal›d›r.
4. Far yükseklik ayar sistemi donat›l›rsa, sistemin svicini 0 konumlu olarak ayarlay›n›z.
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Bak›m

ARAÇ ekseni
Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi
Sa¤ sis far› ampul merkezinin dikey çizgisi
Üst s›n›r
Sis far› ampul merkezinin yatay çizgisi

W3 (Ön sis)

H3 (Ön sis)

KES‹ﬁME Ç‹ZG‹S‹

OMD051056L

Ön sis lambas›
1. Sürücü araçta yok iken ön sis far›n› aç›n›z.
2. Kesiﬂme çizgisi, izin verilen aral›kta gösterilmelidir (gölgeli bölge).
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Bak›m

OVF071037
OVF071036

OVF071035

Yan sinyal lambas› ampulünün
de¤iﬂimi

Arka lamba grubunda ampul
de¤iﬂimi

Ampül çal›ﬂm›yorsa, arac›n›z HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stop lambas›.
Arka sinyal lambas›.
Geri vites lambas›.
Arka lamba.
Arka sis lambas› (varsa).
OVF071038

D›ﬂ ›ﬂ›k
Arka sinyal lambas›
1. Motoru kapat›n›z.
2. Arka kapa¤› aç›n›z.
3. Kapa¤› sökünüz.
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Bak›m

4. Bir y›ld›z tornavida ile lamba grubu
tespit vidalar›n› gevﬂetiniz.
5. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.

OVF071040

OVF071039

6. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
7. Ampule bast›r›p üstündeki t›rnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar saat yönünün tersine çevirerek ampulü soketten ç›kart›n›z.
Ampulu soketten d›ﬂar› çekiniz.
8. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü tak›n›z.
9. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki yuvalara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itin ve saat yönünde çeviriniz.
10. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

‹ç
1.
2.
3.

›ﬂ›k
Motoru kapat›n›z.
Arka kapa¤› aç›n›z.
Servis kapa¤›n› düz kenarl› tornavida
ile sökünüz.
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Bak›m

7. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki yuvalara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.
8. Servis kapa¤›n› servis deli¤inin içine
do¤ru yerleﬂtirerek tak›n›z.
Arka Sis Lambas›
Geri vites lambas›
OVF071041

OVF071041

Geri vites lambas›
4. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
5. Ampule bast›r›p üstündeki t›rnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar saat yönünün tersine çevirerek ampulü soketten ç›kart›n›z.
Ampulu soketten d›ﬂar› çekiniz.
6. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü tak›n›z.

Arka Sis Lambas›
4. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar ampul soketi saat yönünün tersine çevirerek gruptan sökünüz.
5. Yeni ampul-soketi üstündeki t›rnaklar›
muhafazadaki yuvalara hizalayarak
soketi gruba monte ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.
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Bak›m

OVF071043

Yükse¤e monteli üçüncü fren
lambas› ampulunun de¤iﬂimi
(varsa)
Lamba çal›ﬂm›yorsa, arac›n›z HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.

OVF071042

Plaka ayd›nlatma ampulünün
de¤iﬂtirilmesi
1. Motoru kapat›n›z.
2. Bir y›ld›z tornavida ile tespit vidalar›n›
gevﬂetiniz.
3. Ampul grubunu saatin ters yönünde
çevirerek ç›kar›n›z.
4. Ampulü d›ﬂar› do¤ru çekerek ç›kart›n›z.
5. Yeni bir ampul tak›n›z.
6. Tespit eden vidalarla ampul grubunu
dikkatle yerine tak›n›z.
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Bak›m

Okuma lambas›

Bagaj bölmesi lambas›

‹ç lamba ampulünün de¤iﬂtirilmesi
Okuma lambas›, makyaj aynas› lambas›, kabin lambas› (Tip A), bagaj
bölmesi lambas› ve torpido lambas›
1. Bir düz tornavida kullanarak merce¤i
dikkatle iç lamban›n gövdesinden ay›r›n›z.
2. Ampulü d›ﬂar› do¤ru çekerek ç›kart›n›z.

Makyaj aynas› lambas›

UYARI
Kabin lambas›
n A Tipi

‹ç lambalarda çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce, ellerinizin yanmas›n› ve
elektrik çarpmas›n› önlemek için
“OFF” dü¤mesine bas›lm›ﬂ oldu¤unu kontrol ediniz.
3. Sokete yeni bir ampul tak›n›z.
4. Mercek diﬂlerini iç lamba gövdesindeki çentiklere hizalay›n›z ve merce¤i
yerine oturtunuz.

Torpido gözü lambas›

n B Tipi

D‹KKAT
Merce¤i, mercek t›rna¤›n› ve plastik
gövdeyi kirletmemeye ve hasar vermemeye özen gösteriniz.

OVF071046/OXM079041/OVF071044/OVF071045/OVF071047/OHG070038
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Kabin lambas› (B Tipi)
Ampul çal›ﬂm›yorsa, arac›n›z HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.

Bak›m
DIﬁ BAKIM
D›ﬂ bak›m
D›ﬂ ile ilgili genel uyar›
Bir kimyasal temizleyici veya cila kullan›rken etiketteki talimata uyulmas› çok
önemlidir. Etikette görülen tüm dikkat ve
uyar› talimatlar›n› okuyunuz.

Boya bak›m›
Y›kama
Arac›n›z›n boyas›n› paslanma ve bozulmaya karﬂ› korumak için s›k s›k, ayda en
az bir kez ›l›k veya so¤uk su ile iyice y›kay›n›z.
Arac›n›z› arazide kullan›yorsan›z, her
arazi yolculu¤unun ard›ndan da y›kamal›s›n›z. Tuz, kir, çamur ve di¤er yabanc›
maddelerin temizlenmesine özellikle
özen gösteriniz. Kap›lar›n alt kenarlar›ndaki ve marﬂbiyellerdeki drenaj deliklerinin aç›k ve temiz olmas›na dikkat ediniz.
Böcekler, katran, a¤aç özsular›, kuﬂ pislikleri, endüstriyel kirler ve benzeri birikintiler hemen temizlenmezlerse arac›n›z›n
boyas›n› bozabilirler.
Derhal musluk suyu ile y›kamak bile bazen bu kirleri tamamen temizlemek için
yeterli olmayabilir.
Boyal› yüzeylerde kullanmaya uygun hafif sabunlu su kullan›labilir.
Y›kad›ktan sonra, ›l›k veya so¤uk su ile
arac› iyice durulay›n›z. Boyan›n üstünde
sabunlu suyu kurumaya b›rakmay›n›z.

D‹KKAT
• Sert sabunlar, kimyasal deterjanlar veya s›cak su kullanmay›n›z ve
arac›n›z› s›cakken veya güneﬂ alt›nda y›kamay›n›z.
• Arac›n›z›n yan camlar›n› y›karken
dikkatli olunuz.
• Özellikle, yüksek bas›nçl› su kullan›m›nda, pencerelerden su s›zabilir ve içerisini ›slatabilir.
• Plastik k›s›mlar›n ve lambalar›n
zarar görmesini önlemek için,
kimyasal çözücü veya kuvvetli
deterjanlar ile temizlemeyiniz.

UYARI - Islak frenler
Y›kad›ktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini görmek
için, arac› yavaﬂça sürerken frenleri deneyiniz. Frenlerin performans›
etkilenmiﬂse, yavaﬂ bir h›zla seyrederken frenlere hafifçe basarak
kurumalar›n› sa¤lay›n›z.
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D‹KKAT
• Motor bölümünün su ile y›kanmas› burada yer alan elektrik devrelerinin ar›za yapmas›na neden
olabilir.
• Suyun veya di¤er s›v›lar›n arac›n
içindeki elektrikli/elektronik parçalarla temas etmesine asla izin
vermeyin, aksi halde bunlar hasar
görebilecektir.
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Pasta cila uygulamas›
Su boyan›n üstünde boncuk boncuk toplanm›yorsa, arac›n›z› cilalay›n›z.
Cilalamadan önce daima arac›n›z› y›kay›n›z ve kurutunuz. ‹yi kaliteli s›v› veya
krem ﬂeklideki bir cila kullan›n›z ve kullanma talimat›n› iyice okuyunuz. Tüm
metal aksam› korumak ve parlakl›klar›n›
muhafaza etmek için cilalay›n›z.
Ya¤, katran ve benzeri maddelerin bir leke ç›kar›c›s› ile temizlenmesi genellikle
boyan›n üstündeki cilay› da ç›kart›r. Arac›n di¤er taraflar› cilalanmaya gerek duymasa bile, bu yerleri tekrar cilalay›n›z.

D‹KKAT
• Toz ve kirlerin kuru bir bezle silerek temizlenmesi cilan›n çizilmesine neden olur.
• Kromajl› ve eloksal alüminyum
yüzeylerde çelik yünü, aﬂ›nd›r›c›
temizleyiciler ve alkali ya da kostik katk›l› sert deterjanlar kullanmay›n›z. Bu, koruyucu tabakaya
zarar verir ve renk de¤iﬂimine veya boyas›n›n bozulmas›na neden
olur.

Boya bozulmalar› onar›m›
Boyal› yüzeylerdeki derin çizikler veya
taﬂ izleri hemen onar›lmal›d›r. Üstü aç›lan metaller kolayca paslan›r ve hemen
onar›lmad›kça büyük masraflara yol açabilir.

] NOT
Arac›n›z›n kaportas› hasarlan›r ve kaporta onar›m›na veya parça de¤iﬂimine
gerek duyulursa, onar›lan veya de¤iﬂtirilen parçalara kaporta atölyesinde anti-pas uyguland›¤›ndan emin olunuz.

Bak›m

Parlak metal yüzeylerin bak›m›
• Boya üstündeki katran ve böcek izlerini ç›kartmak için bir kaz›y›c› veya sert
bir cisim de¤il, katran ç›kar›c› kullan›n›z.
• Parlak metal parçalar›n yüzeylerini korumak için kaplama cilas› veya kromaj
koruyucu kullan›n ve ovarak iyice parlat›n›z.
• K›ﬂ aylar›nda veya sahil bölgelerinde
parlak metal yüzeyleri daha güçlü bir
kaplama cilas› veya koruyucusu ile
kaplay›n›z. Gerekiyorsa, parçalar› korozif olmayan petrol jeli veya koruyucu
bir bileﬂik ile kaplay›n›z.

Alt ﬂasi bak›m›
Buzlanma ve kar için yollarda kullan›lan
korozif maddeler ve toz ﬂasinin alt›nda
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse,
arac›n alt›ndaki yak›t borular›, ﬂasi, karter, ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas
koruyucusu uygulanm›ﬂ bile olsa, h›zl› bir
paslanma baﬂlayabilir.
Arac›n alt›n› ve tekerlek aç›kl›klar›n› ayda
bir kez, her arazi yolculu¤unun ard›ndan
ve her k›ﬂ sezonunun sonunda ›l›k veya
so¤uk su ile iyice y›kay›n›z. Özellikle bu
bölgelere dikkat edin, çünkü buralardaki
tüm çamur ve kirleri görmek zordur. Yol
kirlerini ›slatmak ama tamamen ç›kartmadan b›rakmak yarardan çok zarar
sa¤lar. Kap›lar›n alt kenarlar›, marﬂbiyeller ve ﬂasi parçalar›nda kirlenerek t›kanmamalar› gereken drenaj delikleri vard›r.
Bu bölgelerin içinde kalabilecek su paslanmaya neden olur.

UYARI
Y›kad›ktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini görmek
için, arac› yavaﬂça sürerken frenleri deneyiniz. Frenlerin performans›
etkilenmiﬂse, yavaﬂ bir h›zla seyrederken frenlere hafifçe basarak
kurumalar›n› sa¤lay›n›z.
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Alüminyum jant bak›m›
Alüminyum jantlar koruyucu, ﬂeffaf bir
cila ile kaplanm›ﬂt›r.
• Alüminyum jantlarda aﬂ›nd›r›c› temizlik
maddeleri, parlat›c› bileﬂikler, solventler veya tel f›rça kullanmay›n›z. Bunlar
cilay› çizip bozabilirler.
• Yaln›z hafif bir sabun veya nötr bir deterjanla temizleyip su ile iyice durulay›n›z. Tuzlanm›ﬂ yollarda kullan›lan tekerlekleri de temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Bu paslanman›n önlenmesine
yard›mc› olur.
• Tekerlekleri yüksek h›zl› otomobil y›kama f›rçalar› ile y›kamaktan kaç›n›n›z.
• Asitli herhangi bir deterjan kullanmay›n›z. Bu, ﬂeffaf bir koruyucu cila ile
kaplanm›ﬂ olan alüminyum jantlara zarar verebilir ve oksitlenmelerine neden
olabilir.

Korozyona karﬂ› koruma
HYUNDAI’nizin korozyona karﬂ›
korunmas›
HYUNDAI, paslanmaya karﬂ› en ileri tasar›m ve paslanma koruma uygulamalar›n› içeren, üstün kalitede otomobiller
üretmektedir. Bununla birlikte, bu, iﬂin
yaln›zca bir parças›n› oluﬂturur. HYUNDAI’nizin uzun vadeli paslanma koruma
direncinin sa¤lanabilmesi için, kullan›c›n›n iﬂbirli¤i ve yard›m› da ayr›ca gerekmektedir.
Paslanmaya yol açan genel nedenler
Paslanmaya yol açan en yayg›n nedenler aras›nda aﬂa¤›dakiler gelmektedir:
• Yol tuzlar› ve pislikleri ile araç alt›na biriken nem.
• Herhangi bir boya veya koruyucu kaplaman›n, metal yüzeyleri aç›¤a ç›kararak korozyona neden olan taﬂ, çak›l,
sürtünme veya küçük çizik ve çökmeler sonucu aç›¤a ç›kmas›.
Aﬂ›r› pas görülen bölgeler
Arac›n sürekli oksitleyici malzemeler ile
yüz yüze oldu¤u bölgelerde paslanmaya
karﬂ› koruma özellikle önem taﬂ›r. Aﬂ›r›
paslanmaya yol açan nedenler aras›nda,
yol tuzlar›, toz kontrolü için kullan›lan
kimyasal maddeler, deniz havas› ve endüstriyel kirliliktir.
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Nem paslanmay› besler
Nem, paslanman›n ortaya ç›kmas›na neden olan bir ortam yarat›r. Örne¤in, paslanma; yüksek nem ve s›cakl›klar donma
seviyesinin hemen üzerinde oldu¤unda
h›zlan›r. Bu koﬂullar alt›nda, pasa yol
açan malzeme, çok yavaﬂ buharlaﬂan
nem arac›l›¤› ile araç yüzeyine temas ettirilmiﬂ olur.
Çamur, özellikle pasa yol açar, çünkü kurumas› uzun süre al›r ve nemin araç ile
uzun süreli temas etmesini sa¤lar. Kurumuﬂ görünse bile, içinde paslanmay› h›zland›ran nem bar›nd›rabilir.
Yüksek s›cakl›k, iyi havaland›r›lmam›ﬂ ve
bu nedenle nemin hapsedildi¤i parçalarda paslanmay› h›zland›r›r. Bütün bu nedenle, arac›n temiz tutulmas› ve çamur
veya yabanc› madde birikiminin önlenmesi önem taﬂ›r. Bu özellikle arac›n görünen k›s›mlar› için de¤il, araç alt› için de
geçerlidir.
Paslanman›n engellenmesi
Paslanman›n baﬂlamas›n› önlemek için
aﬂa¤›daki önlemleri alabilirsiniz:

Bak›m

Arac›n›z› temiz tutunuz
Paslanmay› önlemenin en iyi yolu, arac›n›z› temiz tutmak ve pas yapan maddelerden uzak tutmakt›r. Araç alt›n›n temiz
tutulmas›na özel önem gösterilmelidir.
• Yol tuzlar›n›n kullan›ld›¤›, deniz k›y›s›
veya endüstriyel kirlili¤in ve asit ya¤murlar›n›n, vs. yaﬂand›¤› yüksek pas
oluﬂumuna yol açan bir bölgede yaﬂ›yorsan›z, korozyonu önlemek için ilave
önlem almal›s›n›z. K›ﬂ›n, en az ayda
bir araç alt›na hortum tutarak y›kat›n ve
k›ﬂ bitti¤inde, araç alt›n›n temiz oldu¤undan emin olunuz.
• Arac›n›z›n alt›n› temizledi¤iniz zaman,
çamurluklar›n ve gözden uzak di¤er
bölgelerin alt›nda bulunan parçalara
özel dikkat gösteriniz. Araç alt›n› iyice
y›kay›n ve araç alt›nda birikmiﬂ çamurlar› ›slatmak yerine, paslanmaya karﬂ›
etkin korunma için, onlar›n iyice ç›kar›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz. Birikmiﬂ
çamur ve pasland›r›c› maddelerin temizlenmesi için bas›nç alt›nda su veya
buhar etkili olacakt›r.
• Kap› alt panelleri, çamurluk panelleri
ve ﬂasinin temizlenmesi s›ras›nda, tahliye deliklerinin t›kanmam›ﬂ oldu¤u ve
böylece nemin araç parçalar› içinde
paslanmay› h›zland›racak ﬂekilde birikmiyor olmas› sa¤lanmal›d›r.

Garaj›n›z›n kuru tutulmas›
Arac›n›z› ›slak, yeterli havaland›r›lmam›ﬂ
garaj içinde park etmeyin. Bu durum, korozyon için uygun bir ortam yarat›r. Bu
durum özellikle arac›n›z› garaj içinde y›kad›¤›n›zda veya araç üzerinde hala daha kar, buz veya çamur varken arac› garajda park etti¤inizde söz konusudur. Is›t›l›yor bile olsa, yeterince havland›r›larak
nemin at›lmam›ﬂ oldu¤u garajlarda paslanma gözlenebilir.
Boya ve döﬂemelerin durumu
Boya üzerindeki çizik veya taﬂ vuruklar›,
paslanmay› önlemek üzere en k›sa zamanda “rötuﬂ” boya ile kaplanmal›d›r.
Ç›plak metal görünüyorsa, HYUNDAI
yetkili Servisinde gerekli iﬂlem yapt›r›lmal›d›r.

Araç ‹çinin Bak›m›
Araç paspas ve döﬂemelerinin alt›nda
nem birikebilir ve paslanmaya yol açabilir. Döﬂemelerin alt›n› kontrol edin, kuru
oldu¤undan emin olunuz. Araç içinde, temizlik malzemeleri veya kimyasal maddeler taﬂ›yorsan›z, buna özel dikkat etmelisiniz.
Bu maddelerin uygun kaplar› içinde taﬂ›nmalar› ve olabilecek herhangi bir dökülme veya kaçak temizlenmeli ve bu
bölge temiz su ile y›kand›ktan sonra kurutulmal›d›r.

Kuﬂ pislikleri: Kuﬂ pislikleri çok aﬂ›nd›r›c›d›r ve birkaç saat içinde boyal› yüzeyleri
bozarlar. Kuﬂ pisliklerini en k›sa sürede
temizleyiniz.
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‹ç bak›m
‹ç k›s›m genel uyar›lar
Parfüm veya kozmetik ya¤ gibi kostik eriyiklerin ön panele temas etmemesine
dikkat ediniz. Çünkü bunlar renk de¤iﬂmesine veya yüzeyin bozulmas›na neden olabilirler. Bunlar ön panele dokunacak olursa, derhal silerek temizleyiniz.
Vinil yüzeyleri do¤ru temizlemek için geçerli olan talimat› okuyunuz.

D‹KKAT
Suyun veya di¤er s›v›lar›n arac›n
içindeki elektrikli/elektronik parçalarla temas etmesine asla izin vermeyiniz. Aksi halde bunlar hasar
görebilecektir.

‹ç döﬂemenin ve dekoratif aksam›n
temizlenmesi
Vinil yüzeyler
Bir f›rçal› süpürge veya elektrikli süpürge
ile vinil yüzeylerdeki toz ve yap›ﬂmam›ﬂ
kirleri temizleyiniz. Vinil yüzeyleri bir vinil
temizleyicisi ile temizleyiniz.
Kumaﬂ kaplamalar
Bir f›rçal› süpürge veya elektrikli süpürge
ile kumaﬂ yüzeylerdeki toz ve yap›ﬂmam›ﬂ kirleri temizleyiniz. ‹ç döﬂeme veya
hal›lar için önerilen hafif sabunlu eriyik ile
temizleyiniz. Taze lekeleri derhal bir kumaﬂ lekesi temizleyicisi ile temizleyin.
Hemen temizlenmeyen taze lekeler kumaﬂ›n içine iﬂler ve renginin bozulmas›na neden olabilirler. Malzemelerin bak›m›
gere¤ince yap›lmazsa, yanmazl›k özellikleri de etkilenebilir.

D‹KKAT
Deri ürünleri (direksiyon, koltuklar
vs.) temizler iken, nötr deterjanlar
veya düﬂük alkol içeren çözeltiler
kullan›n›z. Yüksek alkol içeren çözeltiler veya asit/alkali deterjanlar
kullan›rsan›z, derinin rengi atabilir
veya yüzey soyulabilir.
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D‹KKAT
Önerilen temizleyici ve temizleme
yöntemlerinin d›ﬂ›nda bir ﬂeyin kullan›lmas› kumaﬂ›n görünümünü ve
yanmazl›k özelliklerini bozabilir.

Emniyet kemeri ﬂeritlerinin
temizlenmesi
Emniyet kemerlerinin ﬂeritlerini, iç döﬂeme ve hal›lar için önerilen herhangi bir
hafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Sabun ile ilgili önerileri yerine getiriniz.
Aﬂ›nmas›na sebep olaca¤› için, kumaﬂ›
yeniden boyamay›n›z veya a¤art›c› madde uygulamay›n›z.
Pencere camlar› iç k›s›m temizli¤i
Camlar›n iç yüzeyleri bu¤ulan›yorsa
(ya¤l› bir tabaka ile kaplanm›ﬂsa), bir
cam silicisi ile temizlenmeleri gerekir.
Cam temizleyicisinin kab›ndaki talimat›
uygulay›n›z.

D‹KKAT
Arka camlar›n iç k›sm›n› kaz›may›n
veya çizmeyiniz. Aksi takdirde arka
cam bu¤u çözücü ›zgaralar› hasar
görebilir.

Bak›m
EM‹SYON KONTROL S‹STEM‹
Arac›n›z›n emisyon kontrol sistemi yaz›l›
bir s›n›rl› garanti ile korunmuﬂtur. Lütfen
arac›n›zda bulunan Garanti Belgesi Kitapç›¤›ndaki garanti bilgilerine bak›n.
Arac›n›z, bütün emisyon yönetmeliklerini
karﬂ›layacak ﬂekilde bir emisyon kontrol
ünitesi ile donat›lm›ﬂt›r.
Araç üzerinde yer alan üç türlü emisyon
kontrol sistemi, aﬂa¤›da verilmektedir:
(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) Buhar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi
Emisyon kontrol sistemlerinin normal olarak çal›ﬂt›¤›ndan emin olmak için, arac›n›z›n bu Tan›tma ve Kullanma K›lavuzunda belirtilen ﬂekilde HYUNDAI yetkili
servisi taraf›ndan periyodik bak›mlar›n›n
gerçekleﬂtirilmesini öneririz.

Muayene ve Bak›m Testi uyar›s›
(Elektronik Denge Program› (ESP)
sistemi ile)
• Dinamometre testi s›ras›nda arac›n
teklemesine engel olmak için ESP
dü¤mesine basarak Elektronik Denge Program›n› (ESP) kapat›n›z.
• Dinamometre testinin tamamlanmas›ndan sonra ESP dü¤mesine tekrar
basarak ESP sistemini tekrar çal›ﬂt›r›n›z.

2. Buhar emisyon kontrol sistemi
Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yak›t
buharlar›n›n atmosfere kar›ﬂmas›n› önlemek amac›yla tasarlanm›ﬂt›r.
Kanister
Yak›t deposu içinde oluﬂan yak›t buhar›,
kanister taraf›ndan emilmekte ve saklanmaktad›r. Motor çal›ﬂ›rken, kanister taraf›ndan emilen yak›t buhar›, bir boﬂaltma
kontrolü solenoid valf› üzerinden boﬂalma tank›na verilmektedir.

1. Karter emisyon kontrol sistemi
Pozitif Karter Havaland›rma Sistemi, karterden yay›lan gazlardan kaynaklanan
hava kirlili¤inin önlemesini sa¤lar. Bu sistem, kartere bir emme hortumu arac›l›¤›
ile emilen taze ve filtrelenmiﬂ hava temin
etmektedir. Karter içinde, taze hava ç›kan gazlarla birlikte kar›ﬂmakta, daha
sonra PCV valfinden geçerek hava emiﬂ
sistemine verilmektedir.

Buharlaﬂma Kontrolü Solenoid Valfi
(PCSV)
Buharlaﬂma kontrolü solenoid valf› Motor
Kontrol Ünitesi (ECU) taraf›ndan kontrol
edilir: Motor so¤utma suyu s›cakl›¤› rölantide düﬂük oldu¤unda bu valf (PCSV)
kapal›d›r ve buharlaﬂm›ﬂ yak›t gazlar›,
motora al›nmaz. Motor ›s›nd›ktan sonra
ve normal sürüﬂ s›ras›nda, PCSV aç›l›r
ve buharlaﬂan yak›t gazlar› motora al›n›r.
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3. Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi araç performans›n›n en üst seviyede olmas›n›
sa¤larken, egzoz emisyonlar›n› kontrol
eden çok verimli bir sistemdir.
Araç modifikasyonu
Bu araçta modifikasyon yap›lmamal›d›r.
Arac›n›za yapaca¤›n›z modifikasyonlar
onun performans›n›, güvenli¤i ve dayan›kl›l›¤›n› etkileyebilir, hatta yasal güvenlik ve emisyon kurallar›na da ayk›r› olabilir.
Ayr›ca, modifikasyondan kaynaklanan
hasar veya performans sorunlar› garanti
kapsam›nda de¤ildir.
• ‹zin verilmeyen elektrikli cihazlar kullan›rsan›z, bu durum arac›n anormal çal›ﬂmas›na, kablo hasar›na, akünün boﬂalmas›na veya yang›na neden olabilir. Güvenli¤iniz için, dikkatli olunuz.
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Motor egzoz gaz› önlemleri
(karbon monoksit)
• Di¤er egzoz gazlar› ile birlikte karbon
monoksit de mevcut olabilir. Bu nedenle, arac›n›z›n içinde egzoz kokusu alacak olursan›z, derhal kontrol ettiriniz ve
onar›lmas›n› sa¤lay›n›z. Arac›n›z›n içine egzoz gaz› girdi¤inden ﬂüpheleniyorsan›z, sadece bütün camlar aç›k
durumda sürünüz. Derhal arac›n›z›
kontrol ettirin ve onar›lmas›n› sa¤lay›n›z.

UYARI - Egzoz
Motor egzoz gazlar› içinde karbon
monoksit vard›r. Renksiz ve kokusuz olmas›na karﬂ›n tehlikelidir ve
solundu¤u taktirde ölümcül olabilir.
CO zehirlenmesinden kaç›nmak
için aﬂa¤›daki talimat› uygulay›n›z.

• Kapal› ortamlarda (bir garaj gibi) arac›
içeri sokmak ve ç›karmak için gerekenden daha uzun bir süre çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Arac›n›z› aç›k bir alanda uzunca bir süre motor çal›ﬂ›r durumda durduracak
olursan›z, havaland›rma sistemini arac›n içine d›ﬂ hava çekecek ﬂekilde
ayarlay›n›z.
• Asla motoru çal›ﬂan park etmiﬂ veya
durmuﬂ bir arac›n içinde uzun bir süre
oturmay›n›z.
• Motor durur veya çal›ﬂamazsa, tekrar
tekrar çal›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›lmas› emisyon
kontrol sistemine zarar verebilir.

Bak›m

Katalitik konvertörler için kullanma
önlemleri (varsa)

UYARI - Yang›n
• S›cak bir egzoz sistemi arac›n›z›n
alt›ndaki yan›c› maddeleri yakabilir. Arac›n›z› kuru ot, ka¤›t, yapraklar ve benzeri yan›c› maddelerin üstünde veya yak›n›nda sürmeyin, rölantide b›rakmay›n veya
park etmeyiniz.
• Egzoz sistemi ve katalitik konvertör sistemi, motor çal›ﬂ›rken veya
motor kapat›ld›ktan hemen sonra
çok s›cakt›r. Egzoz sisteminden
ve katalitik konvertör sisteminden uzak durun, yanabilirsiniz.
• Ayr›ca, egzoz sistemi etraf›ndaki
›s› emiciyi ç›karmay›n, arac›n alt›n› s›zd›rmaz yapmay›n›z veya arac› korozyon kontrolü için kaplamay›n›z. Baz› koﬂullarda yang›n
tehlikesi olabilir.

Arac›n›z, katalitik konvertör emisyon
kontrol ünitesi ile donat›lm›ﬂt›r.
Bu nedenle aﬂa¤›daki önlemler al›nmal›d›r:
• Benzinli motorlarda yaln›z KURﬁUNSUZ BENZ‹N kullan›n›z.
• Motorda tekleme veya büyük ölçüde
performans kayb› gibi ar›za belirtileri
varsa arac›n›z› kullanmay›n›z.
• Motoru hatal› veya yanl›ﬂ bir ﬂekilde
zorlamay›n›z. Hatal› kullanmaya örnek
olarak, kontak kapal›yken arac›n itilmesi ve kontak kapal› durumda vites
tak›l› olarak dik yokuﬂtan inme, söylenebilir.
• Motoru uzun bir süre (5 dakika veya
daha fazla) yüksek rölantide çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Motorda veya emisyon kontrol sisteminde tadilat yapmay›n veya buralara
müdahale etmeyiniz. Bütün kontrol ve
ayarlamalar HYUNDAI yetkili servisi
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
• Arac›n›z› çok düﬂük yak›t seviyesinde
kullanmaktan kaç›n›n›z. Yak›t›n bitmesi, katalitik konvertöre zarar vererek
motorun düzensiz ateﬂleme yapmas›na yol açar.
Bu önlemlere uyulmamas› katalitik konvertörün ve arac›n›z›n bozulmas›na neden olabilir. Ayr›ca, bu tür müdahaleler
garantiyi de geçersiz k›labilir.

Dizel Partikül Filtresi (varsa)
Dizel Partikül Filtresi (DPF) araçtan ç›kan kurumu elimine eder.
Kullan›ld›ktan sonra at›lan hava filtrelerinden farkl› olarak DPF sistemi otomatik
olarak yanar (okside olur) ve biriken kurumu sürüﬂ ﬂartlar›na göre elimine eder.
Di¤er bir ifade ile motor kumanda sistemi
taraf›ndan aktif yanma ve normal/yüksek
sürüﬂ ﬂartlar›ndan oluﬂan yüksek egzoz
gaz› s›cakl›¤› biriken kurumlar› yakar ve
uzaklaﬂt›r›r.
Ancak araç uzun süre düﬂük h›zda sürülmeye devam edilirse, düﬂük egzoz gaz›
s›cakl›¤› nedeniyle biriken kurum otomatik olarak uzaklaﬂt›r›lamayabilir. Bu özel
durumda kurum miktar› alg›lama limitinin
d›ﬂ›ndad›r, motor kumanda sistemi ile
oksidasyon süreci iﬂlemeyebilir ve ar›za
uyar› lambas› yan›p sönebilir.
Ar›za uyar› lambas› yan›p sönerken, arac› 60 km/saat veya ikinci vitesten yukar›
1.500 ~ 2.000 motor devir süratiyle belirli bir zaman sürerseniz, (25 dakika kadar)
yan›p sönme durabilir.
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Bak›m

Ar›za uyar› lambas› buna ra¤men yan›p
sönmeye devam ederse, lütfen HYUNDAI yetkili servisini ziyaret ediniz ve DPF
sistemini kontrol ettiriniz.
Ar›za gösterge ›ﬂ›¤› yan›p sönerken uzun
süre sürmeye devam ederseniz, DPF
sistemi hasar görebilir ve yak›t tüketim
durumu kötüleﬂebilir.

D‹KKAT - Dizel Yak›t
(DPF varsa)
DPF [Dizel Partikül Filtresi] sistemi
bulunan dizel araçlarda, kontrollü
otomobil dizel yak›t› kullan›lmas›
tavsiye edilir.
Yüksek sülfür (50 ppm sülfürden
fazla] içeren dizel yak›t› ve belirtilmemiﬂ katk› maddeleri kullan›rsan›z, bu DPF sisteminin hasar görmesine ve beyaz duman ç›kmas›na
neden olabilir.
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ÖLÇÜLER

MOTOR

Madde

mm

Toplam uzunluk

4770

Toplam geniﬂlik

1815

cc

Toplam yükseklik

1470

Silindir çap› x Strok
mm

205/60R16
Ön s›rt

215/50R17

1579

205/60R16

1597

215/50R17

1585

225/45R18
Aks mesafesi

8 2

2770

Benzinli 1.6

Benzinli 2.0

Dizel 1.7

1591

1999

1685

77x85.44

81x97

77.2x90

Ateﬂleme s›ras›

1-3-4-2

1-3-4-2

1-3-4-2

Silindir Say›s›

4, S›ral›

4, S›ral›

4, S›ral›

Silindir hacmi

1591

225/45R18
Arka s›rt

Madde

Teknik özellikler ve Kullan›c› bilgileri
AMPULLER‹N WATT DE⁄ERLER‹
Ampul
Farlar

Watt de¤eri

Ampul tipi

K›sa

55 veya 35 (HID veya AFLS)

H7S veya D1S

Uzun

55

H7L

55

H7L

Ak›ll› viraj ›ﬂ›¤›
Ön

Arka

Tahsis edilmiﬂ lamba

LED

LED

Ön sinyal lambalar›

21

PY21W

Pozisyon lambalar›

LED

LED

Yan sinyal lambalar›

LED

LED

On sis lambalar›

35

H8L

Arka Sis Lambas›

21

H21W

Fren ve arka lambalar (D›ﬂ)

LED

LED

Arka sinyal lambalar› (D›ﬂ)

21

PY21W

LED

LED

16

W16W

Arka ›ﬂ›k (‹ç taraf)
Geri vites lambalar› (‹ç taraf)
Üçüncü fren lambas›

LED

LED

Araç plaka lambas›

5

W5W

Okuma lambalar›

8

FESTON

A Tipi

10

FESTON

B Tipi

LED

LED

Bagaj lambas›

5

FESTON

Torpido gözü lambas›

5

FESTON

Makyaj aynas› lambalar›

5

FESTON

Kabin lambalar›
‹ç

HID: Yüksek Yo¤unluklu Deﬂarj Lambas›
AFLS: Uyarlamal› Ön Ayd›nlatma
Sistemi
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LAST‹KLER VE JANTLAR
Madde

Tam boyut
lastik
Küçük
stepne

Lastik Ebad› Jant Ebad›

205/60R16

7.0J˘16

215/50R17

7.5Jx17

225/45R18
T125/80D16

8.0Jx18
4.0Tx16

T135/80D17

4.0Tx17

Hava bas›nc› bar (psi)
Normal yük
Maksimum yükleme
Ön
Arka
Ön
Arka
2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.4

2.4

4.2

4.2

4.2

4.2

Bijon somunlar› s›kma
torku kg•m (N•m)

9~11
(88~107)

A⁄IRLIK VE HAC‹M
Madde
Brüt araç a¤›rl›¤›
kg
Bagaj hacmi
l

Benzinli 1.6L

Benzinli 2.0L

Dizel 1.7L

M/T

2030

2050

2120

A/T

-

2080

2150

Min.

553

Max.

1719

M/T : Düz ﬂanz›man
A/T : Otomatik ﬂanz›man
Min. : Arka koltuk arkas›ndan koltuk arkal›¤›n›n üst ucuna kadar
Max. : Ön koltuk arkas›ndan tavana kadar
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ÖNER‹LEN YA⁄LAR VE KAPAS‹TEL‹R
‹yi bir motor ve aktarma sistemi performans› ve ömrü elde edilmesine yard›mc› olmak için sadece do¤ru kalitede ya¤lar kullan›n.
Do¤ru kalitede ya¤lar motor verimin yükselmesine de yard›mc› olur ve yak›t ekonomisini geliﬂtirirler.
Bu ya¤lar ve s›v›lar arac›n›zda kullan›m için önerilmiﬂtir.
Ya¤

Hacim

Motor ya¤› *1 *2
(boﬂalt›n›z ve
Benzinli
tekrar doldurunuz)
Motor

GDI motoru
3.3 l

1.6L

API Service SL veya SM, ACEA A5 veya üzeri Hyundai Motor
Company taraf›ndan onaylanm›ﬂ motor ya¤lar› kullan›n›z.
Detaylar için yetkili bir HYUNDAI servisine dan›ﬂ›n›z.

Öneriler
Dizel
Motor

1.7L

Benzinli
Motor
Düz ﬂanz›man
ya¤›

DPF ile *3
3

DPF yok *

5.3 l

ACEA C3

5.3 l

ACEA B4

1.6L

1.8 l ~ 1.9 l

2.0L

1.9 l ~ 2.0 l
API GL-4, SAE 75W/85

Dizel
Motor

Otomatik
ﬂanz›man ya¤›

S›n›fland›rma

Yüksek

1.8 l ~ 1.9 l

Düﬂük

1.9 l ~ 2.0 l

1.7L

Benzinli Motor

7.1 l

Dizel Motor

7.1

MICHANG ATF SP-IV
SK ATF SP-IV
NOCA ATF SP-IV
HYUNDAI orjinal ATF SP-IV

*1 Önerilen SAE viskozite numaralar›na 8-6 nolu sayfada bak›n›z.
*2 “Enerji Koruyucu Ya¤lar” (Energy Conserving Oil) etiketli motor ya¤lar› art›k mevcuttur. Di¤er ilave yararlar›n›n yan› s›ra, motordaki sürtünmeleri
yenmek için gereken yak›t miktar›n› azaltarak yak›t ekonomisine de katk›da bulunurlar. Bu yeniliklerin günlük sürüﬂler s›ras›nda saptanmas›
genellikle kolay de¤ildir; fakat bir y›l içinde önemli düzeyde enerji tasarrufu sa¤larlar.
*3 Dizel Partikül Filtresi
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Ya¤

Hacim
1.6L

Benzinli
Motor
Motor
so¤utma suyu
Dizel Motor
Fren/debriyaj hidroli¤i
Yak›t

8 6

6.8 l

MT
2.0L

AT

S›n›fland›rma

7.1 l

GDI

6.8 l

MPI

6.9 l

Dam›t›lm›ﬂ su ve antifriz kar›ﬂ›m› (alüminyum radyatör için etilen glikol bazl› so¤utucu)

6.9 l
0.7~0.8 l

FMVSS116 DOT-3 veya DOT-4

70 l

Bölüm 1’deki “Yak›t gereksinimleri” konusuna bak›n›z.

Teknik özellikler ve Kullan›c› bilgileri

Önerilen SAE viskozite numaras›

CAUTION
Ya¤ seviyelerini kontrol etmeden
veya ya¤lar› boﬂaltmadan önce doldurma tapas›, boﬂaltma tapas› veya
ya¤ çubu¤u deli¤i çevresini daima
temizlemeyi unutmay›n›z. Bu özellikle tozlu ve kumlu bölgeler için ve
arac›n asfalts›z yollarda kullan›ld›¤›
durumlarda önemlidir. Tapalar›n ve
ya¤ çubu¤unun etraf›n›n temizlenmesi, toz ve kirin motorun ve di¤er
mekanizmalar›n içine giderek hasara yol açmas›na engel olur.

Motor ya¤›n›n viskozitesi (kal›nl›¤›) yak›t
ekonomisini ve so¤uk havalarda çal›ﬂt›rmay› (motorun çal›ﬂt›r›lmas› ve motor ya¤›n›n ak›ﬂkanl›¤›) etkiler. Düﬂük viskoziteli motor ya¤lar› daha iyi bir yak›t ekonomisi ve so¤uk hava performans› sa¤larlar; ancak s›cak havalarda yeterli bir ya¤lama elde etmek için yüksek viskoziteli
motor ya¤lar› gerekir. Önerilenin d›ﬂ›ndaki viskozitelerde bir ya¤ kullan›lmas› motorun hasarlanmas›na neden olabilir.

Bir ya¤ seçerken, arac›n›z›n bir sonraki
ya¤ de¤iﬂimine kadar çal›ﬂaca¤› s›cakl›klar› göz önüne al›n›z. Tablodan önerilen
viskozitedeki ya¤› seçiniz.

SAE Vizkosite Numaralar› için S›cakl›k Aral›¤›
S›cakl›k
Benzinli
Motor Ya¤›

°C -30

-20

-10

0

10

20

GDI

0W-40, 5W-30, 5W-40

MPI

5W-20, 5W-30

30

40

50

15W-40
10W-30

Dizel Motor Ya¤›
(1.7L)

5W-30
0W-30
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ARAÇ TANITIM NUMARASI (ﬁAS‹ NUMARASI)

ARAÇ SERT‹F‹KASYON
ET‹KET‹

Çerçeve numaras›

n A Tipi

Araç tan›t›m numaras› etiketi (varsa)

OVF081001

Araç tan›t›m numaras› (VIN) arac›n›z›n
tescili ve araç ile ilgili mülkiyet, vs. gibi
her türlü yasal konularda kullan›lan bir
numarad›r.
Numara, yolcu koltu¤unun alt›na, döﬂeme üstüne z›mbalanm›ﬂt›r. Numaray›
kontrol etmek için kapa¤› aç›n›z.

OMD081002L

OYN089002

VIN numaras› ayr›ca, ön gö¤üs panelinin
üstünde bir plakete de yaz›lm›ﬂt›r. Plaket
üzerindeki numara d›ﬂ taraftan ön cam›n
aras›ndan kolayca görülebilir.

n B Tipi

OMD080002

Sürücünün (veya ön yolcunun) yan›ndaki
orta direkte bulunan araç sertifikasyon
etiketi arac›n tan›t›m numaras›n› (VIN)
belirtir.

8 8

Teknik özellikler ve Kullan›c› bilgileri
LAST‹K ÖZELL‹KLER‹ VE
BASINÇ ET‹KET‹

MOTOR NUMARASI
n Benzinli motor (1.6L)

n Dizel motor (1.7L)

OVF081002

Yeni Hyundai’niz ile birlikte verilen lastik,
normal sürüﬂ s›ras›nda en iyi performans
sa¤layacak ﬂekilde seçilmiﬂtir.
Orta dire¤in sürücü taraf›nda bulunan
lastik etiketinde, arac›n›z için önerilen
lastik hava bas›nçlar› verilmektedir.

OVF081003/OVF081004/OVF081005

Motor numaras›, motor blo¤u üzerine,
ﬂekilde gösterildi¤i gibi bas›lm›ﬂt›r.
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E-‹ﬁARET‹ ET‹KET‹ (AVRUPA ‹Ç‹N) (VARSA)

OMD080002

Bir E-iﬂaret etiketi sürücünün yan taraf›ndaki orta direkte bulunur. Bu etiket, arac›n›z›n ECE Güvenlik ve Çevre kurallar›n› sa¤lad›¤›n› onaylar. Aﬂa¤›daki bilgileri
içermektedir.
• Ülke kodu
• Yönetmelik numaras›
• Yönetmelik de¤iﬂiklik numaras›
• Onaylama numaras›
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